
ACTA NÚM. 6 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL DIA VINT-I-CINC D’AGOST DE  DOS MIL CATORZE

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle-president
Juan Escalas Noceras,  1r tinent de batle 
Miquel Porquer Tugores, 2n tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 3r tinenta de batle.
Antoni Riutort Carbonell, 4t tinent de batle
Nadal Muñoz Llompart, regidor 
Antoni Serra Sastre, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Maria Perelló Cladera, regidora
Agustín Martínez Sánchez, regidor
Martí Siquier Sastre, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora
Jaume Payeras Serra, regidor

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 25 d’agost de 2014 es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió ordinària.

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 8’00 hores, es declara oberta la mateixa essent la mateixa
hora, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1R.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30.06.14,
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 21.07.14).  

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que a la pàgina 29 on
diu:

<<El Sr.  Martí  Siquier,  regidor del grup municipal  PSIB-PSOE, diu que votaran en
contra  pel  tema  del  boulevard.  Consideram  que  ja  s’hauria  d’haver  previst  al
pressupost.>>

S’ha d’afegir el següent: <<El boulevard va en contra dels objectius del Pla.>>

L’acta  de la  sessió ordinària de 30 de juny de 2014, amb la  rectificació esmentada,
s’aprova per unanimitat.

L’acta  de  la  sessió  extraordinària  i  urgent  de  21  de  juliol  de  2014  s’aprova  per
unanimitat.
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2N.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 24/2008

Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres
de 21 de  juliol de 2014:

FETS
 

 a)  En  data  26  de  setembre  de  2008  el  zelador  de  la  Corporació  va  aixecar  acta
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística al Polígon 4,
Parcel·la 727, del terme municipal de Muro, consistents en construcció d’una porxada
tancada per tres costats d’uns 25 m2 amb coberta de fibrociment, emmagatzemament de
material  de  construcció  repartits  per  tota  la  parcel·la;  realitzades  sense  llicència
municipal d’obres. En l’esmentada acta es constata que el propietari de l’immoble és el
Sr. Jaime Frontera Riera.

b) Mitjançant Decret de Batlia de data 9 d`octubre de 2014 s’iniciava l’expedient de
restabliment de la legalitat urbanística i l`expedient sancionador, a la vegada es requeria
que es sol·licités la corresponent llicència per a legalitzar les obres. 

c) L`inici d`ambdós expedients es va notificar al interessat en data  18 d`octubre de
2.013. 

d) L’interessat comunicar que havia procedit a la demolició de les obres objecte del
expedient.

e)  El  zelador  municipal,  en  data  28  de  novembre  de  2013,  va  axeicar  nova  acta
d’inspecció on constatà que “la construcció d’una porxada tancada per 3 costats d’uns
25M2 amb coberta  de fibrociment  que apereix  a l’acta  ha estat  demolida”  i  que “a
continuació d’on hi havia la porxada hi ha una petita construcció d’uns 7 m2 i 2 m
d’alçada amb una coberta feta de sandvitx per a la guarda d’animals.”

f) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 27 de març de 2014 valora les
obres en  1.383,85 euros.

g) En data 31 de març de 2014 es va dictar per l’instructor de l’expedient proposta de
resolució, notificada a l’interessat en data 8 d’abril de 2014, comunicant que la sanció
aplicable era una multa del 75% del import de la valoració del tècnic municipal.

h) L’interessat  comunica que havia procedit  a la demolició de les obres objecte  del
present expedient. El zelador municipal mitjançant informes, de data 22 d’abril de 2014
i 19 de maig de 2014, constatar que les construccions s’han demolit per complet.

FONAMENTS DE DRET

a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada infracció
urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a llicència, s’ha
realitzat sense aquesta.
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b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel
qual s’aprova el  Reglament  del procediment  a seguir  en l’exercici  de la potestat
sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica de greu.

c. L’article  46.1,  parrf.2  de  la  Llei  de  Disciplina  Urbanística,  disposa  que  seran
sancionats amb multa del 5 al 10% del valor de l’obra executada quan l’infractor ,
abans de d’imposició de la sanció, restitueixi la realitat física alterada al seu estat
anterior.

d. L’article  34  de  la  Llei  de  Disciplina  Urbanística  preveu  les  circumstàncies
agreujants i atenuants que poden concórrer en la infracció comesa. 

e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 27 de març de 2.014, es valoren les
obres  realitzades,  que ascendeixen a  1.383,85 euros.  En conseqüència,  la  sanció
aplicable és una multa del 5% de 1.383,85 euros, és a dir, 69,19 euros.

f. L’article  30.1  de  la  Llei  de  Disciplina  Urbanística  estableix  que  les  persones
responsables en les actuacions que s’executin sense llicència o amb inobservança de
les  seves  clàusules  són  el  propietari,  el  promotor,  el  constructor  i  els  tècnics
directors.

g. D’acord amb el que disposa l’article 8.1 apartat e) del Decret 14/1994 i l’article 39
de la Llei 10/1990, l’òrgan competent per a la resolució del procediment és el Sr.
Batle.

h. Es  dóna  la  facultat  a  cada  un  dels  responsables  que  puguin  reconèixer
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11
de Decret 14/1994.

Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del
Decret  14/1994  i  l’article  66  de  la  Llei  de  disciplina  urbanística,  la  Comissió
Informativa  d’Urbanisme  i  Obres,  per  unanimitat,  emet  dictamen  favorable  sobre
l’adopció pel Ple del següent acord:

1r.- Imposar el Sr. Jaime Frontera Riera amb DNI nùm. 78.169.773-H, en qualitat de
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu,
consistent en  construcció d’una porxada d’uns 7 m2 i 2 m d’alçada amb una coberta
feta de sandvitx per a la guarda d’animals.”, sense llicència municipal d’obres, havent
procedit a la total demolició de les obres executades a la parcel·la 727 del polígon 4 del
terme municipal de Muro, la sanció de multa de 69,19 euros.

2n.- El pagament  de la multa  esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es
recollirà a les oficines de l`Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi  efectuat  el  pagament  voluntari  de  la  sanció,  aquest  Ajuntament  procedirà  al
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la
multa.  La  garantia  a  constituir  per  part  del  reclamant  per  obtenir  la  suspensió  serà
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dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant
un aval o fiança per l’import de la sanció.

3r.- Notificar la present resolució als interessats

Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda:

1.- Imposar el Sr. Jaime Frontera Riera amb DNI nùm. 78.169.773-H, en qualitat de
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu,
consistent en  construcció d’una porxada d’uns 7 m2 i 2 m d’alçada amb una coberta
feta de sandvitx per a la guarda d’animals.”, sense llicència municipal d’obres, havent
procedit a la total demolició de les obres executades a la parcel·la 727 del polígon 4 del
terme municipal de Muro, la sanció de multa de 69,19 euros.

2.-  El  pagament  de  la  multa  esmentada  s’haurà  de  fer  mitjançant  liquidació  que es
recollirà a les oficines de l`Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi  efectuat  el  pagament  voluntari  de  la  sanció,  aquest  Ajuntament  procedirà  al
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la
multa.  La  garantia  a  constituir  per  part  del  reclamant  per  obtenir  la  suspensió  serà
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant
un aval o fiança per l’import de la sanció.

3.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de
reposició,  no es  podrà interposar  recurs  contenciós  administratiu  fins  que no s’hagi
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,
modificada  per  la  Llei  4/1999,  de  13  de  gener;  i  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

3R.-  INFORME  MUNICIPAL  RELATIU  A  L’EXPEDIENT  DE  L’ESTUDI
D’IMPACTE AMBIENTAL, RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS I DE
L’AVANTPROJECTE  DE  LA  “NOVA  EDAR,  COL·LECTORS  I  SISTEMA
D’ABOCAMENT DE CA’N PICAFORT.  T.M.  SANTA MARGALIDA.  ISLAS
BALEARS”.

Vist l’anunci de la Sotsdirecció General d’Infraestructures i Tecnologia de la Direcció
General de l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, relatiu a
la informació pública de l’estudi d’impacte ambiental, relació de béns i drets afectats i
de  l’avantprojecte  de  la  “nova  EDAR,  col·lectors  i  sistema  d’abocament  de  Ca’n
Picafort. T.M. Santa Margalida. Islas Balears” (BOIB núm. 102 de 29.07.14)
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Vist l’informe de l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Manuel Velasco Maíllo de
data 18 d’agost de 2014 que literalment diu:

<<INFORME  MUNICIPAL  EN  EL  PROCEDIMIENTO  DE  INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, LA RELACIÓN DE
BIENES  Y  DERECHOS  AFECTADOS  Y  EL  ANTEPROYECTO  DE  LA
“NUEVA  EDAR,  COLECTORES  Y  SISTEMA  DE  VERTIDO  DE  CAN
PICAFORT. T.M. SANTA MARGALIDA. ISLAS BALEARES.”

1. La EDAR de la Playa de Muro fue construida por el Instituto Balear de Saneamiento
(IBASAN, actual ABAQUA) en el marco de un convenio de colaboración entre dicho
Instituto y los Ayuntamientos de Muro y Santa Margalida, con el objetivo de resolver el
tratamiento de las aguas residuales de la Costa de Muro y Can Picafort. El convenio fue
firmado el 18 de septiembre de 1989 y la EDAR entró en funcionamiento en 1990.
Como es bien conocido, la EDAR se localiza, en parte de su extensión, en terrenos del
Parc Natural de s’Albufera y, en todo su ámbito, en terrenos con calificación de alto
nivel de protección ambiental.

2.  Ya en  el  año 2000 se  puso  de  manifiesto  que  la  capacidad  de  la  EDAR estaba
ampliamente sobrepasada, llegando a la misma, en temporada alta, bastante más caudal
del  que  podía  tratar  de  forma  adecuada,  lo  que  daba  lugar  a  frecuentes  situaciones
críticas y graves deficiencias en su funcionamiento, provocando recurrentes molestias,
por malos olores e incluso vertidos, en el vecindario y visitantes de la Playa de Muro.
De  forma  que  en  fecha  de  13  de  marzo  de  2001  se  firmó  un  nuevo  convenio  de
colaboración  entre  IBASAN,  Ayuntamiento  de  Muro  y  Ayuntamiento  de  Santa
Margalida, para atajar este problema, siendo el objeto fundamental de dicho convenio
“LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA EDAR EN EL TERME MUNICIPAL DE
SANTA MARGALIDA”, ya que “tenint en compte la necessitat urgent d’ampliar la
capacitat  de tractament de depuració en la  zona afectada,  es considera més adient
rebutjar l’ampliació de l’edar existent i construir-ne una de nova en el terme municipal
de Santa Margalida, amb la finalitat de minvar l’efluent d’entrada a l’edar existent i
garantir un equilibri ambiental adequat del Parc de s’Albufera”. (Se adjunta copia del
citado convenio en el Anejo 1 a este informe).

3. El convenio de 13 de marzo de 2001 fue resuelto en fecha de 9 de septiembre de
2004, siendo sustituido por dos nuevos convenios entre IBASAN y Ayuntamiento de
Muro, de una parte, en fecha de 5 de abril de 2005, y entre IBASAN y Ayuntamiento de
Santa Margalida, de otra, en fecha de 27 de diciembre de 2005. El objeto de ambos
convenios, actualmente vigentes, sigue siendo “LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA
DEPURADORA  EN  EL  TERME  MUNICIPAL  DE  SANTA  MARGALIDA”,
añadiendo en los dos convenios, entre sus cláusulas, que “Accepta que l’abocament de
l’actual depuradora de Muro i de la propera EDAR de nova construcció, es realitzarà
a través de l’emissari de l’EDAR d’aquesta última”. (Se adjuntan copias de los citados
convenios en los Anejos 2 y 3 a este informe).

4. IBASAN, haciendo frente a los compromisos adquiridos ante los Ayuntamientos de
Muro y Santa Margalida, comenzó a realizar los estudios y análisis pertinentes ya desde
el año 2000, acometiendo la redacción del proyecto de la nueva EDAR en 2004. Desde
entonces,  el  proyecto  ha  sido  perfeccionado  a  lo  largo  de  una  larga  y  compleja
tramitación, llegando a una solución técnica que ha recibido el informe favorable de la
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Comisión Balear de Medio Ambiente de Illes Balears (publicado en el BOIB 24 de 11
de febrero de 2010). (Se adjunta copia de la citada publicación en el Anejo 4 a este
informe).

5. De acuerdo con el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, el número y tipo de
alternativas  contemplado  ha  sido  completo  y  exhaustivo,  desde  la  ampliación  de  la
EDAR existente en Muro (con 7 variantes técnicas en las soluciones de ampliación,
bombeos y vertidos) hasta la construcción de la nueva EDAR de Can Picafort (con 3
alternativas distintas).  Se analizan además 7 alternativas de localización de la nueva
EDAR,  diferentes  trazados  y  alternativas  para  los  bombeos  y  nuevos  colectores,  3
alternativas para la ubicación del vertido,  3 alternativas  para el  emisario terrestre,  3
alternativas  para  el  trazado  marino  del  emisario,  2  alternativas  de  colocación  del
emisario y otras 2 de sistema de vertido.

6.  Las  obras  de  “Nueva  EDAR,  colectores  y  emisario  en  Can  Picafort”,  han  sido
declaradas de interés general, según la disposición adicional vigésimo octava de la ley
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.

7. Los terrenos necesarios para la construcción de la nueva EDAR de Can Picafort son
de titularidad de IBASAN, habiéndoles sido cedidos gratuitamente para tal fin por 28
entidades mercantiles con intereses turísticos en la Playa de Muro. Esto significa que los
terrenos están disponibles.

8. El Ayuntamiento de Santa Margalida ha incorporado, en el documento de adaptación
de  su  planeamiento  municipal  al  Plan  Territorial  de  Mallorca,  en  fase  final  de
tramitación,  la  ordenación  urbanística  correspondiente  a  los  terrenos  destinados  a
albergar la nueva EDAR, con calificación de Sistema General de Infraestructuras (S.G.-
EDAR):  Revisión  y  Adaptación  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Santa  Margalida,
aprobada inicialmente  por el  Pleno del  Ayuntamiento  de Santa Margalida de 20 de
enero de 2014. (Véanse los planos CS-04: Classificació del sòl: Ordenació del sòl rústic
y EGO-00: Estructura general i orgànica del territori). (Se adjuntan copias de los citados
planos en el Anejo 5 a este informe).

9. Debe mencionarse que, al margen de la incorporación al planeamiento urbanístico, el
Ayuntamiento de Santa Margalida ha incumplido sistemáticamente sus compromisos
suscritos con IBASAN y con el Ayuntamiento de Muro, en relación con la cuestión de
la construcción de la nueva EDAR. Así ocurrió con su compromiso para buscar los
terrenos de la nueva EDAR y así ha ocurrido con su oposición reiterada al proyecto en
las diferentes fases y tramitaciones que éste ha sufrido. Ello no ha sido obstáculo para
que  el  Ayuntamiento  de  Santa  Margalida  haya  obtenido  la  continuada  y  leal
colaboración de IBASAN y del Ayuntamiento de Muro para la ejecución de diversas
obras de establecimiento y mejora de bombeos y colectores en la red del núcleo urbano
de  Can  Picafort  y  su  adecuada  conexión  con  la  EDAR  existente,  posibilitando  su
desarrollo urbanístico sin cortapisas.

10. Como síntesis de lo antes expuesto, cabe concluir que:

- La situación funcional de la EDAR de la Playa de Muro es muy precaria y grave,
constituyendo el principal problema infraestructural de la zona, tal y como pone de

6



manifiesto el Plan de Desarrollo Turístico de Muro aprobado recientemente. Esta
situación no puede prolongarse en el tiempo en modo alguno.

- Los  problemas  medioambientales  derivados  del  colapso  de  la  EDAR existente,
debido  a  su  sobrecarga,  son  muy  acusados  y  ponen  gravemente  en  cuestión  el
equilibrio del Parc Natural de s’Albufera.

- Los perjuicios económicos en la Playa de Muro, derivados del mal funcionamiento
de la EDAR existente, son muy altos (elevadas cancelaciones de estancias hoteleras,
constantes cambios de ubicación de clientes de establecimientos turísticos, quejas
continuas de residentes y visitantes, deterioro significativo de la imagen de marca de
la zona).

- Los  estudios  realizados  a  lo  largo  de  15  años  han  puesto  de  manifiesto  la
inviabilidad de la ampliación de la actual EDAR, al tiempo que han conducido a una
solución  técnica  para  la  nueva  EDAR de  Can  Picafort  que  garantiza  el  menor
impacto ambiental global y la correcta resolución del tratamiento y vertido de las
aguas residuales  en el  conjunto de las dos áreas urbanas:  Playa  de Muro y Can
Picafort,  tal  es  la  que  desarrolla  el  proyecto  y  EIA  sometidos  al  presente
procedimiento  de  información  pública,  considerando  que  su  ejecución  debe
acometerse con la mayor urgencia.>>

Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió Informativa d’Obres de
dia 21 d’agost de 2014.

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

1r.- Aprovar i assumir l’informe de l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Manuel
Velasco Maíllo  de data  18 d’agost  de 2014, com a informe municipal,  dintre  de la
informació pública de l’estudi d’impacte ambiental, relació de béns i drets afectats i de
l’avantprojecte de la “nova EDAR, col·lectors i sistema d’abocament de Ca’n Picafort.
T.M. Santa Margalida. Islas Balears”.

2n.-  Trametre  el  present  acord  juntament  amb  l’informe  tècnic  esmentat  a  la
Sotsdirecció General d’Infraestructures i Tecnologia de la Direcció General de l’Aigua
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.

4T.-   PROPOSTA  SOBRE  EXIGÈNCIA,  A  L’AJUNTAMENT  DE  SANTA
MARGALIDA  I   ABAQUA,  DE  COMPLIMENT  DELS  COMPROMISOS  DELS
CONVENIS SUBSCRITS SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA EDAR DE
CAN PICAFORT, I INSTAR AL GOVERN CENTRAL LA SEVA CONSTRUCCIÓ
AMB CARÀCTER URGENT. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que creu que férem la
Comissió Informativa massa tard. Tenc l’informe de Santa Margalida i no s’aguanta de
cap peu.

El Sr. batle diu que tot d’una que varen veure la publicació varen intentar parlar amb
l’Ajuntament de Santa Margalida. Avui era el ple ordinari i per això es duu avui.
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Vist l'informe tècnic redactat,  dintre del període d’informació pública,  en l’expedient
“DEL  ESTUDIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL,  LA  RELACIÓN  DE  BIENES  Y
DERECHOS  AFECTADOS  Y  EL  ANTEPROYECTO  DE  LA  “NUEVA  EDAR,
COLECTORES  Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT.  T.M.  SANTA
MARGALIDA. ISLAS BALEARES” per l'enginyer de camins, canals i ports Manuel
Velasco Maíllo, de data 18 agost 2014. 

Vist  el  dictamen de la Comissió Municipal  d'Obres de l'Ajuntament  de Muro de 21
d'agost  de  2014,  pel  qual  aprova  i  assumeix  l'informe  esmentat  com a  INFORME
MUNICIPAL en el procediment d'informació pública esmentat. 

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

1.  Exigir  a  l'Ajuntament  de  Santa  Margalida  que  compleixi  sense  dilació  els  seus
compromisos subscrits amb IBASAN (avui ABAQUA) per a la construcció de la nova
EDAR de Can Picafort, signats per l'alcalde Sr. Antoni del Olmo Dalmau en data de 27
desembre 2005, segons facultat atorgada per l'Ajuntament Ple de Santa Margalida de 3
de maig del 2005. 

2. Exigir ABAQUA que compleixi sense dilació els seus compromisos subscrits amb
l'Ajuntament de Muro per a la construcció de la nova EDAR de Can Picafort, signats
pel llavors director general de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del
Govern dels Illes Balears, Joan Crespí Capó, en data de 5 d'abril de 2005, facultat per a
això pel Consell d'Administració de IBASAN de 10 de febrer del 2005. 

3. Instar a la Subdirecció General d'Infraestructures i Tecnologia de la Direcció general
de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, perquè s'executin
amb màxima urgència les obres corresponents a la NOVA EDAR, COL·LECTORS I
SISTEMA D'ABOCAMENT DE CAN PICAFORT (TM SANTA MARGALIDA), per
ser  de  vital  importància  per  assegurar  el  manteniment  com  a  enclavament
mediambiental i turístic de primer ordre a escala nacional no només del Parc Natural de
s'Albufera i el nucli de la Platja de Muro sinó del conjunt de la Badia de Alcúdia, a l'illa
de Mallorca.

5È.- FESTES LOCALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL PER A L’ANY 2015. 

El Sr. batle diu que, tot i que cau en dissabte, entenen que s’ha d’escollir el dia 17 de gener
com a festiu. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, demana si s’ha parlat amb els
col·legis. La celebració de Sant Antoni és a partir de les 15’00 hores. Si cau en dissabte es
podria mirar d’agafar altre dia.

El Sr. batle diu que si es fan beneïdes és dia festiu. Possiblement a les escoles aniria be
altre dia, però les festes sempre han estat Sant Antoni i Sant Joan.

De conformitat amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de
jornades, hores extraordinàries i descansos.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Administració i Personal de data
21 d’agost de 2014, amb sis vots a favor dels grups municipals CDM, PP, IB-LLIGA, CxI
i PSIB-PSOE, i una abstenció del grup municipal ExM.

El Ple de l’Ajuntament,  amb dotze vots a favor dels grups municipals CDM, PP, IB-
LLIGA, CxI i PSIB-PSOE, i un vot en contra del grup municipal ExM, ACORDA:
 
Primer. Elegir com a dues festes locals a l’àmbit municipal per a 2015 les següents:

-17 de gener de 2015 - Sant Antoni Abat.
-24 de juny de 2015  - Sant Joan Baptista.

Segon. Comunicar el present acord a la Direcció General de Treball de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que considera que com el dia
17 de gener de 2015 cau en dissabte, s’hauria d’agafar altre dia entre setmana.

6È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE PRESTACIÓ DE
LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ.

La  Sra.  Margalida  Portells,  portaveu  del  grup  municipal  PSIB-SPOE,  dóna
compte de la proposta que literalment diu:

<<Margalida  Portells  Sastre  portaveu  del  Grup  Municipal  Socialista  de
l’Ajuntament de Muro presenta la següent moció:

SOBRE LA PRESTACIÓ DE LA RENDA MINIMA D’INSERCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les llars de les Illes Balears amb tots els seus membres en atur varen augmentar el
2013 en 1.900, el que suposa un 4,7% més que el 2012, fins a situar-se en 41.900,
segons dades de l’INE.

La situació de greu crisi econòmica que es viu a Mallorca incrementa any rere any
amb més persones amb risc d’exclusió que, malgrat la seva voluntat de superació
de les dificultats, no troben cap oportunitat per millorar.

L’any passat, segons la memòria de l’IMAS, es varen beneficiar de al prestació de
Renda Mínima d’Inserció 1761 titulars, que no arriben ni al 5% de els llars on tots
els  seus membres estan sense feina.  L’índex de cobertura de la  Renda Mínima
d’Inserció a Balears és molt més baixa que la mitjana espanyola.

El Govern de les Illes Balears va decretar la Renda Mínima d’Inserció com un dret
a les persones amb risc d’exclusió que no tenen altres ingressos ni prestacions, per
tant, és el qui té el deure de finançar les despeses d’aquesta prestació econòmica, i
el Consell de gestionar-la.
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Actualment el Consell de Mallorca fa una feina de contenció perquè les demandes
de persones amb extremes necessitats que arriben als serveis socials municipals no
obtinguin  una resposta àgil  per  part  de  l’IMAS, esgotant moltes  vegades els  6
mesos que preveu el decret del Govern de les Illes Balears.  I no concedeix cap
pròrroga al cap d’un any de la prestació als titulars d’un sol membre, i tampoc no
prorroga la prestació a famílies després de dos anys de ser beneficiàries.

La Presidenta del Consell, la Sra. Salom, i la Consellera de Benestar Social, la Sra.
Cirer, han reiterat una i altra vegada que la prestació de Renda Mínima d’Inserció
arriba a totes les persones que la demanen i que no hi ha llistes d’espera, i hem
sabut pels mitjans de comunicació que es dedicarà un milió d’euros a augmentar la
partida de Renda Mínima d’Inserció amb diners provinents de sentències judicials.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Muro presenta pel
seu debat i aprovació la següent MOCIÓ:

1.-  Instar al Consell de Mallorca que es comprometi a:

- Acceptar i abonar, en el termini màxim de 3 mesos, totes les demandes de les
persones  que  tenen  un  dret  contrastat  pels  serveis  socials  municipals  a  la
prestació de la Renda Mínima d’Inserció, d’acord amb la normativa vigent.

- Prorrogar  la  prestació  de  la  Renda  Mínima d’Inserció  a  totes  les  persones
individuals i grups familiars que ho necessitin, previ informe dels treballadors
socials municipals.

- Sol·licitar a la comissió interinsular del Govern de les Illes Balears l’aportació
econòmica necessària  per  cobrir  els  costos  de totes  les  demandes  de Renda
Mínima d’Inserció, fins que les persones i famílies puguin trobar una sortida a
la seva situació de crisi.

- Estudiar la possibilitat d’encomanar la gestió de la Renda Mínima d’Inserció
als ajuntaments que ho desitgin.>>

Vist  el  dictamen  favorable  emès  per  unanimitat  per  la  Comissió  Informativa
d’Administració i Personal de data 21 d’agost de 2014.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,  acorda aprovar la proposta del grup municipal
PSIB-PSOE sobre la prestació de la renda mínima d’inserció

7È.-  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  HABITATGE
SOCIAL.

La  Sra.  Margalida  Portells,  portaveu  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  dóna
compte de la proposta que literalment diu:

<< Margalida  Portells  Sastre  portaveu  del  Grup  Municipal  Socialista  de
l’Ajuntament de Muro presenta la següent moció:

SOBRE HABITATGE SOCIAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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El Govern de l’Estat al gener del 2013 signava el Conveni per a la constitució del
Fons Social d’Habitatges destinats al lloguer, signaven els Ministeris d’Economia i
Competitivitat,  Sanitat,  Serveis  Socials  i  Igualtat,  Foment,  Banc  d’Espanya,  la
Federació de Municipis i Províncies, la Plataforma del Tercer Sector, les patronals
bancàries i 33 entitats de crèdit, per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris.

Inicialment  es constituí el Fons Social d’Habitatges amb 5.891 habitatges aportats
per  33  entitats  financeres  signants  del  conveni,  un fons  que  es  podrà ampliar,
s’assenyalava, destinat al lloguer d’habitatges per a les persones que havien patit
desnonaments hipotecaris, però amb unes condicions molt dures.

L’execució d’aquesta mesura es constatà al maig de 2014 que fou un fracàs, del
total d’habitatges, sols 410 havien estat entregades en lloguer, de les quasi 6.000 de
disponibles, i no tots els municipis havien signat la seva participació en el conveni,
una  participació  par  avalar  la  situació  social  de  necessitat  d’habitatge  de  les
persones amb més necessitats,

A  Balears  sols  4  ajuntaments  s’han  adherit  al  Conveni,  Palma,  Lloseta,  Sant
Antoni de Portmany  i Sant Josep; i no hi trobem tampoc habitatges en tots els
municipis, però si en molts municipis que no han signat el conveni, Maó, Inca,...,
recordant  que  és  possible  ampliar  per  part  de  les  entitats  financeres  les
aportacions d’habitatges. 

Atès el fracàs del primer any de la mesura, el mateix maig del 2014 el govern de
l’Estat  a  través  de  la  Comissió  de  Coordinació  i  Seguiment  que  crea  el  propi
Conveni a nivell Estatal, acordà ampliar els circumstàncies previstes inicialment
per  facilitar  l’accés  al  lloguer  d’aquests  habitatges,  als  col·lectius  especialment
vulnerables,  persones  o  unitats  familiars  amb circumstàncies  de  vulnerabilitat
detectada pels serveis socials municipals o de les organitzacions no governamentals
, per les que l’habitatge suposi un actiu indispensable pel manteniment de la seva
inclusió social.

Atesos els antecedents explicats, atès que són moltes les famílies que necessiten de
lloguers  assequibles  i  que  es  totalment  injust  que  davant  aquesta  situació  de
necessitat segueixin tancats tants d’habitatges que avui són titularitat dels bancs, el
Grup Socialista a l’Ajuntament de Muro presenta pel  seu debat i  aprovació la
següent:

MOCIÓ

1.- L’Ajuntament de Muro insta al Govern de les Illes Balears que s’implica de
manera activa per a millorar l’execució del Fons Social d’Habitatges a les nostres
Illes, per aquest motiu:

1.1.-  El  Govern  constituirà  una  comissió  de  seguiment  amb la  participació  els
ajuntaments de les Illes, de els entitats del tercer sector i entitats financeres, per
facilitar i coordinar a les illes les oportunitats que aquest Fons Social d’Habitatges
suposa per accedir al lloguer assequible d’habitatges tancats propietat avui de les
entitats financeres.
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1.2.- El Govern de les Illes recollirà les propostes formulades per aquesta comissió
de seguiment pròpia de les  Illes,  per  millorar  i  modificar  si  és  el  cas,  el  propi
conveni que regula les condicions de funcionament del Fons a nivell de l’Estat, com
ja s’ha fet el maig del 2014.

1.3.-  El  Govern  de  les  Illes  establirà  amb  la  col·laboració  dels  serveis  socials
municipals i entitats del tercer sector que treballen en aquest camp, un protocol de
criteris  per la  valoració  i  informació a l’accés  dels habitatges  existents  al  Fons
Social d’Habitatges de les Illes.>>

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, demana si es sap si al municipi de
Muro han aportat les entitats financeres.

La Sra. Margalida Portells diu que ho desconeixen.

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Administració i Personal
de data 21 d’agost de 2014.

El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor corresponents als grups municipals CDM,
IB-LLIGA, CxI, PSIB-PSOE i ExM, i dues abstencions corresponents al grup municipal
PP, acorda aprovar la proposta del grup municipal PSIB-PSOE sobre habitatge social.

8È.-  MANIFESTAR  L’ADHESIÓ  A  L’ACORD  DEL PLE  DE  L’AJUNTAMENT
D’INCA DE DATA 30 DE MAIG DE 2014 EN DEFENSA D’UN SISTEMA DE
JUSTÍCIA PROPER I DE QUALITAT.

Es dóna compte de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Inca de data 30 de maig de 2014
que literalment diu:

<<El Consell de Ministres va aprovar el 4 d’abril l’Avantprojecte de Reforma de Llei
Orgànica  del  Poder  Judicial,  que  canvia  radicalment  el  model  d’organització  de
l’administració  de  justícia  i  suprimeix  de  manera  definitiva  els  partits  judicials,
concentrant-los en un Tribunal  provincial  de Primera  Instància,  que tendrà Seu a  la
capital de cada província.

Aquesta reforma recentralitzadora de la Justícia suposaria un perjudici important per als
ciutadans d’Inca i la seva comarca, que compten amb partit judicial des del 21 d’abril de
1834. La desaparició dels Jutjats d’Inca allunya encara més l’administració de justícia
de la  ciutadania.  Els habitants  dels  municipis  que pertanyen al  partit  judicial  d’Inca
hauran de traslladar-se fins a Palma per fer qualsevol tràmit judicial, així com el teixit
de  professionals  que  hi  desenvolupen  la  seva  tasca  en  aquests  jutjats,  la  qual  cosa
significarà fer un desplaçaments molt superiors als que fan ara, amb l’increment d’hores
invertides i despeses en els desplaçaments.

Per altra banda, l’eliminació dels jutjats d’Inca també suposaria una gran davallada del
volum de negoci dels comerços, ja que l’afluència de persones que assisteixen als jutjats
diàriament desapareixerà.  A més, ara mateix, el partit judicial  és una de les poques
senyes  de capitalitat  de comarca que exerceix Inca i perdre aquest partit  significaria
disminuir la nostra influència en la comarca.  
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A  més,  de  prosperar  la  reforma  de  planta  judicial  prevista,  els  jutjats  de  Pau
desapareixeran del tot i les seves funcions passarien als Tribunals d’Instància d’àmbit
provincial, la qual cosa suposaria una gran diferència en termes de proximitat.

El correcte funcionament del sistema de Justícia és un pilar fonamental de l’estat de
dret. En aquest sentit, comptar amb uns jutjats pròxims i accessibles per a tota població
millora la qualitat  del servei i aferma el seu caràcter de servei públic i universal. Ans al
contrari, fer-los més inaccessibles a la població perjudica als sectors més desfavorits i
representa un clar perjudici per a la convivència i la cohesió social.

Per tot això, el ple adopta els següents

ACORDS

Primer.-  L’Ajuntament  d’Inca manifesta  el  seu rebuig a qualsevol modificació de la
planta i demarcació judicial  que comporti la desaparició dels jutjats d’Inca i insta el
Govern  de l’Estat  a  retirar  l’Avantprojecte  de Reforma de Llei  Orgànica  del  Poder
Judicial.

Segon.- L’Ajuntament d’Inca demana al Govern de les Illes Balears que en la redacció
de la nova llei de demarcació i Planta i en el moment de remetre al Govern la proposta
d’organització  de  la  Comunitat  Autònoma  en  matèria  de  demarcació  territorial,  es
mantinguin  els  jutjats  d’Inca  com  a  Seu  dels  Tribunals  Provincials  d’Instància,  o
qualsevol altres que substitueixi els actuals.

Tercer.-  L’Ajuntament  d’Inca convida el  Govern de les  Illes  Balears,  el  Consell  de
Mallorca i els ajuntaments dels municipis que integren el partit judicial d’Inca a sumar-
se a aquestes reivindicacions.

Quart.- L’Ajuntament d’Inca  traslladarà aquests acords a la presidència del Govern de
l’Estat, al Ministeri de Justícia, al Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca,
als ajuntaments que integren el partit judicial d’Inca, al president del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, a l’il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears i a
l’il·lustre Col·legi de Procuradors de les Illes Balears. >>

Vist  el  dictamen  favorable  emès  per  unanimitat  per  la  Comissió  Informativa
d’Administració i Personal de data 21 d’agost de 2014.

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

1r.-  Manifestar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Muro  a  l’acord  del  Ple  de
l’Ajuntament  d’Inca  de  data  30  de  maig  de  2014  en  defensa  d’un  sistema de
justícia proper i de qualitat.

2n.- Traslladar el present acord a la presidència del Govern de l’Estat, al Ministeri de
Justícia,  al  Govern de les Illes Balears,  al  Consell  de Mallorca,  als ajuntaments que
integren el partit judicial d’Inca, al president del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, a l’il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears i a l’il·lustre Col·legi
de Procuradors de les Illes Balears. 
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9.-  EXPEDIENT NÚM. 02/2014 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que el grup votarà en contra.
Tenim  un  dubte,  les  factures  de  telefonia  no  s’ha  establert  el  procediment.  No
convendria regularitzar-ho?

El Sr. batle diu que està sol·licitat en aquest sentit.

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha factura de pavimentació del Carrer Maria i Josep per
import de 17.000 euros. Per què aquest carrer i no altre? Hem dit a moltes sessions de
clots de diferents carrers i de problemes d’enllumenat.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que no està d’acord que es
presentin totes les factures juntes. Demana com pot esser que a un bé d’interés cultural
com és la plaça de toros es facin totes les obres sense projecte. Quants doblers s’han
invertit en obres a la plaça de toros? És una falta de previsió als pressuposts.

La  interventora  dóna  compte  del  dictamen  favorable  de  la  Comissió  de  Comptes  i
Hisenda de dia 21 d’agost de 2014 relatiu a l’expedient núm. 02/2014 de reconeixement
extrajudicial de crèdits, per un total de 61.707,30€

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-LLIGA), 4 en contra (CxI i
ExM)  i  2  abstencions  (PSIB-PSOE),  aprova  l’expedient  núm.  02/2014  de
reconeixement extrajudicial de crèdits que es relaciona a continuació:

NÚM. ORDRE
01

PARTIDA
173.21000

CREDITOR MARTIN FORNES SERRA
NIF 18221395J
NÚM. FRA. 349
DATA 30.12.2013
DESCRIPCIÓ 95 Llistons tractats 95 x 150 platges
IMPORT 735,08 €

Factures corresponents l’exercici 2013

NÚM. ORDRE
02

PARTIDA
162.22716

CREDITOR MAC INSULAR SL
NIF B57208878
NÚM. FRA. 02013004781
DATA 31.12.2013
DESCRIPCIÓ Tractament residus punt verd, desembre
IMPORT 5.056,23 €
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Factures corresponents a l’exercici 2013

NÚM. ORDRE
03

PARTIDA
338.22609

CREDITOR ASSOCIACIÓ CULTURAL DAU
NIF G57739443
NÚM. FRA. 04/2014
DATA 10.11.2013
DESCRIPCIÓ Presentació Fira de la Carabassa 2013
IMPORT 500,00 €

Factures corresponents a l’exercici 2013

NÚM. ORDRE
04

PARTIDA
935.21300

CREDITOR BALEAR DE ASCENSORES SL
NIF B07088826
NÚM. FRA. 13/02/003507
DATA 31.12.2013
DESCRIPCIÓ Reparació avaria ascensor C/Sants Apòstols, 1
IMPORT 19,81 €

Factures corresponents a l’exercici 2013

NÚM. ORDRE
05

PARTIDA
171.21000

CREDITOR JARDINERIA ESTEVE PERELLO SC
NIF G07987084
NÚM. FRA. 1185
DATA 30.12.2013
DESCRIPCIÓ Arreglar palmeres jardineria
IMPORT 2.032,80 €

Factures corresponents a l’exercici 2013

NÚM. ORDRE
06

PARTIDA
171.21000

CREDITOR JARDINERIA ESTEVE PERELLO SC
NIF G07987084
NÚM. FRA. 1186
DATA 30.12.2013
DESCRIPCIÓ Tallar pi jardins escorxador
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IMPORT 850,63 €
Factures corresponents a l’exercici 2013

NÚM. ORDRE
07

PARTIDA
334.22601

CREDITOR CAN BIEL SC
NIF G57057101
NÚM. FRA. 33
DATA 02.02.2014
DESCRIPCIÓ Dinar dimonis dissabte Sant Antoni
IMPORT 54,00 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
08

PARTIDA
338.22105

CREDITOR SOCIAS RAMIS SL
NIF B07870926
NÚM. FRA. 00002
DATA 31.01.2014
DESCRIPCIÓ Formatges degustació mostra vins FIRA TARDOR 2013
IMPORT 190,79 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
09

PARTIDA
338.22609

CREDITOR SOCIAS RAMIS SL
NIF B07870926
NÚM. FRA. 00001
DATA 31.01.2014
DESCRIPCIÓ Animals corregudes joies Festes Caseta Capellans 2013
IMPORT 80,00 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
10

PARTIDA
130.22200-130.22203-234.22200-325.22200-332.22200-337.22200-
920.22200-920.22203

CREDITOR CABLEUROPA SAU
NIF A62186556
NÚM. FRA. AA14-000469
DATA 23.01.2014
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DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques gener
IMPORT 776,05 €

No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual s’aprova el 
Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
11

PARTIDA
130.22200-130.22203-234.22200-325.22200-332.22200-337.22200-
920.22200-920.22203

CREDITOR CABLEUROPA SAU
NIF A62186556
NÚM. FRA. AA14-000465
DATA 23.02.2014
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques febrer
IMPORT 943,26 €

No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual s’aprova el 
Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
12

PARTIDA
920.22611

CREDITOR MARGARITA MARIA GRAU SANCHO
NIF 42966090C
NÚM. FRA. 2013/1931
DATA 31.12.2013
DESCRIPCIÓ Servei interactiu Registre Propietat desembre 2013
IMPORT 392,91 €

Factures corresponents a l’exercici 2013

NÚM. ORDRE
13

PARTIDA
130.22200-130.22203-234.22200-325.22200-332.22200-337.22200-
920.22200-920.22203

CREDITOR CABLEUROPA SAU
NIF A62186556
NÚM. FRA. AA14-0001434
DATA 23.03.2014
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques març
IMPORT 817,66 €

No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual s’aprova el 
Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
14

PARTIDA
338.22100
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CREDITOR ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
NIF A81948077
NÚM. FRA. P3A309N00209
DATA 05.12.2013
DESCRIPCIÓ Energia elèctrica comptador festes plaça toros
IMPORT 240,45 €

Factures corresponents a l’exercici 2013

NÚM. ORDRE
15

PARTIDA
165.22100

CREDITOR ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
NIF A81948077
NÚM. FRA. PCB301N00540
DATA 30.12.13
DESCRIPCIÓ Energia elèctrica enllumenat públic
IMPORT 26,32 €

Factures corresponents a l’exercici 2013

NÚM. ORDRE
16

PARTIDA
165.22100

CREDITOR ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
NIF A81948077
NÚM. FRA. PCB301N00540
DATA 30.12.13
DESCRIPCIÓ Energia elèctrica enllumenat públic
IMPORT 26,80 €

Factures corresponents exercici 2013

NÚM. ORDRE
17

PARTIDA
165.22100

CREDITOR ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
NIF A81948077
NÚM. FRA. PIC301N01557
DATA 30.12.13
DESCRIPCIÓ Energia elèctrica enllumenat públic
IMPORT 69,59 €

Factures corresponents exercici 2013

NÚM. ORDRE
18
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PARTIDA
935.22200

CREDITOR GRUPO ROYAL TELECOM SL
NIF B07843790
NÚM. FRA. I/120310
DATA 01.08.12
DESCRIPCIÓ Quota servei VPN telefonia Agost 2012
IMPORT 59,00 €

Factura exercici 2012

NÚM. ORDRE
19

PARTIDA
156.21300

CREDITOR LORENZO REYNES SL
NIF B07122401
NÚM. FRA. 44752
DATA 04.12.13
DESCRIPCIÓ Reparació motoserra Echo brigada obres
IMPORT 47,80 €

Factura corresponent exercici 2013

NÚM. ORDRE
20

PARTIDA
156.21300

CREDITOR LORENZO REYNES SL
NIF B07122401
NÚM. FRA. 44753
DATA 04.12.13
DESCRIPCIÓ Revisió generador HONDA EC-3000 brigada obres
IMPORT 90,81 €

Factura corresponent exercici 2013

NÚM. ORDRE
21

PARTIDA
334.22601

CREDITOR INTENSIU CB
NIF E57505240
NÚM. FRA. 2014-1
DATA 25.04.2014
DESCRIPCIÓ 286 menús batucades carabassamba festival fira
IMPORT 1.258,40 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.
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NÚM. ORDRE
22

PARTIDA
338.22609

CREDITOR Catalina Capó Alzamora
NIF 18221517 C
NÚM. FRA. 2-2014
DATA 13.05.14
DESCRIPCIÓ Castell inflable fira Sant Francesc
IMPORT 242,00 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
23

PARTIDA
338.22105

CREDITOR CAN BIEL SC
NIF G57057101
NÚM. FRA. 39
DATA 13.05.14
DESCRIPCIÓ 34 berenars fira Sant Francesc
IMPORT 187,00 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
24

PARTIDA
130.22200-130.22203-234.22200-325.22200-332.22200-337.22200-
920.22200-920.22203

CREDITOR CABLEUROPA SAU
NIF A62186556
NÚM. FRA. AA14-0001924
DATA 23.04.2014
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques abril
IMPORT 748,52 €

No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual s’aprova el 
Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
25

PARTIDA
171.22719

CREDITOR PROJECTES OBRES I NOUS SERVEIS SLU
NIF B57454464
NÚM. FRA. 18/2014
DATA 16.06.14
DESCRIPCIÓ Manteniment jardineria platja zona SUD 1/15 JUNY
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IMPORT 1.361,25 €
No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual s’aprova el 
Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
26

PARTIDA
920.22705

CREDITOR CAN BIEL SC
NIF G57057101
NÚM. FRA. 40
DATA 11.06.14
DESCRIPCIÓ 6 menús membres meses eleccions parlament europeu
IMPORT 90,00 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
27

PARTIDA
134.22601

CREDITOR CAN BIEL SC
NIF G57057101
NÚM. FRA. 41
DATA 11.06.14
DESCRIPCIÓ Dinar voluntaris protecció civil IROMAN MALLORCA
IMPORT 45,00 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
28

PARTIDA
171.22719

CREDITOR AMER-RODRIGUEZ SC
NIF J57809030
NÚM. FRA. S-2 013
DATA 01.07.14
DESCRIPCIÓ Manteniment jardineria platja zona nord 1/15 JUNY
IMPORT 1.336,03 €

No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual s’aprova el 
Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
29

PARTIDA
342.63212

CREDITOR XISCO I PUNXA SL
NIF B07712227
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NÚM. FRA. 66
DATA 30.06.14
DESCRIPCIÓ Persianes alumini blanc banys pistes pàdel
IMPORT 1.382,30 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
30

PARTIDA
342.21200

CREDITOR XISCO I PUNXA SL
NIF B07712227
NÚM. FRA. 46
DATA 14.05.14
DESCRIPCIÓ Reparació portes i anclatge cistella poliesportiu
IMPORT 326,70 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
31

PARTIDA
342.21200

CREDITOR XISCO I PUNXA SL
NIF B07712227
NÚM. FRA. 51
DATA 27.05.14
DESCRIPCIÓ Reparació porta piscina poliesportiu
IMPORT 72,60 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
32

PARTIDA
342.21200

CREDITOR XISCO I PUNXA SL
NIF B07712227
NÚM. FRA. 53
DATA 02.06.14
DESCRIPCIÓ Reparació pany porta camp futbol A piscina
IMPORT 78,05 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
33

PARTIDA
342.21200

CREDITOR XISCO I PUNXA SL
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NIF B07712227
NÚM. FRA. 54
DATA 03.06.14
DESCRIPCIÓ Reparació porta  traster camp futbol 
IMPORT 133,10 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
34

PARTIDA
342.21200

CREDITOR XISCO I PUNXA SL
NIF B07712227
NÚM. FRA. 56
DATA 04.06.14
DESCRIPCIÓ Pany antipànic pistes pàdel poliesportiu
IMPORT 96,80 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
35

PARTIDA
342.21200

CREDITOR XISCO I PUNXA SL
NIF B07712227
NÚM. FRA. 59
DATA 11.06.14
DESCRIPCIÓ Reparació porta traster camp de futbol
IMPORT 114,95 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
36

PARTIDA
235.21500

CREDITOR XISCO I PUNXA SL
NIF B07712227
NÚM. FRA. 61
DATA 17.06.14
DESCRIPCIÓ 2 miralls 70X90 residència
IMPORT 133,10 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
37

PARTIDA
342.21200
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CREDITOR XISCO I PUNXA SL
NIF B07712227
NÚM. FRA. 63
DATA 20.06.14
DESCRIPCIÓ Reparació panys i manetes pavelló poliesportiu
IMPORT 272,25 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
38

PARTIDA
173.21200

CREDITOR XISCO I PUNXA SL
NIF B07712227
NÚM. FRA. 64
DATA 20.06.14
DESCRIPCIÓ 2 pals meteorològics Platja de Muro
IMPORT 338,80 €

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
39

PARTIDA
337.62335

CREDITOR BALEAR DE ASCENSORES SL
NIF B07088826
NÚM. FRA. 13-03-957
DATA 13.11.13
DESCRIPCIÓ Substituir grup hidràulic ascensor C/ Sants Apòstols, 1
IMPORT 3.630,00 €

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició / factura exercici 2013

NÚM. ORDRE
40

PARTIDA
935.62703

CREDITOR ANTONIO RIERA MARIMON
NIF 78207052 Z
NÚM. FRA. 1/2014
DATA 17.02.14
DESCRIPCIÓ Projectcte reforma edifici C/ Sants Apostols, 1
IMPORT 13.992,44 €

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició
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NÚM. ORDRE
41

PARTIDA
150.62334

CREDITOR DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA SL
NIF B07834534
NÚM. FRA. A14/2176
DATA 27.02.14
DESCRIPCIÓ Destructora 35 L 20H 6MM REXEL P180CD NEGOCIAT OBRES
IMPORT 344,44 €

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
42

PARTIDA
155.61904

CREDITOR ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
NIF A08112916
NÚM. FRA. 03-5071-14
DATA 21.03.14
DESCRIPCIÓ Pavimentació asfàltica C/ MARIA I JOSEP
IMPORT 16.940,00 €

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
43

PARTIDA
164.63215

CREDITOR EYCOM INSTALACIONES SL
NIF B57292310
NÚM. FRA. F 20140012
DATA 20.01.14
DESCRIPCIÓ Reforma instal·lació elèctrica Cementeri
IMPORT 4.008,56 €

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
44

PARTIDA
235.63200

CREDITOR JOSE PERELLO CLADERA
NIF 78207091 F
NÚM. FRA. 9
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DATA 30.05.14
DESCRIPCIÓ Treballs extres reforma teulada Residència
IMPORT 1.158,71 €

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
45

PARTIDA
325.62313

CREDITOR DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA SL
NIF B07834534
NÚM. FRA. A14//6009
DATA 23.05.14
DESCRIPCIÓ Pantalla projecció 180X180 trípode aula d’ adults
IMPORT 406,31 € €

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

TOTAL  
IMPORT:

61.707,30€

10.-  EXPEDIENT 13/2014 DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS.  

El Sr.  Martí  Siquier,  regidor  del  grup municipal  PSIB-PSOE,  diu que es tracta  de
manca de planificació. L’aire condicionat de l’Ajuntament era necessari. Per què no es
va fer al pressupost inicial?

El Sr.  batle  diu que no pensaven inicialment.  Va ser quan vàrem tenir  romanent  de
tresoreria que es va pensar.

Dia  18  d’agost  de  2014  la  batlia  proposa  determinades  despeses  que  no  es  poden
demorar fins l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals, els quals es
detallen a continuació i per les quals no existeix consignació pressupostària:

Aplicació pressupostària Descripció Import
Edificis i altres construccions Reforma Plaça de Toros 16.000,00
Redacció Projecte Aire 
acondicionat Residència

Redacció Projecte Aire acondicionat Residència 10.360,00

Direcció obra Aire acondicionat 
Residència

Direcció obra Aire acondicionat Residència 10.360,00

Redacció Projecte Aire 
acondicionat Casa Consitorial

Redacció Projecte Aire acondicionat Casa 
Consistorial

3.850,00

Direcció obra Aire acondicionat 
Casa Consitorial

Direcció obra Aire acondicionat Casa Consitorial 3.850,00
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Vist que es tracta d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins
l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals.

Vist l’informe d’intervenció de dia 18 d’agost de 2014, relatiu a la regla de despesa i
estabilitat pressupostària.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 21 d’agost de
2014. 

El Ple de l’Ajuntament,  amb 7 vots a favor (CDM, PP i  IB-Lliga),  1 vot en contra
(ExM) i 5 abstencions (CxI i PSIB-PSOE) acorda:

PRIMER.  Aprovar inicialment l'expedient núm. 13/2014 de crèdits extraordinaris, del
pressupost de la Corporació, en els següents termes:

1. Partides del pressupost de despeses a què afecta l’expedient:

Aplicació
Pressupostària

Descripció
Consignació

anterior
Augment

Consignació
definitiva

935.63226 Edificis i altres construccions 0,00 16.000,00 16.000,00
235.62704 Redacció Projecte Aire Resid. 0,00 3.850,00 3.850,00
235.60917 Direcció Projecte Aire Resid. 0,00 3.850,00 3.850,00
920.62705 Redacció Projecte Aire Ajunt. 0,00 10.360.00 10.360.00
920.60918 Direcció Projecte Aire Ajunt. 0,00 10.360,00 10.360,00

TOTALS . . . 0,00 44.420,00 44.420,00

2. Recursos amb què s’ha de finançar la modificació de crèdit:

Baixes per anul·lació de les aplicacions següents:

Aplicació
Pressupostària

Descripció
Consignació

anterior
Baixes

Consignació
definitiva

211.1600 Seguretat social 1.000.000,00 9.478,82 990.521,18
324.13100 Retribucions bàsiques 

laboral temporal
34.941,18 34.941,18 0,00

TOTALS . . . 1.034.941,18 44.420,00 990.521,18

SEGON.  Que  s'exposi  al  públic,  per  un  termini  de  quinze  dies,  als  efectes  de
reclamacions que preveu l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Si transcorre
aquest termini sense presentar-se’n, s'entendrà l'expedient definitivament aprovat sense
necessitat de nou acord plenari.

11È.- PRECS I PREGUNTES.
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El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup  municipal CxI,  diu que insta a la regidoria de
la Residència Reina Sofia que facin activitats com participar a les disfresses, anar a la
platja, colcar a cavall, etc. Diu que les activitats han anat minvant. 

El Sr. Antoni Riutort,  regidor del grup municipal PP, diu que està previst sortir a la
platja de Muro. Per la calor es va dir de fer-ho a setembre.

El Sr. Rafel Gelabert fa un prec a l’equip de govern, que reclamem el cèntim sanitari. Es
va  condemnar  a  l’Estat  que  no  es  podia  aplicar.   S’ha  de  calcular  la  despesa  de
l’Ajuntament.  Hi  ha  un  model  que  permet  reclamar  l’any  2012.  Diu  que  ara
començaran les pluges, i formula un prec: que es netegin els embornals.

El Sr. batle diu que s’està fent.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu  que  tenen  l’informe  de  secretaria  sobre  la  reversió  dels
vehicles de recollida de residus. Què passa? L’informe diu que sí,  han de revertir  a
l’Ajuntament  els  vehicles.  M’agradaria  que un càrrec  de confiança  fos  una  persona
neutral, i ha de tenir la màxima informació. Si no és així després s’intoxica a la gent
amb informacions. Ha de fer la seva feina, i si no, s’ha de cessar.

El  Sr.  batle  diu  que el  tècnic  de  medi  ambient  va fer  informe basat  en el  plec  de
prescripcions tècniques. Agraït que s’hagi posat el tema damunt la taula. Els vehicles
han de revertir.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que entenen que el tècnic
de medi  ambient  no ha de ser personal  de confiança.  Dins el  pròxim pressupost  es
podria posar la plaça de personal funcionari. Els seus informes haurien de ser totalment
neutrals.

El Sr. batle demana al secretari sobre la possibilitat de crear plaça.

El secretari diu que dintre de la llei de pressuposts hi ha restriccions per a crear noves
places. En aquest moment no és possible.

El Sr. Jaume Payeras diu que el tècnic de medi ambiental ha d’estar enterat de tot. Si no
ho sap és perquè no ho havia llegit.

El Sr. Rafel Gelabert demana, referent als chiringuitos de Capellans, com ha funcionat
el tema de l’electricitat i l’aigua.

El Sr. batle diu que ha connectat al comptador de Capellans, com totes les connexions
de Capellans. 

El Sr. Rafel Gelabert demana si s’ha fet per dins l’arena, per les dunes.

El Sr. batle diu que s’ha fet igual que la resta de casetes de Capellans.

El Sr. Rafel Gelabert demana si ho ha fet el particular.

El Sr. batle respon que sí.
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El Sr. Rafel Gelabert diu que va demanar una còpia de l’expedient de contractació del
tema  del  treballador  autònom de  Platja  de  Muro.  Estau  obligats  a  facilitar  aquesta
documentació, i seguim igual. Diu que també va demanar informe del personal extern
de la residència, de les hores que fa, i encara no el té. Volem treure el tema del carril
bici de Platja de Muro. Ens ha arribat la factura del projecte, hem pagat 8.400 euros.

El Sr. batle diu que hi ha altre informe.

El  secretari  diu que encara  no està  fet,  pendent  que arribi  la  proposta  definitiva  de
conveni que intervengui el Consell de Mallorca. S’ha fet una proposta de conveni que
participi el Consell, com a titular de l’obra, i en el que l’Ajuntament subvencionarà el
Consell.

   El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha encàrrec de projecte de gener. L’empresa que s’ha
encomanat el projecte pareix que no sap quines són les competències de l’Ajuntament.
Podem tenir còpia d’aquest projecte?

El Sr. Jaume Payeras diu que el tema era no invertir doblers en un lloc que no és nostre.

El Sr. Juan Escalas,  portaveu del grup municipal PP, diu que és un projecte de tres
ajuntaments. Si nosaltres aturam, s’atura Alcúdia i Santa Margalida.

El Sr. Rafel Gelabert diu que la competència és supramunicipal, del Departament de
Carreteres del Consell de Mallorca. Enhorabona perquè l’Ajuntament subvencionarà el
Consell. Ho ha dit el secretari.

El secretari diu que tècnicament es possible. La decisió de subvencionar correspon als
polítics. El Ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar la proposta de conveni.

El Sr. Jaume Payeras diu que al cap i a la fi ho pagarà el poble de Muro.

El  Sr.  batle  diu  que  es  pagarà  a  quatre  bandes.  Quina  part  correspondrà  a  cada
Ajuntament? En funció de les obres que es facin a cada municipi. És un problema per a
tots els que hi passen. 

El Sr. Jaume Payeras diu que és igual que el  passeig del tren, posar doblers a casa
d’altre.

El Sr. Rafel Gelabert diu que es demostra improvisació i que anam “a salto de mata”.
Demana què sabem del tema del boulevard.

El Sr. batle diu que de moment no ho sabem.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana pel tema
de les multes d’aparcament de determinats carrers. Diu que hi ha carrers que aparquen a
les dues bandes, no es respecten les senyals, com és el cas del carrer del poliesportiu.

El Sr. Juan Escalas, diu que en aquests moments es cobreixen tres places de policies. El
dia primer de setembre començaran nous policies.

29



La Sra. Margalida Portells demana si s’han llevat les jardineres del Quarter.

El Sr. batle diu que la gent es queixava de la visibilitat.

La Sra. Margalida Portells demana si el procediment de contractació de l’escola d’estiu
era sense publicitat.

La Sra. Margalida Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que sí, que va ser
sense publicitat, i que el primer any va ser obert.

La Sra. Margalida Portells diu que, referent al tema de les beques a les escoles, s’ha fet
molt tard. Demana que es donin abans.

La Sra. Margalida Forteza diu que no hem rebut queixa de ningú.

La Sra. Margalida Portells demana si es pot fer abans. Demana com està el tema de la
pista d’atletisme. 

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que tenim previst mirar de
fer-la. S’ha de parlar amb els tècnics.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana pel tema del piló
del carrer Sor Justina. Diu que hi ha cotxes que hi han pegat i demana si pot ser de
plàstic. Parla de la problemàtica dels embossos de la carretera de Platja de Muro.

El Sr. Juan Escalas diu que és competència de Trànsit. Hi estam fent feina.

El Sr. Martí Siquier demana com es pensa actuar a Capellans en matèria de trànsit.

El Sr. Antoni Serra diu que no hi ha res decidit. Farem una Comissió.

El Sr. Martí Siquier diu que hi ha veïns que han posat cadenes, que han tancat. Cadascú
fa el que vol.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, demana com està la biblioteca.

El Sr. batle diu que es va canviar d’estratègia de financiació. Es va demanar subvenció, i
ha estat autoritzada.  Es va convidar a les empreses de Muro. S’ha adjudicat l’obra i
s’han nomenat els directors d’obra. Està a punt de començar.

El Sr. Jaume Payeras demana com està l’arxiu.

El  Sr.  batle  diu  que  es  va  dotar  una  primera  fase  al  pressupost.  El  projecte  s’ha
d’adequar a la normativa actual. S’executarà la primera fase.

El Sr.  Jaume Payeras demana pel passeig del tren.  Quedarà així?  Es posaran llums,
arbres?
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El Sr. batle diu que és una primera fase. Entenem que acabat no hi està, supòs que en
una segona fase es posarà llum, arbres, etc.

El Sr. Jaume Payeras diu que demanaria que ja que hem hagut de pagar el projecte,
mirar-lo i donar-lo al tècnic de medi ambient pel tema d’arbres. I que el Sr. Manuel
Velasco revisi el tema de la seguretat. S’ha de revisar el projecte des del principi.

El  Sr.  batle  diu  que  l’important  era  que  comencessin.  Al  menys  s’ha  fet  una  part
practicable.

El Sr. batle diu que tenim els tècnics, i es tracta de fer-los fer feina.

El Sr. Rafel Gelabert parla del tema de les xineses de Platja de Muro que fan massatges.
Diu  que  veu  poques  actuacions  al  respecte.  Vaig  presenciar  un  sistema  organitzat,
s’hauria de fer una batuda forta.

El Sr. batle diu que varem posar carpes de massatges, i s’ha donat la informació als
establiments.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
9’30 hores del dia 25 d’agost de 2014, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta
acta.
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	Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 21 d’agost de 2014.
	El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-Lliga), 1 vot en contra (ExM) i 5 abstencions (CxI i PSIB-PSOE) acorda:

