
ACTA NÚM. 9 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL DIA Ú DE DESEMBRE 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 1 de desembre 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:

1.-   APROVACIÓ  INICIAL  PRESSUPOST  I  PLANTILLA  PERSONAL
EXERCICI DE 2015.     

El Sr. batle dóna compte dels pressuposts elaborats, del resum per capítols d’ingressos i
de  despeses,  amb  un  total  de  11.661.500  euros.  Així  mateix  dóna  compte  de  la
classificació política i de despesa. Diu que la pràctica totalitat d’ingressos i despeses són
molt semblants a exercicis anteriors. Pel que fa a les inversions dins el proper exercici
són per l’import d’un milió quatre-cents mil euros. Respecte a la plantilla de personal és
la mateixa. Es pagarà un 25% de la paga extra de l’any 2012 al mes de gener. A dia
d’avui no tenim l’autorització per a la campanya estival de policia local.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que són els pressuposts de
l’equip de govern, són “copiar i pegar” d’altres anys. Pel que fa a la compra de la nau
industrial pensam que no és prioritat. Pensam que es podren destinar els 600.000 euros a
altres  polítiques  econòmiques  i  d’ocupació.  No es  generarà  ocupació.  Al  foment  de
l’ocupació es destinen zero euros. La renovació de carrers és insuficient. A Platges de
Muro es preveu el boulevard amb el romanent de tresoreria. La segona línia de Platges
de Muro té l’asfalt aixecat i es troba en mal estat. No ho veim reflectit als pressuposts.
Pel que fa a l’enllumenat públic pensam que s’hauria de fer una aposta important. Es
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destinen 6.500 euros a conveni amb Pimeco, s’hagués pogut fer altre tipus de prioritats.
A un solar de propietat pública, les pedreres de Sant Antoni, hi tenim dues someres. Es
podria fer gran zona verda o espai públic. Tendrem una nau per a la brigada, repercuteix
molt poc damunt el benestar dels ciutadans.

La  Sra.  Margalida  Portells,  portaveu  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  diu  que  es
destinen  140.000  euros  a  neteja  d’edificis.  Hi  ha  molt  malestar  al  poble  per
l’adjudicació del contracte de neteja.

El Sr. batle diu que el contracte de neteja va sortir pel mateix import que l’any passat. 

La Sra. Margalida Portells diu que es diu que els treballadors cobraran quatre euros
l’hora.

El Sr. batle diu que no els poden baixar el sou als treballadors, hauran de reclamar ells
mateixos. 

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que critica pel fet de
ser pressupost continuista. Després es fan modificacions al llarg de l’any.

El Sr. Jaume Payeras,  portaveu del grup municipal ExM, diu que per la seva banda
reitera el mateix que s’ha dit.

El  Sr.  Juan Escalas,  portaveu del  grup municipal  PP,  diu que s’han fet  carrers  que
estaven molt malament. Una vegada asfaltada la sèquia s’asfaltaran més carrers. Estava
previst dins el pressupost de 2014.

Vist  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  Comptes  i  Hisenda  de  dia  27  de
novembre de 2014.

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-LLIGA), 4 vots en contra
(CxI i ExM) i 2 abstencions (PSIB-PSOE), acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Muro, per a
l’exercici  econòmic  2015,  juntament  amb  les  seves  bases  d’execució,  el  resum per
capítols del qual és el següent:

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
2015

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Cap. Denominació Import €
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1 Imposts directes 4.718.890,00
2 Imposts indirectes 218.000,00
3 Taxes i altres ingressos 3.474.210,00
4 Transferències corrents 1.567.618,00
5 Ingressos patrimonials 1.682.782,00

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 11.661.500,00
6 Alineació d’inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 0,00
Total 11.661.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES
Cap. Denominació Import €

1 Despeses de personal 3.888.760,00
2 Despeses en béns corrents i serveis 5.891.215,00
3 Despeses financeres 4.000,00
4 Transferències corrents 376.200,00

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 10.160.175,00
6 Inversions reals 1.456.825,00
7 Transferències de capital 44.500,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.501.325,00
Total 11.661.500,00

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER. Exposar al públic el pressupost general per al 2015, les bases d’execució i
plantilla  de  personal  aprovats,  per  termini  de  quinze  dies,  mitjançant  anuncis  en  el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de
la presentació de reclamacions pels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
8’20 hores del dia 1 de desembre de 2014, de la qual estenc, com a secretari interí,
aquesta acta.

3


	PRESSUPOST D’INGRESSOS
	Denominació
	Import €
	1
	2
	3
	Taxes i altres ingressos

	4
	5
	Ingressos patrimonials
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS

	6
	7
	8
	9

	PRESSUPOST DE DESPESES
	Denominació
	Import €

