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

EL TRENTA-Ú D’AGOST DE DOS MIL DESSET

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
Maria Perelló Cladera, regidora
José Juan Aguiló Ramis, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
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 31 d’agost de 2017, es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió ordinària.

Hi són presents l’interventor accidental, José Gómez de la Cruz, i el secretari interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 20.00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora,  i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1R. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS PER CONDEMNAR I EVITAR ELS ATACS AL TURISME DE LES
ILLES I A FAVOR DEL TURISME.

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

«El Sr./Sra MIQUEL PORQUER TUGORES portaveu del Grup Municipal d’ El Pi –
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS a l’Ajuntament de MURO presenta per a
sotmetre a la propera sessió plenària la següent proposta de resolució

MOCIÓ QUE PRESENTA EL Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS PER
CONDEMNAR  I  EVITAR  ELS  ATACS  AL TURISME  DE  LES  ILLES  I  A
FAVOR DEL TURISME.
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ANTECEDENTS

En els  darrers  anys,  per  mor  de diversos  i  variats  factors,  hi  ha hagut  un augment
considerable de turistes a les Illes Balears. En dades aproximades de l’any 2016, tenim
una  arribada  de  visitants  anual  que  alguns  estudis  han  xifrat  en  uns  13  milions  de
persones.

Des dels anys 1960 les Illes Balears han basat el creixement econòmic d’aquesta terra
en el turisme. Un creixement que en molts sentits ha estat quantitatiu, cada vegada més
gent per generar més recursos i més PIB, però estem arribant al límit en els mesos de
temporada alta. 

Les nostres infraestructures estan tocant sostre i hem d’assumir que podem créixer, crear
més beneficis i més PIB, però s’ha de fer a partir d’un creixement qualitatiu i limitat. Ja
fa estona que la nostra societat ha assumit que sense límits no hi ha futur i ara ens toca
consensuar i decidir si volem fer una passa més per establir uns límits que permetin una
generació de riquesa sostenible en el temps.

Som conscients que, ens agradi o no, a dia d’avui gairebé l’únic motor de la nostra
economia és el turisme. De fet, no sabem on comença i on acaba el que és turisme i el
que depèn del turisme. Som coneixedors que cada vegada tots els sectors econòmics
estan  interrelacionats  amb  el  turisme:  la  restauració,  el  comerç,  la  construcció,  el
transport i fins i tot l’agricultura. Així mateix s’ha de tenir present que som unes illes i
tenim uns recursos limitats. La protecció del medi ambient és indispensable pel nostre
futur, però una protecció real, a partir d’una situació real, i no d’una situació idealitzada;
també és  indispensable  la  racionalització  dels  fluxos  turístics  existents;  així  com la
modernització i conservació de les infraestructures. Actuacions que s’han de realitzar
amb normes clares i adients.

Davant tota aquesta perspectiva i aprofitant situació de saturació existent a l’agost, en
les darreres setmanes hi ha hagut a Mallorca una sèrie d’actuacions realitzades contra
turistes, algunes fins i tot considerades com a actes vandàlics que  constitueixen un atac
a la pau social i una amenaça òbvia a la confiança internacional que mereix la nostra
indústria  turística.  Són  fets  inadmissibles  que  mereixen  la  reprovació  pública  i  la
intervenció ferma de les institucions i que precisen actuacions contundents al respecte
per evitar la sensació d’impunitat que acaba per donar ales als més ximples populismes.
Algunes declaracions públiques de representants de les nostres institucions atacant el
turisme o donant una imatge purament negativa del mateix tampoc són el camí per a la
millora. 

És cert que fins ara, xerram de fets aïllats però això no minva la gravetat dels mateixos.
Estem davant un problema que pot anar a més si no s’actua amb racionalitat, però també
amb exemplaritat i contundència. La premsa internacional s’està començant a fer ressò.
Tot sembla indicar que estam entrant en una nova fase del “conflicte” i que aquest anirà
en  augment,  amb conseqüències  que  desconeixem,  però  que  podem preveure  i  que
poden resultar especialment nocius per a la prosperitat futura d’aquestes illes.

Per tot això, proposam al Plenari de l’Ajuntament de MURO el següent ACORD: 
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1.- Declarar el nostre compromís a favor del turisme. Un turisme que és principal font
de generació de feina i benestar a les Illes Balears i que volem sostenible, equilibrat, de
qualitat i ordenat. 

2.- Condemnar les agressions i actuacions en contra dels turistes i del turisme així com
la perillosa criminalització de l’activitat turística. 

3.- Instar al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern espanyol, a dur a
terme les actuacions adients per evitar aquest tipus d’agressions.».

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que és un poc excessiu
xerrar d’actes vandàlics, aquesta consideració. Rebutjarem aquests tipus d’atacs. Tenim
dubtes en el punt tres: Què hi pot fer el Govern amb la gent que mostra pancartes o tira
confeti? 

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que el seu grup
està  en  contra.  L’exposició  de  motius,  no  admetem  que  s’acusi  de  declaracions
públiques en contra del turisme dels nostres representants. S’ha fet feina amb un turisme
equilibrat. S’ha fet ressò el PP, el PI, és una instrumentalització política d’una acció de
protesta. És una moció de populisme de El PI. No estam d’acord amb moltes d’aquestes
coses. Les mesures punitives estan contemplades a la llei.  Em preocupa molt més les
dones que fan net que estan esclavitzades, també és un atac greu al turisme, o l’abús que
feim de recursos  naturals,  o  l’atac  a  la  posidònia.  Hem de  votar  en  contra,  és  una
instrumentalització d’una acció puntual d’un grup de joves.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup El PI, diu: quan nosaltres viatjam a l’estranger,
em molestaria que venguessin amb unes intencions que no saps quines són. El darrer
punt,  és  dir:  complir  un poc  l’ordre.  La  gent  normal  que  pugui  utilitzar  els  serveis
normals.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: si vaig a la mar a Capellans i em tiren confeti damunt ho
puc arribar a trobar divertit. El que passa es que me demanen que si vull massatges, que
si vull rellotges, que si vull síndria, em sent més agredit amb això.

El Sr. batle diu que quan qualque turista en compra és perquè li interessa. No hem de dir
que estam orgullosos, intentam que no hi siguin. No ho trob tan ofensiu o negatiu.

El  Sr.  Jaume Payeras,  portaveu  del  grup municipal  MÉS-APIB,  diu  que  el  Govern
també  ha  actuat.  És  evident  que  tothom  ho  condemna.  I  això,  sense  parlar  dels
abocaments de fecals a Platja de Muro, que també és greu atemptat al turisme.

Vist  el  dictamen favorable de la Comissió de Turisme i  Zona Costanera de data 28
d’agost de 2017.

El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, PP, El PI,
UIM, i  PSIB-PSOE, i  dos vots en contra del  grup municipal MÉS-APIB, aprova la
proposta.
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2N. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ
RELATIU A LA LLEI 15/2010, DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT EN
LES  OPERACIONS  COMERCIALS,  DE  LA  MOROSITAT  DEL  2N
TRIMESTRE 2017.

L’interventor, de conformitat amb la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 03/2004, de
29 de desembre, mitjançant la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a
les operacions comercials, dóna compte de la realització de l’informe referit a la situació
a 30 de juny de 2017, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Pagaments Realitzats: 1.311.636,67 euros.

Període Mig de Pagament: 10,65 dies.

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

3R. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2017.

L’interventor accidental, de conformitat amb allò que estipula la base 5a de les bases
d’execució  del  Pressupost,  en  relació  amb l’article  207  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,  dóna detallat  informe de l’estat  d’execució  dels  Pressuposts  de  la
Corporació, referits al 31 d’agost de 2017.

INGRESSOS:

PREVISIONS
INICIALS

PREVISIONS
DEFINITIVES

DRETS RECONEGUTS NETS
RECAPTACIÓ

NETA

12.742.663,35 12.747.741,35 3.983.638,27 2.668.606,52

DESPESES:

4T. PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que estam a
principi de curs. Com es preveu el primer cicle de primària, el principi de curs?

La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que avui han
tengut reunió, l’ambient està tranquil. S’està adequant l’aula. L’actitud és positiva.

La Sra. Margalida Portells demana si estarà a punt en temes de neteja.
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CRÈDITS
INICIALS

PREVISIONS
DEFINITIVES

OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES

PAGAMENTS
REALITZATS

12.742.663,35 12.747.741,35 5.546.091,19 5.497.119,66



La Sra. Margalida M. Forteza diu: a partir de demà es fan quinze hores diàries de neteja.
L’escola està pintada. Hem fet els baixos de les aules.

La Sra. Margalida Portells demana pel conveni marc de cooperació amb la universitat
de Girona.

El Sr. batle diu que és un al·lot en pràctiques que va ajudar a l’àrea de medi ambient.

La Sra. Margalida Portells demana per les obres del teatre.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que es suposa que en
quinze dies estarà recepcionat. Hi ha actuació prevista pel dia 1 d’octubre.

La Sra. Margalida Portells demana pel tema de l’agermanament.

El Sr. Miquel Porquer diu que han parlat amb la regidora de cultura de Muro d’Alcoi.
Els dies 12, 13, 14 i 15 d’octubre vénen unes seixanta persones. Faran dues actuacions,
dissabte es farà un acte al col·legi. Tenim un conveni amb Baleària. Dia 7 d’octubre en
Pep Siset viatja a Muro d’Alcoi.

La Sra. Margalida Portells demana si està previst fer una reunió de Patronat d’Esports
per a parlar de la plaça de tècnic d’esports.

El Sr. Antoni Serra diu que Carmina Vera ha fet un “boceto” de plec de clàusules per a
fer un contracte de serveis.

El secretari diu que si no supera els 18.000 euros es pot fer un contracte menor.

El Sr. Rafel Gelabert diu que aquest sistema de contractació és contraproduent. Millor
fer unes bases.

El Sr. Antoni Serra diu que es podria fer contracte de serveis fins que no sàpiguen cert i
segur que Carmina no ha de tornar. Farem un patronat i en parlarem.

La Sra. Margalida Portells diu que veïnats de Sa Creu parlen de plaga de moixos. Diu
que  continua  la  brutícia  dels  cans  pels  carrers  del  poble.  Referent  al  tema  de  les
ordenances,  demanàrem informes  sobre  quantes  ordenances  fiscals  tenim,  i  si  se’ns
poden fer arribar. 

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que li falta l’acta de la
Junta de Govern Local núm. 17. A veure si es podria agilitzar el tràmit.

El secretari diu que a mesura que s’aproven les actes s’envien a tots els regidors.

El Sr. Martí Siquier demana pels escrits amb registre d’entrada núm. 786 de 27 de març,
1.736 de 14 de juny, 1.735 de 14 de juny i 1.844 de 21 de juny. Demana pels banys de
l’escola graduada.
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El Sr. Miquel Porquer diu que estan acabats.

El Sr. Martí Siquier demana pels punts 19 de l’acta de la Junta de Govern de 15 de maig
referent a obres reforma plaça de toros, i el punt 20 de l’acta de la Junta de Govern
Local de data 28 de maig. Diu que va formular una relació de preguntes referent al
servei d’escoleta.

La Sra. Margalida M. Forteza li passa un escrit en aquest moment mitjançant el que es
dóna resposta a les preguntes formulades.

El Sr. Martí Siquier diu que segons la clàusula 12na del plec de prescripcions tècniques,
hi  ha  d’haver,  abans  del  quinze  d’agost,  la  proposta  de  programació  general  o
programació general anual, la petició d’actuacions de manteniment i conservació, així
com de millores  a  l’edifici,  les instal·lacions  i  els  espais  exteriors,  i  la  proposta  de
pressupost per a l’any següent justificant conceptes de despesa i ingrés. Són obligacions
específiques de l’adjudicatari.

La Sra. Margalida M. Forteza diu que es va presentar per correu. Tota la documentació
s’ha  presentat  a  través  del  correu.  Dia  14  es  va  presentar  la  memòria  per  registre
d’entrada. Pots anar a secretaria a consultar la documentació.

El Sr. Martí Siquier diu que al ple de dia 29 de maig va demanar sobre els pilons al
carrer devora el quarter de la Guàrcia Civil, carrer Bernat Capó, i al carrer pare Alzina.
Al carrer pare Alzina va quedar el “tornillo” un poc defora. Diu que al Ple de 27 d’abril
es va aprovar una moció sobre contractació pública, demana si s’ha fet feina en aquest
tema.

El Sr. batle diu que ho demanaran al tècnic.

El Sr. Martí Siquier demana per quin motiu s’han posat els pilons de fusta a Capellans.

El Sr. Antoni Serra diu que els ha fet posar l’Ajuntament. El titular de la caseta no podia
entrar. Es va trobar aquesta solució.

El Sr. Martí Siquier diu que és un problema dins Muro, pot ser fer posar pilons dins el
poble a totes les persones que tenen problemes per entrar. És un greuge comparatiu per a
totes  les  zones  de  Muro.  Pot  ser  es  podria  fer  un pla  integral  amb un petit  estudi.
Referent al tema de l’administració electrònica, hi ha escrit del TIC Mallorca, es pensa
fer qualque cosa?

El Sr. batle diu que està previst contractar un informàtic, dilluns hi ha una demostració
d’ABSIS. S’haurà de contractar més gent.

El Sr. Martí Siquier demana quina problemàtica hi ha amb les obres de l’any passat, de
les aceres, que no es paguen. 

El Sr. batle diu que està tot pagat, menys els residus d’obra, que no ho ha justificat. Ho
ha de demostrar.
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El  Sr.  Martí  Siquier  demana  què  passarà  si  segueix  amb  aquesta  tònica,  i  no  ho
demostra.

El Sr. batle diu que si els tècnics ho consideren oportú s’obrirà expedient.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu  que  li  agradaria  un  informe  si  pel  fet  de  vulnerar  les
prescripcions es pot pagar la part executada.

El Sr. Martí Siquier diu que fa el prec, que prèviament es faci dur un certificat fet per
MAC insular. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que és incorrecte que es pagui la feina. La feina està mal feta.
S’ha de veure si les empreses que contractam compleixen les mesures de seguretat i
higiene.

El Sr. Jaume Payeras demana al secretari si quan una empresa incompleix un plec de
condicions pot tornar optar a contractar amb l’administració pública.

El secretari diu que un incompliment podria suposar que no pot contractar.

El Sr. Rafel Gelabert demana qui autoritza el pagament de les factures.

El Sr. batle diu que el pagament l’autoritza l’interventor, el tresorer i el batle. 

El Sr. Martí Siquier demana pel curs d’història de Muro.

El Sr.  Miquel Porquer diu que hi ha prevista una excursió,  i  tres conferències.  Està
previst que surti en temps i forma.

El Sr. Martí Siquier demana quin és el cost mensual de l’Agència de Comunicació, des
que ha acabat el contracte. Les tasques a realitzar no són les mateixes. S’està pagant la
feina doblement, la feina que s’havia d’haver fet i no es va fer. Demana si es fa feina
amb el nou plec.

El Sr. batle diu que s’està fent feina amb el nou plec.

La Sra. Margalida M. Forteza diu que la missatgeria mòbil no estava contemplada al
plec. S’hauria d’incloure al plec de condicions. És una feina que es va fer.

El Sr. Martí Siquier diu que s’està pagant doblement una feina que no es fa: fer una
pàgina web nova, la informació mensual que no es va fer per decisió del regidor de
cultura, actualització dels blocs, etc. Tot això ho varen pressupostar i cobraven 2.000
euros mensuals.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que hi ha una queixa
de molta gent, com així la plaça de Sant Martí està plena de cotxes.
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El Sr. José Juan Aguiló diu que està previst posar pilons retràctils per evitar tot això,
amb targeta pels veïns.

El Sr. Rafel Gelabert demana si també es posaran pilons al boulevard de Platja de Muro.
És una cosa a tenir en consideració.

El Sr. Jaume Payeras demana pel tema dels miralls, diu que és tema recorrent.

El  Sr.  José  Juan  Aguiló  diu  que  en  Macià  va  començar  ahir.  Es  van  reposant  els
romputs.

El Sr. Jaume Payeras demana per la sèquia del carrer Rector Villalonga.

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que varen demanar informe al
zelador, i s’ha fet comunicació a GESA.

El Sr. batle diu que ENDESA ha dit que estarà fet en menys de quinze dies.

El Sr. Jaume Payeras diu que va rebre cridada de gent del polígon 7 i 16, de branca que
estava caient. Vaig cridar al tècnic de medi ambient. La meva sorpresa va ser veure la
branca caiguda, amb presència de la policia local. Demana per Ca Ses Monges: només
s’arregla la teulada? No arreglen cap aula?

La Sra. Margalida M. Forteza diu que ho demanarà i li contestarà.

El Sr. Jaume Payeras diu que a Platges de Muro, davant els socorristes, l’hotel Platja de
Muro ha ocupat la duna i  l’ha sembrada de gespa, fins i  tot  ha posat hamaques.  Si
qualcú s’hi acosta i no és de l’hotel, els engeguen.

El Sr. batle diu que varen rebre, a principi d’agost, el “deslinde” de Costes, i ara es sap
fins a on és el solar de l’hotel, i fins on és domini públic.

El Sr. Jaume Payeras diu que dins Capellans hi ha dunes sembrades de gespa. Diu que
volia exposar una queixa. Hi va haver l’atemptat, amb tres dies de dol. A Muro hi ha
actes festius, o bé s’haurien de suspendre o fer un comunicat abans de començar. Es va
dir que es faria un minut de silenci. Varem esperar el discurs de repolsa dels atemptats.
Crec que va ser de molt mal gust. No sé si heu enviat el condol com a Ajuntament de
Muro.

El Sr.  Miquel Porquer diu que a altres ajuntaments tot  passava per fer un minut de
silenci. No hi va haver cap declaració a cap ajuntament.

El Sr. Jaume Payeras diu que era un acte festiu, lúdic, s’hagués pogut fer un altre dia. O
bé fer un comunicat abans de començar, el regidor o el batle, no els músics. Demana
com està el tema de l’estudi dels carrers de l’entrada de Muro.

El Sr. José Juan Aguiló diu que està fet. El vos passarem.
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El  Sr.  Jaume Payeras  diu  que  pareix  que  hi  ha  colònies  de  rates,  al  carrer  Antoni
Cànovas, al carrer Justícia, per Son Morell, a la carretera de Sineu.

El Sr. Martí Fornés contesten que a algunes s’hi ha fet feina. 

El Sr. Miquel A. Tortell, del grup municipal MÉS-APIB, diu que s’ha parlat d’una dona
que té problemes de mobilitat a Capellans, i s’han posat pilons. No posau un stop que és
més necessari.

El Sr. José Juan Aguiló diu que el tècnic no ho troba oportú.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que el Sr. Antoni Serra va dir que arreglaria “sa pastera” de
Capellans.  Demana  si  es  farà  campanya  de  Carpobrotus,  i  de  prevenció  de  deixar
llosques a l’arena. 

El Sr. Miquel A. Tortell demana per què no surt la comissió de Capellans com entitat
organitzadora  o col·laboradora de les  festes.  Demana si  s’ha canviat  el  topònim de
Capellans. Es va consensuar que seria “Sa Caseta de Capellans”. Al programa de festes
surt “Ses Casetes”. Demanaria un poc de rigor. Supòs que el plafó que s’està preparant
posarà “Sa Caseta de Capellans”. A Platja de Muro tenim associació hotelera “Playa de
Muro”. Es va aprovar que es digués “Playa de Muro”, amb els vots del PP i CDM.
L’escrit amb registre d’entrada 2.113, l’Associació demana una còpia en format digital
de plànol. Nosaltres també demanam tenir aquests plànols. Després ve Capellans, no
volem deixar de preocupar-nos. Hi ha un escrit de 7 de juny de 2017, registre d’entrada
1.640, de sol·licitud de certificació sobre qualificació i règim jurídic de Capellans, pel
qual se va elaborar un informe, i en deman una còpia. Demana quines són les actuacions
fetes en les qüestions del lloguer. 

El Sr. Antoni Serra, del grup municipal CDM, diu que s’han rebut denúncies que se
passen al tècnic de medi ambient, ell les passa a la Policia. S’ha fet qüestionari i hi va la
Policia.  Hi  ha hagut  diferents  actuacions  a  diferents  casetes;  hi  ha hagut  set  o  vuit
actuacions. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que dia 24 d’abril es va desistir de fer un contracte
administratiu de l’agència d’intermediació, perquè l’anterior empresa contractada va ser
incapaç de complir amb el plec. L’App que s’ha fet és un insult al concepte d’App, i és
una falta de respecte al poble de Muro, que l’ha pagat. Demana seguir amb el sistema de
Whatsapp, que funcionava. Prec que no s’accepti l’App feta com a tal, que no s’admeti
el llibre d’estil. Si una empresa no és capaç de complir els termes que no se la contracti,
i aquesta empresa ha demostrat que no és capaç de complir-los. Demana la memòria del
projecte de l’empresa de Virtual Think. 

El Sr.  Miquel Àngel Tortell  demana quants anys fa que l’Ajuntament té un conveni
d’esports, i quants en fa que l’Ajuntament paga a una empresa d’hípica que costa 27.000
euros anuals. Demana si és cert que des del 2012 al 2017 l’Ajuntament ha funcionat
sense un contracte amb aquesta empresa d’hípica. 
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El Sr. Martí Fornés contesta que s’ha funcionat amb l’aprovació inicial que va fer la
interventora i que no hi ha hagut cap factura extrajudicial fins que l’interventor actual hi
va  posar  “reparos”  i  va  dir  que,  com que el  nombre  d’alumnes  superava,  hi  havia
d’haver un concurs, i ara està en marxa. No s’ha funcionat sense contracte. Com que
enguany hi ha més alumnes, s’ha hagut de treure en concurs. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que els darrers anys la xifra superava els 20.000 euros
anuals, i que per tant era necessari un contracte. 

El Sr. Jaume Payeras diu que com que en el darrer any era necessari el concurs i no se
va fer, això és donar a dit un contracte, quan supera la quantia legal per a fer, com a
mínim, un contracte menor. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que, respecte al botellot de la festa de Sant Vicenç, la
mesura va ser un “fiasco”. La vostra iniciativa de multar a la gent que beu pel carrer ha
costat esforç, doblers i hores de feina als treballadors. Aquest mes s’han acabat d’incoar
els expedients d’abril. 

El Sr. Martí Fornés diu que els números de persones ateses al centre de salut per comes
etílics ha disminuït aquests darrers anys. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que l’Ajuntament va fer un incompliment amb el Parc
Natural, perquè van fer una sèrie d’actuacions a la zona de s’Oberta que no eren de la
seva competència. Demana si en tenen constància i si han fet res. 

El Sr. Martí Fornés diu que en tenen constància i que es va fer una reunió amb els
tècnics de Medi Ambient i amb els tècnics de l’Ajuntament i que no estan d’acord amb
el límit entre la zona de costa del municipi i la zona del Parc Natural. S’ha de fer una
reinterpretació d’on acaba costes i on comença el Parc Natural. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que vam perdre uns 10.000€ de subvenció del Parc Verd
de Platja de Muro, i que dos anys després de perdrer-la rebem un escrit que parla de
l’autorització de les deixalleries municipals, amb registre d’entrada 2.111, que seguim
tenint sense regularitzar. Recorden que sense regularitzar-les no podrem accedir a les
ajudes. 

El Sr.  Jaume Payeras diu què,  a part  de no rebre les subvencions,  se’ns pot multar,
perquè donam un servei que no podem donar.     

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana què ha costat defensar a nivell judicial el camp de
golf de Son Bosc i quina ha estat la quantitat total d’interessos que hauríem de pagar a
l’empresa que ens va ingressar uns 450.000 euros per tenir les dues llicències. 

L’interventor accidental, el Sr. José Gómez de la Cruz, diu que els interessos a dia 31 de
juliol són de 190.823,32 euros. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quin és el referent per calcular el tipus d’interès. 
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El Sr. José Gómez de la Cruz diu que l’interès es publica cada any. Enguany és del
3,75%. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quin ha estat l’any en què hi ha hagut un interès
més elevat. 

El Sr. José Gómez de la Cruz diu que els anys 2008 i 2009 va ser d’un 7%. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que aquests 450.000 euros fan un bon interès a aquesta
empresa que volia fer el camp de golf i que ara els hi devem... Perquè, al 3,75%, hi ha
cap banc...? Vosaltres que sou del sector bancari, hi ha cap banc que te faci el 3,75% de
depòsits,  ara? A que no? L’Ajuntament de Muro funciona com a un depòsit bancari
d’una empresa privada?

El Sr. Martí Fornés diu que les empreses privades que han tret una llicència i que tenen
uns drets supòs que tenen dret a demanar el que els pertoca. De moment no ho han
demanat, per tant, tot el que vostè ara posa damunt la taula són supòsits que supòs que
en un moment donat se faran realitat. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que la broma de tenir-vos de batle ja mos costarà, al
poble, més de 300.000 euros. El meu prec és que retorneu d’ofici aquests doblers de la
llicència il·legal, declarada il·legal per la justícia, i que després l’empresa es mogui si
vol demanar res. Jo no vull que el meu poble sigui un depòsit bancari d’una empresa
privada. Perquè, ara mateix, si estan a un 3,75% els doblers, hi ha una empresa que està
fent  interessos  dins  l’Ajuntament  d’un  capital  de  450.000  euros.  Això  és  com  si
nosaltres tenguéssim un depòsit bancari que els fa interessos. Ho crec, que no tenen
pressa per cobrar. 

El Sr. Martí Fornés demana si vol que els hi tornem sense que ens els demanin. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que vol que tornin d’ofici els doblers de la llicència. Les
dues  llicències  cobrades  per  una  llicència  il·legal.  Crec  que  menties  en  les  teves
declaracions en premsa, o tal vegada no se va transcriure bé la conversa, que deies “Tal
vegada no les vulguin cobrar, a aquests doblers”.  Ho creus, que no els demanaran? I si
és així, ...  

El Sr. Martí Fornés diu que tal vegada no els vulguin cobrar.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que si és així, senyor batle, ens pot dur el compromís
d’aquesta empresa com a que renuncia a aquests doblers? 

El Sr. Martí Fornés diu que ell no ha de dur cap compromís. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que si no estau en condicions de demanar-ho, de dur
aquest paper, pagau allà a on deveu. No deixeu aquesta hipoteca als que vénen darrere.
Ho dic perquè hi ha coses que tu vares dir mentides, o falses veritats, o coses estranyes a
premsa, però que no pots demostrar res. Jo te puc demostrar que tot el que he dit és
vera. Tu no me pots demostrar que aquesta empresa no reclamarà 450.000 euros. 
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El Sr. Martí Fornés diu al sr. Miquel Àngel Tortell si se’n recorda que aquí hi va haver
un ple per determinar si s’havia de defensar l’Ajuntament o no, i fins i tot els seus varen
votar a favor. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que és mentida. Tu el que xerres són acords de Ple de
devers el ‘97. Els meus varen entrar al ‘99. I del ‘99 fins ara no hi ha hagut ningú...

El Sr. Martí Fornés diu que esteim xerrant del 2008. El mes de març hi ha una acta què,
un acord de la Junta de Govern, que va decidir la defensa...

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu que si  és al  març del 2008 ja estaven expulsats  de
l’equip de govern.

El Sr. Martí Fornés diu que el Ple va decidir,  per unanimitat,  defensar l’Ajuntament
davant el camp de golf. I hi havia els vostres. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana que es tregui l’acta. 

El Sr. Jaume Payeras diu que els vostres era jo, i ja ens havien engegat de l’equip de
govern. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que al març del 2008 governaven en minoria, i si a
nosaltres ens expulsen per estar en contra del camp de golf, llavors defensarem que...

El Sr. Martí Fornés diu que duran l’acta del Ple que es va nombrar la defensa del camp
de golf. Demana al secretari si la cercaran. Possiblement sigui l’acta número 3 o 4 de
l’any 2008. L’oposició va votar la defensa de l’Ajuntament.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que un senyor procurador demana, per una banda, dues
quantitats. Quantifica en 9 milions i mig el cost del camp de golf. I d’una banda ens
demana 13.500 euros, i d’una altra banda ens en demana 8.500. Vosaltres, en sessió de
Comissió de Govern li heu anat refutant aquestes informacions i, me sabríeu explicar
com així demana 36 i 8.000, i com així vosaltres no els hi voleu pagar? 

El Sr. Martí Fornés diu que aquest senyor havia passat una oferta via informàtica, amb
un correu electrònic al secretari, dient quina era la seva quantia, i quan va fer la minuta
en va posar una altra. I, evidentment, si no és l’acordada, la Junta de Govern no hi va
estar d’acord. 

El secretari confirma que va ser així. No se sap com acabarà. 

El Sr. Jaume Payeras diu que el Sr. Miquel Àngel Tortell abans ha dit 300.000 euros. Jo
discrep un poc d’ell. Se’n pot anar, com a mínim, a 1 milió d’euros. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que al carrer Miquel Servià hi ha molts de problemes, de
renous de cans, botellot, carreres de cotxes, rates, ... Hi ha una conjunció d’incidències
notable. S’hauria d’arreglar el clot de davant Can Toni, al carrer Major. Al carrer Màrtirs
també hi ha bastants de clotets. La meva proposta és fer un poc de revisió d’això. Una
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altra proposta seria, que a darrere l’església l’Ajuntament hi té una finca que està en un
estat deplorable, i hi fomenta que hi hagi rates que inunden la riba. El meu prec seria
que estigui en bones condicions i que hi pensem en coses agrícoles relacionades amb
Muro, i que no estigui d’aquesta manera. He vist que al carrer Major voleu ampliar les
voreres.  Deman  que,  com  a  mínim  des  de  l’altura  del  carrer  Espanya  per  avall,
s’eixamplin les voreres, i que hi deixi passar els camions del tonatge màxim permès,
però no més, perquè és impossible caminar per les voreres. És un carrer perillós per la
gent que va a peu. 

El Sr. Martí Fornés diu que això és un projecte que està definit i està presentat. No es
pot modificar, però es pot tenir en compte pel futur. 

El Sr. Jaume Payeras diu que a la comissió informativa varen exposar aquest tema. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu al batle que no li agrada la resposta. A les obres de Son
Font no vareu avisar als veïnats dels retards, i nosaltres ho vam demanar. Ara deman
que també s’informi als veïnats de les obres del carrer Major. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que a la comissió informativa ells ja varen avisar que estaven
en contra de l’actuació que volien fer. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que al carrer Joaquim Sastre Vanrell hi ha diferents
queixes de la comunitat de propietaris i hi ha registres d’entrada de les males condicions
en què està el carrer. Pensau fer-hi res? 

El Sr. Martí Fornés diu que hi ha una actuació programada. 

El Sr. Jaume Payeras demana per la rotonda d’entrada a Muro. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que mantenir la piscina municipal costa 95.000 euros
anuals. Una part molt important de la despesa és a causa de l’energia gastada per a
encalentir l’aigua. Això costa més de 40.000 euros. La meva proposta és, també voleu
reformar la teulada del pavelló, no és vera? Per què no aprofitam i feim un projecte per
posar una instal·lació fotovoltaica així com toca que serveixi per abastir de corrent, al
manco per encalentir l’aigua de la piscina climatitzada, i si hi ha més sobrants per més
coses? 

El  Sr.  Martí  Fornés  diu  que la  teulada  del  pavelló  no permet  posar-hi  plaques.  Tal
vegada s’hauria de fer un projecte per posar-les a l’aparcament del poliesportiu. 

El Sr. Jaume Payeras diu que s’ha de mirar si l’estructura està bé.

El Sr. Martí Fornés diu que l’estructura està bé, que enguany s’ha fet la coberta i s’ha
revisat. L’estructura actual, però, no permet posar-hi més pes. Se va mirar al pavelló. En
el cas de la piscina coberta, com que és de fusta, és més problemàtica. Per això se va
mirar l’opció de posar-ho a l’aparcament. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que pel que respecte als bous, l’empresa contractadora
ha pagat els 4.000 euros de lloguer? 

El Sr. Martí Fornés contesta que sí. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si tenen constància de les denúncia de la Guàrdia
Civil de l’entrada de 39 menors. N’hi havia molts més. 

El Sr. Martí Fornés contesta que creu que hi ha un error per part de la Guàrdia Civil. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  demana si  tenen constància  que la  Conselleria  d’Afers
Socials demana explicacions de com així l’Ajuntament, a un espai públic, a un acte com
són els bous, hi permet l’entrada, i no té cap acció en contra. Teniu constància d’aquest
requeriment? Va entrar el 14 de juliol del 2017. La Conselleria demana quines acciones
heu  fet.  El  17  hi  ha  les  denúncies.  El  27  els  animalistes  sol·liciten  un  expedient
sancionador. El 28 tornen les claus de la plaça. I,  el 28 mateix, la Direcció General
d’Agricultura ens ha iniciat un procés sancionador, que pot arribar a 15.000 euros, per
comprar 400 entrades per valor de 10.000 euros. És cert això? 

El Sr. Martí Fornés contesta que així ho diu el registre d’entrada. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ens exposam a una multa que pot arribar a 15.000
euros per comprar 400 entrades per valor de 10.000. És així, no?

El Sr. Martí Fornés contesta que així pareix. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que això té moltes similituds amb el camp de golf. Pel
que fa a l’skate parc, ho hem demanat quatre pics. 

Dirigint-se a la Sra. Margalida Forteza, diu que, respecte a qüestions que han demanat,
n’hi ha vuit que no s’han contestat. Respecte al projecte gastronòmic, just just se va fer
el 50% del que es va dir que es faria.

El Sr. Miquel Porquer diu que hem de tornar 1.700 euros, perquè no se varen complir
els ràtios d’atenció. 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana quina és la quantia
econòmica de les sancions de l’ACIRE de Capellans. 

El Sr. Martí Fornés contesta que aquest és un tema de la policia. La quantia varia en
funció de la gravetat. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que referent a l’ACIRE hi ha diferents escrits de ciutadans de
Muro que han vengut el mes d’agost a demanar les targetes i els hi han dit que no hi ha
cap funcionari que els hi pugui fer l’ACIRE. 

El Sr. José Juan Aguiló diu que el personal encarregat estava de vacances. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu que arrel dels escrits dels “deslindes” d’aquests 7.000 metres
de Platja de Muro, el nostre grup proposa que es faci una reunió informativa amb els
tècnics de l’Ajuntament perquè se’ns expliqui com queda aquest “deslinde”. Voldríem
saber com queden les concessions. 

El Sr. Martí Fornés diu que faran aquesta reunió. 

El Sr. Rafel Gelabert demana si el bar del poliesportiu té tancat els capvespres durant el
mes d’agost. 

El Sr. Antoni Serra diu que sí.

El Sr. Rafel Gelabert diu que els hi ha arribat queixes en aquest aspecte, i ell creu que en
el plec de condicions no està contemplat. Demana si s’ha fet cap escrit de modificació
del contracte. 

El Sr. batle diu que no.

El Sr. Rafel Gelabert diu que no troba lògic que si la piscina està oberta el bar estigui
tancat. I més si és una concessió administrativa que és un servei públic. 

El secretari diu que s’ha de comprovar.

El Sr. Rafel Gelabert diu que li agradaria un informe amb les bases, per a saber si és
correcte.

El Sr. Rafel Gelabert diu que han llevat contenedors de la zona de Son Serra. 

El Sr. Antoni Serra contesta que no, que ell sàpiga.

El Sr. Rafel Gelabert diu que dels tres projectes que es presentaven a la subvenció del
Consell, un era sobre canviar l’asfalt del cementeri. Demana si s’ha canviat el projecte. 

El Sr. batle diu que el projecte no s’ha modificat. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que al carrer Antoni Carrió les voreres estan molt malament. 

El Sr. Juan Escalas diu que està prevista aquesta vorera. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que en el projecte que varen fer a la plaça Cap d’Ou, una de les
propostes que se va fer va ser canviar el mobiliari. No se va tenir en consideració? 

El Sr. Jaume Payeras afegeix: i els arbres.

El Sr. Martí Fornés diu que se va registrar per canviar-ho. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que varen demanar dues factures a l’Àrea de Cultura sobre la
neteja dels edificis de cultura. Diu que per les festes de Platja de Muro vareu posar una
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“alternadora” damunt una plaça. L’afectat que té “l’alternadora” davant el seu bar avisa
a mig dematí al regidor de Turisme i l’alternadora queda allà in aeternum. 

El Sr. Miquel Porquer diu que ell era allà, i li vàrem dir que les persones que ho havien
muntat creien que no molestaria. I ho varen posar en marxa davant jo, i no feia ni fum ni
renou. Li vaig dir que per l’any que ve estarà a un altre lloc. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que els llums del pont del Mollet dels Anglesos, del pont nou,
estan en terra i estan apagats. Provoquen sopegades. Tenim queixes dels veïnats de les
Comunes de Ca n’Oliver, que es troben amb “carbonilla” a ca seva. 

El Sr. Martí Fornés diu que se van fer analitzar aquests fums, i l’informe diu que són
correctes. 

El Sr. Rafel Gelabert demana qui ha fet l’informe.

El Sr. Martí Fornés diu que ha estat una empresa especialitzada en analitzar fums.

El Sr. Rafel Gelabert demana si poden tenir una còpia de l’informe. També vol saber si
han donat instruccions perquè se sàpiga d’on ve la “carbonilla”. 

El Sr. Jaume Payeras diu que a la zona de La Teulera feia molta olor de plàstic cremat. 

El  Sr.  Rafel  Gelabert  demana  com està  el  sistema  contra  incendis  del  pavelló.  En
general,  pareix  que  hi  ha  una  tònica  de  deixadesa  de  la  seguretat  dels  edificis
municipals. Vull els certificats de revisió d’aquests darrers anys de l’edifici de l’escola, i
les factures. Referent a un altre tema de seguretat, el Sr. Miquel Porquer va dir en el
darrer plenari que a partir d’ara a les festes que es volia posar un castell inflable, se’ls
obligava a fer una declaració responsable. La meva pregunta va pel regidor de festes. He
cercat al registre d’entrada i no ho he trobat. L’empresa que ha muntat les festes de
Platja de Muro també ha fet això? Consider que és un fet greu que no se controli en el
cas  de les festes  municipals.  Ens agradaria  tenir  còpia de les  factures.  Esperarem a
demanar responsabilitats en funció de la resposta. 

El Sr. Rafel Gelabert demana pel mini tren.

El Sr. Martí Fornés diu que segueix sense funcionar. 

El Sr. Rafel Gelabert demana en quin punt està.

El Sr. Martí Fornés diu que està pendent de tenir una valoració supramunicipal pel tema
de les emissions.

El Sr. Jaume Payeras demana per les hamaques de capellans, perquè se van canviar fa
15 dies.

El Sr. Martí Fornés diu que se van posar quan se varen tenir, una vegada guanyat el
concurs. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu que varen demanar un informe respecte a això. Perquè el plec
de clàusules administratives no l’ha vist. 

El secretari diu que deu estar al plec de condicions. 

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
23.35 hores del dia 31 d’agost de 2017, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 
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