
ACTA NÚM. 11 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL TRENTA D’AGOST DE DOS MIL DIVUIT

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle
Miquel Porquer Tugores, 1r tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 2a 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 30 d’agost de 2018, 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 les 20.05 hores, i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1  r  .    APROVACIÓ  D’ACTES  ANTERIORS  (SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE  26  
D’OCTUBRE DE 2017, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 20 DE NOVEMBRE DE
2017,  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE  21  DE  DESEMBRE  DE  2017,  SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 22 DE GENER DE 2018).

L’acta de la sessió ordinària de dia 26 d’octubre del 2017 es deixa damunt la taula.

L’acta de la sessió extraordinària de dia 20 de novembre s’aprova per unanimitat. 

L’acta de la sessió ordinària de dia 21 de desembre del 2017 es deixa damunt la taula.

L’acta de la sessió extraordinària i urgent de dia 22 de gener del 2018 es deixa damunt la
taula.
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2  n  .  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES  
BALEARS CONTRA LES LIMITACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS
HABITATGES QUE PREVEU EL PROJECTE DE NOVA LLEI AGRÀRIA.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que el bessó està en les
noves restriccions que introdueix la nova norma, en la construcció de nous habitatges a
aquestes zones. Hi ha gent que podria fer una construcció segons el Pla Territorial de
Mallorca, però pels seus ingressos preferents ara no pot fer-la. No accept l’esmena.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que votarem a favor. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que votarem en
contra. És una llei que està en tramitació al Parlament, hi ha unes 350 esmenes, i per tant
s’haurà de treballar molt. Esperem que sigui amb el màxim consens. Voleu substituir el
concepte de camp i el d’explotació agrària amb el d’especulació urbanística. Els pagesos
cada vegada tenen més dificultats per a accedir a explotacions agràries. Ja donau per
morts els pagesos i el camp balear, perquè deis que no és rendible. No seria millor pensar
les maneres per rendibilitzar el camp? Si hi hagués voluntat dels estaments econòmics, el
camp lluiria molt més. Trob ofensiu que El PI doni per mort el camp, i que el vulgui
aprofitar com a espai d’especulació agrària. Us basau en l’article 104 per atacar que hi
haurà  gent  que  no  podrà  fer  habitatges,  és  demagògia.  Veis  les  finques  en  metres
quadrats, no en quarterades, i això és una visió de Mallorca que no compartim. Les zones
d’alt  valor  agrari  permeten  millorar  la  rendibilitat.  Aquesta  Llei  defensa  el  sector  i
l’activitat  agrària.  En la  confecció d’aquesta  llei  hi  ha hagut  la  participació de molts
sectors. Nosaltres defensam la sobirania alimentària, i que tenguem la màxima diversitat
de producció. Promovem les activitats complementàries vinculades en les explotacions
preferents. Convertir aquestes finques en solars urbanitzables no és defensar l’agricultura.
Si és una llei que ha de minvar l’especulació urbanística sobre el sòl agrari, tal vegada la
necessitam.  Com  a  equip  de  govern,  teniu  contradiccions.  Heu  atacat  el  lloguer
vacacional, i la població s’ha sentit atacada, així com consta al registre de l’Ajuntament; i
ara voleu promoure l’augment de places, a damunt la potencialitat del sector agrari. Hem
de convertir  les finques  en solars  urbanitzables? O s’ha d’intentar  trobar  un equilibri
perquè el camp i el sector puguin sobreviure? Aquesta llei és agrària, no urbanística. Crec
que hem perdut de vista molt aviat qui som i d’on venim. 

El Sr. Miquel Porquer diu que la realitat passa per sobre els projectes. A Muro hi ha
bastants fills de pagesos, tot i que ara s’ha reduït molt el número que s’hi dediquen. La
realitat és que heretam unes terres dels nostres pares que, amb el pas que anam, tornaran
garriga, falta manteniment. Del patrimoni no hi podem treure rendibilitat, i hauríem de
mirar si se’n pot treure. Muro era un poble pagès, i en aquest moment no ho és. És un
greuge comparatiu per la gent que té els suficients metres quadrats, i que ara no en pugui
fer un ús privatiu. Afecta a moltíssima gent. Crec que és obvi que si no se modifica, Muro
en  sortirà  molt  perjudicat.  Està  molt  bé  dir  que  hem de  fomentar  l’agricultura,  però
nosaltres serem els primers que no podrem explotar els terrenys. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que estam parlant
d’una llei agrària, i tu ara no parles de l’agricultura. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que crec que una llei agrària ha de defensar l’agricultura.
Què hem de fer, una llei d’urbanització de fora vila? 

El batle diu que votarem a favor. Estam una mica a favor del que ha dit el senyor Tortell, i
és que parts d’aquesta llei intenten que el camp sigui pels pagesos. Però estic en contra
que  finques  de  més  de  14.000  metres  quadrats  no  puguin  construir  una  edificació.
Aquestes finques ja no valdran res. (Dirigint-se al senyor Tortell) Si dius que les finques
tenen demanda per part dels pagesos, és que no vius la realitat de Muro. Estic dispost a
cercar  fórmules  perquè  la  rendibilitat  dels  pagesos  augmenti.  Has  dit  que  a  les  Illes
Balears hi ha 7.000 pagesos; a Muro en queden molt pocs. Hi ha gent molt qualificada,
que  fa  una  feina  extraordinària.  Crec  que  la  visió  que  tu  i  jo  tenim  del  camp  és
absolutament contraposada. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que t’has passat de frenada dient que, d’aquesta taula, ets
el qui més estima el camp (dirigint-se al batle). Jo quan parl de mà d’obra qualificada o
mà  d’obra  barata,  ja  sé  de  que  parl.  Evidentment  que  hi  ha  bons  pagesos  i  gent
qualificada que fa feina a fora vila, però molts processos estan mecanitzats. S’hauria de
potenciar l’agricultura, per ser una de les sortides del mono conreu turístic. Crec que
aquest hauria de ser un dels nostres objectius si volem que l’activitat agrària segueixi,
perquè els treballadors cada vegada són més majors i no tenen relleu. No és normal que a
Muro hi hagi tants pocs joves pagesos. No fa falta crear alarmisme abans de què s’aprovi
la llei, perquè no tot Muro és zona d’alt valor agrari. 

El batle diu que tu dius que m’he passat de frenada (dirigint-se al senyor Tortell), però és
Més que s’hi ha passat, perquè hi ha pobles molt afectats. Ara no hi ha jornaleres, tal
vegada perquè varen trobar millors feines, i ara hi ha magrebins, i alguns fan molt bona
feina. Tens raó quan dius que els pagesos no tenen relleu, i les finques queden buides. Jo
estic en contra d’aquesta reducció dràstica que se fa a aquests pobles; estic a favor de
segons quines parts de la llei. Votarem a favor de la proposta. 

El Sr. Miquel Porquer Tugores dóna compte de la proposta que literalment diu:

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 
CONTRA LES LIMITACIONS PER LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS

HABITATGES QUE PREVEU EL PROJECTE DE NOVA LLEI AGRÀRIA

ANTECEDENTS

Les activitats agrícoles han deixat de ser viables a Mallorca de la forma en que ho havien
estat en el passat. La raó s'ha de cercar en els alts costs d'insularitat que impedeixen que
els  pagesos  illencs  puguin competir  en  igualtat  de  condicions  amb els  productes  que
venen de fora o bé per mor dels costs afegits de tot allò que el professional del camp ha
de comprar per mantenir l'activitat agrícola en les seves terres. És complicat sobreviure
econòmicament de l'agricultura al segle XXI a Balears sense facilitar l’activitat agrària,
incloent-hi les activitats complementàries, en l’únic sòl on es poden dur a terme. 

Així  les coses, El Pi està  preocupat per les noves restriccions que el  Govern preveu
introduir al sector primari amb el projecte de Llei Agrària, que derogaria la de l’any 2014,
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que s’està tramitant al Parlament, es promou una llei amb més traves i limitacions a la
pagesia. Una llei agrària no ha de ser una llei urbanística.

La nova norma no intenta ampliar les possibilitats del món agrari i dels que hi viuen i
presenta  tot  un  catàleg  de  restriccions  a  possibles  ampliacions  i  millores  de  les
instal·lacions,  així  com  una  regulació  molt  més  restrictiva  de  les  activitats
complementàries, fonamentals per a la conservació del sector.

Destaquem,  en  aquest  sentit,  la  creació  a  l’article  104  del  Projecte  de  Llei  del  que
s’anomenen “Zones d'Alt Valor Agrari”, definint-les com a terrenys de sòl rústic amb alt
valor productiu que “mereixen ser conservats i reservats exclusivament pel cultiu dels
aliments i  l’aprofitament ramader sostenibles”;  al  seu apartat  segon assenyala que es
delimitarà  reglamentàriament  aquestes  zones  i  s’establiran  mesures  per  a  protegir  els
valors propis i productius de les mateixes. Continua expressant que al sòl rústic comú les
zones d’alt valor agrari es denominen   àrees d’interès agrari   (AIA); seguidament venen
les restriccions: només es permetran usos diferents a l’agrari, entre ells l’ús residencial de
nova planta, quan estiguin vinculats a una explotació agrària preferent.

En aquest sentit la Disposició Transitòria Segona del Projecte de Llei Agrària, contradient
el propi apartat segon de l’article abans referit, indica que serà el Consell de Mallorca
(sense competències  en matèria  agrària)  qui  determinarà reglamentàriament  les  zones
d’alt valor agrari i establirà mesures per a protegir els valors propis i productius, així com
la  viabilitat  de  l’activitat  agrària  i  que  mentre  no  hi  hagi  aquest  desenvolupament
reglamentari les zones d’alt valor agrari seran les Àrees d’Interès Agrari (AIA) existents
als planejaments territorials.

El  Pla  Territorial  de  Mallorca  a  la  Norma  14.b)  determina  que  dins  de  la  categoria
d’àrees  d’interès  agrari  (AIA)  existeixen  dues  subcategories:  àrees  d’interès  agrari
extensives (AIA-E), amb cultius de vinya i oliverar i les àrees d’interès agrari intensives
(AIA-I), amb cultius de regadiu. 

Per tant, les mesures i restriccions per a la construcció de nous habitatges que preveu
l’article 104 de la nova Llei, afectaria “inicialment” als municipis de Campos, Búger,
Palma amb el Pla de Sant Jordi, Muro i sa Pobla, on hi ha grans extensions de terrenys
classificats com a AIA-I; també tenim AIA-E a les terres vinateres del Raiguer i el Pla,
afectant  a  Binissalem,  Consell,  Felanitx,  Porreres,  Santa  Maria,  Santa  Eugènia  i
Sencelles; així mateix quedarien afectats també municipis amb extensions d’oliverar com
Alaró, Artà, Binissalem, Bunyola, Santa Maria, ... 

Tot  plegat  entenem que tant  l’esmentat  article  104,  en  els  termes  que  ve  redactat  al
projecte,  així  com  la  DT  Segona  que  el  pretén  complementar,  son  completament
innecessaris,  sobretot  a  la  illa  de  Mallorca,  ja  que  no  fan  més  que  crear  una  nova
nomenclatura  a  un  tipus  de  sòl  que  ja  existeix,  les  AIA,  i  que  està  determinat  a  la
normativa urbanística corresponent, el PTM, i als planejaments urbanístics adaptats al
mateix. Imposant noves restriccions a l’establiment d’habitatge, que s’afegeixen a les ja
existents al PTM i a la normativa urbanística d’aplicació.

Per això proposam els següents
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ACORDS

PRIMER.- El Ple de l’ajuntament de Muro reconeix que les activitats agràries, tal i com
s'havien desenvolupat en el passat a la nostra illa, son avui econòmicament inviables,
havent-se d'articular polítiques que contribueixin de forma clara al manteniment de les
explotacions agràries mitjançant la seva diversificació econòmica.

SEGON.- El  Ple  de  l’ajuntament  insta  al  Govern  de  les  Illes  Balears  i  als  grups
parlamentaris  a  que  assoleixin  amb  consens  l'aprovació  d'una  Llei  Agrària  que
contribueixi  decididament  a  consolidar  un model  econòmic viable  per  a  les activitats
agràries.

TERCER.- El Ple de l’ajuntament insta al Govern de les Illes Balears que suprimeixi
l’article 104 i la Disposició Transitòria Segona del Projecte de Llei Agrària, en els termes
en que actualment estan redactats, ja que no és necessària la creació de noves definicions
del sòl rústic a la illa de Mallorca, aquestes estan ben determinades al Pla Territorial de
Mallorca, instrument urbanístic adient.».

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que votarem a favor, perquè
és cert que aquesta llei està en fase d’estudi, però pensam que el que s’intenta fer és
restringir  l’activitat  a  les  zones  de valor  agrari,  i  no és una manera d’incentivar  a la
pagesia. Pensam que aquesta no és la solució, sinó que s’ha d’incentivar molt més la
pagesia per altres vies, no restringir el que se pot fer en el sòl. 

El Sr. Martí Siquier diu que hi ha activitats agrícoles que sí que són rendibles. No només
la insularitat és la causa de que algunes activitats tenguin poca rendibilitat. Com ja vàrem
dir a la comissió, entenem que sí que s’ha d’ajudar. El segon i el tercer punt d’aquesta
proposta ens creen controvèrsia, allà a on diu que se cerqui el consens de tots els partits
polítics del Govern pel que fa a la Llei Agrària, i en el tercer a on diu que se suprimeixi
l’article 104 i la Disposició Transitòria Segona del Projecte de Llei Agrària. Proposaríem
que en lloc  de dir  «suprimeixi» digui  «suprimeixi  i/o  modifiqui  l’article  104 amb el
consens majoritari dels grups parlamentaris». 

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Agricultura de
data 27 d’agost de 2018.

El Ple de l'Ajuntament, amb 11 vots a favor dels grups municipals CDM, El PI, PP, UIM i
PSIB-PSOE, i 2 vots en contra del grup municipal MÉS-APIB, aprova la proposta. 

3  r  . EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 3/2018.  

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que ens abstendrem. Hi ha
factures que s’entén que venguin per extrajudicial, com algunes de la residència, però que
n’hi venguin d’altres de premis de festes, per exemple. 

L’interventor  diu  que  els  premis  s’hauran  de  posar  com a  subvencions.  S’hauran  de
publicar a la base nacional de subvencions. 
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El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que és curiós que hi
hagi despeses que s’indiquin com «D’altres exercicis», i la factura és del 2018. 

L’interventor diu que el consum està realitzat el 2017 i la factura s’ha emès el 2018.

Atès l’expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de factures, per un total de 89.372,10
€ tramitat en virtut d’allò que determina l’article 60.2 en relació al 26.2.c., ambdós del RD
500/900, de 20 d’abril.

Atesos els informes d’intervenció, de dia 22 d’agost de 2018.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 27 d’agost de
2018.

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI i PP, i 6
abstencions dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB acorda, d'acord amb
allò que disposa l'article 60.2, del Reial Decret 500/1990, reconèixer extrajudicialment el
deute que figura relacionat a l’informe de fiscalització prèvia de l’interventor accidental,
de data 22 d’agost de 2018, per un total de 89.372,10 €.

4  t  .   PRECS I PREGUNTES.  

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que hi ha un retràs bastant
considerable en les actes del plenari, així com les actes que hi ha penjades al web de
l’Ajuntament. També es podrien penjar els acords de la Junta de Govern Local. L’apartat
de transparència queda un poc coix.  Es mirarà el  punt crític que s’ha creat a darrere
l’edifici de l’Ajuntament de Platja de Muro?

El batle diu que s’hi posaran «badens». 

El Sr. Rafel Gelabert diu que la senyal del vial del polígon VII, quedarà igual? 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que vam quedar a un acord
amb els veïnats. En principi quedarà així, i a l’hivern, possiblement, farem que pugui ser
de doble direcció. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que si se canviés el costat d’on s’aparca, guanyaríem places
d’aparcament. Teniu el projecte definitiu del boulevard? Seguim amb la supressió de 120
places? Ens agradaria  tenir  informació al  respecte.  Al  carrer  de Gaspar  de Bono,  els
miralls estan pintats o trencats. Al carrer Antoni Maura passa el mateix. Per quin motiu no
se van fer els focs de Can Picafort? 

El  Sr.  José  Juan  Aguiló,  regidor  del  grup  municipal  CDM,  diu  que  se  va  seguir  el
procediment habitual. Inclús se va demanar amb més temps que no l’any passat. Costes
no va contestar. El subinspector va telefonar per demanar si ho podíem fer, i a Costes li
van dir que necessitàvem el permís del Parc Natural, i aquest no va donar el vistiplau. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu que ens agradaria veure l’informe de Medi Ambient. En quina
situació  legal  queda  el  «xiringuito»  del  camp  de  futbol,  amb  la  concessió  del
poliesportiu?  El  guanyador  de  la  licitació  del  bar  del  poliesportiu  pot  obrir  el
«xiringuito»?  En  forma  part,  queda  extern?  L’Ajuntament  pot  licitar  en  contra  de
l’exclusivitat? Estarà tancat sempre, no se pot obrir? 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana si el propietari el
pot subarrendar.

El secretari diu que no crec que estigui previst en els plecs de condicions. No s’especifica
expressament que se pugui obrir, i ho hauria de dir. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que ens agradaria un informe de la situació. Quan se facin obres,
es podria posar senyalització per poder moure’s dins el poble? Aquesta setmana va passar
al carrer de Joan Carles I. A vegades els càrregues i descàrregues estan ocupats per cotxes
i els camions no hi poden aparcar. En quina fase estan les obres de Sant Francesc?  

La Sra. Margalida Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que estam esperant que
l’empresa entregui la documentació. Es farà una reunió. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que les obres haurien d’haver començat al juny. Farem classe i
renou.  Tot  això  no ajuda  a  què  hi  hagi  un  bon inici  del  curs  escolar.  El  passeig  de
l’estació, en quin punt està? 

El batle diu que ara ha de tornar a començar el plec de condicions. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que en el passeig de la Riba hi ha hagut pintades, mobles tirats,
brutor, etc. Els arbres de la plaça no es reguen i estan morts. 

El batle diu que en un moment donat estaven massa regats. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que al passeig de la Platja de Muro falta eixarmar, perquè al
passeig nou ha sortit herba. Els talls d’aigua, no se poden planificar amb antelació i fer el
vespre? 

El batle diu que les averies no se poden programar.  Hi ha millores programades a la
xarxa, i se fan per sectors. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que les millores se poden fer el vespre. 

El Sr. Jaume Payeras diu que talls d’aigua n’hi ha gairebé cada dia. La xarxa d’aigües
necessita reformar. No convendria fer un estudi de cada sector i canviar la xarxa d’aigua? 

La  Sra.  Margalida  Portells,  portaveu  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  diu  que,  en
referència a la residència,  amb un registre d’entrada s’han queixat de la manera com
funciona. Hi ha qualque solució? 
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La Sra. Damiana Ramis, regidora del grup municipal CDM, diu que no hi estic totalment
d’acord. Els familiars poden fer queixes i suggeriments. La directora ha fet un informe
contestant  aquesta  petició.  No  entenem  perquè  aquestes  persones  tenen  tants
d’inconvenients, la majoria dels usuaris estan contents. 

La Sra. Margalida Portells demana com està el tema de les places a la residència. 

La Sra. Damiana Ramis diu que hi ha set places buides per autònoms. El centre de dia es
menjarà aquestes set places. 

El Sr. Jaume Payeras diu que les activitats que se fan a la residència són poques o nul·les.

La Sra. Damiana Ramis diu que cada dia se fan activitats. 

La Sra. Margalida Portells diu que en quin estat està la pista d’atletisme? 

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que el contracte està signat. 

El secretari diu que fa 10 dies que està signat. Falta entregar el pla de seguretat i salut. 

El batle diu que la setmana que ve pot començar. 

La Sra. Margalida Portells diu que per l’acte de les havaneres, es podria utilitzar un altre
escenari, perquè pareix que forma part del Festival Riba Folk. 

El Sr. Miquel Porquer diu que s’ha utilitzat l’escenari del Riba Folk, és la primera vegada
que s’ha fet.

La Sra. Margalida Portells diu si està previst començar una campanya de residus. 

El batle diu que amb el nou contracte començarà la campanya i s’haurà d’explicar. 

La Sra.  Margalida Portells  demana a la  Sra.  Margalida Forteza si  a  principi  del  curs
escolar hi podria haver una persona destinada per solucionar els problemes que tenguin
els centres. 

La Sra. Margalida Forteza diu que a principi de setmana presenten les mancances que
tenen i fan demandes. Firmen la persona que fa la feina i el cap d’estudis. La base és la
comunicació.

La Sra. Margalida Portells diu si ens podreu fer un informe de quins espais s’han deixat
per fer actes particulars, de l’agost del 2017 a agost del 2018. 

El Sr. Miquel Porquer diu que ara hi ha un col·lapse. Es regularan tots els espais públics,
amb unes normes d’ús. 

Arribats a aquest punt es fa un recés a la sessió plenària de 10 minuts. A les 22.20 hores
es reprèn la sessió. 
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La Sra. Margalida Portells diu que ara que torna a començar el curs escolar, estaria bé
reprendre el tema de la dinamització dels mercats del diumenge, i posar-se en contacte
amb  les  associacions  del  poble,  per  si  estan  interessats  en  col·laborar,  fent  qualque
activitat. 

El Sr. Miquel Porquer diu que ara se mira, però és complicat. Dia 16 de setembre tendrà
lloc la primera fira d’oportunitats. 

El  Sr.  Martí  Siquier,  regidor  del  grup municipal  PSIB-PSOE,  diu  que  al  juny es  va
aprovar la moció de transparència, que al gener havia de ser tot públic, i encara no s’ha
fet. Hi ha previsions de què es publiqui? 

El batle diu que avui s’han duit tres actes que no s’han aprovat. Quan les actes estan fetes
se duen a aprovació. Els funcionaris tenen les instruccions de publicar tota la informació
que toca publicar al web de l’Ajuntament. A partir d’aquí s’han de seguir les instruccions
que toca segons la moció en tot el que sigui possible. 

El Sr. Martí Siquier diu que la informació sobre els contractes és la realment important
que hauria de mostrar l’Ajuntament. Hi ha una falta de transparència bastant clara, teniu
poc interès. Tampoc se fa res amb el reglament de participació ciutadana. Se veu que no
creis en obrir les portes a la ciutadania. És una moció que se va aprovar per unanimitat.
(Dirigint-se a la senyora Forteza) Aviat començarà el nou curs a l’aula d’adults, i volem
saber si es contractarà així com se feia fins ara o com marca la nova llei de contractació. 

La  Sra.  Margalida  Forteza  diu  que  hem  començat  a  fer  feina  amb  això.  L’oferta
acadèmica  se  va  oferir  al  maig,  i  ara  se  mira  l’oferta  d’oci  i  tallers.  Segurament  la
contractació serà a través d’una empresa. Si se fa a través d’una empresa, aconsellarem
que se doni continuïtat als professors que hi havia fins ara. 

El Sr. Martí Siquier (dirigint-se al senyor Aguiló) diu que, en referència a les multes de
Sant  Vicenç,  vares  insinuar  que  la  policia  no  havia  seguit  directrius  polítiques.  A
l’informe de la Policia Local sobre la festa Flower Power de Can Gavella de dia 28 de
juliol diu: «En el ejercicio de sus funciones, el servicio de patrulla recibieron órdenes del
regidor de la Policia Local de Muro de realizar una inspección en el restaurante». Jo crec
que això és una acció política. Això posa en dubte les teves paraules de què la Policia
actua lliurement, sense seguir directrius polítiques. 

El batle diu que crec que confons els termes. Una cosa és que un polític doni instruccions
de posar multes, i l’altra és que hi hagi una problemàtica a un lloc i els veïnats s’hagin
queixats i tu avisis als policies de què hi vagin. Surt a l’informe que el senyor Aguió
digués que posessin multes al botellot? 

El Sr. Martí Siquier diu que si no ha canviat l’ordenança i ha canviat l’actuació de la
Policia, sembla que és perquè qualcú els hi ha dit que ho fessin. Teniu el llistat de camins
que s’han d’asfaltar amb el superàvit de l’any passat? 

El Sr. Antoni Serra diu que el llistat està fet, estam pendents que els tècnics diguin quins
s’asfaltaran. 
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El Sr. Martí Siquier diu que i la pavimentació del casc antic, per quan està prevista?

El batle diu que el projecte està fet, falta licitar-lo.

El  Sr.  Martí  Siquier  diu  que  ens  sembla  un  abona  decisió  haver  pintat  les  línies  de
pàrquing al carrer de Joan Carles I, però hem vist que davant les portasses a on hi ha gual
s’ha pintat una retxa contínua groga, i a on no hi ha gual s’ha pintat una retxa discontínua.

El Sr. José Juan Aguiló diu que és una decisió tècnica del subinspector de Policia. 

El Sr. Martí Siquier diu que voldria destacar la falta de planificació de segons quins temes
de l’equip de govern, com la instal·lació del gas, que es podria coordinar amb l’asfaltat
dels carrers, perquè ara s’instal·la el gas a carrers que s’han acabat d’asfaltar. Pensam que
també convendria pensar en la instal·lació de la fibra òptica. Teniu pensat fer-ho?

El batle diu que no.

El Sr. Martí Siquier diu que creiem que convendria fer-ho, perquè seria un avantatge pel
ciutadà. 

El batle diu que la fibra òptica no és competència de l’Ajuntament, i per ara no hi ha
hagut cap companyia d’internet que ens ho hagi sol·licitat. 

El Sr. Martí Siquier diu que ja hem denunciat diverses vegades el tema dels residus, com
els de devora el cementeri, i en el darrer Ple ordinari ja vàrem fer constar que hi havia un
registre d’entrada que denunciava abocaments a l’Albufera. En el darrer Ple vàreu dir que
havíeu  anat  al  solar  de  devora  el  cementeri  i  vau  dir  que  no  hi  havia  res
mediambientalment,  i  nosaltres  vam dir  que  potser  no tenia  llicència  per  fer  aquesta
activitat. Va quedar a l’aire, la vostra manera d’actuar és deixar fer, i hi ha una denúncia
de la Guàrdia Civil dels abocaments de devora l’Albufera que diu que «No disponían de
ninguna licencia, que llevaban treinta años depositando los contenedores en esa parcela y
nunca  habían  tenido  ningún  problema,  asegurando  que  actualmente,  se  encontraban
retirando los contenedores antiguos y limpiando los residuos existentes». Pots relacionar
això amb aquest que no tenia llicència de devora el cementeri. Demanam si l’empresa que
fa moviments de terra devora el cementeri té llicència d’activitats. Finalment, dir que
trobam molt trist que el partit polític més votat a Muro es dediqui, a les xarxes socials, a
justificar les denúncies i les crítiques que nosaltres feim. Demostra un nivell polític molt
baix. Vos hauríeu de preocupar si les denúncies que nosaltres feim són reals o no ho són.
Vos hauríeu de preocupar de fer complir la llei i de fer política, en lloc de justificar les
crítiques, i donar exemple. 

El Sr. Jaume Payeras diu que volia donar l’enhorabona al senyor Aguiló perquè encara
que hi ha miralls en mal estat, n’han posat dos de nous. Al passat Ple ja vam denunciar
una empresa que fa abocaments a dins el clavegueram de Muro, i vull denunciar que n’hi
ha una altra que torna a fer el mateix. Demanam que hi tengueu un poc esment, perquè ja
fa més d’una vegada que passa i sempre és allà mateix. 
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El batle diu que vam quedar d’acord que podrien anar a descarregar a la depuradora
perquè no tornés a passar això, per no tenir problemes a les xarxes dels pobles.  

El Sr. Jaume Payeras diu que fa un parell de mesos que comprovam que el camió de fems
fa més brutor que no la que recull. La brutor que se va fer a final de juliol encara hi és.
Que teniu pensat fer amb l’augment de les merdes de cans que hi ha pels carrers? No
veiem cap acció de l’equip de govern clara i directa per voler aturar això. És la vostra
feina posar remeis, i tu (dirigint-se al senyor Antoni Serra), tens unes feines que el batle
t’ha delegat. El mateix problema hi ha en posar menjar als moixos, vareu tapar la font on
hi posaven el menjar, i  vau sembrar tres ciques, que ja han mort, i  hi segueix havent
menjar de moixos. Els talls d’aigua que tenen lloc cada dia, tampoc se planifiquen. Quan
es  fa  una  obra  es  gira  la  circulació  de  tot  el  poble.  Quan qualcú  denuncia  un  tema
d’aquests l’atacau. El nostre partit va fer una queixa, i en lloc de mirar d’arreglar-ho, vau
contestar  atacant  dient  «Més  fa  una  política  destructiva».  Per  a  fer  una  política
destructiva, abans hi ha d’haver qualque cosa construïda, i vosaltres anau per dins allò
que ja està fet, i el que feis, ho feis malament. Només actuau a cops del que denuncia la
gent, si no no feis res. Quan es durà a terme el canvi circulatori de l’entrada del poble
venint de can Picafort? 

El Sr. José Juan Aguiló diu que quan en Miquel Serra torni de vacances, farem una cosa o
una altra. 

El Sr. Jaume Payeras diu que demanaria que quan l’oposició fa preguntes a l’equip de
govern  per  dur  un  control  de  la  seva  activitat,  aquest  no  es  dediqui  a  criminalitzar.
Demanaria que el vostre modus operandi fos diferent, i si vos fan una pregunta, contesteu
que se mirarà i després se contestarà. Ara el que feis és pegar directament al missatger.
Recordau quan es va tancar el Bar es Pla? Va ser per ordre vostra. A qui donaven la
culpa? A nosaltres. Vosaltres no sou capaços de prendre una decisió que és responsabilitat
vostra. Si se tanca un bar a instàncies del Defensor del Poble, no heu de dir que ho feis
per  culpa  de  l’oposició,  que  no  hi  té  res  a  veure.  L’oposició  l’únic  que  fa  és  fer
propaganda d’allò que la gent del poble denuncia. 

El batle diu que al menys es van fer dues sonometries. Qui va tancar el bar va ser l’amo,
no vam ser nosaltres ni l’oposició. No és de rebut venir aquí a escoltar els teus mítings
polítics. No és de rebut el tipus de política que feis. Feis una política destructiva. 

El  Sr.  Miquel  Àngel Tortell,  regidor  del grup municipal  MÉS-APIB, diu que tots  els
partits polítics feim política (dirigint-se al batle). Si no podem fer política al Ple, no sé si
això se pot dir democràcia. Nosaltres vàrem denunciar que en la recollida dels fems de
Platja de Muro es mesclen els diferents tipus de residus.  Què ha fet  l’Ajuntament en
aquest sentit? 

El Sr. Antoni Serra diu que el tècnic ha anat a xerrar amb ell. 

El batle diu que una vegada ens va arribar la queixa, es va posar en coneixement del
tècnic de Medi Ambient perquè es fes un seguiment, es va comprovar que tot es feia
correctament. Es van donar instruccions perquè això se seguís d’una manera més estricte
per si qualque vegada hagués pogut fallar. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que es va presentar una seqüència fotogràfica del procés.
Hi hauria d’haver un informe del tècnic de Medi Ambient. No ens fa cap favor que es
mescli tot. I jo tenc el meu dubte que això no hagi quedat en no res, no fos cosa hi hagi
denúncies d’irregularitats de com es faci la recollida selectiva als hotels, com ens han
arribat queixes de clients. 

El batle diu que no ha quedat cap tema damunt la taula. La recollida no deu anar tan
malament quan a nivell de Mallorca estam en tan bona posició. Si s’hagués fet malament
estaríem en la posició de sortida, i no hi estam. Els darrers deu anys hem fet una evolució
que és semblant als mateixos municipis del voltant. Aquí el que hi ha és una campanya
per intentar intoxicar i desprestigiar,  si  el  que vols és un informe del tècnic de Medi
Ambient dient com es fa la recollida de la Platja de Muro, el tendràs. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que els contenidors verds de rebuig, qui els recull? 

El batle diu que Lumsa. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que nosaltres hem fet una denúncia després de fer un
seguiment a on es constata el que deim, però vosaltres no vos n’heu entemut. Jo no sé qui
diu mentides aquí. El que hauríeu de fer és comprovar si és cert, i corregir el que estigui
malament. Al carrer Major s’han fet obres, i una de les voreres és molt estreta. Hi havia
registres d’entrada a l’Ajuntament que demanaven que s’ampliés la vorera. Els hi heu fet
un cas nul. Per què no els hi heu fet cas? Feis comptes fer res en aquest sentit? 

El batle diu que si s’ampliava aquesta vorera, impedíem que l’altra complís la normativa,
no s’hagués pogut aparcar per càrrega i descàrrega, pel que no es podia fer content a
tothom.  Almenys  ara  la  vorera  que  és  grossa  està  habilitada  per  cotxets,  per
minusvalidesa, etc. Es va prioritzar que una de les dues voreres complís la normativa. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ja vaig demanar, i avui torn a demanar, com a prec,
que s’eixamplin les voreres del carrer major. També, si pot ser, reforçar la senyalització,
perquè no entri segons quins tipus de transport per allà. Quantes actuacions per renous
s’han fet a Platja de Muro aquest estiu?  

El Sr. Miquel Porquer diu que s’ha fet el seguiment que s’havia de fer per part de la
Policia. S’han fet expedients.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que com està el tema de la senyalització franquista.

El Sr. Miquel Porquer diu que està demanat. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que demanaria al senyor Aguiló que quan es facin canvis
de circulació a Muro, es facin reunions amb els veïnats i amb els polítics. Periòdicament a
l’Ajuntament es fan peticions per fer espots, sessions fotogràfiques, etc. Jo vaig demanar
que l’Ajuntament sol·licités una còpia d’allò que se faci. 

El Sr. Miquel Porquer diu que no es pot demanar. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que sí que se pot. Vaig demanar, i torn a demanar, un
informe explicant perquè a Capellans no hi pot haver hidrants. Si no hi pot haver hidrants,
es podria mirar un depòsit. Si no n’hi pot haver, voldria un informe que ho digués per
escrit i expliqués el per què, perquè és una zona sensible. Canviant de tema, m’agradaria
que per aprovar o rebutjar les mocions d’urgència se segueixi sempre el mateix criteri.
S’ha de considerar urgent allò que ho és. He demanat, per registre d’entrada i oralment, el
recompte de multes de Sant Vicenç del 2017, quantes se’n van posar, i  quantes s’han
cobrat. Quin és l’estat de retorn dels doblers del camp de golf de Son Bosc? 

El batle diu que, a grosso modo, s’han tornat 400.000 euros, i en queden per tornar uns
200.000. 

El Sr.  Miquel Àngel Tortell  diu que 190.000 dels quals són d’interessos. També vaig
demanar la productivitat detallada dels treballadors. (Dirigint-se al senyor Serra) Ja heu
acabat l’informe de la gespa de la rotonda dels trencadors de marès? Perquè vàreu dir que
canviaríeu la gespa, i no s’ha fet res. La canviareu?

El batle diu que en tenir oportunitat, sí.  

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ja que hi sou, podreu rentar la cara de l’estàtua? 

El Sr. Antoni Serra diu que no fuig. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que pràcticament a diari hi ha talls d’aigua a diferents
carrers.

El batle diu al senyor Tortell si saps quines obres s’han fet aquest estiu a Muro? 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que sí. Hi ha cap obra pressupostada que causi tants talls
d’aigua? Quines són?

El batle diu que s’han adequat una trentena d’hidrants. Aquestes obres comporten talls
d’aigua. Però no tots els talls són per això. Suposa una millora a la xarxa. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ens preocupa la falta de planificació. A la comissió
d’Esports  vaig demanar perquè,  a la síquia de la costa de la Mora, hi  ha un regalim
d’aigua cada dia que vaig allà.  Que és, de les fuites, dels hidrants, de la piscina? La
tècnica me va contestar que de la piscina surt aigua un dia a la setmana, i la resta de dies,
d’on ve? 

El Sr. Antoni Serra diu que no ho sé. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que en el Ple d’octubre el batle va xerrar de l’increment
del compte d’aigua d’ABAQUA, diu que «El cost de la compra d’aigua en alta del poble
de Muro passarà de 240.000 a 308.898 euros». L’informe d’ABAQUA diu que compram
380.000 m3 d’aigua. 
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El batle diu que t’has confós entre euros i metres cúbics. La compra d’aigua en alta a
ABAQUA va ser de 308.898 euros, i un total de 245.748 m3, segons la informació que
m’han donat els tècnics.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu  que  idò  ara  són 380.000 m3,  i  349.431 euros.  I  per
reparacions  del  manteniment  ordinari  hi  ha  33.000  euros.  D’on  ve  l’increment?  I  el
rendiment de la xarxa, és realment del 67%, o deu ser molt inferior? (Dirigint-se al senyor
Porquer)  Crec  que  feis  un  greuge comparatiu  gros  amb el  que  feis  a  l’antiga  escola
Guillem  Ballester  i  Cerdó;  cada  persona  que  vulgui  utilitzar-la  hauria  de  deixar  un
depòsit, i si no ho ha deixat net, se li resten dels costos que suposa que una persona ho
faci net. L’escola la deixau a tothom, però després no deixau que ningú vagi a la plaça de
toros, és quasi impossible dur-hi a ningú. La meva petició és que en aquesta regulació
dels espais públics faciliteu que es puguin dur visites a la plaça de toros, i que no és el
mateix  fer-hi  un  concert  que  una  visita.  L’empresa  encarregada  de  la  recollida  dels
residus, farà l’estudi sobre els habitatges turístics? Quan estarà feta?

El batle diu que estarà un mes. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si sabeu quin tipus de campanya faran?

El batle diu que no, que encara no s’ha firmat el contracte. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que de la parcel·la 72 del polígon 9 han arribat denúncies
del Consell de Mallorca, de particulars i SEPRONA. Quines actuacions fa l’Ajuntament
en aquest sentit?

El batle diu que la Junta de Govern Local va acordar dilluns el que se faria.

El  secretari  diu  que  crec  que  era  enviar  el  tècnic  de  medi  ambient,  i  demanar  unes
esmenes de l’acta del SEPRONA, perquè no diu quins preceptes infringeix. 
 

Arribats a aquest punt, el batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
23.59 hores del dia 30 d’agost de 2018, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 
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	Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 27 d’agost de 2018.
	El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI i PP, i 6 abstencions dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB acorda, d'acord amb allò que disposa l'article 60.2, del Reial Decret 500/1990, reconèixer extrajudicialment el deute que figura relacionat a l’informe de fiscalització prèvia de l’interventor accidental, de data 22 d’agost de 2018, per un total de 89.372,10 €.

