
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2019/11
Data: 28 de juny de 2019

A les 08:33 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió extraordinària.

Assisteixen:

SERRA SASTRE ANTONIO, BATLE
PORQUER TUGORES MIGUEL, 1R. TINENT DE BATLE
BALLESTER BAUZA MARGARITA, 2NA. TINENTA DE BATLE
FORTEZA BENNASAR MARGARITA MARIA,  3RA. TINENTA DE BATLE
PERELLO TRIAS JUANA MARIA, 4TA. TINENTA DE BATLE
SERRA SABATER MARIANO JUAN, REGIDOR 
CANTARELLAS TUGORES ANDRES PEDRO, REGIDOR   
GELABERT BOYERAS RAFAEL,  REGIDOR 
MORANTA RIERA BARTOLOME, REGIDOR 
PORTELLS SASTRE MARGARITA, REGIDORA
SIQUIER SASTRE MARTI, REGIDOR 
TORTELL FRONTERA MIQUEL ANGEL,  REGIDOR 
RIERA GELABERT MARIA DEL MAR, REGIDORA 

S'excusen d'assitir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  FRANCISCO  SABATER  MULET,  i  per
l’interventor municipal, Sr. JOSE GOMEZ DE LA CRUZ.

S’inicia la sessió a les 08:33 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local

Es dóna compte de la proposta que literalment diu:

<<Es  proposa que el Ple celebri sessió ordinària amb una periodicitat mensual, el darrer dijous de
cada mes a les 20.45 hores.

Així mateix, es proposa que la Junta de Govern Local celebri sessió ordinària amb una periodicitat
setmanal.>>

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  regidor  del  partit  polític  UIM,  diu  que  ens  pareix  bé.  És  una  de  les
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reivindicacions  de  l’oposició.  Sempre  ens  hem queixat  a  l’hora  de fer  aportacions  als  precs  i
preguntes. És positiu. 

La Sra. Margalida Portells,  regidora del  partit  polític PSIB-PSOE, demana si a l’hivern podem
començar les sessions a les 20 h. 

El batle diu que la proposta és començar a les 20.45 h, per mirar d’acabar a les 24 h. Fent un ple
cada mes suposam que serà suficient. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del partit polític MÉS-APIB, diu que esperam que tenguem
temps d’acabar. Dóna les gràcies per intentar recuperar la normalitat. A la darrera legislatura l’ordre
d’intervencions sempre era el mateix. Demana, si en el supòsit que els Plens siguin llargs, els grup
polítics poden començar alternativament, i així garantir que tots els grups puguin intervenir. 

El batle diu que si tos hi estam d’acord, per jo no hi ha cap problema. 

El secretari, a pregunta del batle, diu que no està estipulat per llei. 

El batle diu que anirem turnant. 

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta.

1.1.2.  Creació,  composició  i  periodicitat  de  les  sessions  ordinàries  de  les  comissions
informatives.

Es dóna compte de la següent proposta:

<<1. Crear les següents comissions informatives:
Comissió Informativa de Comptes i Hisenda (Comissió Especial de Comptes).
Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres i Cementeri.
Comissió Informativa de Turisme, Zona Costanera, Caseta de Capellans i Transports.
Comissió Informativa Cultura, Fires i Festes .
Comissió Informativa de Comerç i Participació Ciutadana.
Comissió Informativa d’Administració i Personal
Comissió Informativa de Sanitat i Serveis Socials
Comissió Informativa d’Esports
Comissió Informativa d’Educació i Joventut
Comissió Informativa de Medi Ambient i Agricultura

2. Que cada comissió informativa estigui  composta per 2 regidors del grup municipal CDM, 1
regidor del grup municipal EL PI, 1 regidor del grup municipal PP, 1 regidor del grup municipal
UIM, 1 regidor del grup municipal PSIB-PSOE, i 1  regidor del grup municipal MÉS-APIB.

3. Que, sense perjudici dels membres de cada comissió informativa que ha de designar cada grup
polític municipal, qualsevol regidor d’un grup polític podrà substituir a qualsevol dels membres del



Ajuntament de Muro

seu grup davant l’absència d’aquests a una sessió de qualsevol comissió informativa.

4. Que les comissions informatives celebrin sessió ordinària quan pertoqui tractar-hi un tema que
hagi de ser votat posteriorment en el Ple.

El Ple de l'Ajuntament,  per unanimitat, aprova la proposta.

1.1.3. Nomenament de representants de la corporació en els òrgans col·legiats.

Es dóna compte de la següent proposta:

A) Pel que fa a la composició del Consell d’Administració del Patronat de la Residència Reina
Sofia, es proposa:

Designar membres amb dret a vot del Consell d’Administració del Patronat de la Residència Reina
Sofia les següents persones:

-  Miquel Porquer, regidor
-  Juana Maria Perelló, regidora
-  Pep Ferriol, metge
-  Isabel Socias, metge

Designar membres sense dret a vot del Consell d’Administració del Patronat de la Residència Reina
Sofia les següents persones:

− Mariano Juan Serra, regidor
− Margarita Ballester, regidora
− Bartolomé Moranta, regidor
− Martí Siquier, regidor
− Maria del Mar Riera, regidora

B)  Quant  a  la  composició  del  Patronat  d’Esports,  es proposa  designar  membres  del  Patronat
d’Esports  les  següents  persones:  Margarita  M.  Forteza,  Andrés  Pedro  Cantarellas,  Margarita
Ballester, Juana M. Perelló, Bartolomé Moranta, Margarita Portells, Maria del Mar Riera, Feliu
Prats, Maria Àngels Paniagua Fiol, Gabriel Escalas, Damiana Alomar Femenias, Martina Perelló
Seguí i Ramon Quetgles.

C)  Com a  representant  de  l’Ajuntament  de  Muro  al  Consell  Escolar  de  l’Institut  d’Educació
Secundària Albuhaira, es proposa designar el Sr. Mariano Juan Serra Sabater.

D) Com a representant de l’Ajuntament de Muro al Consell Escolar del Col·legi Públic Guillem
Ballester i Cerdó, es proposa   designar el Sr. Mariano Juan Serra Sabater.
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E) Com a representant de l’Ajuntament de Muro al Consell Escolar del Col.legi Sant Francesc, es
proposa   designar el Sr. Mariano Juan Serra Sabater.

F) Com a representant de l’Ajuntament de Muro a la Junta Rectora del Parc Natural de s’Albufera,
es proposa  designar el Sr. Antoni Serra Sastre.

G) Com a representant de l’Ajuntament de Muro al Fons Mallorquí de Sol·lidaritat, es proposa
designar la Sra. Juana Maria Perelló Trias.

H) Com a membre a designar pel Ple a la Comissió de Nucli Històric i Catàleg, d’acord amb la
norma 6.6.07 del Pla General d’Ordenació Urbana de Muro, es proposa designar el Sr. Sebastià
Riutort Taberner.

I)  Pel  que fa al  nomenament  de representants  dintre de la Comissió  paritària  d’interpretació  i
vigilància del Conveni col·lectiu del personal laboral i del Pacte del personal funcionari, es proposa
designar el Sr. Antoni Serra, el Sr. Miquel Porquer i el Sr. Miquel A. Tortell.

El Ple de l'Ajuntament aprova, per unanimitat,  la proposta de nomenament de representants de
l'Ajuntament en els diferents òrgans col.legiats.

1.1.4. Coneixement de les resolucions del batle en matèria de  nomenament de membres de la
junta de govern, nomenament de tinents de batle i delegacions de batlia.

Es dóna compte dels següents decrets de batlia:      

                       
                                                    <<RESOLUCIÓ  DE LA BATLIA.

ASSUMPTE: NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA  JUNTA DE G OVERN LOCAL

Atesa l’elecció de nou batle de la Corporació Municipal en la sessió plenària constitutiva que va
tenir lloc el dia 15 de juny de 2019.

Ateses les competències atribuïdes a la Batlia per l’article 23.1 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,
reguladora  de  les  bases  del  règim  local,  l’article  23  de  la  Llei  20/2006,  de  15  de  desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, i l’article 112.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de les
entitats locals,

RESOLC

Primer. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Muro, com a òrgan col·legiat de caràcter



Ajuntament de Muro

necessari, queda integrada pel batle de la Corporació, el qual en serà el president, i els següents
regidors:

Sr. Miquel Porquer Tugores.
Sra. Margarita Ballester Bauzá.
Sra. Margarita Maria Forteza Bennasar.
Sra. Juana Maria Perelló Trias.

Segon. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Muro celebrarà les seves sessions ordinàries
amb la periodicitat que determini el Ple de l’Ajuntament.

Tercer. Notificar aquest decret als regidors afectats, el qual desplegarà efectes des del dia següent a
la seva signatura, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al
Tauler d’Edictes de la Corporació.

Quart. Donar compte del present decret al Ple de l’Ajuntament, en virtut del que disposa l’article 23
de la Llei 20/2006, i l’article 38 del Reial Decret 2568/1986.>>

<<RESOLUCIÓ  DE LA BATLIA.

Assumpte: NOMENAMENT   DE TINENTS DE BATLE.

En virtut de les competències atribuïdes a aquesta Batlia pels arts. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de 21 d'abril; article 22 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, així com els arts. 41.3, 46, 47 i 52 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

Atès el Decret de Batlia de data 17 de juny de 2019 relatiu a nomenament de membres de la Junta
de Govern Local.

                                                               R E S O L C:

Primer.- Nomenar els tinents de batle, establint el següent ordre de prelació per a la substitució de la
batlia i per a la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, enfermetat, impediment o
vacant:

- 1r. Tinent-Batle:  Sr. Miquel Porquer Tugores.
- 2n. Tinent-Batle:  Sra. Margarita Ballester Bauzá.
- 3r. Tinent-Batle:   Sra. Margarita Maria Forteza Bennasar.
- 4t. Tinent-Batle:  Sra. Juana Maria Perelló Trias.

Segon..-  Publicar  la  present  Resolució  al  BOIB  i  donar-ne  compte  al  proper  Ple,  notificant
personalment  als designats,  sense perjudici  de la  seva efectivitat  a partir  del  dia següent  al  de
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l'adopció de la present resolució.>>

   <<RESOLUCIÓ DE LA BATLIA.

Assumpte: DELEGACIONS QUE LA BATLIA CONFEREIX.

En virtut de les competències atribuïdes a aquesta Batlia pels arts. 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, en  relació  als arts. 43, 44, 120 i 121 del R.D. 2568/1986 (ROF),  per la present

                                                                    R E S O L C:

Primer.- Delegar en els Tinents de Batle i Regidors/es que es relacionen, l'exercici de les funcions
pròpies de la competència d'aquesta Batlia, en els termes de l'art. 43 del R.D. 2568/1986, de 28 de
novembre (ROF), es a dir, són delegacions genèriques que suposen la direcció interna i la gestió
dels  serveis  corresponents,  però  sense  incloure  la  facultat  de  resoldre  mitjançant  actes
administratius que afectin a tercers:

-  Al  1r.  Tinent  de  Batle,  Sr.  Miquel  Porquer  Tugores,  les  següents  àrees:  Cultura,  Festes  i
Tradicions,  Relacions  amb  l'Església  i  altres  Confessions  Religioses,  Banda  de  Música  i
Agrupacions Musicals.

- A la 2na. Tinenta de Batle, Sra. Margarita Ballester Bauzá, les següents àrees: Platja de Muro i
Capellans, Transports, Protecció Civil, Comerç i Mercats, Participació Ciutadana.

- A la 3r. Tinenta de Batle, Sra. Margarita M. Forteza Bennasar, les següents àrees: Esports.

- A la 4rta. Tinenta de Batle, Sra. Juana Maria Perelló Trias, les següents àrees: Serveis Socials,
Sanitat, Residència i Gent Gran.

-  Al Regidor, Sr. Mariano Juan Serra Sabater, les següents àrees: Educació, Joventut, Policia, Aula
d'Adults, Escola de Música.

-  Al Regidor, Sr. Andrés Pedro Cantarellas Tugores, les següents àrees: Urbanisme, Obres, Brigada
Municipal i Cementeri.

Segon.-  Publicar  la  present  Resolució  al  BOIB  i  donar-ne  compte  al  proper  Ple,   notificant
personalment als interessats, sense perjudici  de la seva efectivitat a partir del dia següent al  de
l'adopció de la present resolució.>>

<<DECRET DE BATLIA

En virtut de les atribucions que per Llei em són conferides, especialment les assenyalades a l'article
23 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril i 52 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales RD 2568/86.
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Atès l’establert a l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Atès  l’establert  a  l’article  112  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales RD 2568/86

DECRET

 Primer.  La Junta de Govern Local tendrà les següents atribucions:

a) La assistència al Batle en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions, que aquesta Batlia de forma expressa delega i que a continuació, s’expressen:

1). El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer
gastos dentro de los límites de su competencia, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2). Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados
por  el  Pleno,  aprobar  las  bases  de  las  pruebas  para la  selección  del  personal  y  para  los
concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que
no sean fijas y periódicas.

3). Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general
no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de
los proyectos de urbanización.

4).  Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas
municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

5). El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al
Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

6). Contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos
administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por ciento
de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de
euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

Asimismo la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como
la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

c) Les atribucions que li atribueixin les Lleis.
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Segon. La Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva el proper dia 25 de juny de 2019, a
les 8:30 hores, de conformitat amb el disposat a l’article 112-1 del ROFRJEL 2568/86 de 28 de
novembre.

Tercer. De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que es celebri, i
es  publicarà  al  BOIB,  sense  perjudici  de  la  seva  efectivitat  del  dia  següent  al  de  la  present
RESOLUCIO, d’acord amb l’article 23.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril i 52.4 del ROFRJEL 2568/86
de 28 de novembre. >>
                                            
El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell,  regidor  del  partit  polític  MÉS-APIB,  demana si  hi  ha  previstes
dedicacions exclusives. 

El batle diu que encara no ho hem decidit. Segurament n’hi haurà una, del batle. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si hi haurà dedicacions parcials.

El batle diu que no està previst.

El Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu que lamentam com funciona urbanisme i una sèrie d’àrees de
l’Ajuntament. Rebem tard les actes de la Junta de Govern Local. Volem fer un més bon seguiment
de tot el que es duu a Junta de Govern Local. Volem més accessibilitat. 

El secretari diu que amb l'administració electrònica no hi haurà tant de retard en la confecció de les
actes. 

El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
08:50 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


