
 1 

ACTA NÚM. 14 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA VINT-I-NOU DE DESEMBRE DE DOS MIL QUINZE 
 

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. 
José Juan Aguiló Ramis, regidor 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
Maria Perelló Cladera, regidora 
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 29 de desembre de 2015, 
es reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte 
de celebrar sessió ordinària. 
 
Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí, 
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 21’00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora,  i es 
tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 
D’OCTUBRE DE 2015, SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 23 DE NOVEMBRE 
I 14 DE DESEMBRE DE 2015). 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que a la pàgina 
15 la seva intervenció queda un poc confusa. S’ha de fer constar el següent: 

<<El Sr. Miquel Àngel Tortell diu: estam d'acord a destinar els doblers destinats a la 
ronda a la millora integral de la carretera de Marjal, és a dir, de Muro a Can Picafort. 
Però no estam d'acord en mantenir la ronda, tot al contrari. Muro no és un poble tan 
transitat com perquè necessiti una ronda. De fet, el trànsit principal de la nostra zona pot 
'esquivar' fàcilment passar per Muro per anar a moltes bandes.>> 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió ordinària de 29 
d’octubre de 2015, incloent la rectificació esmentada. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió extraordinària de 23 
de novembre de 2015. 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió extraordinària de 14 
de desembre de 2015. 
 
2N.- PRESA EN CONSIDERACIÓ DE L’AGERMANAMENT ENTRE ELS 
POBLES MURO D’ALCOI (ALACANT) I MURO. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal EL PI, diu que va rebre cridada 
d’un regidor de Muro d’Alcoy referent al tema de l’agermanament. En principi el nom 
era l’únic que teníem en comú, i després, el plet que hi va haver entre els dos 
ajuntaments pel mateix tema del nom. Ells han donat una passa més, i han constituït un 
comitè d’agermanament.  
 
El Sr. Miquel Porquer dóna compte de l’informe de l’arxiver municipal de 4 de 
desembre de 2015, que literalment diu: 
 
<<Òrgan que sol·licita l'informe: Regidoria de Cultura 
Assumpte: Agermanament Muro - Muro d'Alcoi 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En referència a la proposta d'agermanament de Muro amb el municipi de Muro d'Alcoi 
(Alacant), des de l'Arxiu Municipal de Muro, a petició del regidor de Cultura i d'acord 
amb les dades facilitades des del municipi alacantí, i les recollides per nosaltres, volem 
deixar constància dels següents fets: 
 
1. Aquest informe es redacta amb caràcter d'urgència, a títol orientatiu, i no es pot 
considerar complet ni exhaustiu. 
 
2. Muro d'Alcoi és un municipi de la Comunitat Valenciana, província d'Alacant, 
comarca de Cocentaina, amb 9114 habitants. El batle és el Sr. Francesc Ramon Valls 
Pasqual.  
 
3. Ambdós municipis presenten una sèrie d'elements en comú i trets significatius 
semblants, que podrien justificar la proposta d'agermanament: 
 

• El topònim d'ambdós municipis és compartit. En els dos casos, del nom Muro es 
té constància des de que existeix documentació escrita, i en ambdós casos es 
remonta com a mínim al període de dominació musulmana: Muru (Muro 
d'Alcoi), Muruh (Muro de Mallorca). En el segle XX, i per tal d'evitar 
confusions, l'Institut Geogràfic Nacional va determinar que el municipi valencià 
adoptàs el topònim compost de Muro d'Alcoi. Tenim notícies, pendents de 
documentar, que a finals de segle XX es produí un plet que obligà als alacantins 
a mantenir el topònim compost.   

• Són municipis de tamany mitjà: Muro (Illes Balears) compta amb 6808 
habitants; Muro d'Alcoi compta amb 9114 habitants (padró d'habitants 2014).  

• L'Església Parroquial principal d'ambdós municipis està dedicada a Sant Joan 
Baptista.  
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• Els dos municipis tenen una sèrie de carrers i/o vies públiques que comparteixen 
el mateix nom: Cervantes, de Sant Francesc de Paula, de la Pau, Reis Catòlics, 
Sant Joan, Sant Vicenç (sant Vicent en el municipi valencià) i Plaça de la 
Constitució.  

• Es tracta de pobles tradicionalment agrícoles, on el sector primari (principalment 
l'agricultura) ha tingut un pes fonamental en l'economia local.  

• Ambdós municipis tenen en comú la celebració de la festa de Sant Antoni Abat 
(17 de gener). En el nostre cas la festa de Sant Antoni té un caràcter 
eminentment pagès i ramader; en el cas del municipi valencià s'hi afegeixen trets 
de caràcter artesanal i comercial.  

• Els dos municipis compten amb una xarxa associativa semblant. A tall 
d'exemple: 

o La banda de música Unió Artística Murera té el seu equivalent en la 
banda Unió Musical de Muro al municipi alacantí.  

o Els dos pobles compten amb una escola de música, fet que fa palesa la 
importància i tradició musicals dels dos municipis: Escola Comarcal de 
Música El Comtat (Muro d'Alcoi), equivalent a l'Escola Municipal de 
Música Miquel Tortell.  

o En els dos casos han existit, des de fa dècades, i existeixen encara, grups 
de teatre local. Actualment destaca el grup Poquelín Teatre, a Muro 
d'Alcoi, com l'Agrupació Artística Murera, en el nostre cas.  

• Menció especial mereix la relació entre dues associacions dels municipis, que 
mantenen una forta relació d'intercanvi cultural des de l'any 2009: el Grup de 
Danses Baladre (Muro d'Alcoi) i la Revetla d'Algebelí. Les relacions que 
s'iniciaren fa sis anys es mantenen fins avui en dia, i s'han realitzat diversos 
intercanvis culturals, amb la visita de cada una de les associacions a l'altre 
municipi.  

 Les dues associacions realitzen manifestacions de ball tradicional i popular: les 
 danses, al territori valencià, i el ball de bot a Mallorca. A més, ambdues 
 associacions fan una tasca de recerca i documentació de balls populars i 
 tradicionals de cada un dels municipis.  
• Un element en comú de primer ordre que comparteixen els dos municipis és la 

llengua catalana, en les seves diferents varietats dialectals. Es tracta d'un vehicle 
de comunicació i cultura important que s'ha de tenir en compte.  

• Finalment, i dins l'àmbit esportiu, destacar que els dos municipis celebren 
anualment la Gala de l'Esport, si bé al municipi alacantí es realitza des de l'any 
2004, mentre que al nostre municipi es fa des del 2014.  

 
CONCLUSIÓ  
 
 D'acord amb els elements comuns que ambdós municipis presenten i que s'han 
detallat de forma breu, creiem que la proposta rebuda per part de l'Ajuntament de Muro 
d'Alcoi i la seva presa en consideració per part de l'Ajuntament de Muro, són adients, 
sense perjudici que els procediments administratius a desenvolupar per aquesta finalitat 
s'hagin d'adaptar a la normativa i als usos en vigor per a aquestes qüestions.>> 
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El Sr. Miquel Porquer diu que la proposta es la presa en consideració de 
l’agermanament entre els pobles de Muro d’Alcoi (Alacant) i Muro. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que el seu grup votarà a 
favor. Hi ha punts en comú entre ambdós municipis, i és positiu l’agermanament. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que estan 
d’acord. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que fa uns anys es 
va iniciar procediment d’agermanament amb un poble polonés. En aquell moment ja 
varem proposar Muro d’Alcoy. 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió Informativa de Cultura, 
Comerç i Participació Ciutadana de data 14 de desembre de 2015. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta de presa en consideració de 
l’agermanament entre els pobles de Muro d’Alcoi (Alacant) i Muro. 
 
3R.- EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE 
L’EXPLOTACIÓ DEL BALNEARI NÚM. 4 DE PLATJA DE MURO. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si s’ha contactat amb el tercer licitador. 
 
El secretari diu que no. Una vegada resolt l’actual contracte ens posarem en contacte. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2015 relatiu a iniciar 
expedient per a la resolució del contracte de data 13 de maig de 2014 amb el  Sr. Víctor 
Prieto de la Iglesia, de gestió de servei públic, mitjançant concessió, de l’explotació del 
Balneari núm. 4 de la Platja de Muro; incloent l’execució de la fiança constituïda en 
metàl·lic per import de 1.258,60 euros, per incompliment culpable del contractista. 
 
Atès que l’acord fou degudament notificat a l’interessat  en data 18 de novembre de 
2015. 
 
Atès que durant el termini d’audiència, de conformitat amb l’establert a l’article 109 del 
Reia Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l’interessat no ha presentant 
al·legacions. 
 
De conformitat amb l’informe de Secretaria de data 1 d’octubre de 2015, relatiu a 
l’expedient de resolució del contracte de gestió de servei públic, mitjançant concessió, 
de l’explotació del Balneari núm. 4 de la Platja de Muro. 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió Informativa 
d’Administració i Personal de data 21 de desembre de 2015. 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
1r.- Declarar resolt el contracte de data 13 de maig de 2014 amb el  Sr. Víctor Prieto de 
la Iglesia, de gestió de servei públic, mitjançant concessió, de l’explotació del Balneari 
núm. 4 de la Platja de Mur; incloent l’execució de la fiança constituïda en metàl·lic per 
import de 1.258,60 euros, per incompliment culpable del contractista. 
 
2n.- Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
4T.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI DE BAR DE LA TERCERA EDAT DE L’EDIFICI MUNICIPAL DEL 
CARRER SANTS APÒSTOLS (EXPT. 23/2015). PROPOSTA DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ DE DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT. 
 
El Sr. batle diu que es tornarà dur el tema a Comissió Informativa, i es tornarà a treure a 
concurs. Haurà d’anar a Ple, i el procés s’allarga. Es cercaran avantatges o millores per 
al concessionari. No podrà diferir molt. 
 
El secretari dóna compte de l’acta de la Mesa de contractació de data 1 de desembre de 
2015 que literalment diu: 
 
<<ACTA DE  LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT, OFERTA 
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, 
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE 
LA TERCERA EDAT ( EXPT.  23 / 2015).  

 
                                            Muro, 1 de desembre de 2015 
 
A la Sala de Juntes de la Casa de la Vila, essent les 8.00 hores, es reuneix la Mesa de 
Contractació del referit procediment obert, integrada pels següents senyors: 
      
    * President: Sr.    Martí Fornés Carbonell, Batle-President.         
    * Vocals    :  Sra.  Damiana Ramis Ramis, Regidora   
                        Sr.    Francisco Sabater Mulet, secretari interí.  
                        Sra.  Esperança Massanet Forteza, interventora interina.   
                        Sr.    Xavier Morlà Cuesta, zelador municipal 
     
    * Secretari: Sr. Bartomeu Marimon Simó, oficial major,  amb veu i sense vot. 
     
     
Pel secretari de la Mesa es dóna compte què durant el termini de presentació de 
proposicions que finalitzà el dia 27 de novembre de 2015, segons anunci publicat al BOIB 
núm. 167 del dia 12 de novembre de 2015, NO s’ha presentat cap licitador. 
 
Per la qual cosa, la Mesa de Contractació, per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- Proposar a l’òrgan de contractació ( l’Ajuntament  Ple )  declarar DESERT el 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb varis criteris 
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d’adjudicació, del contracte administratiu especial per a l’explotació del bar de la tercera 
edat de l’edifici municipal del carrer Sants Apòstols de Muro. 
 
2n.- Traslladar la present Acta, que conté la proposta de la Mesa de Contractació, a 
l’òrgan de contractació ( l’Ajuntament Ple) perquè en prengui coneixement i als efectes 
pertinents. 
 
A continuació, s'aixeca la present Acta, que firmen el Sr. President i el Secretari de la 
Mesa, de tot el qual, don fe.>> 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió Informativa 
d’Administració i Personal de data 21 de desembre de 2015. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda declarar desert el procediment obert 
(expt. 23/2015), oferta econòmicament més avantatjosa, amb varis criteris d’adjudicació, 
del contracte administratiu especial per a l’explotació del bar de la tercera edat de l’edifici 
municipal del carrer Sants Apòstols de Muro. 
 
5È.-  APROVACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA PARRÒQUIA SANT ALBERT 
MAGNE 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana a què es 
destina la subvenció. 
 
El Sr. batle diu que es destina a l’amortització de préstec per a la construcció del temple. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 21 
de desembre de 2015 relatiu a l’aprovació d’una subvenció nominativa a la Parròquia 
Sant Albert el Gran, amb CIF R0700324G, per a l’amortització del deute de la 
construcció del temple. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (CDM, EL PI,  PP i UIM) i 4 abstencions 
(PSIB-PSOE i MÉS-APIB), acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la 
subvenció nominativa per les despeses de l’amortització del deute derivat de la 
construcció del temple a la Parròquia Sant Albert el Gran, amb CIF R0700324G, per un 
import de 6.000,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 3360.78904 del Pressupost de 
despeses. 
 
SEGON. Comunicar el present acord a la Parròquia Sant Albert el Gran, amb CIF 
R0700324G, pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
6È.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA PARRÒQUIA SANT JOAN 
BAPTISTA. 
 
El Sr. batle diu que la subvenció es destina a manteniment de l’església. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 21 
de desembre de 2015 relatiu a l’aprovació d’una subvenció nominativa a la Parròquia 
Sant Joan Baptista, amb CIF Q077700225F. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (CDM, EL PI,  PP i UIM) i 4 abstencions 
(PSIB-PSOE i MÉS-APIB) acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la 
subvenció nominativa a la Parròquia Sant Joan Baptista, amb CIF Q07700225F, per un 
import de 6.000,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 3360.78905 del Pressupost de 
despeses. 
 
SEGON. Comunicar el present acord a la Parròquia Sant Joan Baptista, amb CIF 
Q07700225F, pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
7È.- EXPEDIENT 4/2014 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que el seu grup votarà en 
contra. Pensam que es demostra la manera d’actuar de l’equip de govern. Aprovam 
pressuposts que no són realistes. Vost tocau els nassos de si hi ha partida o no hi ha partida, 
es va gastant sense tenir partida. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que ratifiquen el que ha 
dit el Sr. Rafel Gelabert. Hi ha despeses, com aula d’adults, que hauria d’estar dins els 
pressuposts. L’any que ve tornarà a passar el mateix. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana com així hi ha dues empreses distintes de manteniment 
d’ascensors. 
 
El Sr. batle diu que es prorroga any darrera any, si no es renuncia tres mesos abans. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que votaran en contra. 
No estàn d’acord  que es duguin totes les factures juntes.  Si no ho incorporam al 
pressupost sempre serà extrajudicial. Cada Ple i cada dos mesos hi ha extrajudicials. 
 
Atès l’expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de factures, per un total de 
111.922,91€ 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 17 de desembre de 2015. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 21 de desembre  
de 2015. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, EL PI i PP), 4 vots en contra (UIM i 
MÉS-APIP ) i 2 abstencions (PSIB-PSOE) acorda: 
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Que l'Ajuntament Ple, d'acord amb allò que disposa l'article 60.2, del Reial Decret 
500/1990, reconegui extrajudicialment el deute que figura relacionat a l’informe de 
fiscalització prèvia de la interventora, de data 17 de desembre de 2015, per un total de 
111.922,91€. 
 
8È.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. batle diu que començarem pel Sr. Jaume Payeras, donat que a les darreres 
sessions ha estat el grup que ha intervingut en darrer lloc. La sessió serà fins a les 24’00 
hores. Demana al secretari que avisi en complir-se l’hora. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, cedeix la paraula al Sr. 
Miquel Àngel Tortell.  
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que es podria 
aprofitar qualque ple extraordinari per a contestar, i per a formular precs i preguntes. 
 
El Sr. batle diu que hi ha la possibilitat de presentar-les per escrit al secretari, i també de 
manera escrita es contestaran. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana una resposta clara a la pregunta sobre els munts 
d’asfalts dels solars que ha formulat en altres sessions. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que no hi ha resposta, de moment. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que es el tercer ple que demanen aquesta pregunta. El 
camí de Son Poquet és un dels llocs on hi ha munts d’asfalt. Diu que passarà per escrit 
els llocs. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que va demanar com així una actuació musical un any 
costa 4.700 euros més IVA, al convent; i la mateixa actuació, a la plaça, va costar 6.900 
euros, més equip de so, més afinació, total 10.000 euros. Diu que va demanar sobre una 
factura de 1.800 euros de posters a Platja de Muro, i normalment costa menys, entre 300 
i 400 euros. Diu que hi ha denúncies per l’assistència de menors als toros, contra 
l’empresa Toros Sierra Morena. La competència per a resoldre s’atribueix al batle. 
 
El Sr. batle diu que s’ha obert expedient, dins el termini que pertoca es resoldrà. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no té constància que altres anys s’hagin tramitat. 
Demana quin temps hi ha per a resoldre. 
 
El secretari diu que creu que és un any, ho comprovarà. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que al Carrer Antoni Carrió, hi ha embossos sovint, i hi 
ha d’anar Colis.  
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell formula un prec: es passi el punt d’informació juvenil allà 
on estava originàriament previst, i així tendrà més entitat i més vida. 
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La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que la idea és que 
s’organitzen els espais en funció del número d’usuaris. No hem rebut cap queixa. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que aquí hi ha un regidor, i fa un prec, que es passi el 
punt d’informació juvenil, i no és l’únic que ho demana. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que seria interessant que doneu noms. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que el punt d’informació juvenil requereix un espai més 
gros i més digne. 
 
El Sr. batle diu que s’estudiarà. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que s’investigarà. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana quantes vegades s’ha utilitzat l’aula tancada. 
 
La Sra. Margalida Forteza diu que no pot respondre a aquesta pregunta. Diu que 
s’investigarà. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que es tracta de donar amplitud al punt d’informació juvenil. 
Quanta gent ha empleat aquesta aula d’estudi de 24 hores? 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que la gent estava molt 
estreta quan va anar a apuntar-se a la marxeta. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quin ha estat el sobrecost de l’obra del carrer de 
Santa Anna. 
 
El Sr. batle diu que de moment no hi ha sobrecost. No està liquidada l’obra. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si se’ls passaran les despeses totals. 
 
El Sr. batle respon que evidentment. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que va arribar una informació ministerial, i demana com 
afecta la revisió cadastral que havia entrat en vigor als valors cadastrals. 
 
El Sr. batle diu que en principi la informació es que no pugen els valors cadastrals. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, pren la paraula per 
respondre a preguntes formulades a sessions anteriors.  
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que el Sr. Jaume Payeras li va dir mentidera, tal com 
consta a l’acta. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que en cap moment li va dir mentidera, i demana que consti en 
acta que en cap moment li ha dit mentidera. Que quedi ben clar. 
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La Sra. Margalida M. Forteza diu que ha trobat escrits i correus, i la informació que 
necessitava per fer-vos veure. La única cosa que no he pogut comprovar és el que va dir 
Miquel Àngel sobre el director de l’escola de música. Segons el director de escola va ser 
en tot moment al seu lloc de feina, i si va anar a tocar va ser el vespre quan havia acabat 
el seu torn de feina. No consta cap incidència durant la primera setmana. Altre tema era 
l’analítica de l’aigua del col.legi Guillem Ballester i Cerdó, que era ben potable. En 
Martí es va comprometre a tornar a posar els bevedors, i no ha estat així perquè l’equip 
directiu va sol.licitar la retirada immediata dels bevedors. El tema de les millores a 
l’escola Guillem Ballester i Cerdó, vaig dir que començaren a l’agost. Hi ha proves 
gràfiques dels andamios que demostren que hi eren a final d’agost, la darrera setmana. 
El tema de l’EOEP i l’APIMA, i l’espai, hi ha correus que demostren que sempre ho ha 
gestionat l’equip directiu. Es demanarà que es desafectin dues aules. L’acta de la reunió 
dels directors la tenc aquí per escrit i la vos passaré. El tema del material impagat, vares 
dir que m’havia compromès. L’acta existeix i diu que hi ha una partida de 500 euros. 
No s’ha pagat mai cap material a l’escola Guillem Ballester i Cerdó. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que no hi ha queixes escrites relatives al director de l’escola de 
música per por a represàlies. Els bevedors, els mestres no els han volgut per qualque 
motiu, l’aigua no era potable. El tema de l’EOEP, de moment seguirà al mateix lloc, i 
l’APIMA a on la posam?  
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que la directora està treballant perquè l’EOEP es 
traslladi. Hi ha una burocràcia, un procés. 
  
El Sr. Jaume Payeras diu que originàriament l’aula era de l’APIMA. Diu que les 
contraprestacions no es compleixen, i per tant, l’aula ha tornar a l’APIMA. 
 
El Sr. Jaume Payeras, pel que fa a l’acta dels directors, diu que l’Ajuntament ha pagat 
1.000 euros, tot en conjunt. Vos havíeu compromès com a contraprestació .  
 
El Sr. Jaume Payeras demana l’acta sencera per al proper Ple. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que no és veritat que li va dir mentidera a la Sra. Margalida M. 
Forteza. Tu vares dir que dia 1 de setembre l’escola estava a punt, i jo vaig dir: 
“mentida cochina”. No et vaig dir mentidera, vaig dir “mentida cochina”. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana, pel que fa a les actes de Junta de Govern Local, es passin 
completes. Per exemple, al punt donar compte d’escrit de l’IMAS, es faci constar el text 
de l’escrit. 
 
El secretari diu que si no s’ha inclòs es perquè no té el word de l’escrit. No ha penjat 
mai fotos dins les actes. Sempre que disposa de l’arxiu en word ho incorpora a l’acta. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana com està el tema dels polígons 7 i 16, vareu dir que faríeu 
una sèrie d’inspeccions del tema de les aigües brutes. 
 
El Sr. batle diu que s’han fet inspeccions, no s’ha fet tota la feina perquè no ha plogut. 
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El Sr. Jaume Payeras demana per l’estudi de reestructuració de l’aparcament que ha 
sol.licitat l’Associació Hotelera. A on són aquestes urbanitzacions? 
 
El Sr. batle diu que des del Comú fins al balneari núm. 4. A una Junta de Govern es va 
encomanar al Sotsinspector fer un estudi. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que crida l’atenció que el registre d’entrada és de fa un més, i 
l’estudi ja estigui fet. I al poble de Muro fa anys que ho venim demanant. 
 
El Sr. batle diu que ja estava en marxa. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que al carrer Siulador hi manca un tros de canonada. Com 
s’explica? 
 
El Sr. batle diu que no ho ha sentit mai. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que la partida de festes abans de la fira de tardor ja estava 
exhaurida en 68.000 euros. Encara queda Nadal. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que sempre parlam de promocionar el producte local.  Com 
així a les paneres no hi ha res de Muro? 
 
El Sr. batle diu que no hi ha paneres que duguin tots els productes de Muro. Prenim 
nota. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que va assistir a reunió de “Muro es casa teva”. Seguim sense 
entendre l’objecte de la campanya. Demana si s’ha fet una caseta al parc verd de Platja 
de Muro. 
 
El Sr. batle respon que es va fer a l’exercici anterior. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que es va demanar subvenció, es va concedir i s’ha deixat 
perdre. Estarem cinc anys a tornar-la aconseguir. No vareu presentar el projecte 
definitiu ni l’autorització ambiental del parc verd. Es va perdre per incompetència o 
perquè no complíeu els requisits? 
 
El Sr. batle diu que ho cercaran i ho contestaran. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si es pot llevar la tanca publicitària de les eleccions de 
davant el Convent. Impedeix la visió d’un monument històric catalogat i incompleix la 
normativa electoral. 
 
El Sr. batle diu que hi ha estat sempre. En tornar es posarà a les afores del poble. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha una obra programada al teatre. No es podrà utilitzar 
el teatre, ho heu comunicat als interessats? 
 
El Sr. batle diu ho apuntarem. 
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El Sr. Jaume Payeras demana informe sobre la reunió dels batles. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que se’ls passarà la informació. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que els veïns del polígon 7 i 16 demanen com així no es 
recepciona la urbanització. 
 
El Sr. batle diu que hi ha hagut reunions amb els promotors dels polígons, i s’ha donat 
llistat de mancances. S’intentaran executar els avals. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha coses que havien sol.licitat que no els han arribat, i 
altres que els han arribat i no havien demanat. Vaig demanar com estava catalogat el bar  
“Es Pla”, no vaig demanar la llicència. 
 
El Sr. batle diu que està catalogat com a bar, i  poden obrir fins les 4 del vespre. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si es pot mirar. 
 
El secretari diu que es pot mirar. Ho comprovarem a les ordenances. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB,  demana còpia de 
dos informes: l’informe de l’enginyer relatiu canvi de carreteres per camins o de camins 
per carreteres, Son Carbonell.  
 
El Sr. batle diu que el que demanam és que el Consell assumeixi aquesta carretera. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que també demana còpia de informe de l’enginyer de 
canvi de carrers per carreteres, dins el poble. Demanen un estudi integral de circulació 
de Muro, i que no només ho faci un tècnic. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana què és l’EOEP. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que fa feina amb treballadors socials, i altres 
professionals, i treballen amb els infants. Es varen comprometre a fer dos dies a Muro; i 
ara no poden atendre el  compromís per manca de professionals.  
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu a la Sra. Margalida M. Forteza que ha fet els deures. Fa 
dos mesos voltros no sabíeu el que era l’EOEP. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que aquest comentari és vergonyós. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que és un equip de feina molt important. Demana si 
s’ha trobat el document de cessió a la Conselleria d’Educació. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza respon que sí. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si se’ls pot passar el document. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que s’ha de demanar a l’equip directiu del centre. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si es pot passar per l’escola graduada i esmotxar els 
arbres. Demana que els banys estiguin en condicions. Demana informe sobre si hi ha 
hagut actuacions del policia tutor, si hi ha informes del policia tutor. Quina consideració 
tenen els terrenys on hi ha prevista l’escoleta? 
 
El Sr. batle diu que hi ha informe de viabilitat de l’aparellador municipal que dóna com 
a possible aquest solar. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si s’ha pensat seriosament en noves vies de sortida, 
la qüestió del trànsit. Si se li pot passar el document de la reunió amb els directors dels 
centres. Varem demanar WIFI a l’ajuntament, s’iniciarà o no? 
 
El Sr. batle diu que s’estudiarà. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana còpia de l’informe policial sobre l’incendi de la 
bugaderia. Demana per l’escrit de 6 d’octubre de la Direcció General d’Emergències 
sobre el Pla especial d’incendis forestals. Té Capellans pla especial d’incendis forestals? 
 
El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que no ho saben. 
 
El secretari diu que la Junta de Govern local va demanar al Tècnic de Medi Ambient i al 
Sotsinspector de Policia un informe relatiu a les àrees d’aparcaments per a respondre a 
l’escrit de la Direcció General d’Emergències. 
 
El Sr. batle diu que el que s’ha demanat es que es faci neteja del tallafocs que hi ha entre 
Capellans i Es Comú. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si desapareixerà la plaça de bidell. Hi va haver un 
informe negatiu que no es poden crear places noves. Això vol dir que no hi haurà un 
bidell nou  però en cap cas desapareixerà la plaça de bidell que hi ha ara? 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que hi ha un informe d’intervenció sobre possibilitat 
de crear la plaça quan ja no hi sigui el que hi ha. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana: quan ja no hi sigui el que hi ha? 
 
La  Sra. interventora diu que no se li va demanar d’aquesta manera. L’informe era sobre 
la possibilitat de crear plaça de bidell nou. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que la seva pregunta és si es vol substituir el que hi ha 
ara. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza respon que no. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha exemples de que si ho justifiques es poden crear 
places. Jo deman: pot ser que no es puguin crear places donat que no tenim la relació de 
llocs de treball aprovada i no poguem justificar la necessitat de crear aquesta plaça? 
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Argumentant-ho, i no tenint deute, com és el cas de Muro, es poden crear places, 
sempre i quan es demostri la necessitat. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si s’ha resolt el tema dels pilons al carrer Miquel 
Tortell?  Diu, pel que fa a l’aniversari del Museu, molt bé la celebració dels 50 anys, 
vaig trobar a faltar dues coses: primer, tot i haver-hi reiterades peticions, un fasser que 
no es va retirar el dia de la fira; i segon, hagués estat un detall demanar disculpes 
públiques per part de l’Ajuntament a una persona, per haver-la tenguda com a persona 
“non grata”. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que la federació de truc va demanar una publicació per 
WEB. Es considerat un esport? 
 
El Sr. Antoni Serra diu que no es considera esport. Li agradaria que es consideras 
esport. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana per la proposta de canvi de direcció de carrer, 
convertir-lo en doble direcció, al Poliesportiu de Muro. 
 
El Sr. José Juan diu que es contestarà. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana d’on surt el contracte d’assessoria urbanística del 
Sr. Manuel Velasco. Era necessari? 
 
El Sr. batle diu que entenen que sí, per temes com recepció d’urbanitzacions. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana informació sobre el que guanya el Sr. Manuel Velasco 
durant els darrers cinc exercicis, per al proper Ple. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que els ha arribat documentació del pont del tren. 
Demana el projecte del pont, el projecte sencer. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que es demostra clarament, que durant les eleccions, vareu dir 
coses que no eren veritat. Vos varen requerir per a subsanar deficiències, i no les vareu 
subsanar. Varen passar sis mesos i no havíeu presentat la documentació, quan teníeu 
tres mesos. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que qualque dia el pont serà una realitat, és un tema que 
no els queda clar i en tornaran a parlar. 
 
El Sr. batle diu que dia 8 de maig tenien tota la documentació. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que dia 19 de novembre de 2015 l’Associació de 
Dimonis de Sa Pedrera va sol.licitar el mercat cobert, llenya i fogueró. Hi ha negativa a 
la sol.licitud. Vendrà gent de fora aquest dia, sis o set colles. L’únic lloc que reuneix 
condicions és el mercat cobert. Enguany cau en dissabte. Muro pot ser un punt d’atenció 
important. Demanam es tengui en consideració. 
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El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal EL PI, diu que es va comunicar que 
se’ls donava un espai diferent. La rectoria perquè tothom es canviàs, i per a fer el 
fogueró la plaça de l’aparcament, espai suficientment gros. El problema està solucionat. 
 
La Sra. Damiana Ramis, regidora del grup municipal CDM, diu que el local està cedit a 
la tercera edat, cada any sopen allà el dissabte. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que consideren que és espai municipal ampli que podria 
ser utilitzat per això. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal, PSIB-PSOE, demana pel tema 
de la retolació dels centres educatius, per les indicacions. Qui s’encarrega d’aquest 
tema? 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que el museu no està ben indicat. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que al carrer Jovellanos hi ha un solar que hi ha gallines. 
Els veïnats es queixen  perquè hi ha moltes rates. 
 
La Sra. Maria Perelló, regidora del grup municipal UIM, diu que s’hauria de fer tancar 
el solar. 
 
El Sr. batle diu que s’han enviat a nombrosos solars, pot ser aquest també. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que hi ha diferents zones de Muro, on s’ajunten joves. 
S’han cridat els municipals i aquests han dit que no poden fer res. Fan carreres amb les 
motos, al pàrquing del Poliesportiu i al Carrer Arquitecte Gabriel Alomar. Deixen 
brutor. Demana si és veritat que no es paguen les multes. 
 
El Sr. batle diu que no se’n pot traspaperar cap ni una. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si encara no hi ha policia tutor. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que s’ha pensat treure plaça específica de policia tutor. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que hi ha carrers molt bruts amb el tema dels cans. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que és molt difícil trobar-ho. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que es pot avisar al veïns de que se’ls pot posar multa. Que la 
borsa l’agafen i després la deixen allà mateix, al carrer de Comunes de Can Fiol. 
 
La Sra. Margalida Portells demana per les borses de feina. Com està organitzat a 
l’Ajuntament? 
 
El Sr. batle diu que quan hi ha un procés de selecció es fa un llistat de borsa, per cada 
una de les feines. 
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El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PISB-PSOE, demana per la borsa de la 
residència de serveis generals. Demana informe des de l’any 2011 de com ha 
evolucionat la borsa. 
 
La Sra. Margalida Portells demana pel tema de la carpa. Demana si estava previst llevar 
l’arbre. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que estava previst llevar l’arbre. 
 
La Sra. Margalida Portells proposa posar-ho a altra lloc enguany. Diu que si la carpa 
continua l’any que ve, es posi l’arbre a altre lloc. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que la carpa estarà fins dia 8 de gener. 
 
La Sra. Margalida Portells demana com funciona l’aparell de cotxes elèctrics. 
 
El Sr. batle diu que hi va haver subvenció. Va amb targeta, s’ha d’establir com es farà. 
Es vendran les targetes a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que a la plaça no és el millor lloc, és millor al cementeri. A la 
plaça es lleva aparcament. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si és veritat que el projecte de les rutes 
cicloturístiques, a Santa Margalida i Alcúdia es va fer el projecte a una part de la 
carretera, i a Muro s’ha fet a l’altre part. 
 
El Sr. batle diu que creu que els projectes estan coordinats. Quan circulen per la via 
urbana bàsicament és marcar els laterals. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si s’ha previst l’increment de policies per a cap 
d’any. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que sí, s’ha previst, i que depèn de la voluntarietat dels 
policies. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si és possible posar torradores davant l’Ajuntament 
per Sant Antoni. 
 
El Sr. Martí Siquier, referent al tema de tancament de solars, diu que hi ha un solar al 
Carrer de Ses Comunes de Can Fiol que hi ha molta brutícia. Diu que es va fer un 
Patronat de la Residència, i diuen que fa quinze dies que l’obra de l’aire condicionat 
està aturada, que hi ha conflicte d’interessos entre el tècnic municipal i l’empresa. 
 
El Sr. batle diu que hi ha festes i dies de vacances. 
 
La Sra. Maria Perelló diu que ha sorprès que la germana del Sr. José Juan Aguiló fa 
feina a la cuina de la Residència. 
 
El Sr. batle diu que s’ha de demanar a la directora com ha entrat. 
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El Sr. Rafel Gelabert demana si es verifica la qualitat de les persones que estan en borsa. 
 
El Sr. batle diu que no hi ha cap polític al tribunal. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si tenim constància de robatoris a foravila. Diu que estaria 
be reactivar la figura de municipal de camp. Diu que hi ha una cinta al Parc Infantil, què 
ha passat? Demana si el vial que se’ns va cedir a Platja de Muro està previst asfaltar-lo. 
 
El Sr. batle diu que hi ha previstes inversions a Platja  de Muro, de diferent carrers. 
Podria ser aquest vial. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana pel tema de brutors al polígon d’oci. Diu que l’agranadora 
no fa net. S’hauria de fer un seguiment. 
 
El Sr. batle diu que entre setmana es fan altres carrers. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que, referent als passos de vianants, hi ha hagut caigudes. La 
pintura patina. Diu que al Carrer Joan Carles es va fer una escomesa, i un camió de 
Coexa va tirar quitrà. Referent als renous del Carrer Joan Palau, s’ha fet res més? 
Qualque medició? 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que quan hi ha denúncia la policia ho comprova. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que li consta que els veïns segueixen cridant. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana pel tema de la Relació de Llocs de Treball, quan es pensa 
convocar la comissió de seguiment? 
 
El Sr. batle diu que no està llest, s’està completant. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana per què està aturat. A quin punt està aturat? 
 
El Sr. batle diu que en tenir les informes favorables dels tècnics es convocarà la 
comissió de seguiment. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana a on s’han duit els enderrocs de l’arxiu. 
 
El Sr. batle diu que a Mac Insular, tenen l’obligació de dur-los. 
 
El Sr. Rafel Gelabert  demana el pressupost d’execució de l’obra, el metres cúbics dels 
enderrocs que estan pressupostats, i el llibre de subcontractació. Diu que denuncia que 
la setmana del 26 al 31, el camió anava a tirar a la pedrera des Mut. També demana les 
certificacions d’obra. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana per què  no s’ha duit a Ple el tema del corrent elèctric del 
bar del Poliesportiu. 
 
El Sr. batle diu que encara no s’ha posat el comptador. 
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El Sr. Rafel Gelabert demana per què es va dur a comissió informativa, i per què la 
Junta de Govern ja ha instat a vostè. 
 
El Sr. batle diu que la Junta de Govern no l’ha instat, que va ser ell que va demanar el 
deute pendent. Fins que no estigui el comptador posat no sabrem el deute definitiu. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que el plec parla de despeses elèctriques. Hi ha el lloguer i 
altres conceptes, endemés del consum. Estam incomplint el plec de condicions. 
 
El Sr. batle diu que es farà comissió informativa a on hi haurà el tècnic, i donarà 
l’explicació. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que fa un prec: que a les pedreres de Sant Antoni, ho tenim 
tancat, amb una paret. Anant cap el cementeri, s’hauria de tancar tres o quatre metres 
més. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són la 
00,05 hores del dia 30 de desembre de 2015, de la qual estenc, com a secretari interí, 
aquesta acta. 
 


