
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2019/14
Data: 26 de setembre de 2019

A les 20:45 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió ordinària.

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'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  Francisco  Sabater  Mulet,  i  per  l’interventor
municipal, Sr. José Gómez de la Cruz .

S’inicia la sessió a les 20:45 hores.

1. Acta anterior

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, aprova l'acta de la sessió de 25/07/2019.

2.1. Comptes i Hisenda
2.1.1. Expedient 04/2019, de reconeixement extrajudicial de crèdit

El Sr. Rafael Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu estar en contra: 7000 € de xerrades
informatives?

El batle diu que s’han fet inspeccions al  hotels mitjançant l’empresa que va proposar Jaume de
Medi Ambient.
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El Sr. Martí Siquier diu estar en contra. Duim més de 900.000 € en despeses extrajudicials.

El batle diu que es fa feina per a licitar.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana si arribarem a pagar
els extrajudicials al mateix nivell que les factures normals. Pareix que sí. Demana si la despesa de
4600 € de control d’accessos no és una quantitat massa elevada.

El batle diu que a l’agost hi va haver les festes de Capellans.

Fets:

A la  intervenció  municipal  s’ha  tingut  constància  d’una  sèrie  de  despeses  duites  a  terme  amb
incorrecció del procediment a seguir. Incorreccions observades:

1. Insuficiència de crèdit.
2. Omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
3. Despeses realitzades en altres exercicis.

Fonaments jurídics:

1. Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'article 25.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i
la base 6a de les d'execució del Pressupost per a l'exercici de 2019, determinen que no podran
adquirir-se compromisos de despesa per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en
els estats de despeses, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que
infringeixin l’expressada norma.

2. RDL 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic
3. Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei

Reguladora de les Hisendes Locals, Art. 176 que diu que amb càrrec als crèdits de l'estat de
despeses de cada pressupost, només es poden contraure obligacions derivades d'adquisicions,
obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l'any natural del
mateix exercici pressupostari.

4. Article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.

Malgrat admetre la incorrecció del procediment seguit per a la realització de la despesa, per evitar
l'enriquiment injust que suposaria el no reconeixement de la corresponent obligació.

El Ple de l'Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, El PI, i PP, i sis vots en
contra dels grups municipals  UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB, acorda:

Reconèixer extrajudicialment, d'acord amb allò que disposa l'article 60.2, del Reial Decret 500/1990,
els deutes que figuren relacionats per un total de  47.360,41 €.
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2.2. Medi Ambient i Agricultura
2.2.1.  Aprovació  definitiva  de   l'estudi  econòmic  financer  de  viabilitat  que  ha  de  regir  la
contractació  per  concessió  administrativa  del  servei  públic  municipal  de  subministrament
d’aigua potable en el nucli  urbà de la vila de Muro, així com de  l'avantprojecte de planta
potabilitzadora.

El Sr. Rafael Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que varem fer observació  a Platja de
Muro. S’ha de sortir de la situació d’alegalitat actual en el tema de la gestió de l’aigua. No s’hi ha
entrat. Pensàvem que s’hauria pogut abordar a tot el municipi.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que no queda lo suficientment clar
d’on treu els costos i els ingressos l’enginyer. Afegir que els costos tenen tendència decreixent i els
ingressos creixent. Esperam que el percentatge de rendibilitat de la xarxa es controli bastant. Ens
abstendrem.

El  Sr.  Miquel Àngel Tortell,  portaveu del  grup municipal  Més-APIB, diu estar en contra d’una
gestió privada de l’aigua. Avui explicarem perquè no és més eficient una gestió privada. No és un
tema de costos.  L’aigua és  un bé públic  protegit  i  contemplat  per  la Constitució.  Tenir  l’aigua
privatitzada assegura un monopoli total i absolut. S’hi aferren perquè tenen beneficis. No hauríem
de permetre que quedi en mans d’una sola empresa. Perdem  ingressos. Enlloc d’estar en mans de
l’Ajuntament,  ho té l’empresa.  La gestió pública permetria repartir  el pastís amb més empreses
locals. Ho cedim a l’empresa privada. El control de la qualitat del servei de l’aigua. El poble ha de
saber  que  l’aigua  és  bona;  podríem publicar  setmanalment  les  analítiques  sobre  la  qualitat  de
l’aigua. Una empresa privada difícilment promourà l’estalvi d’aigua. Com més facturi , millor per
ella. Quan Aquàlia guanya (el concurs) preveu que l’any passat perdríem 475.000 m³; perdem més
aigua que la que perdíem fa tres anys. Tenim una rendibilitat de la xarxa del 64%. És intolerable. No
feim  complir  les  bases.  Ara  hem  d’arribar  al  73%.  Qui  penalitzarà  l’empresa  per  manca  de
rendiment. Aquest grup de govern és incompetent. Ha estat incapaç de fiscalitzar les millores. A on
és el pla quinquennal? Tenim el 70% de la xarxa de fibrociment. Això és amiant! Escomeses de
plom,   en   queden  740.  Se  n’han  canviades  240.  Segons  l’article  35.2  de  les  bases  de  2014:
“Equilibrio económico”. Es garanteix a l’empresa concessionària que no tendrà pèrdues. El darrer
any hi ha hagut un increment del cost impressionant. La trampa de la planta d’osmosi. Resulta que
té un estalvi anual de 82.000 € i això són 73.000 € de benefici.  Qui fiscalitzarà que es compleix el
rendiment? No hi ha hagut una bona fiscalització per part de l’Ajuntament. No ens ho hem pres
seriosament.  Per promoure l’estalvi és millor una gestió pública. Vós és còmode delegar la gestió
de l’aigua. Així no dóna mal de caps. No hem fet sa nostra feina: canviar la xarxa de fibrociment i
controlar el rendiment de la xarxa.

El batle diu que l’equip de govern considera que la gestió privada és el que va bé.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi ha un incompliment de les bases. Què farem? La rendibilitat
hauria de ser del 70 % i són al 64%.
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Vist l’acord del Ple de l'Ajuntament de data 20 de maig de 2019 relatiu al sotmetiment a informació
pública de l’estudi econòmic financer de viabilitat que ha de regir contracte de concessió de serveis
públics pel subministrament domiciliari i distribució d’aigua potable en el nucli urbà de Muro, del
terme muncipal de Muro, redactat per l’enginyer industrial Joan Mateu Horrach Torrens; que inclou
l'avantprojecte de construcció de planta potabilitzadora, redactat pel mateix enginyer industrial.

Vist que la documentació esmentada es va publicar a la Plataforma de Contractes del Sector Públic,
amb data 28 de maig de 2019.

Havent transcorregut el termini d'un mes d'exposició pública, sense que hagi estat presentada cap
al.legació.

De conformitat amb l'establert a l'article 285.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector pública, relatiu a les actuacions preparatòries del contracte de concessió de serveis, i a la
necessitat´d'aprovació de l'estudi econòmic financer de viabilitat, així com de l'avantprojecte de
construcció  de  planta  potabilitzadora,  amb  caràcter  previ  a  la  tramitació  de  l'expedient  de
contractació de la concessió del servei.

El Ple de l'Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI i PP, dos vots en
contra del grup municipal MÉS-APIB, i quatre abstencions dels grups municipals UIM i PSIB-
PSOE, acorda:

1r.  Aprovar  definitivament l’estudi econòmic financer de viabilitat  que ha de regir contracte de
concessió de serveis  públics  pel  subministrament domiciliari  i  distribució d’aigua potable en el
nucli urbà de Muro, del terme municipal de Muro, redactat per l’enginyer industrial Joan Mateu
Horrach  Torrens;  així  com l'avantprojecte de construcció de planta potabilitzadora,  redactat  pel
mateix enginyer industrial.

2n.  Publicar  el  present  acord  a  la  Plataforma  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  a  general
coneixement.

2.2.2. Aprovació del pla d’acció de l’ajuntament de Muro per a l’energia sostenible i el clima
(PAESC)

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que Muro és un municipi costaner,
a la pàgina 7 hi ha una errada. 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que hi ha altres errades que s’haurien
de rectificar. 

El Sr. Rafael Gelabert Boyeras, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que a la pàgina 12,
l’organització  municipal  no  reflecteix  la  realitat,  l’organització  actual  de  les  àrees.  Hi  ha  cap
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informe d’intervenció?

El Sr. Martí Siquier diu que a la pàgina 184  del Pla (PAESC) hi posa: “no iniciada”. No sabem
l’estat real de les subvencions. Hi ha contradiccions entre el pla i el que hem fet. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que estem d’acord amb
l’aprovació del pla. Va en la línia que nosaltres vèiem. Veig intervencions necessàries i coses que
hem anat demanant l’oposició. És una espècie d’Agenda Local 21. Votarem a favor.

El Sr. Rafael Gelabert diu que votaran abstenció. Estem a favor de prendre mesures contra el canvi
climàtic, però aquest compromet molt a l’Ajuntament. Es quedarà en una aprovació a nivell de
plenari.

El batle diu que intentarem fer el possible per dur endavant aquest projecte.

El Sr. Martí Siquier diu que sempre estarem a favor de la lluita contra el canvi climàtic.

A principis de 2008 la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte de Batles i Batlesses”,  una

iniciativa  oberta  a  tots  els  municipis  amb  l’objectiu  d’involucrar  a  les  autoritats  locals  i  als

ciutadans en el desenvolupament i l’aplicació de la política energètica de la Unió Europea.

El “Pacte de Batles i Batlesses” (Covenant of Mayors) era la primera iniciativa ambiciosa de la

Comissió Europea per fer front al canvi climàtic a nivell local. El pacte es basa en l’estratègia del

“20/20/20” en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals

de l'acció de govern.

Els signants del “Pacte de Batles i Batlesses” es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a

anar més enllà dels objectius de la Unió Europea per reduir les emissions de CO2 en el seu territori

mitjançant la redacció i execució de “Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)”, a favor

de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica. L’adhesió a

aquesta iniciativa, suposa acollir-se a l’estratègia 20/20/20 amb l’objectiu de reduir les emissions

de  CO2 en  més  d’un  20%,  augmentar  l’eficiència  energètica  un  20%  i  l’ús  d’energies

renovables un 20% per al 2020.

A partir de l’èxit del “Pacte de Batles i Batlesses” i davant l’evidència que el canvi climàtic ja era

una realitat, la Unió Europea va llançar la iniciativa “Batles i Batlesses per l’Adaptació” (Mayors

adapt)  en el  2014 basat  en el  mateix model  de gestió pública  en l’adaptació en front  el  canvi

climàtic. Aquesta tenia l’objectiu de que les ciutats agafessin compromisos polítics i prenguessin

mesures per a anticipar-se als efectes del canvi climàtic.

El 15 d’octubre de 2015 es va presentar el “Pacte dels Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia

Sostenible” en el que es en van unir els objectius de les dues iniciatives anterior. Aquest es basa en
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tres pilars: mitigació, adaptació i energia segura, disponible i sostenible.

Els municipis adherits al nou “Pacte dels Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia Sostenible” es

comprometen a executar accions per assolir la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

(GEH) de com a mínim del 40%, augmentar l’eficiència energètica un 27% i l’ús d’energies

renovables  un  27%  a  l’any  2030.  Tot  això  conjuntament  amb  l'adopció  d'una  estratègia

d’adaptació al canvi climàtic, que han de quedar recollits ens els nous Plans d’Acció, anomenats

“Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima” (PAESC).

El  municipi  de  Muro  es  va  adherir  al  nou  “Pacte  de  Batles  i  Batlesses  pel  Clima i  l'Energia

Sostenible” pel Ple Municipal celebrat el 27 d’octubre de 2016. Amb aquesta adhesió el municipi

assumeix  els  compromisos  concrets  del  nou  Pacte  integrat  de  mitigació  i  adaptació  al  canvi

climàtic,  formalitzant,  així,  el  seu compromís  en la  lluita  contra  el  canvi  climàtic,  assumint  el

compromís de reduir les emissions de CO2 en més del 40% a 2030 i l’adaptació a aquest des del

món local.

Vist que l’Ajuntament de Muro ja té finalitzada la redacció del PAESC, que s’ha realitzat  amb

col·laboració amb l’empresa Gram Gestió Ambiental, la qual ha entregat el document amb data 17

de setembre  de  2019 amb registre  d’entrada  número  2955,  i  que  el  pas  següent  per  a  la  seva

validació és la seva aprovació a través del Ple municipal.

El Ple de l'Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, PSIB-PSOE i
MÉS-APIB, i dues abstencions del grup municipal UIM, acorda:

Primer.- Aprovar el document “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima” redactat per

l'empresa GRAM Gestió Ambiental, amb data setembre de 2019.

Segon.- Comunicar l’acord a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern Balear i

enviar el PAESC a l’oficina del Pacte de la Unió Europea al lloc web www.pactodelosalcaldes.eu

3. Acords urgents
3.1. Educació i Joventut
3.1.1. Moció del grup municipal MÉS PER MURO de suport als centres educatius i de rebuig
total a la ingerència de Vox

El Sr. Miquel A. Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, dóna compte de la següent moció
d'urgència:

<<MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  MÉS  PER  MURO  DE  SUPORT  ALS  CENTRES
EDUCATIUS I DE REBUIG TOTAL A LA INGERÈNCIA DE VOX

Exposició de motius:
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Aquestes setmanes hem tengut coneixement de la intenció del grup polític d'extrema dreta, Vox, de
visitar molts centres educatius, especialment de la Part Forana, entre els quals, l'IES Albuhaira de
Muro. Aquesta és una iniciativa absolutament insòlita en la nostra trajectòria democràtica perquè
mai no hi ha hagut ingerències directes dels partits polítics en els centres educatius.

Aquesta  actuació  inquisitiva  ja  ha  estat  rebutjada  de  pla  per  l'escola  catòlica  i  pels  centres
concertats, dels sindicats i dels col·lectius docents.

A més, el dirigent d'aquest partit extremista i radical és molt conegut al món de l'Educació per la
seva contínua judicialització de l'escola, és a dir, per les desenes de denúncies que ha presentat
contra alumnes, mestres, pares, associacions, sindicats... sense cap sentència positiva.

Amb tot això és més que obvi que atuacions d'aquest tipus l'únic que pretenen és generar malestar
entre la comunitat educativa, que ja l'ha expressat i, en cap cas, pot aportar res de positiu.

Per això, Miquel Àngel Tortell, en nom de MÉS PER MURO, insta al Ple de l’Ajuntament de Muro
a l'adopció dels següents acords:

1.- Rebutjar totalment la ingerència de VOX l'IES Albuhaira de Muro i manifesta, així mateix, la
repulsa contra  aquest  tipus  d’accions inquisitorials  que no tenen altre  objectiu  que provocar  el
malestar a les escoles i entre el professorat.

2.- Per això, l'Ajuntament de Muro en ple manifesta el suport total i el respecte a la bona feina i al
compromís dels professionals de l’educació en general i especialment a tota la comunitat educativa
del  nostre municipi,  que és un pilar fonamental  del nostre poble i  compta amb la nostra  plena
confiança.>>

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu estar en contra de la ingerència insòlita en la democràcia espanyola.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, declara la urgència de la moció.

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

3.2. Transports
3.2.1. Moció del grup municipal PP per a la Llei d'universalitat descompte resident transport 
aeri Illes Balears

El Sr. Rafael Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, proposa fer una petita esmena al primer
apartat. Treure la frase: “amb les actual condicions establertes”. El sistema actual falla.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que ens pareix bé. Estem d’acord
amb la moció.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell,  portaveu  del  grup  municipal  Més-APIB,  diu  estar  absolutament



Ajuntament de Muro

d’acord.

La Sra. Magarita Ballester, portaveu del grup municipal PP, dóna compte de la següent moció:

<<Al Ple de l’Ajuntament de Muro

Moció que presenta  el  Grup Municipal  Popular amb proposta  d’acord per a la  Llei
d’universalitat descompte resident transport aeri Illes Balears

D/Dª Margarita Ballester Bauzá, portaveu del Grup Municipal Popular, presenta per el seu debat la
següent moció amb proposta d’acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els ciutadans de les Illes Balears, així com la resta de territoris extrapeninsulars (Illes Canàries,

Ceuta i Melilla) ens trobam en inferioritat d’oportunitats en quan a la connectivitat entre illes i entre

les illes i la Península, al no disposar d’altres mitjans de transport més enllà dels aeris o marítims,

per raons òbvies.

Per això, l’any 2001 un Govern del Partit Popular va aprovar un descompte del 50% per tots els

ciutadans de les Illes Balears, tant en el transport aeri com marítim, en els seus desplaçaments entre

les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les illes i la península. Després de dos

anys de reivindicacions de la classe política i la societat balear, el Govern de Mariano Rajoy aprovà

l’augment del descompte de residents al 75%. (Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre, por el

cual  se bonifican las  tarifas  de los Servicios regulares de transporte  aéreo y marítimo para los

residentes en la Comunidades Autónomas de Canarias, Islas Baleares y Ceuta y Melilla, modificado

por el Real Decreto 1340/2007 de 11 de octubre) (Disposición adicional decimotercera de la Ley

17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modificada por

Ley 3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y por la Ley

40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público).

En els dos casos, el descompte de resident ha estat sempre un dret universal, els beneficiaris del
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qual tenen vigència indefinida i dret a obtenir bonificacions en les tarifes dels serveis regulars de

transport marítim i aeri de passatgers. Els ciutadans espanyols, així com els de la resta d’Estats

membre de la Unió Europea o d’altres Estats firmants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu

o de Suiza, els seus familiars nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret

de residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països residents de llarga duració, que

acrediten la seva condició de resident en les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i

en les ciutats de Ceuta i Melilla.

No obstant, l’aplicació d’aquest descompte sembla haver provocat de forma no desitjada una pujada

de preus abusiva per part dels operadors aeris,  que de fet  absorbeixen una part d’aquest esforç

públic  que  es  fa  en  favor  de  l’usuari  però  que  acaba  beneficiant  als  operadors.  Aquest  fet  ha

provocat l’evident queixa de consumidors, administracions, grups polítics i de la societat en general.

Així doncs, es fa necessari establir mecanismes de control a les operadores per perseguir i eradicar

les males pràctiques amb l’objectiu que ningú faci un mal ús dels fons públics que financen dit

descompte i perquè s’asseguri un preu final competitiu en aquests mitjans de transport, que tal i

com hem exposat al principi no disposen d’alternativa per els ciutadans de les Illes Balears, així

com per la resta de territoris ubicats fora de la Península.

Amb  aquest  mateix  objectiu,  l’any  2013,  el  Govern  del  Partit  Popular  va  posar  en  marxa

l’Observatori de preus i connectivitat per el transport aeri de Canàries i Balears.

Dins aquest mateix marc de determinar mesures de control a les abusives pujades de preus, i com a

resposta a una interpel·lació del Grup de Coalición Canaria, duta a terme a la sessió plenària de 18

de  setembre  de  2019,  el  Ministre  Ábalos  afirmà  haver  encarregat  un  informe  a  la  Universitat

Pompeu Fabra sobre els efectes d’aquestes subvencions en els transports i que el Ministeri està fent

feina amb l’Agència Tributaria creuant dades entre les bases de dades de viatges de residents i de la

renda per poder obtenir informació sobre la correlació entre viatges i  nivell  de renta,  així com

quantes vegades s’estan beneficiant.

Aquesta afirmació suposa acabar amb la universalitat de l’esmentat descompte, i suposaria el fi de

la naturalesa mateixa del descompte que no és altre que pal·liar els efectes de la insularitat en quan

a connectivitat, independentment de la renda o de la freqüència d’ús. Això afectaria a col·lectius

que necessiten de manera especial desplaçar-se a la Península o viatjar entre illes com estudiants,

empreses, treballadors...etc
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Aquest anunci ha provocat una gran alarma en diferents sectors de la societat balear.

ACORDS

1. El Ple de l’Ajuntament de Muro acorda instar al Govern d’Espanya a garantir la universalitat

del descompte per el transport aeri i marítim del 75% per els residents de les Illes Balears.

2. El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Muro  rebutja  qualsevol  intent  de  vincular  el  descompte  de

resident amb el nivell de renda o limitar el seu ús en un determinat nombre de viatges.

3. El Ple de l’Ajuntament de Muro insta al Govern d’Espanya a convocar l’Observatori de

Preus i Connectivitat per el transport aeri de Canàries i Balears per el correcte control dels

preus finals i evitar possibles augments abusius de preus.>>

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, declara la urgència de la moció.

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

3. Precs i preguntes

En aquest moment de la sessió es duu a terme un recés, reprenent-se la sessió després de 10 minuts.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell,  portaveu  del  grup municipal  MÉS-APIB,  alerta  sobre les queixes
reiterades presentades a l’Ajuntament sobre rates al centre del poble. Han proliferat. Heu fet res?

El batle diu que el tècnic tot d’una crida a l’empresa i l’empresa ha d’actuar.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que al Carrer Màrtirs hi ha molta gent amb càncer, probablement
per causa de les antenes de telefonia que hi ha damunt l’edifici de correus. Els propietaris han fuit
tots. És un tema recurrent que s’hauria de prendre seriosament. Es va pensar en de posar repetidors
de menor potència en zones allunyades del centre del poble i al final no es va fer. M'agradaria el
compromís polític de fer feina en aquest tema. Vull agrair l’Ajuntament per tapar les pintades del
Carrer Cristòfol Serra i per iniciar les obres del Carrer Major,  però deman una informació més
precisa de les obres i una millor senyalització. La senyalització és insuficient. Varem demanar una
reunió informativa amb el sotsinspector per poder traslladar totes ses queixes que hi ha, i trobar una
solució. Feim una petició d’informació sobre el canvi de les bases d’adjudicació de l’escola. No
tenim informació.

El  Sr.  Mariano Juan Serra,  regidor del  grup municipal  CDM, diu que s’estan fent,  hi  estem al
damunt.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell fa esment a una entrada al registre d’una proposta feta pels hotelers
sobre la creació d’estacionaments mòbils a la Plaça, pels ciclistes.

La Sra. Margalida Ballester diu que això ja està en marxa.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu què hem calculat que perdem per no pujar de categoria de peó a
oficial segona. Ara pagam factures.

El Sr. Andrés Pedro Cantarellas diu que no s’ha aturat de pintar, hi ha hagut tasques  a les escoles i a
la residència. Intentarem compondre la Relació de llocs de treball (RLT).

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que varem prendre el compromís de revisar la RLT al setembre i no
s’ha  fet.  Cobraran  tots  els  treballadors  el  100% dels  triennis?  A un  treballador  en  la  mateixa
situació,  que  demanava  cobrar  els  triennis  congelats  amb  retroactivitat,  li  varen  donar  la  raó
judicialment. Si els altres treballadors ens duen a la barra, guanyaran. Ho farem?

L’interventor diu que hi ha dos temes aquí. En primer lloc, sobre la possibilitat d'estendre els efectes
d'una sentència a una altra. En segon lloc, sobre la possibilitat de pujar el sou al gener respecte al
sostre establert enguany, estic fent un estudi al respecte. Ara, donar efectes retroactius no ho pot fer
intervenció. Això només ho pot fer un jutge.

El Sr. Miquel Àngel Tortell  demana si podem fer una proposta en la qual justificam que tenim
treballadors que cobren un sou inferior segons la resolució de la sentència?

L’interventor diu que la sentència podria significar que la pujada de l’any passat (dels triennis)
hauria de baixar els salaris. És una cosa que no està tan clara. La puja del 1% es va aplicar als
salaris,  per això no es van pujar els triennis.  Es pot interpretar amb la sentència que s’haurien
d’haver pujat els triennis i no els salaris. Amb la pujada d’enguany no s’ha de baixar el salari a
ningú i es poden pujar els triennis, però amb la de l’any passat no ho tenc tant clar.  Els triennis
(reconeixement salarials per antiguitat) depenen de convenis, però comptant el sou base entren dins
el sostre de sou (tot inclòs). Si tu no tens un dret i el conveni te’l dona, t’estan pujant el salari, i això
és el que estava limitat en els pressuposts amb la massa salarial. Si pujaven els triennis no podia
pujar el salari perquè es superava el 1%. Intervenció va avisar de què si no es pujaven els salaris i es
pujaven els triennis es podia fer, però ni l'equip de govern ni els treballadors varen voler aquesta
solució. Administrativament no es pot superar el límit de pujada del 1%.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que tenim pendent el tema de les plaques solars. Noltros volem
proposar que es demani un estudi, al que sigui, per a posar plaques solars als Pavelló.

El batle diu que s’ha posat a gas.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana que costarà.  He vist el contracte de pavimentació de carrers. Hi
ha més pressuposts per asfaltar? Què ha passat al Carrer Porrassar, no l’he vist pressupostat?
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El Sr. Andrés Pedro Cantarellas diu que no hi ha més pressuposts per asfaltar, que la pavimentació
del Carrer Porrassar ho varen pagar el veïns, aprofitant que les màquines ja eren allà.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que varem parlar del manteniment de la xarxa hídrica. Fa tres anys
que varem aprovar una cosa ambiciosa:  un estudi de gestió integral  de la xarxa hidrològica de
Muro. Havíem demanat que fos l’Ajuntament qui ho potenciàs. Dos anys després no hi ha hagut cap
iniciativa. Quan venen grans plogudes hem de tenir un bon sistema de drenatge. Estaria molt bé. Ja
sabem el que ha costat el tallafoc de Capellans. Consideram que es excessiu 7.000 €. Criticam
l’excessiu cost i demanam que ho faci gent especialitzada. Ara a l’impost turístic, demanam pel
Camí de Son Carbonell. I la ruta cicloturística que varem demanar l’any passat?

El batle diu que no ho podíem demanar tot sols. S’ha presentat el mateix projecte.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que per la sentència judicial  de 2012 sobre la compensació de
deutes hem de pagar 375.000 €. Qui és el polític responsable d’aquell paper. Qui era? Bernadí Coll?
Martí Torres? Rafael Pons Vidal?

El secretari diu que li enviarà el document.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu: hem perdut els doblers?

El Sr. Miguel Porquer, portaveu del grup municipal El PI,diu que la sentència és ferma.

El Sr. Martí Siquier demana quins interessos haurem de pagar. 

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  sobre  el  Catàleg  de  Camins  Públics
demana si els han facilitat. Ho tornarem a demanar?  Pel que fa  a les obres de supressió de barreres
al Convent, han finalitzades? I l’ascensor?

El Sr. Mariano Juan Serra diu que sí, que ho tornarem a demanar. S’han d’entregar uns papers a la
Conselleria pel tema de l’ascensor. 

El Sr. Rafael Gelabert demana quina és la data de recepció prevista.

El Sr. Mariano Juan Serra diu que hi ha un problema entre el constructor i l'instal·lador.

El  Sr.  Rafael  Gelabert  diu  que  hi  ha  pintures  que  s’han  esborrades.  Hi  ha  pintades  noves  a
l’escorxador. El regidors de l’oposició no surten a la pàgina web de l’ajuntament. Sobre el tema de
l’enllumenat de la Platja de Muro, demanam per què hi ha fases que boten contínuament.

La Sr. Margalida Ballester diu que tenim un problema amb els rellotges.

El Sr. Andrés Pedro Cantarellas diu que encara no està recepcionat.
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La Sr. Margalida Ballester diu que està, en principi, esmenat.

El  Sr.  Rafael  Gelabert  diu  que  hi  ha  un  tema  de  seguretat  i  senyalització  al  parc  infantil  de
Capellans.

La Sr. Margalida Ballester diu que en tenc coneixement, s’han fet les actuacions pertinents.

El Sr. Rafael Gelabert proposa que tenguem un Pla de manteniment integral dels parcs infantils.

La Sr. Margalida Ballester diu que ho hem parlat amb el tècnic mediambiental.

El Sr. Rafael Gelabert diu que el Carrer Reis Catòlics necessita una acera. En quin punt es troba el
Conveni del Museu.

El Sr. Miquel Porquer diu que varem anar a una reunió fa 15 dies i ens varen dir que estaven per
signar el conveni. Està pendent l’informe d’humitats per acometre un planning.

El Sr.  Rafael Gelabert demana si podem tenir accés a l’informe de n’Úrsula. Sobre el tema de la
Fira de Tardor, demanam si seguim amb la idea d’avançar la data.

El batle diu que sí.

El  Sr. Bartolomé Moranta,  regidor del grup municipal UIM, diu que ha vist que s’ha tancat un
carrer. Diu que s’ha de tancar també l’altre banda perquè hi ha el mateix perill. Sobre el solar de la
Sala Fònica, demana si es podria tancar.

La Sra.  Margarita  Portells,  portaveu del  grup municipal  PSIB-PSOE, demana per l’estat  actual
d’execució del pressupost del 2019 en les diferents àrees.

L’interventor diu que les àrees 1 i 2 tenen crèdit. Les àrees 3 (educació, esports i cultura i festa) i 4
(platges i camins) no tenen crèdit. L’àrea 9 (administració general) sí té crèdit.

La Sra. Margarita Portells, demana si ja tenim esborrany pel pressupost del 2020. Si hi ha obres
previstes.

L’interventor diu que ell pot ajudar a fer-ho, però és competència del batle.

La Sra. Margarita Portells demana sobre les factures del contracte de comunicació.

L’interventor diu que si el contracte no es licita són factures extrajudicials.

El batle diu que s’estan elaborant els plecs.

La Sra. Margarita Portells demana què ha passat amb les ajudes de turisme del Consell de Mallorca.
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El Sr. Miguel Porquer diu que no s’ha pogut justificar la subvenció pels panells informatius per no
posar-hi els logos. El procés no s’ha fet bé.

La Sra. Margarita Portells diu que hi ha hagut queixes a la piscina. Hi ha descomptes per persones
majors?

La Sra. Margalida M. Forteza diu que hi ha bonos pels infants. Farem un patronat i ho posarem
damunt la taula.

El Sr. Martí Siquier, regidor el grup municipal PSIB-PSOE, vol donar l’enhorabona per la setmana
de la mobilitat. Representa un canvi de tendència. Les mesures preses són benvingudes. Sobre el
problema amb els contenidors de fems, diu que el seu grup es partidari d’avisar i recomanar. I si
això no funciona, de multar. Pregam que l’Ajuntament s’encarregui de netejar el Parc Infantil de
Sta. Catalina Tomàs, que està bastant brut. La legislació passada ens queixàvem de lo difícil que era
controlar l’equip de govern així que dóna l’enhorabona per facilitar l’accés a les actes de govern.
Ara podem tenir informació actualitzada. Volem saber qui és qui dona les mesures a la hora de
pintar les línies grogues als carrers.

El Sr. Andrés Pedro Cantarellas diu que el mateix que hi havia abans.

El Sr. Martí Siquier demana si tenim policia tutor. És necessari que hi hagi dos policies a l’escola
per la seguretat dels infants. També per conscienciar als pares sobre seguretat vial quan acompanyen
i recullen als infants.

El secretari diu que ara no en tenim. No s’ha convocat la plaça.

El batle diu que o no tenen el títol o no ho volen fer.

El Sr. Martí Siquier diu que s’han registrat d’entrada queixes per renou de cans i no es dóna cap
solució.  Falta  l’aplicació  de l'Ordenança de policia  i  bon govern.  Hem vist  que l’empresa que
instal·la fibra òptica il·legal torna a fer feina pels carrers de Muro. 

El  batle  diu  que  poden  instal·lar  fibra  òptica.  Els  empara  la  llei.  Hi  ha  dues  empreses  que
compleixen  els  requisits  que  demana  l’Ajuntament.  Els  hem  demanat  que  posin  wifi  a
l’Ajuntament, a sa plaça i al Poliesportiu.

El Sr. Martí Siquier demana si l’Ajuntament es fa càrrec de la instal·lació de WIFI amb recursos
propis.

El batle diu que no ens costa res.

El Sr. Martí Siquier diu que s’han gastat 20.000 € en despeses de publicitat., 5.000 € destinats a
Canal 4. Podem tenir informe sobre això? Volem saber quines accions ha fet Canal 4 per cobrar
aquests 5.000 €. Sobre el contracte de neteja d’edificis municipals que encara no s’ha adjudicat, qui
serà el responsable?
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El batle diu que serà en Jaume Ramón.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
23:50 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


