
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2020/4
Data: 28 de maig de 2020

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. Aprovació d’actes anteriors

El Ple de l’Ajuntament,  per unanimitat, aprova les actes de les sessions de dates   27/02/2020 i
30/04/2020.

2.1. Comptes i Hisenda
2.1.1.  Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa   
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Després de la declaració de l'Organització Mundial de la Salut, el dia 11 de març de 2020, del brot
de COVID-19 com a pandèmia Internacional, i el conseqüent Estat d'alarma aprovat pel Govern
mitjançant  el  Reial  decret  463/2020,  de  14  de  març,  son  convenients  i  necessàries  mesures
extraordinàries.

La taxa d’ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires afecta a bars, restaurants i cafeteries
que a causa de l’estat  d’alarma i de les mesures sanitàries recomanables  per la contenció de la
expansió del virus Covid 19 han de menester més espai per respectar les distàncies de seguretat. La
utilització del  espai  públic es mostra com una solució viable per que puguin continuar prestant
aquest servei en les condicions idònies. Es d’interès general la prestació del servei que presten a la
societat aquests establiments i amb aquesta mesura es dona facilitats per prestar el mateix en les
condicions de seguretat necessàries en aquesta situació excepcional.

Vist l'informe favorable d'Intervenció de data 19.05.2020.

El Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar  la  modificació  de  l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  d’ocupació  de
terrenys d'ús públic amb taules i cadires, amb la redacció que a continuació es recull:

«Disposició  Transitòria.  Degut  a  la  situació  provocada  per  el  virus  COVID19  i  les  mesures

establertes a l’estat d’alarma (RD 463/2020 i les seves pròrrogues posteriors) es suspèn els efectes
de la present ordenança amb efectes des de dia 1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.»

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per
termini  de  trenta  dies  hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats  podran examinar-ho  i  plantejar  les
reclamacions que estimin oportunes.

Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  d'aquest  Ajuntament
https://seumuro.absiscloud.com.

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART. Facultar  al  Sr.  Batle-President  per  subscriure  els  documents  relacionats  amb  aquest
assumpte.

2.1.2. Ajust cànon i modificació de data de pagament de l’explotació dels Balnearis 1, 2, 3, 5, 6,
7, i 8 de Platja de Muro

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana si heu vist que falta el Balneari
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vuit.

El secretari diu que és una errada de l’ordre del dia.

L’interventor diu que la mateixa regla proporcional serveix per tots.

El Sr. Rafel Gelabert demana sobre el tema de les hamaques.

El batle diu que vaig dir a la Comissió d’Hisenda que havia d’anar per Junta de Govern perquè
havia estat contractat per Junta de Govern, però els tècnics ens varen aconsellar que anàs a Ple.

El Sr. Rafel Gelabert demana si es fa pel mateix sistema.

L’interventor  diu que sí.  Tot  el  que  sigui  considerat  com concessió  demanial  es  fa  pel  mateix
sistema.

El batle diu que allà és més fàcil de calcular, aquí haurem de mirar el temps que han tengut tancada
la part interior, la part proporcional exterior amb un 30%, ara amb un 50%.

La Sra.  Margarita Portells, portaveu del  grup municipal  PSIB-PSOE demana si  els  rebaixam el
cànon.

El batle diu que sí. També els permetem pagar dia 31 de juny, enlloc de dia primer.

El Sr. Martí Siquier Sastre, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que si no està a l’ordre del
dia tampoc està a l’acord.

L’interventor diu que s’aplicaran les mateixes condicions. Hi ha la mateixa errada, però es poden
rectificar les dades de l’acord.

Després de la declaració de l'Organització Mundial de la Salut, el dia 11 de març de 2020, del brot
de COVID-19 com a pandèmia Internacional,  i el conseqüent estat d'alarma aprovat pel Govern
mitjançant  el  Reial  decret  463/2020,  de  14  de  març,  son  convenients  i  necessàries  mesures
extraordinàries.

La aplicació del Real Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, limita en el seu article 10.4 amb
efectes 14 de març, les activitats d’hostaleria i restauració, permeten únicament serveis d’entrega a
domicili.

El  28  d’abril  de  2020  el  Consell  de  Ministres  aprova  el  Pla  per  la  transició  cap  a  una  nova
normalitat, segons el mateix, les terrasses podran obrir a partir de la Fase I, encara que amb un
aforament limitat. Els locals podran realitzar servei en les taules o preparar consumicions per dur a
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partir  de  la  Fase  II,  sempre  amb  garantia  de  separació  i  limitació  d'aforament.  A  la  Fase  III
s'estendrà  l'aforament  i  es  permetrà  el  servei  en  barra  amb  la  separació  entre  clients  que  es
determini. Segons aquest Pla la fase II es podrà assolir dia 25 de maig de 2020, la fase III  dia 8 de
juny de 2020 i la nova normalitat dia 22 de juny de 2020 , però la data concreta i la evolució real
dependrà del comportament i el control de la pandèmia.

Al  9  de maig de 2020 es  va publicar  al  BOE l’Ordre  SND/399/2020,  per  la  flexibilització  de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma
en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició cap a la nova normalitat Al art. 15 es permet la
reobertura al públic a partir del 11 de maig de 2020 de las terrasses al aire lliure dels establiments de
hostaleria i restauració limitant al cinquanta per cent de les taules permeses a l’any immediatament
anterior  en base a  la  corresponent  llicència  municipal.  Es  a  dir,  es permet l’activitat  però amb
restriccions.

L’article 26 apartat tercer del TRLHL del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós
de  la  Llei  reguladora  de  Hisendes  Locals,  (TRLHL),  estableix  que:  ”  cuando  por  causas  no
imputables  al  sujeto  pasivo,  el  servicio  público,  la  actividad  administrativa  o  el  derecho  a  la
utilización  o  aprovechamiento  del  dominio  público  no  se  preste  o  desarrolle,  procederá  la
devolución del importe correspondiente..”

A la situació actual, activitat permesa però amb limitacions per causes clarament no imputables al
subjecte  passiu  es  manifest  que  l’aprofitament  de  la  concessió  de  l’explotació   no  es  podrà
desenvolupar amb normalitat.

Referent a la autorització de l’explotació dels Balnearis 1, 2, 3, 5, 6 i 7 de la Platja de Muro el
període de explotació es des de  l’1 de maig al 31 d’octubre de 2020 (6 mesos).
 

Les superfícies d’explotació són:
Balneari 1

Superficie total edificada: 52 m2.
Superficie de terraza asociada: 186 m2.

Balneari 2
Superficie total edificada: 136 m2.
Superficie de terraza asociada: 266 m2.

Balneari 3
Superficie total edificada: 52 m2,
Superficie de terraza asociada: 158 m2.

Balneari 5
Superficie total edificada: 52 m2.
Superficie de terraza asociada: 158 m2.

Balneari 6
Superficie total edificada: 52 m2.
Superficie de terraza asociada: 175 m2.
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Balneari 7
Superficie total edificada: 52 m2.
Superficie de terraza asociada: 193 m2.

      Balneari 8
      Superfície total edificada: 144 m.
      Superfície de parcel·la associada : 1.748 m2.

La naturalesa jurídica de l’adjudicació es la de concessió demanial.

La data de pagament estipulada als contractes  per la temporada 2020 es el dia 1 de juny de 2020.

Es un fet que a data 1 de maig no s’ha pogut començar l’explotació dels balnearis amb normalitat  i
l’aixecament de les limitacions imposades dependrà de la evolució de la pandèmia.

La situació  actual d’estat d’alarma impedeix calcular l’aprofitament efectiu que es realitzarà a l’any
2020 i  per  tant,  i  a  efectes  de  respectar  els  principis  de  eficàcia  i  eficiència  que han  de  regir
l’actuació de les administracions públiques, es considera més eficient calcular  l’import del cànon
amb data 30 de juny, data en la que es coneixerà si hem assolit la fase de nova normalitat (prevista
en el millor dels escenaris per el 22 de juny)   i requerir el pagament el dia 31 de juliol, evitant
requerir el pagament d’un cànon que indubtablement s’haurà de  reintegrar al manco parcialment en
funció  de  l’aprofitament  efectiu,  i  que  obligaria  al  autoritzat  a  abonar  un  aprofitament  a
l’administració que la mateixa limita.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer. Modificar al 31 de juliol de 2020 la data de pagament de la autorització de l’explotació dels
Balnearis  1,  2,  3,  5,  6,  7  i  8  de  la  Platja  de  Muro  donada  la  impossibilitat  de  determinar
l’aprofitament efectiu permès al any 2020 a data actual.

Segon. Calcular el cànon en funció del aprofitament efectiu permès a l’any 2020 a data 30 de juny
de 2020 amb la informació disponible, reduint el mateix proporcionalment en funció dels dies i el
percentatge  d’ocupació  permès  als  mateixos.  Sense  perjudici  de  l’ajust  a  la  baixa  o  a  l’alça  a
realitzar al final del període d’explotació en funció de l’evolució real.

Tercer. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Expedient 04/2020, de reconeixement extrajudicial de crèdit

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que votarem en contra. Hi ha moltes
coses que s’han de regularitzar. S’han de fer contractes per unificar despeses.

El batle diu que anam fent contractes així com podem.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana si, pel que sigui, hi
ha un incompliment  de la  llei  de contractes  pel  fet  de contractar  algú per  damunt del  límit,  el
responsable  és  l’empresari  per  deixar-se  contractar  superant  aquest  mínim  de  contracte,  o
l’Ajuntament també és responsable.

El secretari diu que és l’Ajuntament, en concret l'òrgan que contracta: la Junta de Govern, el batle o
el Ple.

La Sra. Margarita M. Forteza demana a què et refereixes amb «mínim».

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal EL PI, diu que es deu referir a la quantitat
màxima que es pot licitar a una sola persona.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que em referesc a quan es supera el màxim que contempla la llei per
contractes repetitius. L’Ajuntament ho ha de comprovar. Jo vaig demanar per alguns casos i ho
complim, però sovint per un fil molt prim.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que has de mirar el concepte també. Noltros no solem donar cap
passa sense consultar els tècnics. Hi ha vegades que no hem tengut els tècnics necessaris per fer els
plecs. Jo consider que un polític no ha de fer el plec de condicions perquè no en sabem.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que la falta de personal no eximeix de responsabilitat. L’equip de
govern és responsable directe d’aquesta falta de personal i noltros això ho hem dit moltes vegades.
Un millor tracte al personal de la casa hagués impedit una fuga de personal bo d’aquest ajuntament.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que no hi estic d’acord.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que les conseqüències són aquestes: no tenir personal que ens pugui
fer els plecs, com el dels cavalls.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que s’ha anat aplicant la mateixa normativa.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quants anys fa d’això.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que no ho sé; jo estic a una altra àrea. El que volia dir abans és
que a vegades hi ha circumstàncies que marquen si podem fer un concurs com toca o no el podem
fer. A vegades les necessitats de la ciutadania marquen les prioritats. A vegades no ho podem fer
com ho voldríem fer.

Fets:

A la  intervenció  municipal  s’ha  tingut  constància  d’una  sèrie  de  despeses  duites  a  terme  amb
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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,d'acord amb allò que disposa l'article 60.2, del Reial Decret 500/1990, amb set
vots a favor dels grups municipals CDM, El PI, PP, i sis vots en contra dels grups municipals UIM,
PSIB-PSOE, MÉS-APIB, acorda reconèixer extrajudicialment els deutes que figuren relacionats per un
total de 63.703,15 €.

3. Acords urgents
3.1. Administració i Personal
3.1.1.  Moció d'urgència del grup municipal El PI a favor de replantejar el decret llei 9/2020
del territori per evitar refredament de l'economia, per respectar competència ajuntaments i
seguretat jurídica   

El  Sr.  Miquel  Porquer,  portaveu  del  grup  municipal  El  PI,  dóna  compte  de  la  següent  moció
d’urgència:

<<MOCIÓ A  FAVOR  DE REPLANTEJAR  EL  DECRET  LLEI  9/2020  DEL  TERRITORI  PER
EVITAR  REFREDAMENT  DE  L'ECONOMIA,  PER  RESPECTAR  COMPETÈNCIA
AJUNTAMENTS I SEGURETAT JURÍDICA

El Real Decret 463/2020, de 13 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
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sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves posteriors pròrrogues han provocat una aturada econòmica de
primera magnitud. És obligació dels poders públics aprovar i dissenyar totes aquelles mesures que puguin
suavitzar i minvar l'impacte negatiu que l'àmbit socioeconòmic tindrà tota aquesta crisi planetària provocada
per la pandèmia.

Com diu l'Exposició de Motius del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19: “ens trobem

davant una economia pràcticament paralitzada, un consum intern molt dèbil i uns mercats turístics emissors

que presenten moltes  incerteses.  En termes  laborals,  tenim una xifra de treballadors  sense feina sense

precedents, atès que a hores d'ara superen les 200.000 persones... resulta de vital importància per a la

cohesió econòmica i social de les Illes Balears adoptar mesures valentes que estimulin la nostra economia

alhora que ofereixin garanties laborals a milers de famílies i aportin noves perspectives al teixit productiu

del territori... En aquest context, i en paral·lel a les mesures relatives a la protecció de la salut pública, que

són  prioritàries,  adoptades  per  les  administracions  públiques,  resulta  imprescindible  també  adoptar

mesures d'impuls de l'activitat econòmica per assegurar el manteniment de la major part de llocs de feina

per a treballadors i treballadores que actualment es troben en una situació d'extrema fragilitat... noves

mesures que tinguin com a objectiu prioritari l'impuls de l'activitat econòmica mitjançant la supressió o la

reducció  dels  tràmits  administratius  de  les  empreses  i  els  professionals  per  a  iniciar  una  activitat

econòmica;  l'agilitació  i  simplificació  de  l'activitat  administrativa  de  l'Administració  de  la  Comunitat

Autònoma, dels consells insulars i dels ajuntaments de les Illes Balears.”

El Consell de Govern acaba d'aprovar el Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció
del territori de les Illes Balears. Aquesta norma suposa un clar refredament de l'economia, ja que acaba amb
possibles inversions, ja que no impulsa l'economia sinó que l'atura, encara que alguna determinació en sòl
urbanitzable  pogués tenir  sentit  de manera quirúrgica en algun municipi.  Però el  que és  més important,
aquesta norma és una moratòria per molts de sòl urbans que queden durant anys en una situació d'indefinició,
ja que als sòls urbans sense urbanització consolidada se suspenen les tramitacions i aprovacions de plans de
desenvolupament i d'instruments de gestió, així com l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències
urbanístiques en aquestes àrees, fins al 31 de desembre de 2022 o més enllà fins que finalitzi el planejament
urbanístic que han de fer els Consells Insulars per subrogació.

Aquesta determinació desapodera als ajuntaments de la seva competència de planejament urbanístic. Aquesta
situació de manca  d'ordenació  i  desenvolupament  durant  anys  obligants  als  propietaris  a  partir  aquesta
inseguretat no és gens recomanable i res té a veure amb impulsar l'economia i agilitzar els procediments
administratius. A més, es fan tota una sèrie de previsions en sòl rústic que s'haurien d'haver consensuat amb
els  ajuntaments,  considerant  que  la  normativa  en  sòl  rústic  no  només  s'hauria  de  veure  amb  caràcter
restrictiu.

A més a més, l'assignació de la competència sobre el sòl urbà als Consells Insulars no és garantia de cap
agilització i simplificació, al contrari. Només a títol d'exemple recordem que el Pla Territorial de Mallorca
aprovat l'any 2004, preveu a la seva norma 4 que serà revisat als 10 anys des de la seva aprovació i aquesta
revisió ni tan sols ha estat iniciada.

EL PLE ACORDA

Primer. Rebutjar l'aprovació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del
territori de les Illes Balear ja que, suposa un fre a la reactivació de l'economia, en un moment en què aquesta
necessita un impuls,  a més implica un desapoderament als Ajuntaments de la competència municipal  en
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urbanisme i, finalment, perquè implica una clara i patent inseguretat jurídica als administrats.

Segon. Instar  al  Govern  Balear  a  replantejar  el  Decret  Llei  9/2020,  en  el  sentit  que  la  competència
d'ordenació sobre sòls urbans romangui en els ajuntaments i que l'ordenació del sòl rústic es faci de manera
consensuada amb els mateixos ajuntaments.

Tercer. Instar al Govern Balear a modificar la normativa de sòl rústic per permetre que les edificacions
legals existents a sòl rústic a parcel·les que no compleixin la unitat mínima es puguin ampliar fins els límits
d'edificabilitat i ocupació aplicables de forma general en aquesta classe de sòl. 26 de maig de 2020.>>

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal EL PI, diu que se’n va presentar una al registre
el dimarts passat. El motiu de la urgència és l’aprovació, el dilluns passat, per Consell de Govern, el
Decret Llei 9/2020 de territori per via d’urgència.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que es podria explicar en què consisteix la moció abans de votar la
urgència.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que és un tema prou complexe com per
anar a una Comissió Informativa.

El Sr. Miquel Porquer diu que aquest Decret Llei afecta molts de solars a Muro i varem pensar que
s’havia de tractar  el tema amb la màxima urgència.  És una moció per evitar  el  refredament de
l'economia,  per  rescatar la competència dels ajuntaments i la seguretat  jurídica.  La llei  està per
aturar  aquesta  reactivació  econòmica.  La  inseguretat  jurídica  és  bastant  important.  El  tema del
territori ja és prou important com per posar-hi això. És un tema prou urgent. Vos explicaré com
tenen  el  tema  de  la  requalificació  del  sòl;  la  determinació  del  sòl  urbà  amb  urbanització  no
consolidada; i del volum màxim de construcció, de conjunt d'edificació, en qualsevol categoria de
sòl rústic, que només són 900 m3. Això implica un màxim de construcció de 10 X 20 X 5 metres.
No es deixa construir més ni si són un parell de quarterades. Per mi tot això és prou important com
per aprovar-ho amb la màxima urgència possible.

El Sr. Rafel Gelabert demana si això ja està aprovat.

El Sr. Miquel Porquer diu que sí.

El Sr. Rafel Gelabert demana per què serveix l’aprovació de la moció si això ja està aprovat.

El  Sr.  Miquel Porquer  diu el  més important  és que s’ha omès el  consens.  El  govern no ho ha
consultat amb ningú.

La Sra. Margarita Portells diu que a què et refereixes quan dius zones en risc?

El Sr. Miquel Porquer diu que a Muro tenim zones urbanes en desenvolupament. Ens afecta en
quatre zones molt concretes: la zona de la Plaça de Toros, la zona de Son Font, la Riba i la zona de
les pistes de tennis.
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El Sr. Rafel Gelabert demana si Capellans està afectat.

El Sr. Miquel Porquer diu que no. És una zona especial. La zona de la Plaça de Toros, que està
classificada com a «zona en desenvolupament» no estarà «arreglada», a causa del plet de la Junta de
Compensació,  abans que acabin els terminis que dóna aquesta llei, que són 18 mesos. Tots els
terrenys  que  no  s’hagin  desenvolupat  en  aquest  termini  no es  podran  edificar  i  passaran  a  ser
terrenys rústics.  Al final  queda com una moratòria,  però si  no es  desenvolupen els terrenys en
aquest temps ja no es podran desenvolupar.

El Sr. Rafel Gelabert demana com afecta al terreny rústic.

El  Sr.  Miquel Porquer  diu que limiten el  volum de la construcció.  L’esperit  d’aquesta llei està
resumit  en un paràgraf:  «Amb l’objectiu de consolidar aquesta política de fons,  que s'emmarca
aquell  decret  llei  que vol  contenir  el  creixement  expansiu de la nova urbanització i  reforçar  la
protecció del sòl rústic.» És incongruent que a les zones hoteleres es deixi créixer un 15%, però que
després s’aturi al petit propietari.

El batle diu que diuen que hem de salvar els elements enològics, però, a la pràctica, en una finca on
hi ha una torre de molí i un safareig, si no deixen construir és molt difícil que el propietari ho pugui
mantenir si no es dedica a l’agricultura.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que li estranya que dos mesos
enrere varem aprovar dues mocions de suport a la pagesia i ara pensam en reurbanitzar.

El Sr. Miquel Porquer diu que no es tracta de re-urbanitzar, sinó que el volum de la construcció
minva bastant. La moció en favor de la pagesia era perquè és molt difícil que els fills dels pagesos
puguin explotar la part agropecuària, però no es pot fer un habitatge per llogar. Així dones una
sortida més.

El Sr. Martí Siquier diu que és a costa de la pagesia. El sector privat apostarà per allò que li doni
més rendiment, que serà el lloguer. No apostarà pel sector primari perquè dona menys rendiment
econòmic.

La Sra. Maria del Mar Riera, regidora del grup municipal MÉS-APIB, diu que jo crec aquesta és la
idea d’aquesta llei: fer menys «xalets» i aprofitar més la terra.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que ens abstendrem de la
urgència. Volem que es faci un debat, però no teniu clar cap on anar com equip de govern.

El Sr. Miquel Porquer diu que aquesta llei pareix una contraprestació del PSOE a MÉS per allò que
es va aprovar fa un parell de mesos.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si surt al BOIB o surt a la pàgina de MÉS.
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El Sr. Miquel Porquer diu que al BOIB.

El Ple de l’Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, UIM, i quatre
abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS-APIB, declara la urgència de la moció.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu que votarem a favor,  però no ens ho has venut gens bé.  És un tema
suficientment  complexe com per  no fer-ho d’aquesta  manera,  sense negociació i  sense tenir  en
compte els ajuntaments. No s’ha fet avantprojecte ni exposició pública. Consideram que trepitja les
competències del ajuntaments. Jo creia que el Pla General tenia molt marcat els creixements de tots
els municipis i d’aquesta manera es va fer com a directriu bàsica del desenvolupament urbanístic de
tot Mallorca. Tenc dubtes amb les Casetes de Capellans; tot i la consideració de sòl urbà no sé si
està consolidat. Jo ho posaria en mans dels serveis jurídics, els nostres tècnics i el secretari.  El
nostre Pla General no està adaptat al Pla Territorial de Mallorca. Votarem a favor.

La Sra. Margarita Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que no podem votar a
favor  perquè  estem preparant  una  moció  de  suport  a  aquest  Decret  Llei.  De  tota  manera,  per
assegurar-me com ens afecta a noltros, he contactat l’ajuntament per poder parlar amb un tècnic de
la casa, però no he rebut resposta al correu electrònic.

El batle diu que jo també he demanat informació i després puc llegir el que m’han dit.

La Sra. Margarita Portells diu que el que volia aclarir, principalment, és si Muro està en Àrea de
Protecció de Riscs.

El Sr. Miquel Porquer diu que la zona del torrent és inundable. De l’albufera fins aquí.

El batle diu que la Riba està damunt un terreny argilós.
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que totes les referències a la llei podrien anar al preàmbul. El nostre
ajuntament no és exemple de res del que demanam en aquesta moció, ni de consens, ni de previsió,
ni d’agilitat. Demanam el que no sabem fer. No podem responsabilitzar aquesta llei pel refredament
econòmic. Fa molts anys que això està mort. Això són morts dins el plantejament urbanístic. No heu
fet cap reunió per actualitzar el Pla General  de Muro. Aquesta «espècia de moratòria» té sentit
perquè fa treure aquests urbanitzables no consolidats. S’ha respectat la jerarquia, per damunt dels
ajuntaments està el Consell, després el Govern i després el Govern Central. Si es prenen aquestes
iniciatives es perquè ens han d’afectar a tots per igual. Sé que molts voldrien veure una marjal de
xalets, però, de moment, el territori es va preservant i en un futur tot això seran beneficis.

El batle diu que l’estat d’alarma i el Covid-19 no justifiquen l’aprovació d’un decret amb tantes
repercussions, de forma urgent, i sense consensuar amb els municipis, amb les mesures que s’han
pres. El Decret Llei disposa que els consells han d’assumir la potestat per alterar el planejament i no
establir com es farà ni quin paper tendran els ajuntaments a l’hora de decidir si el sòl en situació
rural es manté com urbà o urbanitzable, o es converteix en sòl rústic. Probablement els consells no
disposen de recursos suficients per tot el que preveu el Decret. Implicarà que molts de solars a Muro
quedin com inedificables  o  en  suspens durant  molts  anys,  mentre tot  això es  tramita.  A Muro
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l’afecta Son Font, la zona del tenis i les dues zones de la Riba, com havíem dit abans. Pel que fa al
sòl rústic, l’afecció a Muro no és tan important com a altres municipis, en quant a àrees de protecció
de risc, el fet que es reduesquin els paràmetres de edificabilitat i ocupació, respecte al previst al Pla
Territorial,  que  analitzarà  aquelles  finques  que  disposen  d’edificacions  antigues  d’ús  agrícola,
safareigs i altres, a l’hora de poder edificar a dia d’avui. Com he dit abans, diuen que els elements
analògics s’han de protegir, però, a la pràctica, en una finca on hi ha una torre de molí i un safareig,
si no deixen construir és molt difícil que el propietari inverteixi per rehabilitar-los. Amb aquest
decret és més beneficiós comprar una finca en la que no hi ha res construït que una on hi hagi
edificacions d’ús agrícola a mantenir i això no té sentit. Si realment volen els molins i els safareigs
hi hauria d’haver una norma que digui que no computen a efectes de d'ocupació ni edificabilitat.
Això és el que pensen els nostres tècnics.

El Sr. Miquel Àngel Tortell  diu que això és més una declaració política que tècnica.  Jo hauria
considerat adequat que el batle ens donés la opinió tècnica per una part i la seva per una altra.

El  batle  diu que la  idea és  que no es  pot  dur  d’aquesta  manera  i  s’ha  de consensuar  amb els
ajuntaments. S’ha de demanar opinió.

La Sra. Margarita Portells demana que aprovarem amb la moció.

El Sr. Miquel Porquer diu que la recusació d’aquesta llei. 

El batle diu que no aclarirem res tanmateix, però servirà per mostrar que estem en contra de la
manera que s’ha fet.

El Ple de l’Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, UIM, i quatre
vots en contra dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS-APIB, aprova la moció.

4. Precs i preguntes

El Sr. Rafel Gelabert,  portaveu del grup municipal UIM, diu que hem vist una publicació de la
marxeta d’estiu. Teniu cap novetat? Sabeu si s’acabarà fent?

El Sr. Mariano Juan Serra diu que suposam que es farà. La normativa ha sortit avui migdia; és molt
restrictiva  i  només  permet  100  persones  al  mateix  edifici.  Tenim tres  edificis  que  es  podrien
emplear.

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha preocupació per aquest tema. Molta gent demana si es limitarà a
gent del poble. Quins són aquests edificis?

El Sr. Mariano Juan Serra diu que l’Institut, Guillem Ballester i Sant Francesc. Necessitam saber la
quantitat de gent que acudirà.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que s’ha de tenir en compte el ràtio de persones per monitor, els
metres quadrats i que no hi podrà haver material de cap tipus dins les aules perquè tot s’ha de
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desinfectar cada vegada que s’utilitza.

El Sr. Mariano Juan Serra diu que els grups han d’estar en tot moment separats perquè si es detecta
algun cas s’ha d’aïllar tot el grup.

La Sra.  Margarita M. Forteza diu que la utilització de les piscines també està molt restringida,
potser s’hauran de fer torns.

La Sra. Margarita Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que segons el protocol que
ens han passat, si són 400 nins hauríem de fer quatre projectes educatius diferents, un director per
cada projecte educatiu, quatre edificis i subgrups de 20 nins. A les empreses que ho vulguin agafar
els pot beneficiar que per cada grup de vint i ha d’haver un monitor i un practicant. Ja s’ha aprovat
la convocatòria per ajudes a les famílies, amb preferència per les més vulnerables. L’ajuntament
disposa d’un màxim de 12.000 € i s’atorgarà un màxim de 150 € per nin cada mes.

El Sr. Miquel Porquer diu que 12.000 € entre 150 dóna 80 nins, però segurament no tendrem tants
de nins en situació de vulnerabilitat.

La Sra. Margarita Portells demana quin import tenen les ajudes per ampliar el personal de neteja.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que no n’hi ha.

El  Sr.  Mariano  Juan  Serra  diu  que  n’Amanda  va  dir  que  pels  instituts  ho  faria  el  Consell
automàticament.

La Sra. Margarita Portells demana quins són els criteris d’admissió per la marxeta. Els podem fer
noltros?

El secretari diu que s’ha de mirar la normativa.

El Sr. Rafel Gelabert demana si hi haurà festa de Sant Joan.

El Sr. Miquel Porquer diu que si es pretén que les festes vagin de dia 12 a dia 24, hi haurà una
setmana de fase 3 i una setmana de fase 4. La presidenta va recomanar als ajuntaments no fer festes
multitudinàries.  Evitarem  fer  berbena  i  "flower  power".  Es  faran  actes  on  hi  pugui  haver  la
separació  necessària  entre  la  gent.  Els  aforaments  seran  molt  més  reduïts.  El  del  convent,  per
exemple, seria de 200 persones. Els 5.000 m2 de l'Escola Graduada donen per fins a 1.500 persones
amb distanciament. Es podrà fer  la "sonada", però no la revetlla.  No sabem com fer les proves
esportives.  Els  espectacles  no  poden  incloure  interacció  amb  les  assistents.  Seran  unes  festes
"diferents".  Farem una  reunió  per  explicar  el  programa,  acte  per  acte.  Els  esdeveniments  que
presentin massa complicació hauran d'esser descartats. El programa no el podem avançar ara perquè
s'anirà modificant depenent de l'evolució de les fases de l'estat d'alarma. Hem valorat com podríem
fer  una  pirotècnia  alternativa.  Pensant  en  què  podríem fer  amb els  dimonis,  hem demanar  un
pressupost per fer un "streaming" i ens han dit que ens costarà, només la publicació al YouTube,
1.800 €. Només hi ha una empresa que ho fa. Tot aquest tema és molt complicat.
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El Sr. Rafel Gelabert diu que varem fer una volta per Platja de Muro i varem veure aceres molt
descuidades i faroles en mal estat. Aquestes millores ja haurien d'estar fetes.

La Sra. Margarita Ballester diu que enguany ja hem fet unes quantes aceres, com a la Plaça de les
Fotges. Hem canviat faroles a l'Hospital de Muro i al circuit del llac (Avinguda del Llac). Anam
fent feina, però no tenim un pressupost il·limitat i hi ha molta feina per fer. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que si volen anar cap aquesta nova normalitat, volem obrir els balnearis i
algun hotel, hem de donar una bona imatge.

El Sr. Andrés Pedro Cantarellas diu que fa un més que hi ha l’electricista i en Pedro i van fent
coses. Allà on hi ha hotels ja està repassat. A vegades tenim problemes per trobar recanvis per les
faroles.

El Sr. Rafel Gelabert diu que com ja varem dir al darrer plenari allà on diu «Platges de Muro» ha de
posar «Platja de Muro». Heu fet vídeos i camisetes que posen «Platges de Muro».

La Sra. Margarita Ballester diu que a partir d’ara ho farem així.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  demana  si  teniu  constància  d’un  escrit  de  la  Guàrdia  Civil  respecte  la
restricció de l’acire de l’entrada de Ses Casetes de Capellans.

El batle diu que no. Varen venir en persona a dir que no ho fèiem bé i els vam demanar un informe,
però no l’arriben a fer.

El Sr. Miquel Porquer diu que allà on veuen el problema és a la rotonda. Si posam un control a dins
Capellans la coa no pot arribar fins la rotonda. Això és el que vol impedir la Guàrdia Civil.

El batle diu que no volen que el guarda de seguretat aturi a ningú i que només informi.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que sabem el que diuen que han dit, però no han dit res per escrit?

El batle diu que així és, per això noltros no feim cas.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si tot això és perquè varen aturar a un Guàrdia Civil.

El batle diu que la dona d’un Guàrdia Civil.

La Sra. Margarita Ballester diu que no els deixen dur gent allà perquè no tenen suficient personal i
per causa de les estadístiques i la falta de denúncies. De dia 1 a dia 8 de juliol ja hi haurien d’haver
posat algú, però depèn del comandant que tenen a Inca.

El Sr. Rafel Gelabert demana si era així els altres anys.
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La Sra. Margarita Ballester diu que sí. Només hi posen gent a l’estiu.

El Sr. Rafel Gelabert diu que ha vist l’escrit a l’ajuntament respecte l’escoleta d’infants. S’estan
preparant  les  bases?  Hi  haurà  pròrroga  del  contracte  pel  temps  no  executat?  Quan finalitza  el
contracte?

El batle diu que acaba dia 30 juny. Ja teníem el concurs a punt treure, però ho varem aturar en veure
que cap empresa ho voldria agafar sense saber la quantitat d’al·lots que hi haurà ni com haurien
d’obrir. Ara mateix estem esperant com evoluciona la situació.

La Sra. Margarita Portells demana fins quan es pot prorrogar això.

El secretari diu que es pot prorrogar durant el temps que ha estat tancada. Hi ha una llei estatal
segons  la  qual  es  pot  arribar  a  prorrogar  un  15% del  total  del  temps  per  mantenir  l’equilibri
econòmic i financer degut al període que ha estat tancada. S’ha de demostrar la causa de la pèrdua
d’ingressos. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que al setembre varem demanar si es podia agilitzar el tràmit per demanar
les subvencions universitàries. Com ho fareu? Les posareu en marxa?

El Sr. Mariano Juan Serra diu que estan a punt de sortir. Tot d’una que poguem les treurem.

La Sra. Margarita Portells demana si serà dins el mes de Juny.

El Sr. Mariano Juan Serra diu que serà el primer dia que poguem.

La Sra. Margarita Portells demana si hem avançat amb el tema del contracte de comunicació.

El batle diu que ho tenim damunt la taula, en començar farem comissió informativa.

La Sra. Margarita Portells demana com està el tema del contracte de concessió de les piscines.

El batle diu que l’allargarem fins a final d’any. No veim com fer un plec amb aquestes condicions.

La Sra. Margarita Portells demana si passa el mateix que amb l’escoleta.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que és molt difícil de fer l’estudi econòmic i preveure el nombre
d’usuaris en les circumstàncies que tenim ara. 

La  Sra.  Margarita  Portells  demana  quina  repercussió  ha  tengut  l’obertura  de  les  instal·lacions
esportives en aquesta fase de des-escalada.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que s'estan utilitzant molt les pistes de tenis i pàdel. Cada dia
tenim reserves, sobretot per les pistes de tenis. 
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La Sra. Margarita Portells demana respecte al futbol.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que el camp de futbol no; 55 o 80 € per dues persones no els surt a
compte.

La Sra. Margarita Portells demana respecte a les instal·lacions de futbol platja.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que ara ja poden utilitzar-la en partides de dos contra dos.

La Sra. Margarita Portells demana respecte la neteja del poliesportiu.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que funciona molt bé.

La Sra. Margarita Portells demana si s’ha d’ampliar el contracte a les empreses de neteja.

El batle diu que de moment no.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que les instal·lacions tancades encara no s’utilitzen, però gràcies
al pàdel i al tenis la recaptació ha pujat molt.

La Sra. Margarita Portells demana si a causa de l’estat d’alarma es podria fer alguna modificació al
contracte.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que jo crec que sí que es deu poder fer.

La Sra. Margarita Portells demana si s’ha passat alguna informació a les entitats que fan activitats a
l’Escola Graduada.

El Sr. Miquel Porquer diu que hem començat a parlar amb la gent que tenia reservats els espais.
L’escola de música ha de tornar als assajos en començar la fase tres, abans de les festes de San
Joan. El Banc d’Aliments està utilitzant la sala que hauria d’utilitzar la Revetla. Els dimonis i els
altres usuaris s'haurien de reincorporar en breu. El problema és que les mesures de neteja de la sala
d’assaig recauen en els mateixos usuaris.

La Sra. Margarita Portells demana si hi ha alguna resolució que estableixi com s’ha de produir la
reincorporació del personal de l’ajuntament.

El batle diu que depèn de cada departament. El personal que compartia despatx es va tornant. Si
algú ens demana teletreball per conciliació familiar li oferim l’opció de fer-ho. Ara ha començat a
venir molta gent per tramitar la documentació de Capellans i volem que al registre hi hagi tres de les
quatre persones que hi havia.

La Sra.  Margarita Portells demana quin és el  protocol de prevenció per evitar la massificació a
Capellans. Serem més restrictius?
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El batle diu que la intenció és tornar a posar una empresa de seguretat. Ja tenim els pressuposts.
Noltros no podem impedir que la gent entri a Capellans.

La Sra. Margarita Portells demana si el bar de Capellans es podrà acollir a la normativa que hem fet
i tenir dret a bonificacions.

El batle diu que no. Aquest cap de setmana ja obren, baix la seva responsabilitat.

La Sra. Margarita Portells demana si hi ha alguna novetat de l’Associació Hotelera.

La Sra. Margarita Ballester diu que a dia d’avui no tenen previst obrir res.

El Sr. Miquel Porquer diu que ara s’ha de fer la víctima per l’escrit que va presentar a l’Ajuntament.

La Sra. Margarita Portells diu que ens hem precipitat en fer el Ple presencialment. També podríem
fer les comissions de forma telemàtica.

El Sr. Rafel Gelabert diu que estem bé, fins i tot hi hagués pogut haver públic.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que ja som quinze.

El Sr. Miquel Porquer diu que potser a la pròxima fase.

El batle diu que les comissions les farem aquí, a la Sala d’Actes.

El Sr. Rafel Gelabert diu que al secretari li hagués agradat poder-ho enregistrar.

El secretari diu que sí, només necessitaria un dia per fer l’acta i d’aquesta manera necessit dues
setmanes.

La Sra. Margarita Ballester diu que prefereix fer-ho presencial.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que prefereix fer-ho presencial.

El secretari demana si la Comissió d’Obres de dilluns és presencial.

La Sra. Margarita Ballester diu que sí.

El Sr. Andrés Pedro Cantarellas diu que a mi per vídeo ja m’anava bé.

El Sr. Mariano Juan Serra diu que prefereix fer-ho per vídeo.

La Sra. Margarita Portells diu que prefereix fer-ho per videoconferència.

El  batle  diu  que  si  no  ho  feim  tots  presencialment  de  tota  manera  necessitaríem  montar  un
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ordenador.

El secretari diu que es pot fer per videoconferència només si ho feim tots per videoconferència. Les
Comissions i  Juntes,  on no hi  ha d’haver  públic,  es  poden  fer  per  videoconferència  sense cap
problema, però els Plens no, s’han de fer públics i presencials.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que podem esser més flexibles i adaptar-nos a les circumstàncies
en cada sessió.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que li pareix molt lleig que no els hagi arribat a l’oposició cap avís
pel minut de silenci institucional que va promoure l’Ajuntament.

El batle diu que a mi em va arribar el vespre del dia abans. Ho vaig consultar amb la Junta de
Govern, el mateix vespre ho vaig encarregar a l’impremta i el matí següent ho varem enviar per
WhatsApp.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no ens va arribar. Varem rebre un missatge on es deia que «Es
convida la societat...» que es va enviar a les 11:19h.

El batle diu que em va arribar a aquesta hora.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu  que  ens  podries  haver  avisat  el  dia  abans.  Els  regidors  de
l’Ajuntament han d’estar informats quan es fan actes institucionals.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si ens han tornat tots els camions de fems que ens havien de
tornar.

El batle diu que no.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quin termini tenen.

El Sr. Miquel Porquer diu que ja saben on els han de dur. Els hem notificat com ho han de fer i el
temps que tenen.

El Sr. Miquel Àngel Tortell prega que el «Parc Verd» funcioni d’acord amb tres línies d’actuació.
Primer, un sistema d'emmagatzemament per poder reutilitzar els llibres que es tiren. Segon, que hi
hagi un lloc on es pugui guardar roba que es pugui reutilitzar. Tercer, que els electrodomèstics que
hi ha es puguin reparar  per tornar  a entrar  en circulació.  Tot el  que sigui re-aprofitable.  Hi ha
empreses i entitats que es dediquen a això. Respecte al vídeo del Ple anterior, si no l’hagués enviat
en Joan Moragues no l’haguéssim trobat. Hauria de ser fàcil de trobar per qualsevol persona que el
vulgui consultar. Anteriorment vaig comunicar que a la residència hi ha una creu que cau.

El Sr. Miquel Porquer diu que ho hem mirat i aquesta creu no està catalogada. Allà hi va morir una
persona i la gent va decidir fer això. No podem fer cap actuació excepte treure-la.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell l’actuació es pot fer si la paret és nostra. Podria caure damunt algú.
Agraesc que es canviàs de lloc el cartell que hi havia devora la paperera, a l’Esglesieta, però hi ha
un veïnat que contínuament embruta aquesta paperera.

El batle diu que li direm a l’empresa Gram que vagi a parlar amb aquesta persona.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ja hi han anat. S’hauria d’advertir que hi haurà sanció. Ara ja
tenim un contracte estable amb una concessionària elèctrica.

L’interventor diu que tenim un contracte marc que s’ha d’aprovar.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si això suposa un augment de cost a Capellans.

L’interventor diu que no ho he comprovat.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que ara la tarifa és més cara.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quant ha augmentat percentualment. Hi ha cap «envelada» que
ocupi la via pública a Capellans?

La Sra. Margarita Ballester diu que avui encara hi era.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana què fa comptes fer l’Ajuntament si no la retiren.

La Sra. Margarita Ballester diu que com vaig dir en Comissió Informativa, aquesta persona ja està
més que avisada i si dilluns no l’ha retirada actuarem. La retirarem.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si no es farà res més.

El Sr. Andrés Pedro Cantarellas diu que no es pot fer res allà.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que si la retirau ja em donaré per satisfet.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  demana si  l’Ajuntament  té  cap  partida  pressupostaria  de despeses
destinada a Capellans.

L’interventor diu que no tenim un apartat destinat a Capellans.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que, respecte Capellans, l’Ajuntament té uns ingressos de 150.000 €
i  una  despesa  molt  inferior.  Noltros  pensàvem que la  inversió  en  pèrgoles  al  Parc  infantil  de
Capellans era una bona inversió i es podien posar per aquesta temporada, donada la quantitat de
nins que passen per aquell parc.

La Sra. Margarita Ballester diu que he demanat pressuposts per les pèrgoles. Tenen un preu de
42.000 €. Ara estem acabant el pressupost per arreglar el parc. Si no funciona farem una Comissió
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per decidir que feim.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que si l’espai estàs més arreglat tendria un ús més intensiu.

El batle diu que també ens demanen una pèrgola per la piscina i no la posam per falta de pressupost.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que vaig proposar fer un hort urbà i no sé si vareu entendre la
proposta ni què voleu fer.

El batle diu que encara no ho hem decidit.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quan s’aprovaran els pressuposts. Es prorrogarà fins l’agost o
el setembre?

El batle diu que tot d’una que poguem. Necessitam tenir una noció de les entrades que tendrem per
fer els pressuposts i ara això no ho podem saber. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que li donau la culpa de tot al Covid.

La Sra. Margarita Ballester diu que vol comunicar que el cap de protecció civil, Joan Amengual, ha
presentat la dimissió per problemes personals; seguirà essent voluntari, però el cap passarà a ser
Xisco Ramos, que era el segon en línia de comandament.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
23:20 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


