
ACTA NÚM. 6 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL VINT-I-NOU DE JUNY DE DOS MIL DESSET

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.
Maria Perelló Cladera, regidora
José Juan Aguiló Ramis, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 29 de juny de 2017, es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió ordinària.

Hi són presents l’interventor accidental,  José Gómez de la Cruz, i el secretari interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 20’00 hores, es declara oberta essent les 20'05 hores,  i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1R.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (NÚM. 2, 3 I 4; CORRESPONENTS
A LES SESSIONS DE 23 DE FEBRER, 3 D'ABRIL I 27 D'ABRIL DE 2017).

L'acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2017 es aprovada per unanimitat. 

L'acta de la sessió extraordinària de 3 d'abril de 2017 es aprovada per unanimitat.

L'acta de la sessió ordinària de 27 d'abril de 2017 es aprovada per unanimitat. 

2N.-  DONAR  COMPTE  DE  L'AUTO  DE  LA  SALA  DE  CASSACIÓ  DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS DE DATA 23
DE MAIG DE 2017 PEL QUE ES DECLARA LA INADMISIÓ DEL RECURS DE
CASSACIÓ  NÚM.  2/2017  FORMULAT  PER  L'AJUNTAMENT  DE  MURO
CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 529/2016 DE 11 D'OCTUBRE DICTADA PER
LA SALA DEL CONTENCIÓS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
LES ILLES BALEARS (GOLF SON BOSC).
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Es dóna compte de l'auto de la Sala de Cassació del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears de data 23 de maig de 2017 pel que es declara la inadmisió del recurs de
cassació  núm.  2/2017  formulat  per  l'Ajuntament  de  Muro contra  la  sentència  núm.
529/2016 de 11 d'octubre dictada per la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears (Golf Son Bosc), amb imposició de costes a la part recorrent
fins a un màxim de 600 euros per tots els conceptes.

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, demana si s'ha tengut
temps de calcular el que ha costat defensar una llicència il.legal.

L'interventor diu que no.

El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat.

3R.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS  PER  LA  LLUITA  CONTRA  L'OCUPACIÓ  IL.LEGAL
D'HABITATGES.

En aquest moment de la sessió, essent les 20'12 hores, s'incorpora a la sessió el Sr. Juan
Escalas Noceras.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, dóna compte de la següent
proposta:

<<El Sr./Sra. MIQUEL PORQUER TUGORES portaveu del Grup Municipal del Pi-
Proposta per les Illes Balears a l'Ajuntament, presenta per a sotmetre a la propera sessió
plenària la següent proposta de resolució

MOCIÓ PER LA LLUITA CONTRA L'OCUPACIÓ IL.LEGAL D'HABITATGES

Antecedents

Els darrers temps s'ha produït un important increment de les ocupacions de cases i pisos
il.legals  a  les  Illes  Balears.  Una  ocupació  que  molt  sovint  s'ha  vist  acompanyada
d'estafes ja que existeixen màfies que fan contractes de lloguer sobre habitatges damunt
els quals no tenen cap títol de possessió o propietat.

Aquestes ocupacions il.legals no tenen una resposta adequada, àgil i contundent, per
part de la normativa aplicable. La previsió de l'article 245 del Codi Penal i el règim
processal per a la recuperació de la propietat s'han demostrat absolutament insuficients i
d'altra  banda existeixien precedents de modificació de lleis  per  accelerar la  resposta
necessària com ho demostren els anomenats judicis ràpids.

Per aquest motiu, el PI PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS proposa en el Ple de
la Corporació l'adopció del següent acord:

1.-  El  plenari  de  l'Ajuntament  condemna  i  rebutja  l'ocupació  il.legal  de  cases  i
habitatges a les Illes Balears.
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2.- El plenari de l'Ajuntament insta al Govern de l'Estat a impulsar els canvis normatius
i legals que possibilitin que, davant una ocupació il.legal, el seu propietari o posseïdor
legítim recuperi l'habitatge en un termini urgent i immediat de manco d'una setmana.>>

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que no entén que té a veure
amb turisme. No es que estiguem contra, a la comissions de turisme s'haurien de tractar
temes de turisme.

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que  el  motiu  d'aquesta  moció  és  que  va  sortir  degut  a
l'ocupació d'habitatges vacacionals.

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi estan d'acord en el fons, i no en les formes de dur-ho a
comissió de turisme.

El Sr. Martí Siquier, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que troba a faltar el
compromís de l'Ajuntament de Muro de fer-la efectiva, i posar els mitjans adequats ja
siguin policials o de serveis socials.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana quina potestat
té la Comunitat Autònoma per a poder legislar damunt aquest tema. 

El Sr. Miquel Porquer diu que la competència és del Govern de l'Estat.

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell,  regidor  del  grup municipal  MÉS-APIB,   diu que amb els
termes que està redactada la moció, són bastants insípids. Som partidaris de l'abstenció.
Pareix propaganda ideològica i res pus.

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que creu  que  s'han  de  donar  al  propietari  les  armes  per
recuperar la propietat, amb molta més agilitat.

El Sr. Jaume Payeras diu que la proposta presentada parla de “ocupacions de cases i
pisos il.legals”. 

El Sr. Miquel Porquer diu que modifica la proposta: “ocupacions il.legals de cases i
pisos”.

Per tant, es sotmet a votació la següent proposta:

<<MOCIÓ PER LA LLUITA CONTRA L'OCUPACIÓ IL.LEGAL D'HABITATGES

Antecedents

Els darrers temps s'ha produït un important increment de les ocupacions il.legals de
cases i pisos a les Illes Balears. Una ocupació que molt sovint s'ha vist acompanyada
d'estafes ja que existeixen màfies que fan contractes de lloguer sobre habitatges damunt
els quals no tenen cap títol de possessió o propietat.
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Aquestes ocupacions il.legals no tenen una resposta adequada, àgil i contundent, per
part de la normativa aplicable. La previsió de l'article 245 del Codi Penal i el règim
processal per a la recuperació de la propietat s'han demostrat absolutament insuficients i
d'altra  banda existeixien precedents de modificació de lleis  per  accelerar la  resposta
necessària com ho demostren els anomenats judicis ràpids.

Per aquest motiu, el PI PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS proposa en el Ple de
la Corporació l'adopció del següent acord:

1.-  El  plenari  de  l'Ajuntament  condemna  i  rebutja  l'ocupació  il.legal  de  cases  i
habitatges a les Illes Balears.

2.- El plenari de l'Ajuntament insta al Govern de l'Estat a impulsar els canvis normatius
i legals que possibilitin que, davant una ocupació il.legal, el seu propietari o posseïdor
legítim recuperi l'habitatge en un termini urgent i immediat de manco d'una setmana.>>

Vist el dictamen favorable de la Comissió de Turisme i Zona Costanera de data 12 de
juny de 2017.

El Ple de l'Ajuntament aprova la proposta, amb onze vots a favor dels grups municipals
CDM, PP, el PI, UIM i PSIB-PSOE, i dues abstencions del grup municipal MÉS-APIB.

4T.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS  DE  SUPORT AL PETIT COMERÇ  I  DE  LLUITA CONTRA LA
VENDA AMBULANT IL.LEGAL.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, dóna compte de la següent
proposta:

<<PROPOSTA DE  SUPORT  AL PETIT  COMERÇ  I  DE  LLUITA CONTRA LA
VENDA AMBULANT IL.LEGAL.

Bernat Coll i Fiol, amb DNI 43001442K, en qualitat de president de l'Associació del
Petit i Mitjà Comerç de Mallorca, amb CIF G07434681 i domicili al carrer Patronat
Obrer, 14, B de Palma, realitza al seu ajuntament la següent petició a partir dels fets a
continuació exposats:

Ambn l'arribada de la temporada turística alta hem detectat un increment notable de
l'activitat  dels  venedors  ambulants il.legals.  Aquest  increment s'ha centrat  sobretot  a
Palma però també es desenvolupa a diferents indrets especialment turístics així com en
les rodalies de mercats a un bon grapat de municipis.

Des de Pimeco entenem que aquesta activitat econòmica perjudica i molt al petit comerç
que paga tots el seus imposts i compleix amb totes les normatives i ha d'afrontar, d'una
vegada i per totes, aquest problema i erradicar-lo dels nostres carrers i places.

Davant totes aquestes circumstàncies proposem que el ple de la corporació que vostè
representa adopti els següents acords vinculants.
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-  L'Ajuntament de Muro expressa el  seu compromís  en la defensa del petiti  i  mitjà
comerç local pel paper dinamitzador que juga tant des del punt de vista social  com
eonòmic.

- L'Ajuntament de Muro condemna la venda ambulant il.legal pel perjudici que ocasiona
al petit comerç, per la competència deslleial que suposa i també per la mala imatge que
transmet del municipi.

- L'Ajuntament de Muro assumeix el compromís de lluitar activament contra la venda
ambulant il.legal realitzant tots els esforços policials necessaris per evitar que es dugui a
terme.

-  L'Ajuntament  de  Muro  modificarà  les  ordenances  municipals  per  tal  de  regular
correctament  la  venda ambulant  si  no existís  aquesta  normativa.  A més inclourà un
apartat  en  el  que  declari  il.legal  el  fet  de  comprar  productes  a  parades  de  venda
ambulant  sense  permís.  A més  inclourà  aquest  fet  dins  el  règim  sancionador  de
l'ordenança corresponent  perquè,  l'autoritat  competent pugui actuar.  L'Ajuntament es
compromet a consensuar amb les associacions de comerciants locals i amb les entitats
com PIMECO els futurs canvis en les ordenances. 

-  L'Ajuntament  de  Muro  es  compromet  a  dur  a  terme  una  campanya  destinada  a
informar  als  ciutadans  i  també,  si  escau,  als  turistes  de  la  il.legalitat  que  cometran
adquirint productes a les parades ambulants il.legals.

- L'Ajuntament de Muro establirà uns protocols socials per donar una sortida laboral i
social a les persones que es veuen obligades, per necessitat a desenvolupar la venda
ambulant sense cap tipus de llicència.

Esperant veure complerta la nostra petició.>>

El Sr. Miquel Porquer diu que la proposta es va tramitar a través de la FELIB, ho va
presentar la PIMECO.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que pareix que precisament
aquesta moció queda en paraules. Els comerços segueixen tancant, i  polítiques per a
donar suport al petit comerç, ben poques. Ni ajudes per foment de contractació, ni per
normalització lingüística,  ni  bonificacions  per fems. Si anam a Platges de Muro els
comerços envaeixen les aceres. S'ha de regular tot això. Vostè és el regidor de turisme i
zona costanera. No estam en contra, no només fer una lectura, s'ha de fer feina.

El Sr. Miquel Porquer diu que ja s'havia fet campanya i s'està fent damunt la platja, ja es
va  editar  fa  uns  tres  anys  un  document  on  s'especificava  que  la  venda  il.legal  pot
suposar un delicte. S'intentarà posar la informació a les ombrel.les i a les habitacions de
la planta hotelera.  S'ha fet actuació damunt les terrasses, s'han donat deu dies per a
regularitzar la situació. Vull donar les gràcies a la policia local, es va fer una actuació
dia 16 de juny.
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El Sr. Rafel Gelabert diu que la gent veu que el comerç murer va a menys, i a Platja de
Muro quan la gent es posa a una hamaca cada vint segons o collar o recadeta, o ulleres,
etc.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu: heu tengut un projecte
de turistes a Muro, i per falta de ganes ha fracasat. Si és il.legal s'ha d'actuar. Si falta
policia local, com volem actuar?

El Sr. Miquel Porquer diu que l'actuació ha de ser coordinada amb la guàrdia civil. 

El Sr. Martí Siquier diu que modificar l'ordenança municipal, enguany estam a juny,  és
impossible.

El Sr. batle diu que a l'any 2011 es va fer modificació de l'ordenança de policia i bon
govern.  Nosaltres  ja  ho  varem  modificar.  Demanaria  es  llevi  el  paràgraf  sobre
modificació de l'ordenança.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que el títol parla de
la lluita contra la venda ambulant. Quin apartat parla del petit comerç? Si no donam un
incentiu el petit comerç va desapareixent. Hi ha una gran quantitat de gent que no pot
sortir a sopar dins Muro, tot està tancat. Muro ha de ser un poble viu, i s'ha de fomentar
el petit comerç. Trobam a faltar propostes de suport al petit comerç.

El Sr. batle diu que el quart paràgraf s'hauria d'eliminar.

El Sr. Miquel Porquer diu que lleva el quart paràgraf.

Per tant, es sotmet a votació la següent proposta:

<<PROPOSTA DE  SUPORT  AL PETIT  COMERÇ  I  DE  LLUITA CONTRA LA
VENDA AMBULANT IL.LEGAL.

Bernat Coll i Fiol, amb DNI 43001442K, en qualitat de president de l'Associació del
Petit i Mitjà Comerç de Mallorca, amb CIF G07434681 i domicili al carrer Patronat
Obrer, 14, B de Palma, realitza al seu ajuntament la següent petició a partir dels fets a
continuació exposats:

Ambn l'arribada de la temporada turística alta hem detectat un increment notable de
l'activitat  dels  venedors  ambulants il.legals.  Aquest  increment s'ha centrat  sobretot  a
Palma però també es desenvolupa a diferents indrets especialment turístics així com en
les rodalies de mercats a un bon grapat de municipis.

Des de Pimeco entenem que aquesta activitat econòmica perjudica i molt al petit comerç
que paga tots el seus imposts i compleix amb totesl les normatives i ha d'afrontar, d'una
vegada i per totes, aquest problema i erradicar-lo dels nostres carrers i places.

Davant totes aquestes circumstàncies proposem que el ple de la corporació que vostè
representa adopti els següents acords vinculants.

6



-  L'Ajuntament de Muro expressa el  seu compromís  en la defensa del petiti  i  mitjà
comerç local pel paper dinamitzador que juga tant des del punt de vista social  com
eonòmic.

- L'Ajuntament de Muro condemna la venda ambulant il.legal pel perjudici que ocasiona
al petit comerç, per la competència deslleial que suposa i també per la mala imatge que
transmet del municipi.

- L'Ajuntament de Muro assumeix el compromís de lluitar activament contra la venda
ambulant il.legal realitzant tots els esforços policials necessaris per evitar que es dugui a
terme.

-  L'Ajuntament  de  Muro  es  compromet  a  dur  a  terme  una  campanya  destinada  a
informar  als  ciutadans  i  també,  si  escau,  als  turistes  de  la  il.legalitat  que  cometran
adquirint productes a les parades ambulants il.legals.

- L'Ajuntament de Muro establirà uns protocols socials per donar una sortida laboral i
social a les persones que es veuen obligades, per necessitat a desenvolupar la venda
ambulant sense cap tipus de llicència.

Esperant veure complerta la nostra petició.>>

Vist el dictamen favorable de la Comissió de Turisme i Zona Costanera de data 12 de
juny de 2017.

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

5È.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE L'AJUNTAMENT DE MURO PER AL
COMPLEMENT  DE  LES  SITUACIONS  D'INCAPACITAT  TEMPORAL EN
DETERMINATS SUPÒSITS I DE DESCOMPTE EN NÒMINA PER MALALTIA
O ACCIDENT QUE NO DONI LLOC A INCAPACITAT TEMPORAL. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Administració i Personal de data 26 de juny
de 2017.

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

<<MODIFICACIÓ  DE  L’ACORD  DE L’AJUNTAMENT DE  MURO  PER  AL
COMPLEMENT  DE  LES  SITUACIONS  D’INCAPACITAT  TEMPORAL EN
DETERMINATS SUPÒSITS I DE DESCOMPTE EN NÒMINA PER MALALTIA
O ACCIDENT QUE NO DONI LLOC A INCAPACITAT TEMPORAL.

L’Ajuntament amb Acord de Ple de data 30 de juny de 2016, va adoptar  l’acord de
complement  de  les  situacions  d’incapacitat  temporal  en  determinats  supòsits  i  de
descompte en nòmina per malaltia o accident que no doni lloc a incapacitat temporal.

Vist  l’article  9.5   R.D.  Llei  20/2012,  pel  qual  contempla  la  possibilitat  que  cada
Administració  estableixi  els  supòsits  que,  de  forma  excepcional  i  degudament
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justificada,  es  pot  complementar  fins  el  100% de  les  retribucions,  establint  que  es
consideren  justificats  en  tot  cas  els  supòsits  d’HOSPITALITZACIÓ  I/O
INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA.

Per tot això, atès que es considera que la regulació unificada de la Incapacitat Temporal
del personal funcionari i laboral que fa el decret llei 20/2012, de 13 de juliol, atorga la
competència  a  la  Mesa  de  Negociació  de  matèries  comunes  del  personal  laboral  i
funcionari, aquesta Mesa proposa:
 
La modificació de l’apartat cinquè, pel qual es determinen les situacions de caràcter
excepcional  en  les  quals  es  reconeix  un  complement  econòmic  de  la  prestació
reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100 % de les
retribucions.

A l’apartat cinquè es va determinar el següent:

«Cinquè.- Supòsits  excepcionals  en  aplicació  de  l’art  9.5  del  RD-Llei  20/2012.
Complement de les retribucions fins el 100% en casos degudament justificats.

1.-  Processos  d’I.T.  derivats  d’accident,  hospitalització  o  intervenció  quirúrgica,
incloent tot el període de recuperació.

2.- Processos d’I.T. iniciats durant la gestació que no suposin situació de risc.

3.-  Processos  de  malalties  oncològiques  que  requereixin  tractament  de
quimio/radioteràpia.

4.- Processos derivats de malalties cardíaques o nocosomials (contagi hospitalari o a la
Residencia Reina Sofía).

5.-  Processos derivats de malalties infectocontagioses: Varicel.la,  herpes zóster,  grip,
tuberculosi, diarrea infecciosa aguda i hepatitis.

6.- Qualsevol malaltia considerada greu segons l’annex del Decret 1148/2011 de 29 de
juliol, (veure Annex I) i qualssevol altra no inclosa que, a criteri d’un facultatiu, pugui
tenir tal consideració.»

Aquest apartat es modifica i passa a tenir el següent contingut: 

Cinquè.- Supòsits excepcionals en aplicació de l’art 9.5 del RD-Llei 20/2012.

Es reconeix el dret a percebre un complement econòmic de la prestació reconeguda per
la Seguretat social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100 % de les retribucions
que corresponguin a les  persones afectades  per les situacions d’incapacitat  temporal
següents:

1.  Les  que  impliquin  una  intervenció  quirúrgica  o  hospitalització,  encara  que  la
intervenció quirúrgica o l’hospitalització tinguin lloc en un moment posterior, sempre
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que correspongui al mateix procés patològic i no hi hagi hagut interrupció, incloent tot
el  període  de  recuperació.  A  l’efecte  de  determinar  aquesta  situació,  només  es
considerarà  com a  intervenció  quirúrgica  la  que  derivi  de  tractaments  que  estiguin
inclosos en la cartera bàsica de serveis dels Sistema Nacional de Salut.
 
2. Els processos que tinguin l’inici durant l’estat de gestació, encara que no suposin una
situació de risc durant l’embaràs o de risc durant la lactància. 

3. El processos de malalties oncològiques que impliquin tractaments de radioteràpia o
de quimioteràpia, o tractaments de naturalesa anàloga. 

4. Processos derivats de malalties cardíaques o nocosomials (contagi hospitalari o a la
Residencia Reina Sofia). 

5.  Processos  derivats  de  malalties  infectocontagioses:  Varicel.la,  herpes  zóster,  grip,
tuberculosi, diarrea infecciosa aguda i hepatitis. 

6. Qualsevol malaltia considerada greu segons l’annex del Decret 1148/2011 de 29 de
juliol, (veure Annex I) i qualssevol altra no inclosa que, a criteri d’un facultatiu, pugui
tenir tal consideració.

7. Les derivades de contingències comunes per una malaltia greu que impossibiliti el
desenvolupament normal de la prestació del servei.

8. Les que afectin a empleats/des públics/ques víctimes de violència de gènere i que
derivin d’aquesta situació.

En tot el que no afecta aquest apartat continua vigent l’Acord de Ple de data de 30 de
juny de 2016. 

Aquest  Acord desplegarà els  seus efectes l’endemà de la seva aprovació pel Ple de
l’Ajuntament.>>

6È.-  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL   PSIB-PSOE  PER  A  LA
TRANSPARÈNCIA.  

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la següent
proposta:

<<MOCIÓ PER A LA TRANSPARÈNCIA.

Exposició de motius;

La  nova  realitat  política  ha  fet  que  en  els  darrers  anys  s'hagin  incrementat  les
reinvindicacions  ciutadanes  lligades  a  una  major  transparència  per  part  de  les
administracions  públiques.  El  ciutadà  del  segle  XXI  aspira  a  conèixer  tota  aquella
informació pública que li competeix, per la qual cosa l'Administració i els Organismes
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Públics han de posar-la a la seva disposició, de manera activa o sota demanda, tret que
aquesta informació estigui afectada per determinades (i molt limitades) condicions.

Des del partit Socialista entenem que la transparència i l'accés a la informació pública
han de ser els eixos fonamentals de tota acció política, per aquest motiu, es fa necessari
aportar iniciatives que caminin en la direcció d'obrir les nostres institucions i ampliar els
canals per rendir comptes a la ciutadania per part dels representants i càrrecs públics.

Per tot això, sol.licitam què;

1. Que s'habiliti un espai específic denominat “Portal de Transparència” a la web de
l'Ajuntament de Muro, en el que es publiqui, preferentment amb format obert i sempre
respectant la protecció de dades, la següent informació:

a) El pressupos anual, i en cas que n'hi hagi, les seves modificacions.

b) El resultat de les convocatòries de subvencions a entitats particulars.

c)  Les  retribucions  brutes  anuals  percebudes  des  de  l'Ajuntament  de  cada  un  dels
membres del consistori murer. Donat el tipus d'ingressos d'aquests, demanam que es
publiqui cada mes de gener les retribucions brutes anuals corresponents a l'any anterior.
Així com tot el cost, si escau, dels viatges realitzats pels membres de l'equip de govern.

d)  La  declaració  d'activitats  i  la  declaració  de  béns  de  cada  uns  dels  representants
polítics i dels càrrecs de confiança o de lliure designació.

e) La relació dels càrrrecs de confiança o de lliure designació, juntament amb la seva
retribució econòmica, competències, funcions, titulació acadèmica i curriculum vitae.

f) Un resum anual de tots  els  contractes formalitzats per l'Ajuntament de Muro. En
aquest resum hi ha de figurar l'objecte, tipus de licitació, procediment de contractació,
import  de  la  licitació,  import  de  l'adjudicació,  nombre  de  licitadors  presentats,
adjudicatari, termini d'execució, data de formalització del contracte i si es tracta d'una
pròrroga o no. Igual que les retribucions de representants polítics, demanam que cada
mes de gener es publiqui el resum amb la informació esmentada de tots els contractes
formalitzats durant l'any anterior.

2. Que tota aquesta informació estigui disponible per a la ciutadania a partir del gener de
2018.>>

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que el seu grup està a favor
de la proposta. Pensam que és una demostració de transparència. Aquesta informació
incrementa la transparència.

El Sr. batle diu que el seu grup està a favor. Serà difícil poder dur el ritme de pujar tota
aquesta documentació.
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L'interventor diu que amb els mitjans personals que hi ha ara és impossible dur a terme
tot això.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Administració i Personal de data 26 de juny
de 2017. 

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

7È.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L'AJUNTAMENT  DE  MURO  PER  A LA INSTAL.LACIÓ  I/O  ADEQUACIÓ
D'HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES AL MUNICIPI DE MURO.  

El Sr. batle diu que la subvenció és de 117.000 euros per a la instal.lació i adequació
d'hidrants,  més 2.000 euros de redacció de projecte i  direcció d'obra.  El  conveni és
positiu, té una vigència de deu anys. El Consell paga el 100 per cent.

El Sr.  Rafel Gelabert,  portaveu del grup municipal UIM, diu que el seu grup està a
favor. No s'ha d'escatimar amb la seguretat dels murers.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana si es té pensada la
ubicació dels hidrants.

El Sr. batle diu que va venir un responsable del Consell de Mallorca per a determinar
ubicacions, juntament amb els tècnics de l'Ajuntament.

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell,  regidor  del  grup  municipal  MÉS-APIB,  demana  si  s'ha
d'instal.lar a Capellans.

El Sr. batle respon que no. Podem fer una observació: incloure hidrants a Capellans. Si
no es pot modificar el conveni, pot ser en posarem qualcún.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, proposa aportar-ne dos
més, no modificar el conveni. Afegir Capellans és just i necessari.

El Sr. batle diu que miraran amb els tècnics de posar-ne a Capellans.

El Sr. Rafel Gelabert proposa que a l'hora de redactar els plecs es puntui posar més
hidrants, i no les baixes.

El Sr. batle diu que ho posaran damunt la taula perquè es tengui en compte, no primar
només el preu.

Vista la proposta de Conveni de col.laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament
de Muro per a la instal.lació i/o adequació d'hidrants per a emergències al municipi de
Muro, que literalment diu:

<<CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT DE  MURO  PER  A LA INSTAL·LACIÓ  I/O  ADEQUACIÓ
D’HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES AL MUNICIPI DE MURO
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Palma, ___ de _______ de 2017

REUNITS

D’una banda,  el  conseller  executiu del  Departament  de Desenvolupament  Local  del
Consell de Mallorca, amb fonament a l’acord del Consell Executiu de dia 17 de maig de
2017

I d’altra part el Sr. Martí Fornés Carbonell, batle de l’Ajuntament de Muro.

Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i

MANIFESTEN

Que l’article 36.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre) atribueix als consells insulars
la  competència  de  prestació  dels  serveis  de  prevenció  i  extinció  d’incendis  en  els
municipis de menys de 20.000 habitants.

Que s’ha detectat la necessitat d’instal·lar i/o adequar en aquests municipis de Mallorca
de població inferior a 20.000 habitants hidrants a les xarxes d’aigua potable municipals,
(xarxes que són de competència dels municipis segons els articles 25 i 26 de la Llei
7/1985,  de  2  d’abril)  per  resoldre  qualsevol  tipus  d’emergència  en  els  nuclis  de
població. Es prioritzarà com a punts d’instal·lació les entrades a les poblacions i nuclis
urbanitzats de titularitat municipal, les zones i polígons industrials, i el casc urbà.

La necessitat  d’instal·lació d’hidrants en els  municipis  de població superior  a 4.000
habitants i inferior o igual a 8.000 habitants i als que no varen obtenir ajuda en la fase
anterior, i la seva ubicació queda reflectida a l’estudi dels tècnics del Departament de
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de data 3 de gener de 2017; també cal
tenir  en compte  l’informe de  la  necessitat  de l’actuació  de  la  secretària  tècnica  del
Departament de data 7 de febrer de 2017. A  l’annex dels convenis s’inclouen un seguit
de  característiques  tècniques  dels  hidrants  que  s’han  d’instal·lar  i/o  adequar  en  els
municipis.

Un  hidrant  és  un  aparell  hidràulic,  connectat  a  una  xarxa  d’abastament,  destinat  a
subministrar aigua en cas d’incendi o emergència que ho requereixi.

Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca de data 17 de maig de 2017 va aprovar
aquest  conveni  tipus  a  subscriure  amb  els  municipis  de  població  superior  a  4.000
habitants i inferior o igual a 8.000 habitants i als que no varen obtenir ajuda en la fase
anterior,  com a tercera fase d’un programa que ha d’arribar  a tots  els  municipis  de
menys de 20.000 habitants.

Que l’Ajuntament de  Muro, mitjançant  acord de Ple de dia ............de................... de
2017 va aprovar el text d’aquest conveni.
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Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb
les següents 

CLÀUSULES

Primera.- Aquest conveni té per objecte la instal·lació i/o adequació i el manteniment
d’hidrants per a emergències al municipi/entitat local menor de Muro.

Els hidrants que s’instal·lin o s’adeqüin en virtut del present conveni seran destinats
exclusivament a atendre emergències.

L’Ajuntament de Muro cedirà l’ús dels hidrants que s’instal·lin o s’adeqüin en virtut
d’aquest conveni al Servei de Bombers del Consell de Mallorca durant un termini de 10
anys.

Amb caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització
del Consell de Mallorca, podran ser soterrats.

Segona.- Els hidrants, la seva adequació, i la resta d’elements a instal·lar al municipi de
Muro seran  els  següents,  d’acord  amb les  especificacions  que  figuren  com annex I
d’aquest conveni:

Nombre d’hidrants columna/soterrat i la seva senyalització: 14
Nombre d’adequació d’hidrants columna/soterrat i la seva senyalització: 37

Les quantitats màximes que aportarà el Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Muro
seran les següents:

Per cada nou hidrant columna o soterrat i la seva senyalització: 3.600 euros.
Per cada adequació d’hidrant existent (columna o soterrat) i la seva senyalització: 1.800
euros.
Per la redacció del projecte d’hidrants: 1.000 euros.
Per la direcció de les obres del projecte d’hidrants: 1.000 euros.

Tercera.- Per a la instal·lació i/o adequació d’aquests hidrants l’Ajuntament de Muro
rebrà del Consell de Mallorca una aportació econòmica total màxima de 119.000 euros,
d’acord amb el que es preveu a la clàusula anterior. Aquesta quantitat màxima a aportar
quedarà reduïda, si s’escau, de forma automàtica a l’import de l’adjudicació de les obres
d’instal·lació i/o adequació dels hidrants a una empresa contractista. 

En  el  cas  que  l’import  de  les  obres  o  dels  honoraris  sigui  superior  a  l’aportació
econòmica  màxima  del  Consell  de  Mallorca,  la  diferència  anirà  a  càrrec  de
l’Ajuntament/Entitat Local Menor de Muro. 

Quarta.- Per a l’obtenció de l’aportació econòmica prevista a la clàusula anterior i el
seu abonament per part del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Muro ha de presentar
al  Consell  de Mallorca la  documentació prevista  a l’acord del  Consell  Executiu del
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Consell de Mallorca d’aprovació de l’aportació econòmica. Així mateix, en haver acabat
l’obra, també ha de presentar la documentació prevista a l’acord esmentat. 

Quinta.- De la quantitat total a aportar a l’Ajuntament  de Muro per a obres el Consell
de Mallorca, prèvia sol·licitud de l’ajuntament/entitat local menor, una vegada firmat el
present conveni, podrà fer bestretes a compte fins a un màxim del 50 % d’acord amb les
condicions establertes a les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per
a l’any 2017. 

Sexta.-  Els  ajuntaments/entitat  local  menor  es  faran  càrrec  dels  tràmits  per  a  la
contractació  de  les  obres  d’instal·lació  i/o  adequació  dels  hidrants  en  el  seu  terme
municipal i del seu manteniment durant un termini de 10 anys.

Sèptima.- La supervisió de les obres d’instal·lació i/o adequació dels hidrants i del seu
manteniment durant la vigència del present conveni es durà a terme pels tècnics del
Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

Octava.- L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació
al Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de dos mesos següents a la data de la
firma del present conveni, i la finalització de les obres i, a la vegada, la presentació al
Consell  de  Mallorca  de  la  documentació  prevista  al  punt  5  de  l’acord  del  Consell
Executiu del Consell d’aprovació de l’aportació econòmica, en el termini de cinc mesos
comptadors també des de la data de la firma d’aquest conveni.

Novena.-  La ubicació dels hidrants serà el que determini l’estudi de necessitats dels
tècnics del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. En el cas
que l’Ajuntament  de Muro volgués  canviar  la  ubicació dels  hidrants  de la  que està
prevista a l’estudi de necessitats, haurà de comptar amb l’autorització prèvia del Consell
de Mallorca.

Desena.- Aquest conveni tendrà una vigència inicial de deu anys, comptadors des de la
seva firma. Podrà ser denunciat per alguna de les parts amb un termini de preavís de tres
mesos en cas d’incompliment greu de les obligacions previstes en aquest conveni per
l’altra part.

I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc
i la data abans expressats.

Per part del Consell de Mallorca             Per part de l’Ajuntament de Muro
   

El conseller executiu El batle
de Desenvolupament Local
Joan Font Massot Martí Fornés Carbonell.>>

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de data 26
de juny de 2017.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer. Aprovar el Conveni de col.laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament
de Muro per a la instal.lació i/o adequació d'hidrants per a emergències al municipi de
Muro.

Segon.  Comunicar  el  present  acord  al  Consell  de  Mallorca,  Departament  de
Desenvolupament Local, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

8È.-  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  PSIB-PSOE  RELATIVA  A
RECOLÇAMENT AL MANIFEST PER A LA REFORMA DEL SISTEMA DE
FINANÇAMENT.  

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE,  dóna compte de la
següent proposta: 

<<  MOCIÓ  DE  RECOLÇAMENT  AL MANIFEST  “PER  A LA REFORMA DEL
SISTEMA DE FINANÇAMENT”.

Havent  estat  sol.licitat,  per  part  del  Cercle  d'Economia  de  Mallorca,  a  la  Federació
d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) la remissió a tots els ajuntaments de les Illes
del text del manifest  “per a la reforma del sistema de finançament”, per si escau, els
respectius consistoris adoptin el corresponent acord de recolzament a l'esmentat manifest,
que es transcriu a continuació:

MANIFEST “PER LA REFORMA DELS SISTEMA DE FINANÇAMENT”.

“ L'Estat de les Autonomies ha millorat la qualitat de vida i l'quitat en l'accés als serveis
públics dels ciutadans pero el seu finançament segueix presentant problemes seriosos. Des
de la seva creació, el tracte que s'ha donat a les Illes Balears en matèria de finançament ha
estat clarament deficient.

El 22 de juliol del 2.005 la Plataforma Cívica “Demanem als partits polítics un gran acord
de finançament per a les Illes Balears”, integrada per trenta-una entitats, va presentar a tots
els partits polítics amb presència parlamentària el document: “Proposta de reforma del
model de finançament”.

Amb el model de finançament previ a la reforma del 2.009, érem sens dubte l'autonomia
pitjor tractada pel que fa als recursos assignats per l'Estat  per finançar les transferències
rebudes, el gruix de les quals es correspon amb la despesa social de l'estat de benestar:
sanitat, educació i serveis socials.

A partir  de l'any 2009 amb la  reforma de la  Llei  de Finançament  de les  Comunitats
Autònomes,  es  millora  parcialment  aquesta  situació  crònica  d'infrafinançament,  que
segueix  sent  insuficient,  doncs  cals  no  oblidar  que  la  totalitat  dels  recursos  financers
disponibles per les Illes Balears està condicionada per:

 El Model de Finançament en si mateix.
 Les inversions de l'Estat.
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 El Règim Especial de les Illes Balears.
 El deute de la Comunitat.

1.- El Model de Finançament.

La reforma del 2.009 aportà millores considerables. Va permetre a les Illes Balears  sortir
de la cua del finançament, passant d'un saldo fiscal negatiu del 7,43% el PIB a un 5,08%
del PIB. És una passa important però no suficient.

Les Illes Balears són una de les majors aportants a la solidaritat interterritorial, principi que
no es qüestiona. No sembla just que Comunitats amb una capacitat de recaptació inferior a
la nostra acabin rebent recursos en algun cas fins a un 30% per sobre la mitjana.

En altres termes, som els segons que més aportem per càpita al sistema i passem a la
desena posició com a  perceptors de recursos per càpita. 

Sembla raonable que el nou model cerqui un finançament homogeni de l'estat del benestar,
sense discriminacions, perquè tots els espanyols independement d'on visquem  rebem els
mateixos  recursos.  Entenem que  hauria  d'elaborar-se  una  “cistella  comuna  de  serveis
bàsics per a tots els espanyols” valorada objectivament, de manera que cada Comunitat
tingui els mateixos recursos per càpita per prestar els mateixos serveis.

Segons  les  últimes  dades  disponibles  la  mitjana  espanyola  de  la  despesa  pública  per
habitant  en  sanitat  és  de  1.357  euros,  i  la  mitjana  de  Balears  és  1.275.  
Si parlem d'educació, la mitjana espanyola és de 915 euros i la de Balears de 831 euros.

El sistema actual és de guanyadors i perdedors. Aquesta és una de les deficiècnies del
sistema: els que mostren una amjor capacitat fiscal, els majors aportants al sistema, no
haurien de rebre menys recursos que els beneficaris del mateix. Això significa, en el cas de
Balears, que Comunitats amb les quals som solidaris disposen de més recursos per càpita
que nosaltres.

La distribució de recursos del sistema actual resulta arbitrària, entesa com a aliena a la raó i
a la justícia, de manera que la societat balear demanda que es compleixi el principi bàsic
d'ordinalitat  de  manera  que  els  mecanismes  d'anivellació  no  alterin  la  posició  de  les
Balears en l'ordenació de recursos per càpita rebuts del sistema de finançament, que no
hagués de tenir un altre filtre que el relatiu a un sistema fiscal efectivament progressiu, que
garanteixi una distribució jsuta dels recursos que no reverteixi la posició ordinal dels seus
ciutadans en termes de recursos finals disponibles.

Una postura lògica anirua en l'adreça d'un fons únic per pagar l'estat del benestar, per pagar
els serveis mínims comuns a tots els espanyols, qeu podria se bàsicament en termes de
recursos finals disponibles.

Més enllà d'aquests serveis mínims comuns, cada Comunitat Autònoma hauria de debatre
quins serveis addicionals volen els seus ciutadans i els seus dirigents  assumir el  cost
polític del seu finançament. En el nou model les Comunitat Autònomes han d'assumir els
principis  de  transparència,  autonomia  financera  i  responsabilitat  fiscal.  Els  ciutadans
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demanem un nou model de finançament basat en: la solidaritat, l'equitat entesa com l'accés
als  serveis  públics  independentment  de  les  capacitats  fiscals,  l'absència  de  privilegis,
l'anivellació  parcial  doncs  d'un  altra  manera  desapareixen  els  incentius  a  recaptar,  el
respecte al principi d'ordinalitat, una redistribució de recursos vinculada al bon ús que es
faci dels mateixos, la simplicitat, l'eficàcia i la transparència.

2.- Inversions de l'Estat.

En l'última dècada, en la recepció d'inversions per càpita de l'Estat, hem estat cadascun
dels anys els últims, excepte unu any que vam anar els penúltims. S'entén que alguns anys
es doni prioritat a altres comunitats, però no s'entén que sempre estiguem en la cua, i sovint
per  sota  del  50% de la  inversió  mitjana  per  càpita,  quan les  Balears  són  una  de  les
Comunitats que disposa de menys capital públic per habitant a causa del dèficit històric
d'inversions públiques.

Els  ciutadans  demanem  que  les  inversions  de  l'Estat  en  les  Comunitats  Autònomes
segueixin un procediment transparent, que permeti la comparació, que hi hagi un debat
polític  on  es  tinguin  en  compte  elements  de  decisió  tals  com:  els  condicionaments
geogràfics, la insularitat, la desigualtat en la riquesa, el capital públic i la inversió mitjana
per càpita en cadascuna de les Comunitats.

3.- El Règim Especial de les Illes Balears.

És  un instrument,  independent  del  sistema de finançament,  que hauria  d'aportar  a les
Balears recursos per corregir els costos de la insularitat   i  la pluriinsularitat.  Les Illes
Balears presenten un fets diferencials i excepcionals que han de tenir-se en compte no
solament en les despeses corrents sinó també en la inversió pública. Els Fons Comunitaris
tampoc ajuden en aquest sentit perquè som una de les Comunitats amb més restriccions al
seu accés.

La pròpia Constitució estableix que s'atendrà al fet de la insularitat per garantir el principi
de solidaritat entre territoris.

La insularitat i la pluriinsularitat fan que el cost de la vida i per tant el del manteniment de
l'estat del benestar sigui superior al de la Península. D'altra banda, referent a la inversió
pública,  destaquem  com  a  elements  diferencials  que  les  nosres  comunicacions  amb
l'exterior no depenen de vis ferroviàries o de carreteres intercomunitàries sinó dels ports i
aeroports, la nostra indústria turística necessita unes infraestructures específiques per rebre
a més de tretze milions de visitants cada any, la estacionalitat de la majoria dels nostres
turistes, un litoral enorme a protegir, etcètera.

Els ciutadans demanem que es desenvolupi aquest Règim Especial, que no és cap privilegi
sinó un mecansime habitual en la Unió Europea,  de manera que es compensi el  cost
d'insularitat.

4.- El deute de la Comunitat.
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El deute de les balears ascendeix a uns nou mil milions d'euros. L'infrafinançament crònic
de  les  competències  transferides,  la  falta  d'equitat  vertical  dels  sistema  i  la  falta  de
finançament per l'Estat ha obligat a les Balears a endeutar-se.

En el millor dels casos s'han substituït transferències o participacions en tributs de l'Estat
pre deute amb l'Estat, quan les Balears han aportat i aporten molt més del que reben.

Tot aquest endeutament públic i privat provoca que una part important del pressupost de la
Comunitat es destini al pagament d'interessos  i a la devolució del principal del deute,
disminuint els recursos disponibles per al finançament dels serveis bàsics.

Els ciutadans de les Balears sol.licitem que la part del deute de la Comunitat provocada per
l'infrafinançament de l'estat del benestar i de la inversió pública sigui assumida per l'Estat a
canvi de compromisos efectius per part de la Comunitat autònoma en el control del dèficit
públic.

Petició urgent

El sistema de finançament actual és un element d'inestabilitat política i de frustració per als
ciutadans. Tots som conscients que el pas del temps no soluciona aquest problema sinó que
ho agreuja.

Els membres de la Plataforma demanem als partits polítics una reforma urgent del sistema
de finançament que corregeixi tants d'anys de finançament injust.”

Es per tot això, que l'Ajuntament de Muro  acorda l'adopció dels següents acords:

Primer.- L'Ajuntament de Muro dóna suport al manifest “Per a la reforma del sistema de
finançament” impulsat pel Cercle d'Economia de Mallorca.

Segon.-  L'Ajuntament  de Muro col.laborarà  en  les  iniciatives  impulsades  per  part  del
Cercle  d'Economia  tendents  a  aconseguir  un  sistema  de  finançament  autonòmic  més
favorable per a les Illes Balears.

Tercer.-  L'Ajuntament  de  Muro  donarà  compte  dels  presents  acords  a  la  Federació
d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).>>

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que està molt bé llegir, pareix
que el PSOE no heu governat mai. Ara pareix que va bé fer aquestes declaracions. Heu
governat molts d'anys, i solucions poques. Aquest tipus de declaracions veig que només és
una lectura. Em sorprèn. Nosaltres ens abstenem. Si ho fes un altre partit seria més lògic
que el fet que ho presenti el PSOE.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que el seu grup està
totalment a favor.

El Sr. batle diu que és una carta als reis mags. Votarem a favor, si ara començam a esmenar
seran  les  dotze  i  no  haurem acabat.  Vull  saber  quines  són  les  iniciatives  del  Cercle
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d'Economia de Mallorca, pot ser algunes iniciatives pot ser no ens aniran bé . Entre els dos
grans partits no ho han arreglat.

El Sr. Jaume Payeras diu: no tenim cap representant al Parlament que defensi això. Proposa
afegir:  “que  els  partits  amb  representació  a  nivell  estatal  es  comprometin  a  dur-ho
endavant”.

La  Sra.  Margalida  Portells,  portaveu del  grup municipal  PSIB-PSOE,  diu  que  no  ho
accepten.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que ho ha presentat el PSOE.
Hem de saber quina és la nostra balança fiscal, i actualment el sistema no ho permet. Avui
surt notícia, que l'estat espanyol està pendent de demanar un crèdit de 6.000 milions per a
pagar pensions, ho he sentit avui. Això preocupa més.

El Sr. Jaume Payeras diu que votaran a favor.  La no acceptació d'aquest punt que he
proposat, em dóna molt a pensar que tant el PSOE com el PP ho puguin acceptar a Madrid.
Podem votar a favor, però és paper banyat si no hi ha el compromís dels dos grans partits
que governen.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de data 26 de
juny de 2017.

El Ple de l'Ajuntament, amb deu vots a favor dels grups municipals CDM, El PI, PSIB-
PSOE i MÉS-APIB; i tres abstencions dels grups municipals PP i UIM, aprova la proposta.

9È.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE
LES  ILLES  BALEARS  I  L'AJUNTAMENT  DE  MURO  PER  A LA GESTIÓ
D'EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT
VIÀRIA.  

El Sr. batle diu que aquest punt ja es va dur a ple, i es va retirar perquè l'interventor cercàs
més informació.

L'interventor diu que el preu inicial  és igual per a tothom, depèn de quan es firmi el
conveni després s'actualitza amb l'IPC balear, i si firmes diferents anys tens diferents preus.
La part  electrònica,  tots  els que firmin ara tendran el  mateix preu.  El clausulat  no és
negociable. 

Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que si et posen la multa i
automàticament pagues al banc, en aquest cas és una feina que no hi fan res i cobren un
tant per cent. 

El Sr. Martí Siquier, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que entenen que és un
conveni a tres bandes, amb l'empresa recaptadora. Nosaltres ens abstendrem perquè és
perjudicial per a l'Ajuntament de Muro, pot ser hi hauria altres empreses recaptadores
dispostes a fer-ho amb millor preu.
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El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  diu  que  hi  ha  una  posició
dominant.

El Sr. batle diu que creu que val la pena el conveni, les multes amb PDA es tramiten d'una
manera àgil i eficaç, i entren directament dins el sistema.

El Sr. Rafel Gelabert diu que arribam a un punt d'un 50% del recaptat, que es du l'empresa.

El Sr. Jaume Payeras diu que no hi fan feina i s'en duen una comissió, en aquest cas hi
perdem. No sé fins quin punt és legal.

Es dóna compte de la proposta de conveni que literalment diu:

<<  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Agència  Tributària  de  les  Illes  Balears  i
l’Ajuntament de Muro per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de
trànsit i seguretat viària 
Parts 

Catalina Cladera i Crespí, presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb
competència per aquest acte en virtut de l’article 7.2 b de la Llei 3/2008, de 14 d’abril,
de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears. 

Martí Fornés Carbonell, batle de l’Ajuntament de Muro, facultat per a aquest acte per
l’acord del Ple municipal de dia __ de ___________ de 2017.

Antecedents 

1. L’Ajuntament de Muro ha delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les
competències relacionades amb la recaptació en període voluntari i executiu de diversos
tributs i d’altres ingressos. 

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades per
mitjà  de  l’Agència  Tributària  de les  Illes  Balears,  creada  per  la  Llei  3/2008,  de  14
d’abril, a la qual li correspon, segons l’article 2 g, exercir les funcions de recaptació i, si
s’escau,  de  gestió,  d’inspecció  i  de  liquidació  dels  recursos  de  titularitat  d’altres
administracions  públiques  que,  mitjançant  una  llei,  un  conveni,  una  delegació  de
competències o un encàrrec de gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. 

3. La gestió dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària i la
recaptació de les multes corresponents que els òrgans competents de l’Ajuntament de
Muro  imposen  en  l’exercici  de  les  seves  competències,  comporta  una  problemàtica
específica,  que  justifica  l’articulació  d’un  conveni  que  faci  possible  un  servei  de
recaptació d’aquestes multes de més qualitat, tot tenint en compte que la finalitat de les
sancions és l’efecte d’exemplificació. 
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L’Ajuntament  de  Muro  va  signar  el  10  de  setembre  de  2008  un  Conveni  de
col·laboració amb l’Agència Tributària de les Illes Balears sobre la gestió d’expedients
sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària. 

Atès  el  desenvolupament  de  noves  eines  de  gestió  del  procediment  sancionador  en
matèria de trànsit per part de l’Agència Tributària de les Illes Balears, com també les
modificacions  introduïdes  per  la  Llei  18/2009,  de  23  de  novembre,  per  la  qual  es
modifica  el  text  articulat  de  la  Llei  sobre trànsit,  circulació  de  vehicles  de  motor  i
seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (actualment,
Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre), és convenient signar un nou
conveni, que substitueixi el Conveni de 10 de setembre de 2008 abans esmentat, i que
inclogui, per una banda, la possibilitat d’utilitzar per part dels agents de policia local de
l’Ajuntament les aplicacions desenvolupades en la seva tasca de control del trànsit i, si
escau, formular denúncies, mitjançant eines i instruments informàtics i telemàtics, i, per
l’altra,  que  les  persones  denunciades  puguin  conèixer  els  detalls  de  la  infracció
denunciada a través de les aplicacions del Portal web de l’Agència Tributària de les Illes
Balears (http://www.atib.es) així com fer el pagament telemàtic de la sanció. 

4.  D’acord  amb el  que  disposen els  articles  3,  6  i  9  de  la  Llei  30/1992,  de 26 de
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu comú, les administracions públiques es regeixen, pel que fa a les seves
relacions,  pel  principi  de  cooperació  i,  pel  que  fa  a  la  seva  actuació,  pel  principi
d’eficàcia en el servei als ciutadans, i poden subscriure convenis de col·laboració que,
en el cas que afectin corporacions locals, s’han de regir pel que estableix la legislació
reguladora del règim local. 

5. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració
local  i  les  administracions de l’Estat  i  de les  comunitats  autònomes,  tant en serveis
locals com en assumptes d’interès comú, s’ha de desenvolupar amb caràcter voluntari
sota  les  formes  i  en  els  termes  que  preveuen  les  lleis,  i  pot  tenir  lloc,  en  tot  cas,
mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 

El Ple de l’Ajuntament de Muro en la sessió duta a terme el dia __ de _____________
de 2017, ha adoptat, entre d’altres, l’acord d’aprovar el Conveni de col·laboració amb
l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la gestió d’expedients sancionadors en
matèria de trànsit i seguretat.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni, d’acord amb les següents

Clàusules 

Objecte del Conveni 

L’objecte d’aquest Conveni és la realització, en règim de prestació de serveis, per part
de l’Agència Tributària de les Illes Balears (d’ara endavant, ATIB), de determinades
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tasques relacionades amb la tramitació dels expedients sancionadors de l’Ajuntament de
Muro (d’ara endavant, l’Ajuntament) en matèria de trànsit i seguretat viària, d’acord
amb el que estableixen les clàusules següents. 

S’exclouen d’aquest Conveni els expedients sancionadors relatius a faltes en matèria de
trànsit i seguretat viària, i les sancions previsibles o certes de quantia inferior a 40 euros.

2. Competències en matèria sancionadora 

1. En virtut d’aquest Conveni l’Ajuntament no delega cap competència sancionadora en
matèria de trànsit i seguretat viària. 

D’acord  amb això,  l’ATIB,  mitjançant  el  servei  territorial  de  la  recaptació  de  zona
Mallorca (d’ara endavant, recaptació de zona), únicament farà els treballs materials que
siguin  necessaris  per  tramitar  els  expedients  sancionadors  en  matèria  de  trànsit  i
seguretat viària i l’Ajuntament dictarà els actes administratius corresponents. 

2.  L’Ajuntament ha de mantenir  actualitzat  en tot  moment el  quadre d’infraccions i
d’imports  en funció de les modificacions  fetes en l’Ordenança corresponent i  ha de
comunicar a l’ATIB qualsevol modificació o canvi que s’efectuï. 

3. Aplicacions i eines informàtiques i telemàtiques 

1. L’ATIB ha de desenvolupar les tasques a què es refereix aquest Conveni mitjançant
les seves aplicacions informàtiques i telemàtiques. 

2. En el cas que l’Ajuntament ho sol·liciti, l’ATIB ha de posar a la seva disposició els
mitjans materials necessaris per tal que els agents de policia puguin dur a terme la seva
tasca de control del trànsit i, si escau, formular denúncies, mitjançant eines i instruments
informàtics. En particular, a més de l’elaboració i el manteniment de les aplicacions i els
programaris  informàtics,  l’ATIB ha de  subministrar,  en funció  de les  necessitats  de
l’Ajuntament i a sol·licitud d’aquest, els terminals (amb la targeta de transferència de
dades corresponent) i les impressores (amb lector de targeta bancària) necessàries, com
també el paper per a les impressores. 

En  el  cas  que  s’utilitzin  els  terminals,  la  persona  denunciada  que  disposi  del
corresponent certificat digital admès per l’ATIB, pot consultar els detalls de la infracció
comesa  mitjançant  l’aplicació  “Carpeta  fiscal”  del  Portal  web  de  l’ATIB
(http://www.atib.es), en la que també podrà consultar els seus deutes pendents i pagades.

4. Tasques que ha de dur a terme la recaptació de zona i resolució de recursos 

1. La recaptació de zona ha de dur a terme els treballs materials i el suport necessaris
per tramitar els expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària que li
encarreguin els òrgans competents de l’Ajuntament,  com també la recaptació en via
voluntària i executiva de les multes corresponents. En tot cas, la recaptació de zona
notificarà els actes administratius dictats per aquests òrgans. 
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Així mateix, la recaptació de zona cada quinze dies ha de preparar les comunicacions
pertinents a l’Ajuntament de les sancions per la comissió d’infraccions greus i  molt
greus fermes en via administrativa que impliquen la pèrdua de punts en els permisos i
les llicències de conducció, per tal que l’Ajuntament les tramiti a la Direcció Provincial
de Trànsit amb els mitjans que s’estableixin a aquest efecte. No obstant, en el cas que
l’Ajuntament  així  ho  sol·liciti,  la  comunicació  de  la  pèrdua  de  punts  a  la  Direcció
Provincial  de Trànsit  la  podrà fer directament  la  recaptació de zona a  través  de les
aplicacions i sistemes d’interconnexió establerts a l’efecte. 

2.  Els  recursos  contra  els  actes  dictats  per  l’Ajuntament  en  el  si  dels  expedients
sancionadors  els  ha  de resoldre l’Ajuntament  mateix,  sense perjudici  de la  possible
col·laboració de la recaptació de zona en el cas en què l’Ajuntament ho demani. 

5. Formes de pagament de les sancions 

El pagament anticipat, en període voluntari i en període executiu del les multes es pot
fer  a  qualsevol  oficina  de  les  entitats  de  crèdit  col·laboradores  a  aquest  efecte  de
l’ATIB. 

Així mateix, pel que fa al pagament anticipat i en període voluntari també es pot fer en
les entitats financeres autoritzades a l’efecte per l’Agència Tributaria i també per via
telemàtica  mitjançant  la  passarel·la  de  pagaments  telemàtics  del  Portal  de  l’ATIB
[http://www.atib.es  >  Tributs  locals  >  Pagament  de  multes  de  trànsit  (període
voluntari)],  que  possibilita  l’emissió  telemàtica  del  corresponent  justificant  del
pagament realitzat. 

Tanmateix, en el cas que es facin servir les eines informàtiques a què es refereix la
clàusula 3.2 d’aquest Conveni, els agents de policia podran cobrar les multes per mitjà
de terminals subministrats per l’ATIB mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit. 

Pel que fa al pagament en via executiva, en el cas disposar d’un certificat digital admès
per  l’ATIB,  també es  podrà fer  per  mitjà  de  la  Carpeta  fiscal  del  Portal  de  l’ATIB
[http://www.atib.es > Carpeta fiscal], que possibilita l’emissió telemàtica del justificant
del pagament realitzat. 

6. Contraprestació econòmica 

1. Per cada expedient sancionador en matèria de trànsit i seguretat viària en què, d’acord
amb el que preveu aquest Conveni, intervingui la recaptació de zona i s’aboni la sanció,
l’Ajuntament ha d’abonar a l’ATIB la quantitat de 46,07 euros amb independència que
el  cobrament  es  faci  en  el  termini  de  pagament  de  la  resolució  sancionadora  o  en
període executiu. 

No obstant això, en el cas en què l’ingrés de la sanció es faci abans de l’acte resolutori o
si, una vegada iniciada la tramitació del procediment i emesa la notificació corresponent
per part de la recaptació de zona, es produeix l’anul·lació de la infracció o la baixa del
càrrec de la sanció, l’import a satisfer és de 26,67 euros. 
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Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior respecte a l’import a satisfer en els
casos d’anul·lació o baixa, si l’Ajuntament fa servir les eines informàtiques a què es
refereix  la  clàusula  3.2  d’aquest  Conveni,  l’Ajuntament  ha  d’abonar  a  l’ATIB  les
quantitats següents: 

— En tot  cas,  com a cost  per  inici  de gestió,  3  euros  per  cada infracció carregada
mitjançant els terminals subministrats per l’ATIB a l’Ajuntament. 

— 25 euros en el cas que l’ingrés de la sanció es faci abans que, si escau, es dicti la
resolució sancionadora. 

— 30  euros  en  el  cas  que  l’ingrés  de  la  sanció  es  faci  en  el  termini  voluntari  de
pagament obert amb la notificació de la resolució sancionadora. 

— 37  euros  en  el  cas  que  l’ingrés  de  la  sanció  es  faci  en  el  període  executiu  de
pagament. 

És a càrrec de l’Ajuntament el cost de les reposicions dels terminals i de les impressores
subministrades. 
Aquest cost es descomptarà de la liquidació anual a què es refereix l’apartat 3 d’aquesta
clàusula. 

2. Les quanties indicades en l’apartat anterior s’han de revisar anualment de manera
automàtica per aplicació de la variació anual de l’índex de preus de consum per a les
Illes  Balears  entre  els  mesos  de  gener  i  desembre  de  l’any immediatament  anterior
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística. 

3.  El  producte  obtingut  per  la  recaptació  en  període  voluntari  de  les  sanciones  no
formarà part de la base de càlcul de les bestretes mensuals establertes en el Conveni de
recaptació de 17 de juny de 1993. Així mateix, la contraprestació meritada en virtut
d’aquest Conveni serà incompatible amb la retribució prevista per a la recaptació de
sancions en via executiva en l’esmentat Conveni de recaptació de 17 de juny de 1993. 

4. Anualment, l’ATIB ha de liquidar el compte resultant de la recaptació de les sancions
i de la contraprestació econòmica meritada a favor de l’ATIB. Si la quantitat recaptada
és  superior  a  aquesta  contraprestació  econòmica,  s’ha  d’ingressar  la  diferència  a
l’Ajuntament, i, en cas contrari, no s’hi ha d’ingressar cap quantitat. En aquest darrer
cas, la diferència a favor de l’ATIB s’ha de compensar amb els ingressos derivats de la
recaptació dels anys posteriors. 

5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, s’ha de liquidar el compte resultant
de la recaptació de les sancions i de la contraprestació econòmica meritada a favor de
l’ATIB. Si la quantitat recaptada és superior a aquesta contraprestació econòmica, s’ha
d’ingressar  a  l’Ajuntament  la  diferència,  i,  en  cas  contrari,  no  s’ha  d’ingressar  cap
quantitat.  En  aquest  darrer  cas,  la  diferència  a  favor  de  l’ATIB  no  és  exigible  a
l’Ajuntament i el deute es considera extingit. 

7. Condicions d’ús i protecció de dades 
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1. L’ús de les dades no comporta, en cap cas, que l’ATIB n’adquireixi la titularitat. A
tots els efectes, la titularitat correspon a l’Ajuntament. 

2.  L’ATIB es compromet a  aplicar,  respecte  a les  dades  de caràcter  personal  que li
subministri l’Ajuntament, el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre
pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 i altres
disposicions de desplegament o complementàries que siguin d’aplicació. 

3. L’ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de
les que es descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les
funcions de gestió recaptatòria o de cobrament de deutes. Se’n prohibeix qualsevol tipus
de cessió, transferència o comunicació, ni tan sols per a la seva conservació, a altres
persones. 

L’ATIB coneix que si destina les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitza
incomplint les estipulacions d’aquest Conveni, serà considerada també responsable del
tractament i respondrà de les infraccions en què hagués incorregut. 

4. L’ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del
tractament  i  per  al  compliment  de  les  tasques  relacionades  amb  l’objecte  d’aquest
Conveni. 

5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l’ATIB procedirà a la destrucció de
les dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o documents en
els quals constin tals dades o les retornarà a l’Ajuntament. 

6. S’adjunta com a annex al present Conveni el document de mesures de seguretat que
l’encarregat del tractament es troba obligat a implementar d’acord amb allò que preveu
l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 

8. Durada del Conveni 

Aquest Conveni, que substitueix el Conveni de col·laboració signat per ambdues parts
el  10 de setembre de 2008 per a la gestió d’expedients sancionadors  en matèria  de
trànsit  i  seguretat  viària,  té  efectes a  partir  de la  data  de la  seva signatura i  té  una
vigència de 5 anys i  s’ha de considerar com a primer any el 2017. S’ha d’entendre
tàcitament prorrogat quan finalitzi, per terminis successius idèntics de 5 anys naturals,
llevat que qualsevol de les parts, amb una antelació mínima de 6 mesos, manifesti la
seva denúncia. 

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars. 

Palma, ___ de ___________ de 2017 
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Per l’Agència Tributària de les Illes Balears                                           Per I’Ajuntament
de Muro 

Annex 

1. Mesures de seguretat (nivell de seguretat) 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i la resta de normativa reguladora en matèria de protecció de dades,
el\/els fitxers objectes de l’encàrrec de tractament han d’adoptar, per evitar l’alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals que conté, un nivell mitjà
de seguretat. 

Per procurar a les dades tractades per compte del responsable el nivell mitjà de seguretat
legalment requerit, l’encarregada del tractament (ATIB - recaptació de zona) s’obliga a
adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzativa a les quals es refereix l’article 9 de
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
i  el  Reial  decret 1720/2007, de 21 de desembre,  pel qual s’aprova el  Reglament de
desenvolupament de l’esmentada Llei. 

L’encarregada del tractament es compromet a posar en coneixement del responsable
qualsevol modificació implantada sobre les mesures de seguretat que, en tot cas, mai
suposaran una vulneració de l’indicat nivell de seguretat. 

2. Identificació i autenticació 

Els usuaris únicament poden tenir accés autoritzat a les dades personals i als recursos
d’informació que siguin necessaris per dur a terme les seves funcions. 

Tots els usuaris han de tenir un codi d’identificació, que és únic i que està associat a una
contrasenya, que només sap l’usuari i que és personal i intransferible. 

No hi ha cap possibilitat que un mateix parell usuari-contrasenya sigui assignat a dos
usuaris diferents. 

3. Caducitat de les contrasenyes 

Tret que sigui necessari un canvi administratiu de la contrasenya perquè se sospita que
s’ha  romput  o  que  part  del  personal  autoritat  la  sap,  la  modificació  general  de  les
contrasenyes es farà d’acord amb el procediment següent: 

- Sistema operatiu: canvi de contrasenyes cada tres mesos. 

- Aplicacions: canvi de contrasenyes cada tres mesos. 

4. Limitació d’accessos 
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Per complir els principis del document de seguretat, les aplicacions permeten fins a tres
intents d’accés fallits. Quan això succeeix, l’aplicació es tanca i l’usuari ha d’intentar
connectar-se de nou. 

Una  vegada  superat  el  límit  establert  per  als  intents  fallits,  el  sistema  es  bloqueja
automàticament i és necessari acudir a l’administrador de l’aplicació per desbloquejar-lo
i generar una clau nova. 

5. Personal 

La  recaptació  de  zona  ha  de  mantenir  una  relació  d’usuaris  assignats  als  diferents
perfils, que estarà disponible per a l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-la en qualsevol
moment. 

6. Responsables de seguretat 

L’ATIB  i  la  recaptació  de  zona  han  designat  els  responsables  de  seguretat  dels
corresponents fitxers. 

7. Control d’accés 

No es permet l’accés de personal extern a la recaptació de zona a les dependències
d’ubicació dels fitxers. 

Els sistemes d’informació i també els fitxers automatitzats  processats per aquests  es
troben a la sala de servidors de la seu central de la recaptació de zona ubicada a Palma,
a l’oficina situada al carrer de Francesc de Borja Moll, 22. 

Només el personal de la recaptació de zona autoritzat pot tenir accés físic als sistemes
d’informació  ubicats  a  la  sala  i  ha  de  seguir  el  procediment  que  consta  en  el
corresponent document de seguretat. 

8. Gestió d’incidències 

Les incidències  es  classifiquen en diferents  nivells  (lleus,  intermèdies  o de caràcter
crític). 

Aquestes es registren en el corresponent llibre de registre d’incidències que és coordinat
i controlat pel responsable tècnic de seguretat de la recaptació de la zona.. 

L’ATIB comunicarà a  l’Ajuntament  totes  les  incidències  relacionades  amb les  seves
dades. 

L’Ajuntament delega a la recaptació de zona la tasca d’autoritzar la recuperació de les
dades de fitxers ubicats a les seves instal·lacions. 

El registre d’incidències ha d’estar a disposició de l’Ajuntament, que pot sol·licitar-lo
en qualsevol moment a l’ATIB. 
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9. Gestió de suports 

La recaptació de zona ha de mantenir un inventari amb els suports en què emmagatzema
les dades de l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-los en qualsevol moment. 

L’entrada i la sortida de suports es registra en el llibre corresponent, entrades o sortides
que només poden ser autoritzades pel responsable tècnic de seguretat. 

Els suports amb dades s’etiqueten seguint les pautes següents: 

- Els suports d’entrada i sortida de dades inclouen una etiqueta de visualització senzilla
per identificar-los fàcilment, que inclou les dades de nom del fitxer font de les dades i el
nom del fitxer de sortida inclòs en el suport, la data i l’hora d’enregistrament de les
dades en el suport. 

-  La  destrucció  de  suports  es  farà  de  la  manera  següent,  i  haurà  de  comptar  amb
l’autorització  del  responsable  tècnic  de  seguretat.  Es  destruirà  el  suport  físicament.
S’inscriurà la baixa a l’inventari del magatzem de suports, i  s’hi inclourà la data de
destrucció  i  la  identificació del  personal  encarregat  de destruir-lo.  En cas  que  sigui
possible, es reciclaran els rebuigs. 

- L’Ajuntament delega a la recaptació de zona la tasca d’autoritzar la sortida de suports
amb dades dels seus fitxers per exercir la tasca contractada. 

10. Còpies de seguretat i recuperació de dades 

La recaptació de zona farà una còpia de seguretat, almenys setmanalment, de les dades
de l’Ajuntament. 

La recaptació de zona farà un informe de verificació de les còpies de seguretat, almenys
semestralment,  que  posarà  a  disposició  de  l’Ajuntament,  que  podrà  sol·licitar-la  en
qualsevol moment sense avís previ. 

L’ATIB no farà proves amb dades dels fitxers de l’Ajuntament. 

La recaptació de zona emmagatzemarà una còpia de suport, i també dels procediments
de  recuperació  en  una  ubicació  diferent  de  la  del  seu  sistema  d’informació  de
l’Ajuntament. 

11. Criteris d’arxiu, custòdia de documentació i emmagatzematge de suports no
automatitzats 

La recaptació de zona emmagatzemarà les dades dels fitxers de l’Ajuntament de manera
que siguin fàcilment localitzables i consultables. 

Per emmagatzemar documents amb dades de l’Ajuntament, s’utilitzaran dispositius amb
mecanismes que n’obstaculitzin l’obertura. 
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12. Auditories 

L’ATIB  farà,  almenys  cada  dos  anys,  una  auditoria  de  les  mesures  de  seguretat
implantades  en  el  sistema  d’informació  en  què  es  tracten  les  dades  dels  fitxers  de
l’Ajuntament, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.>>

Vist l’informe favorable de la comissió de comptes i hisenda de data 26 de juny de
2017.

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

1.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Muro per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i
seguretat viària. 

2.- Comunicar el present acord a  l’Agència Tributària de les Illes Balears, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

10È.-  EXPEDIENT  2/2017  DE  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÈDITS.  

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que el seu grup està en
contra. Hi ha factures de telecomunicacions amb informe desfavorable del tècnic. Ve
una factura de festes de l'any 2015. Com pot ser? No és lògic, és estrany. No crec que
sigui el procediment i les maneres.

El Ple de l'Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, PP i El PI; i sis
vots en contra dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE I MÉS-APIB; aprova l'expedient
2/2017 per un import total de 14.335,56 euros.

MOCIÓ D'URGÈNCIA.  

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que presenta moció
d'urgència:

En vista que els bancs han estat els grans vencedors d'aquesta crisi, fent acopiament de
pisos i propietats de gent que ha esdevingut insolvent, i perquè encara no hem sortit de la
crisi, i la precarietat laboral ha anat en augment, presentam una moció d'urgència perquè
els bancs alliberin el màxim nombre de pisos possible per a destinar-los a lloguer social,
com a una de les compensacions a les que consideram estan obligats per no haver tornat els
60.000 milions d'euros que se'ls va donar perquè no s'enfonsassin, mentre s'enfonsaven les
famílies. Els bancs tenen un deute molt important amb la societat.

El Sr. batle demana: la podràs passar a Secretaria?
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El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que Espanya és l'únic
país que no tornaran els doblers que varen rebre. 

El Sr. batle diu: posau tots els bancs dins el mateix paquet.

El Sr. Jaume Payeras diu que si es fa esmena dient que la moció es refereix als bancs que
han estat rescatats, l'accepten.

Es somet a votació la declaració de la urgència de la moció, i s'obté el següent resultat: sis
vots a favor dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB; i set vots en contra
dels grups municipals CDM, PP i el PI. 

Per tant, es rebutja la declaració de la urgència de la moció.

11È.- PRECS I PREGUNTES.  

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana per la sèquia de
la travessia Rector Villalonga. Demana al Sr. Juan Escalas si ha fet qualque altre gestió.

El Sr. Juan Escalas diu que ho va dir al zelador que digui al senyor que ha d'avisar a
GESA. Ho han d'arreglar ells, GESA.

El  Sr.  Jaume Payeras  diu  que  fa  tres  anys  que  hi  ha  la  sèquia  enmig.  Ho  pot  fer
l'Ajuntament, i fer-li pagar. Ningú ha anat a parlar amb GESA. La sèquia dóna danys i
perjudicis als veïns. 

El Sr. Juan Escalas diu que recolleix les seves recomanacions i li contestarà.

El Sr. Jaume Payeras parla del tema dels retrovisors. 

El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que cada setmana diu a
Macià que repasi el tema dels retrovisors.

El Sr. Jaume Payeras diu que n'hi ha un que hi ha hagut cops, i n'hi haurà més si no el
posam. I altra de la cantonada dels carrers Porrassar i Frai Miquel Poquet, que si no
treus mig cotxe enmig no hi veus. Demana que l'estop ho facin al carrer Frai Miquel
Poquet. Diu que el dia del sopar a la fresca hi va haver manca de contenidors per a
poder  reciclar.  Si  per  altres  anys  es  podrien  posar.  Demana  que  en  tornar,  si
l'Ajuntament dóna el beure, que sigui fresquet. Diu que ahir, dia de l'orgull, està molt
content  perquè  hi  havia  la  bandera  que  representa  el  col.lectiu.  Varem aprovar  una
moció que deia moltes més coses, ni hem fomentat, ni hem cap acte. Demanaríem que
per a l'any que ve, fer més actes. Demostram que no tenim igualtat d'homes i dones, en
el tema de la festa de les quaranta voltes. Quaranta voltes d'un home valen més que
quaranta voltes d'una dona.

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que la prova es organitzada
pel Club Esportiu Mallorca Nord.  Nosaltres no hem dit  mai  quina quantitat  s'ha de
donar ni a un ni a l'altre.
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La  Sra.  Margalida  Portells,  regidora  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  diu  que  s'ha
equiparat la “milla” i no s'ha equiparat les quaranta voltes. Les dones no han acabat mai
les quaranta voltes. Només les acaba l'home. No sé perquè no es deixa acabar a les
dones. S'haurien de fer dues carreres paral.leles.

El  Sr.  Jaume Payeras  demana  si  és  lògic  això.  Qui  posa  el  premi  i  els  doblers  és
l'Ajuntament de Muro, i no pot permetre aquestes coses. No s'ha equiparat l'home i la
dona en la carrera de les quaranta voltes. Què passarà el dia que guanyi una dóna?

El Sr. batle demana: qui va proposar els premis per les quaranta voltes, l'Ajuntament o
Mallorca Nord?

El Sr. Jaume Payeras diu que no ho sap. L'Ajuntament ha de fomentar la igualtat.

La Sra. Margalida Portells diu que ho desconeixia, pensava que s'havia equiparat. Hi ha
una persona que prepara els sobres amb els premis.

El Sr. batle diu que la intenció de l'Ajuntament no era pagar més als homes. La prova
l'organitza Mallorca Nord.

El Sr. Antoni Serra demana a l'interventor si varen venir a demanar els doblers per a
cada categoria, o un lot de doblers.

L'interventor diu que varen demanar un lot de doblers, no un per cada categoria.

El Sr. Jaume Payeras llegeix un texte publicat al facebook per Antoni Serra: “com diu
en Jaume Famoso s'ha d'esser molt inepte per publicar una notícia sense demanar primer
als responsables que pertoca”. I demana : Això m'ho dius a jo o al periodista? Jo no he
publicat res. Aquesta festa que fan les meves nines, a les piscines de Muro, com fa
tothom, aquesta notícia que surt aquí no és la que volíeu filtrar, volíeu filtrar que jo
havia  fet  una  festa  il.legal.  Jo  no  gestion  res,  vosaltres  gestionau  i  demostrau  una
ineptitud. Sabíeu que teniem permís i que ho han fet moltes altres persones. Quan vaig
acabar la festa vaig fer neta tota la piscina. Molt poques feines teniu si l'únic que feis es
controlar-nos el que feim nosaltres dos. Nosaltres mai hem anat per temes personals.

La Sra. Margalida Portells diu que la primera vegada que varen correr dones es va donar
premi, i no estava previst que correguessin dones. Fa uns tres anys ens donarem compte
d'aquest desfase. 

En aquest moment de la sessió, essent les 22'10 hores es duu a terme un recés de vint
minuts.

El Sr. Jaume Payeras diu: Sr. president dels toros: han acabat?

El Sr. Antoni Serra diu que varen acabar.

El Sr. Jaume Payeras diu que troben que l'Ajuntament hauria de fer un comunicat.
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El Sr. Antoni Serra diu que l'Ajuntament no surt mal parat.

El  Sr.  Jaume Payeras  diu:  et  llegiré  la  crònica.  A continuació  procedeix  a  llegir  la
crònica de la corrida. Diu que es suposa que hi ha una trama, hi ha hagut actes que no
són comuns d'una festa de toros. El nom de Muro queda així com queda. Heu donat
doblers,  i  no  es  pot  fer.  S'hauria  de  fer  un  comunicat  dient  el  que  ha  passat.  Qui
comanda és el president. Demanam una explicació del que va passar.

El Sr. Antoni Serra diu que el batle li va delegar la presidència, i quan va acabar s'en va
anar a casa seva.

El Sr. batle diu que l'Ajuntament lloga la plaça i cobra un lloguer, no subvenciona la
corrida, compra unes entrades pels funcionaris i regidors, i es paguen. El batle delega la
presidència.  Va  passar  el  que  la  gent  diu  que  va  passar.  Els  responsables  eren  els
llogaters. Si l'empresari troba que ha de denunciar els toreros ho ha de fer.

El Sr. Jaume Payeras diu que l'Ajuntament en forma part: la presentació del cartell dins
la biblioteca, llogar la plaça, la manera de subvencionar els toros, comprant i regalant
entrades.  Ens diuen de “baturros” a  diferents  foros,  als  murers.   Veient  tot  això,  el
president era delegat del batle, hauria de fer un comunicat.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que una de les coses que
procupa  és  el  funcionament  de  l'Ajuntament  en  relació  als  toros.  S'anuncien  tres
activitats  taurines.  Després  resulta  que  l'Ajuntament  no  autoritza  l'activitat  de
“recortes”. Es va posar damunt el programa. El tema de la seguretat: es va apagar el
llum i el llum d'emergència de les escales no s'encenia.

El Sr. batle diu que el grup electrògen està entre tres i cinc segons.

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que el president
dels toros no va fer res, com a Capellans. Un dels valors que hauria de tenir el regidor és
la paraula, va dir que en quinze dies es reuniria amb la gent de Capellans. No sé si t'ha
fuit del cap, o si passes dels veïns de Capellans o no n'hi ha pus. 

El Sr. batle diu que es contestarà per escrit. 

El Sr. Miquel A. Tortell, dirigint-se al Sr. Juan Escalas, diu que el dia de Sant Joan va
venir amb una camisa color blau “mahón”. És la que t'agradava o simbolitza qualque
cosa més?

El Sr. Juan Escales diu: m'ho pensaré i et contestaré. No contest pardalades.

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell  diu  que  hi  ha  hagut  comentaris  ofensius,  representa  una
ideologia preconstitucional. Deman si té relació. Dins aquest Ple he sentit coses greus.
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El Sr.  Jaume Payeras diu que dins una sessió plenària ha sentit,  referent a ells  dos:
“aquells dos, com un temps, fermats a una columna i dos tirs.” Els que feien això duien
les camies blaves “mahón”, aquestes camies varen fer molt de mal.

El Sr. Juan Escalas diu: en cap moment he dit això. Si aquestes paraules estan gravades,
i els he dit jo, anem al Jutjat.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que fa dos o tres mesos es va aprovar una moció d'impulsar
i reactivar el reglament de participació ciutadana.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal el PI, diu que hi pensa. Està mirant
la norma.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que referent al cicle d'activitats esportives, concretament la
part hípica, hi va haver reunió per a renovar un conveni. La quantia és de 27.500 euros.
Vaig demanar quants d'anys feia que estava firmat el conveni.

La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que contestarà per
escrit.

El Sr. Miquel A. Tortell demana com així no s'ha fet procediment negociat i sempre s'ha
donat  a  la  mateixa empresa.  Diu:  els  focs  de Sant  Guillem me varen agradar  molt.
M'agradaria  que  fossin  per  Sant  Joan,  l'any que  ve.  Referent  a  la  línia  verda,  vaig
demanar quines incidències hi havia. No ens paseu tant de “quesitos” i gráfiques, vull
dades de veres, que periòdicament se'ns passin.

El Sr. Antoni Serra diu que contestarà per escrit.

El Sr. Miquel A. Tortell demana per la reiteració de denúncies  de mal ús de voreres per
part dels comerços. Què ha fet l'Ajuntament?

El Sr. Miquel Porquer diu que dia setze es va fer una actuació per part de la policia,
s'han donat deu dies, i després s'actuarà.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que va fer una pregunta fa uns quatre mesos. Demana què
cobren els treballadors subcontractats de l'empresa de neteja, per hora. Quan es va donar
el lot del tram núm. 3 d'hamaques?

El Sr. batle diu que es va fer Mesa de Contractació, a la que estaven convidats tots els
regidors. Et contestarem per escrit. El lot de Capellans està autorizat per Demarcació de
Costes, i està contractat.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que hi ha hagut dotze sancions, per vint-i-sis cotxes de sis
empreses de lloguer de vehicles. Pensau dur a terme les sancions proposades? Quines
inciatives  hi  ha  damunt  el  caos  a  Platja  de  Muro,  per  renous,  per  ocupació  de  via
pública?
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El Sr. batle diu: agrairia que li passis la pregunta per escrit al secretari. La Junta de
Govern Local  va demanar  al  Parc Natural  que per  favor  tengués  cura dels vehicles
aparcats.  Fins  ara  no  ha  tengut  molt  d'efecte.  Pensam  dur  a  terme  les  sancions
proposades. Contestarem per escrit

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell  demana a  la  regidora Margalida M. Forteza:  Feis  comptes
desmuntar el punt d'informació juvenil?

La Sra. Margalida M. Forteza diu que contestarà per escrit.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: Què feis comptes fer? Si pensau substituir aquest servei per
un altre, o si voleu col.locar a qualcú.

El Sr. Miquel A. Tortell demana pel recurs dels municipals contra la convocatòria de la
borsa d'interins de policia. Quina és la motivació? I en quin punt està? 

El Sr. José Juan Aguiló diu que contestarà per escrit.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que les pèrdues pel camp de Golf són incalculables. Hi ha
un procurador que vos ha fet un gol per l'esquadra. De moment vos ha fet pagar 8.237
euros, i arriba a demanar 36.000 euros. Què feis comptes fer? Si qualque dia sabrem què
ha costat el camp de golf.

La  Sra.  Margalida  Portells,  portaveu  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  demana  pels
guardons que s'han atorgat a Platja de Muro, bandera blava: Què signifiquen? Quines
millores tenim previstes fer a la zona de Platges de Muro? Si em fet algun avanç en la
recepció dels polígons que tenim pendents. En quin punt està el tema del boulevard? I el
carril bici?

El Sr. Miquel Porquer diu que la bandera blava afecta a temes de platja, s'ha rebut per
tercer any consecutiu.

La Sra. Margalida Portells diu que hagués estat bé informar que hi havia aquest acte.

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que  s'encarregarà  que  li  arribi  informació  del  tema  dels
polígons, del boulevard i del carril bici.

La Sra. Margalida Portells demana quina valoració fan els comerços de Muro de les
campanyes de promoció.

El Sr. Miquel Porquer diu que l'Ajuntament fa col.laboració econòmica, aportant uns
mil euros.

La Sra. Margalida Portells demana per la convocatòria de subvencions del Pla especial
per a despeses corrents.

L'interventor diu que l'Ajuntament s'ha acollit a la convocatòria. Pendent que s'aprovi la
quantia, i de presentar justificació.
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La Sra. Margalida Portells demana per la convocatòria del Pla d'Obres i Serveis 2017-
2018.

El Sr. batle diu que no es sap encara els projectes que es presentaran. Es poden presentar
fins a cinc projectes.

La  Sra.  Margalida  Portells  demana  per  la  convocatòria  d'ajuts  per  intervencions
arqueològiques.

El Sr. Miquel Porquer diu que ho du Cati Mari, i ho demanarà.

La Sra. Margalida Portells diu que hi ha una convocatòria de subvencions de cultura. A
nivell esportiu, hi ha ajuts pel manteniment de les instal.lacions esportives.

La Sra. Margalida Portells demana per la correguda de bous. Hi havia tres corregudes
previstes. És el centenari de la plaça de Muro. Hi ha hagut toreros que no han cobrat,
dues apagades de llum, problemes amb l'entrada de menors. Què en pensau?

El Sr. batle diu que l'Ajuntament de Muro va llogar la plaça a un promotor i va comprar
entrades que va regalar als regidors i funcionaris.

La Sra. Margalida Portells demana per la valoració per a l'any que ve.

El Sr. batle diu que ho estudiaran.

La Sra. Margalida Portells  demana pel tema de Capellans,  pla de seguretat  per a la
prevenció d'incendis a la zona d'es Comú: s'ha fet qualque intervenció?

El Sr. Antoni Serra diu que de moment no.

La Sra. Margalida Portells diu que hi ha brutor constant. També llenya seca i arbres
morts.

El Sr. Antoni Serra diu que ho mirarà i li contestarà.

La Sra.  Margalida Portells diu que les voravies no estan fetes,  si  seria possible una
retolació  més  atractiva.  Diu  que  hi  ha  manca  de  papereres.  Demana  per  les  zones
comunes de Capellans. Qui ho controla? Qui ho fa net?

El Sr. Antoni Serra diu que ho fa net cada veïnat.

La Sra. Margalida Portells demana per les multes ACIRE de Capellans.

El Sr. José Juan Aguiló diu que es posen multes.

La Sra. Margalida Portells demana si se li poden passar per escrit les multes que es
posen.

35



La Sra. Margalida Portells diu que sabem que hi ha entre vint i trenta casetes llogades.
Demana si es fa control. Si se'ns informarà tot d'una es llevin les concessions. Si tenim
llistat de gent que vulgui entrar en aquestes casetes.

El Sr. batle diu que llevar una caseta serà un tràmit bastant complicat.

El Sr. Miquel A. Tortell demana si l'Ajuntament pot recuperar d'ofici un caseta.

El secretari diu que és una potestat que estableix el reglament de béns de les entitats
locals.

La  Sra.  Margalida  Portells  demana per  les  obres  de  reforma dels  banys  de l'escola
graduada.

El Sr. Miquel Porquer diu que han començat les obres.

La Sra. Margalida Portells demana per les obres del teatre, i pel bany dels minusvàlids.

El Sr. Miquel Porquer diu que no hi ha altra solució pel que fa al bany de minusválids,
per a complir la normativa.

La Sra. Margalida Portells demana referent al tema educatiu, a una reunió que varen
anar l'equip de govern, i que no varen voler la presència de l'equip directiu.

La Sra. Margalida M. Forteza diu que la reunió la varen demanar des de l'Ajuntament.
Crec que estas confusa. No estava prevista la presència de l'equip directiu.

La Sra. Margalida Portells demana pel tema del tècnic d'esports.

El secretari diu que es va cridar a una al.lota que estava a la llista, i va dir que s'ho
pensaria. De moment no ha contestat.  A la Junta de Govern Local es va parlar de fer un
contracte de serveis.

El Sr.  Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana si està previst
comprar qualque aparell per a determinar si la beguda és alcohòlica.

El Sr. José Juan Aguiló diu que ho estan mirant, si estan homologades les tires reactives.

El Sr. Martí Siquier diu que estaria bé que estàs disponible per enguany.

El Sr. Martí Siquier demana pel servei públic d'atenció a la primera infància. Diu que hi
va haver una reunió sol.licitada pel grup de mares, per a parlar de possibles millores.
Formula una sèrie de preguntes dirigides al Sr. batle:

 Per què no vareu convocar a la concessionària si les sol·licitants de la reunió ho
demanaren?
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 Per què la sol·licitant, la representant figurant a la instància, va cridar el mateix
dematí demanant el perquè no s'havia convidat a la concessionària, i ningú li va
voler dir?

 Qui  sou  vosaltres  per  anul·lar  una  petició  de  convocatòria  a  una  empresa
concessionària que fa la gent del poble?

El Sr. batle diu que varen considerar que no tenia res a veure la concessionària.

A  partir  d'aquest  moment  el  secretari  intenta  fer  una  transcripció  literal  de  les
intervencions, i fins el moment que es dirà.

El Sr. Martí Siquier dirigint-se a la Sra. Margalida M. Forteza diu: volies embullar a la
gent, vares fer demagògia barata i gratuïta...... 

El Sr. batle diu: jo crec que no hi eres, et puc donar la meva opinió i demagògia ......

El Sr. Martí Siquier diu: hi havia la meva dona i altre gent que ho ha confirmat. Vares
fer demagògia barata i gratuïta davant un grup de persones que no té tota la informació
que  tú  tens.  Fer  demagògia  d'aquesta  manera  et  surt  gratis.  Aquesta  gent  no  tenia
arguments sòlids per a poder debatre el que tú deies.

La Sra. Margalida M. Forteza diu: quina és la pregunta?

El Sr. Martí Siquier diu: ara és una exposició i després faré la pregunta.

El Sr. batle diu: què és un prec, una pregunta? 

El Sr. Martí Siquier: tú jugaves amb diferents cartes ....

La Sra. Margalida M. Forteza diu: les mateixes que jugues tú.

El Sr. Martí Siquier diu: vares donar a entendre un parell de coses ....

La Sra. Margalida M. Forteza diu: quines? Tú no hi eres.

El Sr. Martí Siquier diu: vares polititzar la reunió, jo no vaig venir per no polititzar la
reunió. Jo no soc com vosaltres.

El Sr. batle diu:  no vares venir perquè ja venia polititzat.

El Sr. Martí Siquier diu: vosaltres polititzau les reunions i familiaritzau els contractes.

El Sr. batle diu: secretari, que consti en acta això que diu el Sr. Martí Siquier.

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell  diu:  donam  suport  a  aquesta  afirmació.  Familiaritza  els
contractes.

El Sr. batle diu: ningú t'ha convidat a aquest enterro. 
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El Sr. Miquel A. Tortell diu: estic assegut aquí.

El Sr. batle diu: no tens la paraula i en tornar a xerrar ......

El Sr. Miquel A. Tortell diu: estic assegut aquí.

El Sr. batle diu: pots agafar el portal.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: crida els municipals.

El Sr. batle demana al secretari que consti en acta la falta de respecte del Sr. Miquel A.
Tortell.

El Sr. Miquel A. Tortell demana en què ha consistit la falta de respecte.

El  Sr.  batle  diu:  he  demanat  que  per  favor  callasis  i  has  volgut  seguir  la  teva
interpelació.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: em treus de la Sala? No és vera?

El Sr. batle diu: t'ho he demanat.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: m'agradaria saber el motiu.

El Sr. batle diu: la falta de respecte, entrar quan no et tocava.

El Sr. Jaume Payeras diu: si actues així amb tothom, només ho fas amb Miquel Àngel i
jo, demostra la teva actitud.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: es diu arbitrarietat.

El Sr. Miquel A. Tortell surt de la Sala en aquest moment.

Fins aquí, l'intent de transcripció literal.

El Sr. Martí Siquier diu: m'acuses de coses sense que em pugui defensar. Dic que ets
una mentidera.

La Sra. Margalida M. Forteza diu que té l'acta de la reunió.

El Sr. Martí Siquier diu: t'hauries de preocupar perquè la concessionària compleixi.

El Sr. Martí Siquier formula una relació de preguntes dirigides a la regidora d'educació:

 Aquest servei què és realment, una guarderia o una escoleta d'infants?
 És un servei públic o privat?
 També vares a donar entendre que l'empresa adjudicatària tenia dret d'admissió?
 L'empresa adjudicatària té llicència d'Activitat i d’Obertura?

38



 Teniu la relació de personal contractat de l'empresa? I de ses modificacions que
s'han produït ?

 Sabeu si l'empresa ha donat vacances als treballadors? Quan? A quí? Sabeu si
s'han cobert aquestes vacances?

 Quin període lectiu té establert l'Ajuntament? Sabeu si aquestes vacances han
coincidit amb període lectiu?

 Teniu còpia del justificant de Cotització a la Seguretat Social de tot el personal
que presti serveis a la guarderia?

 I els Certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries?
 Heu  modificat  les  places  escolars  ofertades  establert  al  Plec  de  Condicions

Tècniques?

 Respecte al Projecte Educatiu:

 S'ha creat aquesta comissió de seguiment i control?
 Qui forma part d'aquesta comissió de seguiment?
 Quin control s'ha fet sobre aquesta concessió?

-  Quin calendari de reunions heu tingut durant aquest primer any de vigència de la
concessió?
- També s'establiren una sèrie de punts febles respecte al pati, tal com: material en mal
estat, espai pobre en quant a vegetació, poc estètic, no convida al joc, paviment dur,
acumulació d'aigua quan plou. Heu fet qualque cosa per solventar aquestes deficiències?

La Sra.  Margalida  M.  Forteza  diu  que  a  la  reunió  no  va  assistir  la  concessionària.
Després es faria una reunió conjunta. Per a demanar una serie de millores: climatització,
pati, etc. Vaig demanar disculpes a les mares. Et farem arribar la documentació.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, expressa la seva queixa per no
haver pogut intervenir el seu grup al torn de precs i preguntes.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
24'00 hores del dia 29 de juny de 2017, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
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