
ACTA NÚM. 2 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL VINT-I-TRES DE FEBRER 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 23 de febrer 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 21’00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora,  i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1R.-  APROVACIÓ  D’ACTES  ANTERIORS  (NÚM.  16,  17  I  18;
CORRESPONENTS  A  LES  SESSIONS  D'11  DE  NOVEMBRE,  28  DE
NOVEMBRE I 29 DE DESEMBRE, TOTES ELLES DE 2016).

L'acta de la sessió extraordinària d'11 de novembre de 2016 es aprovada per unanimitat.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que a la pàgina 2 de
l'acta núm. 17, de 28 de novembre de 2016, dintre de la seva intervenció s'ha d'afegir:
“Una vegada han tombat  dos  recursos seria  convenient  cercar  l'assessorament  d'una
altra empresa.”

L'acta  de  la  sessió  extraordinària  de  28  de  novembre  de  2016,  amb  la  rectificació
esmentada, es aprovada per unanimitat.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que a la pàgina 24, de
l'acta de la sessió de 29 de desembre de 2016, on diu: “El Sr. Rafel Gelabert diu que
creu que el Sr. Juan Escalas du les seves àrees molt malament.”
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Ha de dir: “El Sr. Rafel Gelabert diu que creu que el Sr. Miquel Porquer du les seves
àrees molt malament”.

L'acta de la sessió ordinària de dia 29 de desembre de 2016 es aprovada amb dotze vots
a favor i l'abstenció de la Sra. Margalida Portells, que manifesta que no va ser present a
la sessió.

2N.-  PROPOSTA  QUE  PRESENTA  EL  PI-PROPOSTA  PER  LES  ILLES
BALEARS  PER  MODIFICAR  ELS  CRITERIS  DE  REPARTIMENT  DELS
FONS PRODUÏTS PER L'IMPOST DEL TURISME SOSTENIBLE. 

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

<<MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS PER
MODIFICAR ELS CRITERIS DE REPARTIMENT DELS FONS PRODUÏTS PER
L'IMPOST DEL TURISME SOSTENIBLE.

ANTECEDENTS

L'Impost del Turisme Sostenible és un impost finalista, per tant és un impost dirigit a
una sèrie de finalitats com són la protecció, preservació i recuperació del medi natural o
la millora de la qualitat i la competitivitat del sector turístic.

La decisió sobre el repartiment d'aquests fons legalment s'ha de fer elegint els projectes
que s'ajustin més a les finalitats descrites a la llei. Correspon a una comissió realitzar la
proposta de quins són els projectes que seran finançants a través dels fons recaptats per
aquests impost.

Que la Comissió no s'hagi de subjectar a cap criteri objectiu a l'hora de fer aquesta
proposta d'elecció i que hi hagi una majoria de membres del Govern Balear suposa una
distorsió en un funcionament participatiu i transparent a l'hora de prendre decisions.

Així és com el fet que no s'hagi acceptat cap dels projectes presentats pels ajuntaments
de  Balears  (més  de  100)  a  la  primera  convocatòria  de  repartiment  del  fons  resulta
xocant i rebutjable.

Si  el  criteri  era  que  resultaven  prioritaris  els  projectes  presentats  per  altres
administracions  s'hauria  d'haver  fixat  a  la  convocatòria  i  així  s'hauria  estalviat  als
ajuntaments un temps i uns recursos que han resultat inútils per raons no justificades, no
per la norma legal de l'impost, ni per la convocatòria.

ACORD:

El plenari de l'Ajuntament insta al Govern de les Illes Balears.

1.- A modificar les regles de funcionament de la Comissió d'Impuls Sostenible per tal
que les propostes del Govern necessitin d'un mínim de consens entre les parts per ser
aprovades.
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2.- A establir alguns criteris objectius en el repartiment. Criteris que poden ser per zones
o  per  administracions.  Si  és  per  zones  que  com a  mínim el  50% o  un  determinat
percentatge dels fons recaptats s'han de dedicar a la zona d'on provenen els recursos (a
infraestructures  i  equipaments  directament  vinculats  i  que  donen  servei  a  aquestes
zones). Si és per administracions que com a mínim el 30% o un determinat percentatge
dels  fons  recaptats  per  un  municipi  s'hagin  de  dedicar  als  projectes  presentats  pels
ajuntaments.>>

El Sr. batle diu que el grup CDM presenta una esmena, afegir un tercer punt:

“3.- Per agarantir  els punts anteriors que el  Govern presenti  o recolzi les iniciatives
legistatives oportunes per tal que quedi reflectit a la pròpia llei de l'impost de turisme
sostenible.”

El Sr. batle diu que la mateixa llei hauria de deixar determinat com s'han de distribuir
els fons.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que li pareix bé que es
pugui regular. Crida l'atenció el repartiment i la finalitat cap allà on ha anat. Pareix que
se suplia la mancança de pressupost de la Conselleria de Medi Ambient.

El Sr. Miquel Poquer diu que va assistir a reunió de la FELIB, i tots els presents estaven
indignats amb aquest sistema de repartiment. També amb la falta de comunicació, molta
gent va fer projectes que no han servit per res. Creim que és un tema finalista i hauria de
venir especificat a quins projectes va i a on va.

El Sr. Rafel Gelabert diu que les bases de la convocatòria, que va demanar a la comissió
informativa, no li han arribat. L'Ajuntament de Muro ha estat un dels pocs que no ha
presentat cap projecte. Per a saber perquè no varem presentar cap projecte, la defensa
del Sr. Miquel Porquer fou que no estava pressupostada la inversió. Vaig demanar qui
va fer la interpretació d'aquestes bases. Estaria be tenir qualque projecte preparat, per si
un moment donat surt una convocatòria tenir-lo per a presentar.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que la idea és
que aquesta convocatòria hi sigui cada any.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que els projectes
també es poden presentar a través de la convocatòria del pla d'obres i serveis. Aquests
doblers que abans no teníem i ara tenim, són per una finalitat.

El  Sr.  batle  diu  que  totes  les  obres  aprovades  venen  d'imposts  que  haurien  de  ser
finalistes, com els claveguerams o les taxes d'aigua.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que no ha rebut les
bases de la convocatòria. 

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que  segons  les  bases  les  inversions  no  han  d'estar
pressupostades. Es va fer una mala interpretació.
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El Sr. Rafel Gelabert demana quin tècnic va dir que havien d'estar pressupostades. Per
això vaig demanar les bases.

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que es va dir que
no s'havia arribat a temps, que va passar el termini.

El Sr. batle diu que va dir que l'Ajuntament no va rebre cap convocatòria. El Govern
se'n ha rigut de tots els ajuntaments que han presentat.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que si s'hagués arribat a temps es podria criticar l'acció del
Govern.

El Sr. batle diu que l'Ajuntament no va ser convidat a aquesta convocatòria, i no vàrem
presentar cap projecte. El Govern ha donat projectes, i ni un dels ajuntaments.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu  que  si  hi  hagués  hagut  repartiment  als  ajuntaments,
l'Ajuntament de Muro hagués quedat exclòs perquè no va presentar cap projecte.

El Sr. batle demana si és correcta l'actuació del Govern.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que han anat a tapar
les fuites que més bé puguin afavorir a tots els mallorquins.

El Sr. batle demana al Sr. Jaume Payeras si està d'acord amb el repartiment.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que no hi ha cap ajuntament content, i es gasten quaranta
milions d'euros. A qui es fa content? Fer política, és fer content a la gent? S'ha gastat en
qüestions estratègiques per a tots, la política no és fer content a la gent.

El Sr. batle diu que les infraestructures són evidentment necessàries i ningú les critica.
El que no havia d'haver fet el Govern és obrir aquesta convocatòria, i després riure's
dels ajuntaments.

La  Sra.  Margalida  Portells  diu  que  de  manera  indirecta  es  beneficiaran  molts
ajuntaments.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que és surrealista dur aquesta proposta, quan no heu fet cap
projecte.

El Sr. Martí Siquier diu que la contesta del batle que no l'han convidat és pobre. Som
molt crítics amb el repartiment que s'ha fet. Votarem en contra de la moció, per defectes
que han vist a la moció. Som partidaris que cada poble ha de tenir una assignació i que
hi hagi un criteri de repartiment.

El Sr. Jaume Payeras diu que no es manté enlloc el primer punt, és una mentida. I el
segon punt tampoc, són criteris establerts. No entenem a què ve aquesta moció. Votarem
en contra.

Es sotmet a votació l'esmena presentada pel grup CDM i s'obté el següent resultat:
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Vots a favor: 7 dels grups municipals CDM, PP i El PI.
Vots en contra: 4, dels grups municipals PSIB-PSOE i I MÉS-APIB.
Abstencions: 2, del grup municipal UIM.

Per tant, l'esmena es aprovada.

A continuació es sotmet a votació la proposta següent, incloent l'esmena:

<<MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS PER
MODIFICAR ELS CRITERIS DE REPARTIMENT DELS FONS PRODUÏTS PER
L'IMPOST DEL TURISME SOSTENIBLE.

ANTECEDENTS

L'Impost del Turisme Sostenible és un impost finalista, per tant és un impost dirigit a
una sèrie de finalitats com són la protecció, preservació i recuperació del medi natural o
la millora de la qualitat i la competitivitat del sector turístic.

La decisió sobre el repartiment d'aquests fons legalment s'ha de fer elegint els projectes
que s'ajustin més a les finalitats descrites a la llei. Correspon a una comissió realitzar la
proposta de quins són els projectes que seran finançants a través dels fons recaptats per
aquests impost.

Que la Comissió no s'hagi de subjectar a cap criteri objectiu a l'hora de fer aquesta
proposta d'elecció i que hi hagi una majoria de membres del Govern Balear suposa una
distorsió en un funcionament participatiu i transparent a l'hora de prendre decisions.

Així és com el fet que no s'hagi acceptat cap dels projectes presentats pels ajuntaments
de  Balears  (més  de  100)  a  la  primera  convocatòria  de  repartiment  del  fons  resulta
xocant i rebutjable.

Si  el  criteri  era  que  resultaven  prioritaris  els  projectes  presentats  per  altres
administracions  s'hauria  d'haver  fixat  a  la  convocatòria  i  així  s'hauria  estalviat  als
ajuntaments un temps i uns recursos que han resultat inútils per raons no justificades, no
per la norma legal de l'impost, ni per la convocatòria.

ACORD:

El plenari de l'Ajuntament insta al Govern de les Illes Balears.

1. A modificar les regles de funcionament de la Comissió d'Impuls Sostenible per
tal que les propostes del Govern necessitin d'un mínim de consens entre les parts
per ser aprovades.

2. A establir alguns criteris objectius en el repartiment. Criteris que poden ser per
zones o per administracions. Si és per zones que com a mínim el 50% o un
determinat  percentatge  dels  fons  recaptats  s'han  de  dedicar  a  la  zona  d'on
provenen els recursos (a infraestructures i equipaments directament vinculats i
que donen servei a aquestes zones). Si és per administracions que com a mínim
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el 30% o un determinat percentatge dels fons recaptats per un municipi s'hagin
de dedicar als projectes presentats pels ajuntaments.

3. Per agarantir els punts anteriors que el Govern presenti o recolzi les iniciatives
legistatives oportunes per tal que quedi reflectit a la pròpia llei de l'impost de
turisme sostenible.”

El Ple de l'Ajuntament, amb 7 vots a favor dels grups municipals CDM, PP i El PI; 4
vots en contra dels grups municipals PSIB-PSOE i MÉS-APIB; i 2 abstencions del grup
municipal UIM; aprova la proposta. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que pensen que l'esmena hauria d'haver passat per comissió
informativa, i que no han tengut les bases de la convocatòria que havien sol.licitat.

3R.-  PROPOSTA QUE  PRESENTA MÉS  PER  MURO  SOBRE  SUPORT  AL
SECTOR  AGRARI  DAVANT ELS  MALS  PROVOCATS  PELS  TEMPORALS
DEL PASSAT MES DE GENER.

El  Sr.  Jaume Payeras,  portaveu del  grup municipal  MÉS-APIB,  dóna compte  de la
següent proposta:

<<MOCIÓ  SOBRE  EL  SUPORT  AL  SECTOR  AGRARI  DAVANT  ELS  MALS
PROVOCATS  PELS  TEMPORALS  DEL PASSAT  MES  DE  GENER  (MÉS  PER
MURO).

El  darrer temporal  de pluges ha afectat  de manera diversa instal.lacions públiques  i
privades, edificacions i explotacions agrícoles de les Illes Balears. A l'illa de Mallorca ja
es va produir un temporal de pluges torrencials a finals de desembre. Però va ser a partir
del  15  de  gener  i  fins  el  23  d'aquest  mes  quan les  pluges  varen  ser  més  intenses,
combinades  amb vent  i  temporal  marítim,  causant  el  desbordament  de  torrents  i  la
inundació  de  multitud  de  conradissos.  En  el  terreny  agrícola  es  varen  produir
inundacions  importants  en  el  Pla  de  Mallorca,  Pla  de  Sant  Jordi  i  altres  indrets,
esboldrecs  de  marges  i  danys  diversos  a  la  Serra  de  Tramuntana,  a  més  de
desbordaments significatius de cursos torrencials em és el cas de torrent de Muro. Entre
molts  d'altres  efectes,  es  varen  provocar  danys  significatius  a  conreus  de  cereals,
farratges, patates, altres produccions hortícoles i perjudicis importants escampats per tot
arreu de Mallorca.

El 28 de gener el Bolletí Oficial de l'Estat va publicar el Reial Decret-llei 2/2017, de 27
de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal.liar els danys causats pels darrers
temporals.  La  disposició  pretén  articular  mesures  per  reparar  els  danys  causats  pel
temporal.

En el seu article 2.3 aquest Reial Decret-llei diu que seran ajudades les explotacions
agrícoles que tenguin subscrites pòlisses emparades pel Pla d'Assegurances Agràries
Combinades, i que hagin patit danys a elements afectes a l'explotació que no siguin
assegurables. Per tant no seran ajudats en absolut ni els conreus assegurats ni els no
assegurats, tan sols aquells que no siguin assegurables en el marc d'explotacions que
hagin assegurat la resta dels cultius.
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En  la  mesura  en  què  els  conreus  afectats  pel  temporal  són  bàsicament  conreus
assegurables, és ben evident que aquesta mesura que pretén reparar els mals provocats
pel temporal no tendrà cap efecte real a les Illes Balears. Per tant, del total de 77,5
milions d'euros que el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha
calculat que són els mals que s'han produït en el sector agrari no arribarà res, o gairebé
res, als pagesos de les illes.

Però no sols no arribaran ajudes directes de cap classe, sinó que els diversos beneficis
fiscals contemplats a la disposició tampoc tendran cap efecte. Així, de manera concreta,
no beneficiaran al nostre sector primari els beneficis fiscals establerts a l'article 3.1., que
es refereixen a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), ja que s'estableix que sols es pot
produir l'exempció en aquells casos en què les collites tenguin destrosses no cobertes
per cap fórmula d'assegurança pública o privada. A part que els conreus no pageun IBI i
els suposat beneficis just serien d'aplicació a danys a edificacions.

L'article  4  estableix  reduccions  fiscals  especials  per  a  les  activitats  agràries  que
consisteixen en què el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública a la vista dels informes del
Ministeri  d'Agricultura  i  Pesca,  Alimentació  i  Medi  Ambient,  podrà  autoritzar  amb
caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net tant a l'IRPF com a l'IVA,
és a dir, no es compromet a res i tan sols obre les portes a allò mateix que es fa cada
anys, de manera habitual i sense necessitat de mesures extraordinàries. 

Davant aquest articulat entenem que el Consell de Ministres no ha volgut  prendre en
consideració els danys produïts al sector primari de les Illes Balears i ha establert unes
mesures ineficaces que no es corresponent amb la naturalesa dels mals produïts i que,
per tant, no tendran efectes de cap classe a favor dels nostres agricultors.

D'acord amb tot el que s'ha exposat el Grup Municipal de Més per Muro proposa la
següent MOCIÓ davant el Plenari de l'Ajuntament de Muro.

1.-  Consideram que els  mals  provocats pels  temporals  del  passat  mes de gener  són
danys catastròfics que afecten multitud d'explotacions agràries de les Illes Balears, a
favor de les quals és necessari actuar d'una manera solidària amb la finalitat de reduir al
màxim els impactes negatius sobre l'activitat agrària.

2.- Manifestam el nostre rebuig cap el Reial Decret-llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual
s'adopten mesures urgents per a pal.lar els danys causats pels darrers temporals, ja que
les susdites mesures no beneficiaran en absolut els nostres pagesos.

3.-  Ens  dirigim a  la  Delegació  del  Govern  a  les  Illes  Balears  per  a  reclamar  una
reconsideració d'aquesta disposició estèril i l'aprovació de mesures eficaces que puguin
representar  un  suport  al  sector  primari,  d'acord  amb  la  magnitud  real  dels  mals
catastròfics provocats.>>

El Sr. batle diu que el grup CDM presenten una esmena, afegir un quart punt: “Demanar
el  Govern  de  les  Illes  Balears  perquè  complementi  tot  el  que  calgui  a  efectes
d'indemnitzar la integritat dels mals causats pel temporal.”
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El  Sr.  batle  diu  que  tot  el  que  no  vengui  aprovat  pel  Govern  Central  ho  pugui
complementar el Govern Balear. D'una manera o l'altre defensarem els nostres pagesos i
la nostra gent.

El Sr. Jaume Payeras diu: demanau una cosa que no té cap sentit. Aquesta subvenció la
treu el Govern Central, per a pal.liar els mals, i realment deixa tirats els agricultors.

El Sr. batle diu que el Reial Decret diu que els conreus havien d'estar assegurats, i els no
assegurables s'en fa càrrec. Per això estam d'acord amb la vostra moció. També demanar
al Govern Balear que recolzi i complementi aquestes mancances.

El Sr. Jaume Payeras diu que el Govern Balear dóna quatre vegades més que el Govern
Central. És una subvenció de l'estat.

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que és totalment
incongruent l'esmena presentada pel CDM. La moció fa referència a una subvenció
estatal.  M'agradaria saber que votaries, sense l'esmena.  No afiquis aquestes excuses
barates. Presentau una moció a part.

El Sr. batle diu el qui retrata és a tu, si vols beneficiar a la gent afectada.

El Sr. batle diu que la proposta va arribar fora de termini, i es va posar a l'ordre del dia.

El secretari, a sol.licitud del Sr. batle, diu que les propostes presentadades amb deu dies
naturals d'antel.lació es obligatori posar-les a l'ordre del dia, si es presenten amb menys
de deu dies és potestatiu per part del batle.

El Sr. Jaume Payeras diu que no entèn aquesta obsesió cap a Medi Ambient, fins al punt
d'haver de dir mentides. La moció és per al govern central.  Poses el Govern Balear
enmig, i no té sentit. Si vols presentar la moció d'urgència, presenta-la.

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu: si al Govern Balear hi hagués
el PP també admetries l'esmena. Faries el mateix. Hem de defensar els ciutadans. Si
s'haguessin netejat els torrents no hi hauria aquestes inundacions.

El Sr. Jaume Payeras diu: si el vostre presentable o futurible cap de llista del PP hagués
fet la seva feina, això no hagués passat. No en va netejar gens durant quatre anys. El
Conseller de Medi Ambient li va donar el telèfon particular al batle, i en cap moment el
batle va cridar.

El  Sr.  batle diu que varen cridar el  Conseller  de Medi Ambient tota la  setmana. El
dilluns vaig seguir cridant, a través dels funcionaris de l'Ajuntament.

El Sr. Jaume Payeras diu que l'havia d'haver cridat al seu telèfon particular.

El Sr. batle diu que el Conseller no li va tornar la cridada.

El Sr. Jaume Payeras diu: la moció la presentam nosaltres.
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La Sra. Margalida M. Forteza diu que el tema del telèfon, això és una institució i s'ha de
seguir el protocol. Sempre s'ha fet d'aquesta manera.

El Sr. batle diu: votau en contra de l'esmena si no hi estau d'acord.

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  diu  que  tot  aquest  debat
s'hagués pogut fer a comissió informativa. Hi ha hagut una perversió del sistema. Altres
vegades s'ha trastocat la moció, i la majoria ha fet canviar el sentit de la moció. El que
deduesc,  la  línia  de reparació dels  danys:  primer paguen les  assegurances,  segon la
Delegació del Govern i tercer el Govern de les Illes Balears. La proposta hagués pogut
passar per comissió informativa. Són ells, el grup MÉS, qui haurien de dir si accepten
aquesta esmena. Em pareix bé que ho presenteu com a moció d'urgència, votarem a
favor  si  ho presentau com a moció d'urgència.  L'ajuda de  la  Delegació del  Govern
segurament serà molt pobre.

El Sr. Jaume Payeras diu: molts pocs agricultors ho tenen assegurat. Ningú ha dit que el
Govern Balear no tregui cap línia d'ajuda. Aquesta línia no beneficiarà a cap marjaler de
les  Illes  Balears.  Demanam que ho facin bé perquè l'ajuda pugui arribar  a les Illes
Balears. No arribarà cap dels 77,5 milions d'euros pressupostats. 

El Sr. Jaume Payeras demana al secretari sobre si el grup MÉS pot dir que no accepten
l'esmena.

El  secretari  diu que la llei  no és clara.  La nostra  llei  municipal  quan va establir  la
possibilitat que els grups municipals de l'oposició presentassin propostes, no va regular
la possibilitat de si es poden fer esmenes o no dintre del Ple. Si no ho va regular, i anam
al ROF, el reglament que ho regula, es poden fer esmenes. Les esmenes es decideixen
per majoria, és la majoria del Ple qui ha d'aprovar l'esmena.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: nosaltres demanam que es voti la moció així com l'hem
presentada. 

El Sr. Rafel Gelabert diu tots tenim el mateix plantejament. Tots estam d'acord que el
pagès cobreixi els seus mals. 

El Sr. Miquel A. Tortell diu: volem que es voti el nostre text. Podeu respectar el nostre
text?  Volem que es voti  així  com es va presentar.  Si  no es  vol  fer  així  hi  ha mala
intenció per part del Sr. batle.

El Sr. Jaume Payeras diu: hi ha una línia per pal.liar els danys, el govern central dóna
aquests doblers, en ajudes. Resulta que no hi ha cap agricultor que s'hi pugui acollir. La
moció va dirigida al govern central. Ara tú vols afegir, i es pot emplear per a fer altra
moció d'urgència, i tú no l'ha vols fer. Es veu clarament. Faríem igual si governàs el
PSOE o qui fos.

El Sr.  batle diu: nosaltres en cap moment hem tocat una coma de la moció,  només
afegim  un  quart  paràgraf.  Presentam  una  esmena,  afegir  un  quart  punt:  “Instar  el
Govern de les Illes Balears perquè complementi tot el que calgui a efectes d'indemnitzar
la integritat dels mals causats pel temporal.”
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El Sr. Jaume Payeras diu: nosaltres proposam una altra esmena: “Demanar el Govern
d'Extremadura que cobreixi el 100% dels mals, que no hagi pagat el Govern Central o el
Govern Balear.”

El Sr. Martí Siquier diu que a partir d'ara respectaran l'opinió de qui presenta la moció,
de si accepta l'esmena o no. 

Es sotmet a votació l'esmena presentada pel grup CDM i s'obté el següent resultat:

Vots a favor: 9 dels grups municipals CDM, PP, El PI i UIM.
Vots en contra: 4, dels grups municipals PSIB-PSOE i MÉS-APIB.

Per tant, l'esmena es aprovada.

A continuació el  Sr.  batle demana els  vots a  favor de l'esmena presentada pel  grup
municipal MÉS-APIB.

El Sr. Jaume Payeras diu que l'ha presentada per a fer el beneit, per riure's del batle. 

A continuació es sotmet a votació la proposta següent, incloent l'esmena:

<<PROPOSTA SOBRE EL SUPORT AL SECTOR AGRARI DAVANT ELS MALS
PROVOCATS PELS TEMPORALS DEL PASSAT MES DE GENER.

El darrer temporal  de pluges ha afectat  de manera diversa instal.lacions públiques  i
privades, edificacions i explotacions agrícoles de les Illes Balears. A l'illa de Mallorca ja
es va produir un temporal de pluges torrencials a finals de desembre. Però va ser a partir
del  15  de  gener  i  fins  el  23  d'aquest  mes  quan les  pluges  varen  ser  més  intenses,
combinades  amb vent  i  temporal  marítim,  causant  el  desbordament  de  torrents  i  la
inundació  de  multitud  de  conradissos.  En  el  terreny  agrícola  es  varen  produir
inundacions  importants  en  el  Pla  de  Mallorca,  Pla  de  Sant  Jordi  i  altres  indrets,
esboldrecs  de  marges  i  danys  diversos  a  la  Serra  de  Tramuntana,  a  més  de
desbordaments significatius de cursos torrencials em és el cas de torrent de Muro. Entre
molts  d'altres  efectes,  es  varen  provocar  danys  significatius  a  conreus  de  cereals,
farratges, patates, altres produccions hortícoles i perjudicis importants escampats per tot
arreu de Mallorca.

El 28 de gener el Bolletí oficial de l'Estat va publicar el Reial Decret-llei 2/2017, de 27
de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal.liar els danys causats pels darrers
temporals.  La  disposició  pretén  articular  mesures  per  reparar  els  danys  causats  pel
temporal.

En el seu article 2.3 aquest Reial Decret-llei diu que seran ajudades les explotacions
agrícoles que tenguin subscrites pòlisses emparades pel Pla d'Assegurances Agràries
Combinades, i que hagin patit danys a elements afectes a l'explotació que no siguin
assegurables. Per tant no seran ajudats en absolut ni els conreus assegurats ni els no
assegurats, tan sols aquells que no siguin assegurables en el marc d'explotacions que
hagin assegurat la resta dels cultius.
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En  la  mesura  en  què  els  conreus  afectats  pel  temporal  són  bàsicament  conreus
assegurables, és ben evident que aquesta mesura que pretén reparar els mals provocats
pel temporal no tendrà cap efecte real a les Illes Balears. Per tant, del total de 77,5
milions d'euros que el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha
calculat que són els mals que s'han produït en el sector agrari no arribarà res, o gairebé
res, als pagesos de les illes.

Però no sols no arribaran ajudes directes de cap classe, sinó que els diversos beneficis
fiscals contemplats a la disposició tampoc tendran cap efecte. Així, de manera concreta,
no beneficiaran al nostre sector primari els beneficis fiscals establerts a l'article 3.1., que
es refereixen a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), ja que s'estableix que sols es pot
produir l'exempció en aquells casos en què les collites tenguin destrosses no cobertes
per cap fórmula d'assegurança pública o privada. A part que els conreus no pageun IBI i
els suposat beneficis just serien d'aplicació a danys a edificacions.

L'article  4  estableix  reduccions  fiscals  especials  per  a  les  activitats  agràries  que
consisteixen en què el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública a la vista dels informes del
Ministeri  d'Agricultura  i  Pesca,  Alimentació  i  Medi  Ambient,  podrà  autoritzar  amb
caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net tant a l'IRPF com a l'IVA,
és a dir, no es compromet a res i tan sols obre les portes a allò mateix que es fa cada
anys, de manera habitual i sense necessitat de mesures extraordinàries. 

Davant aquest articulat entenem que el Consell de Ministres no ha volgut  prendre en
consideració els danys produïts al sector primari de les Illes Balears i ha establert unes
mesures ineficaces que no es corresponent amb la naturalesa dels mals produïts i que,
per tant, no tendran efectes de cap classe a favor dels nostres agricultors.

D'acord amb tot el que s'ha exposat es proposa la següent MOCIÓ davant el Plenari de
l'Ajuntament de Muro:

1.-  Consideram que els  mals  provocats pels  temporals  del  passat  mes de gener  són
danys catastròfics que afecten multitud d'explotacions agràries de les Illes Balears, a
favor de les quals és necessari actuar d'una manera solidària amb la finalitat de reduir al
màxim els impactes negatius sobre l'activitat agrària.

2.- Manifestam el nostre rebuig cap el Reial Decret-llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual
s'adopten mesures urgents per a pal.lar els danys causats pels darrers temporals, ja que
les susdites mesures no beneficiaran en absolut els nostres pagesos.

3.-  Ens  dirigim a  la  Delegació  del  Govern  a  les  Illes  Balears  per  a  reclamar  una
reconsideració d'aquesta disposició estèril i l'aprovació de mesures eficaces que puguin
representar  un  suport  al  sector  primari,  d'acord  amb  la  magnitud  real  dels  mals
catastròfics provocats.

4.- Instar el Govern de les Illes Balears perquè complementi tot el que calgui a efectes
d'indemnitzar la integritat dels mals causats pel temporal.>>

El Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor dels grups CDM, PP, El PI i UIM; i 4 vots en
contra dels grups PSIB-PSOE i MÉS-APIB; aprova la proposta.
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4T.-   PROPOSTA QUE PRESENTA MÉS PER MURO PER TAL D'INICIAR UN
PLA CONJUNT I TRASVERSAL DE RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS DE
GESTIÓ HIDROLÒGICA I DE RESTAURACIÓ DE L'ENTORN DE PEDRA EN
SEC.

El  Sr.  Jaume Payeras,  portaveu del  grup municipal  MÉS-APIB,  dóna compte  de la
següent proposta:

<<MOCIÓ  QUE  PRESENTA MÉS  PER  MURO  PER  TAL D'INICIAR  UN  PLA
CONJUNT I TRANSVERSAL DE RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS DE GESTIÓ
HIDROLÒGICA I DE RESTAURACIÓ DE L'ENTORN DE PEDRA EN SEC.

Miquel Àngel Tortell Frontera, dni 18223504-Y, regidor de MÉS per Muro i en nom
d'aquest partir, presenta la següent moció:

Atès que al ple ordinari del mes de desembre de 2016 es va aprovar per unanimitat una
moció per donar  suport  a la candidatura de les Illes Balears per declarar  la  tècnica
constructiva  de la pedra en sec com a patrimoni immaterial de la humanitat;

Atès que Muro compta amb un patrimoni de construcció de pedra en sec que confereix
una part del caràcter dels camins i carreteres del nostre terme. De fet, aquest era un dels
punts estratègics de millora que proposava l'AL21, a llocs com el camí de Morell (o del
puig d'en Morro).

Atès que la tècnica constructiva de pedra en sec és l'eix que guia la gestió hidrològica
del terme de Muro (síquies, albellons, sistemes de drenatge, pous de trespèl, sínies).

Atès que el clima mediterrani ens afecta amb sequeres i inundacions de forma alternada
(Hem passat d'estar en prealerta per sequera a tenir problemes per evacuar l'aigua en dos
mesos).

Atès que el bon estat d'aquesta infraestructura centenària va lligada directament amb la
salvaguarda dels camps de les inundacions com les que hem patides.

Atès  que  a  Muro  tenim marjals  i  prats  que  conformen  un  teixit  de  síquies  llarg  i
complex per tot el terme.

Atès que el Govern de les Illes Balears ha triplicat les inversions en neteja de torrents
per al 2017. I enguany ja ha fet 60 quilòmetres de neteja de torrents.

Atès que l'Impost Turístic té com a prioritat la inversió en el cicle de l'aigua per tal
d'aprofitar i optmitzar els recursos hídircs (depuradores, interconnexions, dessaladores).

Atès que la proposta que farem afecta particulars i institucions (Ajuntament -camins-,
Consell -carreteres-, Medi Ambient -gestió hídrica-).

Atès  que hi  ha una manca d'informació i  investigació evident  en aquest  aspecte  en
comparació  a  la  resta  de  municipis  de  les  Illes.
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https://sites.google.com/a/fontsdetramuntana.com/fontsapps/home-1/altres-munis/santa-
margalida)

Atès que de cada vegada més és important cuidar també l'entorn natural i paisatgístic a
causa de la gran afluència turística que atreu ca nostra.

El grup municipal MÉS per Muro proposa els següents acords,

1.-  Que  l'Ajuntament  treballi  per  l'elaboració  d'un  pla  de  restauració  dels  sistema
hidrològic  (síquies,  pous  de  trespèl,  sínies,  albellons,  ullals)  i  de  les  marjades  dels
camins construïdes amb la tècnica de la pedra en sec.

2.-  Que  l'Ajuntament  es  coordini  amb  la  resta  de  parts  implicades:  particulars  i
institucions (Govern i Consell) per poder executar el pla de restauració.

3.- Que l'Ajuntament impulsi un estudi de les fonts i de l'estat de les síquies del terme,
així  com de tots  els  elements  relacionats amb la  gestió  de l'aigua,  especialment  els
agrícoles, per poder-ne fer un diagnòstic.>>

El Sr. batle proposa deixar-la damunt la taula, perquè també ve amb una esmena. Hem
obviat que l'òrgan competent és la Conselleria de Medi Ambient, Direcció General de
Recursos Hídrics, i per tal de fer un text consensuat, intentaríem dur-lo a una comissió.
Aquesta no té la urgència de l'altra. La proposta és que cada una de les administracions
assumeixi la seva part de responsabilitat damunt aquest tema.

El Sr. Jaume Payeras demana al batle que digui com ho vol dir, pot ser ho acceptin.

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell  diu:  Quina és  la  vostra  actitud damunt aquest  tema? Cada
administració ha d'assumir la seva part? Precisament proposam això: que l'ajuntament
es coordini amb la resta de parts implicades, particulars i institucions. Si estau d'acord
en que l'ajuntament  lideri  aquesta  iniciativa,  relativa  la  gestió  del  sistema hídric  de
Muro, liderar no vol dir gastar doblers.

El Sr. batle diu: depenem d'altres administracions.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: estaria d'acord en deixar-ho damunt la taula sempre que
l'ajuntament  es  comprometi  a  liderar  políticament  això.  L'ajuntament  és  el  que  té
contacte  amb els  veïnats  i  coneix el  terreny,  i  pot  empenyer  la  coordinació.  Es  cas
contrari voldré que es voti la moció.

El Sr.  Jaume Payeras diu: venim aquí a debatre.  La moció està escrita.  El que està
demanant el batle hi és.

El Sr. batle diu: si l'hem de votar així, la tirarem en terra, i en presentarem una altra amb
el nostre text.

El Sr. Jaume Payeras diu: tú el que has de fer com a batle és liderar aquesta moció,
aquesta i la d'abans.
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El Sr. Miquel A. Tortell diu: deman que l'Ajuntament ho lideri, no que l'Ajuntament
assumeixi la majoria dels costos. Si l'Ajuntament es compromet a n'això, jo accept que
quedi damunt  la taula.

El  Sr.  Jaume  Payeras  diu  al  batle  que  digui  com  vol  que  es  digui,  i  pot  ser  ho
acceptaran.

El Sr. batle diu que el grup CDM presenten una esmena, afegir un quart punt: “Que
cada una de les administracions competents ha d'assumir la seva part de responsabilitat
en temes hídrics, així com el cost.”

Es sotmet a votació l'esmena, i es aprovada per unanimitat.

A continuació es sotmet a votació la proposta incloent l'esmena: 

<<MOCIÓ  QUE  PRESENTA MÉS  PER  MURO  PER  TAL D'INICIAR  UN  PLA
CONJUNT I TRANSVERSAL DE RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS DE GESTIÓ
HIDROGROLÒGICA I DE RESTAURACIÓ DE L'ENTORN DE PEDRA EN SEC.

Miquel Àngel Tortell Frontera, dni 18223504-Y, regidor de MÉS per Muro i en nom
d'aquest partir, presenta la següent moció:

Atès que al ple ordinari del mes de desembre de 2016 es va aprovar per unanimitat una
moció per donar  suport  a la candidatura de les Illes Balears per declarar  la  tècnica
constructiva  de la pedra en sec com a patrimoni immaterial de la humanitat;

Atès que Muro compta amb un patrimoni de construcció de pedra en sec que confereix
una part del caràcter dels camins i carreteres del nostre terme. De fet, aquest era un dels
punts estratègics de millora que proposava l'AL21, a llocs com el camí de Morell (o del
puig d'en Morro).

Atès que la tècnica constructiva de pedra en sec és l'eix que guia la gestió hidrològica
del terme de Muro (síquies, albellons, sistemes de drenatge, pous de trespèl, sínies).

Atès que el clima mediterrani ens afecta amb sequeres i inundacions de forma alternada
(Hem passat d'estar en prealerta per sequera a tenir problemes per evacuar l'aigua en dos
mesos).

Atès que el bon estat d'aquesta infraestructura centenària va lligada directament amb la
salvaguarda dels camps de les inundacions com les que hem patides.

Atès  que  a  Muro  tenim marjals  i  prats  que  conformen  un  teixit  de  síquies  llarg  i
complex per tot el terme.

Atès que el Govern de les Illes Balears ha triplicat les inversions en neteja de torrents
per al 2017. I enguany ja ha fet 60 quilòmetres de neteja de torrents.

Atès que l'Impost Turístic té com a prioritat la inversió en el cicle de l'aigua per tal
d'aprofitar i optmitzar els recursos hídircs (depuradores, interconnexions, dessaladores).
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Atès que la proposta que farem afecta particulars i institucions (Ajuntament -camins-,
Consell -carreteres-, Medi Ambient -gestió hídrica-).

Atès  que hi  ha una manca d'informació i  investigació evident  en aquest  aspecte  en
comparació  a  la  resta  de  municipis  de  les  Illes.
(https://sites.google.com/a/fontsdetramuntana.com/fontsapps/home-1/altres-
munis/santa-margalida)

Atès que de cada vegada més és important cuidar també l'entorn natural i paisatgístic a
causa de la gran afluència turística que atreu ca nostra.

El grup municipal MÉS per Muro proposa els següents acords,

1.-  Que  l'Ajuntament  treballi  per  l'elaboració  d'un  pla  de  restauració  dels  sistema
hidrològic  (síquies,  pous  de  trespèl,  sínies,  albellons,  ullals)  i  de  les  marjades  dels
camins construïdes amb la tècnica de la pedra en sec.

2.-  Que  l'Ajuntament  es  coordini  amb  la  resta  de  parts  implicades:  particulars  i
institucions (Govern i Consell) per poder executar el pla de restauració.

3.- Que l'Ajuntament impulsi un estudi de les fonts i de l'estat de les síquies del terme,
així  com de tots  els  elements  relacionats amb la  gestió  de l'aigua,  especialment  els
agrícoles, per poder-ne fer un diagnòstic.

4.-  Que  cada  una  de  les  administracions  competents  ha  d'assumir  la  seva  part  de
responsabilitat en temes hídrics, així com el cost.>>

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

5È.-  EXPEDIENT  1/2017  DE  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÈDITS.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que votaran en contra. Hi
ha coses que s'han de fer els pertinents concursos, com telefònica.

El  Sr.  batle  diu  que  està  totalment  d'acord,  i  demana  que  tots  aquests  contractes
s'agilitzin.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE,  diu que votaran en contra.
Ens estranya que votis contra el tècnic.

El  Sr.  Jaume Payeras,  portaveu del  grup municipal  MÉS-APIB,  diu que votaran en
contra. Si és votàs d'una en una pot ser qualcuna votarien a favor. Crida l'atenció les
actuacions imprevistes de 46.104,58 euros del carrer Sta. Anna.

El  Sr.  batle  diu  que  varen  sortir  uns  imprevists,  es  varen  haver  de  fer  unes
modificacions.
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El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que durant dos
anys s'ha negat el sobrecost. En dos anys no heu pressupostat, quin és el motiu? La
sèquia  d'aigües  fecals  es  mescla  amb  les  pluvials.  No  sabeu  explicar  per  què  ha
augmentat la despesa.

El Sr. batle diu que aquesta recollida d'altres aigües va ser un imprevist. Si vas al tècnic
pertinent director de l'obra t'explicarà.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: vaig anar al tècnic. Vaig demanar reiteradament si hi hauria
sobrecost, i no n'hi havia d'haver. El problema saps que encara hi és. Hem hagut de
pagar 47.000 euros d'imprevists que no saps quins són. Les queixes ja hi eren abans de
fer-se la sèquia. Es va fer un pegat, i va rebentar el mes de setembre. No sabem què han
costat les obres. Hem de pagar 47.000 euros d'un extra que no sabem, i donau la culpa a
una sèquia descoberta.

El Sr. batle diu que es demanarà al director de l'obra la informació sobre aquests extres,
i es passarà a tots els regidors.

Atès  l’expedient  relatiu  al  reconeixement  extrajudicial  de  factures,  per  un  total  de
393.048,46 €. tramitat en virtut d’allò que determina l’article 60.2 en relació al 26.2.c.,
ambdós del RD 500/900, de 20 d’abril.

Atesos els informes d’intervenció, de dia 13 de febrer de 2017.
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 20 de febrer de
2017.

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, EL PI i PP) i 6 vots en contra (UIM,
PSIB-PSOE i MES-APIB) acorda, de conformitat amb allò que disposa l'article 60.2, del
Reial  Decret  500/1990,  reconèixer  extrajudicialment  el  deute  que  figura  relacionat  a
l’informe de fiscalització prèvia de l’interventor accidental, de data 13 de febrer de 2017,
per un total de 393.048,46 €.

6È.-  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE  LA
TAXA DE LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA. 

L'interventor llegeix l'informe de la Directora de la Residència de data 13 de febrer de
2017  que literalment diu:

<<Informe relatiu a la modificació de documentació de la Residència Reina Sofia.

Segons escrit  del  Servei  d’Autoritzacions,  Registre  i  Inspecció de Centres  i  Serveis
Socials del Consell de Mallorca, relatiu a la visita d’inspecció efectuada dia 5 de Febrer
de 2015, amb data 9 de març de 2015 i  escrit de del Servei d’Autoritzacions i Registre i
Inspecció de Centres i Serveis Socials del Consell de Mallorca, amb data 23 de juny de
2015:

Punt 7: En relació a la tarifa de preus:
A. “La terminologia que s’empra pels dependents s’hauria de canviar per
graus de dependència”
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B.  “El  servei  residencial  no  te  autoritzat  cap  servei  de  menjador.  S’ha
d’excloure de l’ordenança pública” 
C.“El  servei  de  centre  de  dia  no  esta  acreditat.  S’ha  d’excloure  de
l’ordenança pública”.

S’adjunta proposta de modificació de la taxa i s’informa que:

a). Respecte al punt 7 A: es manté la terminologia  en referència als dependents, però es
justifica amb l’aplicació d’una baremacio objectiva del grau d’autonomia. 
b). Respecte al punt 7B: s’elimina de la taxa totes les tarifes que fan referència a “servei

de menjador”
c).Respecte al punt 7C: s’elimina de la taxa totes les tarifes que fan referència a centre
de dia”
d). Es modifica la terminologia vàlid per autònom.
e). No es modifica cap import de les tarifes de la taxa.>>

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que no entenen per què és
una inspecció de l'any 2015 i fins ara no es du la modificació de l'ordenança.

El Sr. batle diu que ara ha arribat la proposta.

L'interventor diu que la primera proposta de modificació és de juliol de 2016.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que entenen que la
taxa  era  impugnable  fins  ara.  Trobam  que  l'estudi  econòmic  és  un  poc  magre.
L'interventor no té en compte els costs indirectes, les ajudes que es puguin donar. Podria
ser més detallat, els ingressos no són extrapolables a un any. 

El batle diu que només es lleven dos epígrafs: centre de dia i menjar de persones no
residents. L'estudi és el que ja hi havia.

El Sr. Martí Siquier diu que la llei de règim local diu que s'ha de fer un estudi exhaustiu
de costs i ingressos.

L'interventor diu que és normal que faci servir la informació més recent. L'any passat no
és un tema homogeni. Hi ha perill que la taxa sigui superior al cost del servei? Jo entenc
que no.

El Sr. batle diu que les taxes són les que són, i no es modifiquen.

Realitzada la tramitació establerta,  i en compliment del que disposa el  Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 20 de
febrer de 2017 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de la
Residència Reina Sofia.
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El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (CDM, PP , El PI i UIM)  i 4 abstencions
(MÉS-APIB i PSIB-PSOE), acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa de la Residència Reina Sofia, amb la redacció que a continuació es recull:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA RESIDÈNCIA REINA SOFIA

Article 1: Concepte
De conformitat amb allò que preveuen els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis Residència Reina
Sofia, que es regirà per la present ordenança.

Article 2. Fet  imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis:

- Residència Reina Sofia.
- Dinar a domicili.

Article 3. Subjecte passiu
Seran subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones físiques
sol·licitants i usuaris dels serveis.

Article 4: Responsables
1. Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i  42 de la Llei
General Tributària.

2. Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5: Quota tributària
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les següents tarifes:

RESIDÈNCIA REINA SOFIA
GRAU

D’AUTONOMIA*
VEÏNATG

E
TIPUS

D’HABITACIÓ
PREU 

€/mensuals

RESIDENT
AUTONOM

VEÏNS
Individual 808,45
Doble 687,00
Doble d’ús 
individual

884,80

NO VEÏNS
Individual 1.373,90
Doble 1.087,80
Doble d’ús 
individual

1.374,00

VEÏNS
Individual 1.015,20
Doble 882,70

18



RESIDENT
PARCIALMENT

DEPENENT 

Doble d’ús 
individual

1.098,35

NO VEÏNS
Individual 1.632,60
Doble 1.319,85
Doble d’ús 
individual

1.634,60

RESIDENT
TOTALMENT
DEPENENT 

VEÏNS
Individual 1.215,00
Doble 1.082,40
Doble d’ús 
individual

1.298,00

NO VEÏNS
Individual 1.831,70
Doble 1.519,55
Doble d’ús 
individual

1865,65

DINAR A DOMICILI
Dinar a domicili €/mensuals 221,10
Dinar a domicili €/diaris 9,8

* Segons resultat de la valoració del grau d’autonomia (art.9).

En cas de persones dependents, que ocupin places compreses en el conveni signat amb la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, pagaran el
preu estipulat que consti a la resolució de la Conselleria.

Article 6. Reduccions i bonificacions
 Les tarifes fixades tendran un límit del 65 per 100 dels ingressos que percebi el

resident.
 Si la quantitat resultant d'aplicar el percentatge referit a l'apartat anterior no assolís

la quota mensual establerta, la diferència haurà de cobrir-se conforme amb allò que
estipula el Reglament de Normes i Règim Intern del Patronat de la Residència.

 Si  un  resident  fos  hospitalitzat  durant  un  període  mínim de  15  dies,  la  tarifa
corresponent tendrà una bonificació del 50% mentre duri l'hospitalització. En  cas
de persones dependents, que ocupin places compreses en el Conveni signat amb la
Conselleria  de  Serveis  Socials  i  Cooperació  del  Governs  de  les  Illes  Balears,
pagaran segons lo estipulat al Conveni.

 Si un resident gaudeix de vacances fora de la Residència, la tarifa corresponent
tendrà una bonificació del 50% durant un període màxim d'un mes.  En  cas de
persones dependents, que ocupin places compreses en el Conveni signat amb la
Conselleria  de  Serveis  Socials  i  Cooperació  del  Governs  de  les  Illes  Balears,
pagaran segons lo estipulat al Conveni.

Article 7: Meritació
1. La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produirà el dia 1 de cada

mes, excepte en l’inici en la prestació del servei, meritant-se, en aquest cas, el dia en
què s'iniciï aquella.

2. El pagament de la taxa es realitzarà, amb periodicitat mensual, per avançat, durant els
5 primers dies de cada mes, mitjançant la presentació del corresponent rebut.
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Article 8: Declaració i ingrés

Les quantitats exigibles d'acord a la tarifa es liquidaran per a cada servei realitzat i seran
irreductibles  pel  període  autoritzat,  excepte  en  els  supòsits  d’inici  o  cessament  en  la
prestació  dels  serveis.  En  aquest  cas,  el  període  impositiu  s’ajustarà  a  aqueixa
circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota.

Article 9: Baremació d’Autonomia

Per tal d’establir el nivell d’autonomia del resident s’aplicarà la següent baremació:

BAREMACIÓ DE LA AUTONOMIA DELS RESIDENTS

Puntuació A: BARTHEL

PUNTUACIÓ BARTHEL
PUNTS

De 0 a 35 0
De 40 a 65 5
De 70 a 85 10
De 90 a 100 15

Puntuació B: PFEIFFER

PUNTUACIÓ PFEIFFER
PUNTS

De 8 a 10 0
De 5 a 7 5
De 0 a 4 10

Puntuació C: Norton

PUNTUACIÓ NORTON
PUNTS

De 0 a 9 0
De 10 a 13 5
De 14 a 20 10

Puntuació D: ALTRES

Altres aspectes que siguin susceptibles de valoració.. 

Puntuació de 0 a 5 punts

20



PUNTUACIÓ TOTAL 

Barthel + Pfeiffer + Norton + Altres Classificació

0-10 Totalment Dependent
15 – 25 Parcialment Dependent
30 - 40 Autònom

Disposició final

La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins a
la seva modificació o derogació expresses.

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició  en  el  taulell  d’anuncis  d’aquest  Ajuntament  i  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província,  per  termini  de  trenta  dies  hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats  podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

MOCIONS D'URGÈNCIA

El Sr. Miquel A. Tortell,  regidor del grup municipal MÉS-APIB, dóna compte de la
moció d'urgència a favor de la  llibertat d'expressió i de rebuig a la condemna del
cantant Josep Miquel Arenas, alias Valtonyc. Diu que el passat dia 22 ha estat jutjat i
condemnat per un suposat delicte d'injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme, a
tres anys i mig de presó. Entenem que l'art d'expressar en qualsevol de les seves formes,
com la música, no pot ser limitat, i ha de poder fer-se amb una certa llibertat. Hi ha més
artistes  jutjats  per  l'Audiència  Nacional.  Es  vulnera  greument  el  dret  de  la  llibertat
d'expressió que ha de tenir qualsevol ciutadà, i posa en perill els principis bàsics en que
es substenta una democràcia. Proposam els següents acords: 1.- Denunciar el tarannà
antidemocràtic de l'estat espanyol i la vulneració de la llibertat que han patit i conituan
patint  els  artistes  per  expressar  les  seves  idees.  2.-  Instar  el  Govern  de  l'Estat  que
promogui els canvis legislatius necessaris per a possibilitar el ple exercici de la llibertat
d'expressió . 3.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern Espanyol, a
la Presidència del Congrés dels Diputats, i a la Presidència del Senat.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que pot tenir la seva visió a
títol personal, però com a representant del grup municipal té molt poc pes.
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El Sr. Jaume Payeras diu que es tracta d'instar al govern central que es canviïn les lleis
penals.

El Sr. batle diu que pensa que el tema podria anar a comissió informativa. Votarem en
contra de la urgència.

Es sotmet a votació la declaració de la urgència de la moció i s'obté el següent resultat:

Vots a favor: 6, dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB.
Vots en contra: 7, dels grups municipals CDM, PP i EL PI.

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

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

<<MOCIÓ SOBRE CO-GOVERN AEROPORTUARI.

Els aeroports de les Illes Balears són els més rendibles de tot l’Estat, i generen més
d’una  quarta  part  dels  beneficis  de  tot  l’ens  de  gestió  dels  aeroports  espanyols
AENA/Enaire, més de 200 milions d’euros només en el 2016. Una xifra molt superior a
allò que l’Estat destina al compliment del descompte de viatges per a residents, i fins i
tot superior a la inversió territorialitzada a Balears a través dels Pressuposts Generals de
l’Estat.
 
En aquest marc,  i quan tothom és conscient que no podem seguir  batent rècords de
turistes sense límit,  la  capacitat  de decisió que tenen les  institucions autonòmiques,
insulars i locals és gairebé nul·la a pesar que els aeroports són una eina estratègica tant a
nivell de mobilitat, com a nivell econòmic, per a la nostra terra i els seus habitants. De
fet,  el  que  podria  significar  una  notícia  positiva,  com  és  la  rebaixa  de  les  taxes
aeroportuàries anunciada pel nou Ministre de Foment, perd tota la seva potencialitat i
utilitat  quan els  nostres representants institucionals no poden decidir  quin ha de ser
l’objectiu ni la modulació de les dites taxes, per tal de garantir  que aquesta rebaixa
garanteixi una millor mobilitat per als residents, o serveixi per equilibrar i millorar el
turisme.  Una  situació  que  empitjora  amb  el  cas  omís  d’AENA/Enaire  i  el  govern
d’Espanya als  nombrosos pronunciaments del  Parlament de les Illes Balears i  altres
institucions  d’arreu  de  la  nostra  comunitat  pel  que  fa  a  la  necessària  cogestió
aeroportuària, recollida també a l’article 32.15 del nostre Estatut.
 
La darrera jugada dels actuals gestors d’AENA/Enaire ha estat anunciar una inversió
important a l’aeroport de Palma amb l’únic objectiu d’intensificar vols i passatgers i de
fer més caixa, sense tenir en compte les repercussions ni mediambientals ni socials d’un
projecte fet novament a esquenes de la ciutadania illenca i de les seves institucions. 

Per tot això, el grup municipal MÉS per Muro proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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1- L’Ajuntament de Muro manifesta el seu rebuig més rotund a qualsevol inversió a
l’aeroport de Palma que impliqui incrementar la intensitat de vols i de passatgers i per
tant les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

2- L’Ajuntament de Muro insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a pactar amb el
Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars els termes de la rebaixa de les taxes
aeroportuàries anunciada recentment.

3-  L’Ajuntament  de  Muro  insta  el  Ministeri  de  Foment  i  AENA/Enaire  a  no  dur
endavant cap actuació important als aeroports de les Illes Balears que no compti amb el
consens de les institucions locals. 

4- L’Ajuntament de Muro insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a vetllar pels
drets dels treballadors i treballadores dels diferents serveis dels aeroports de les Illes
Balears i garantir que s’evitin situacions d’explotació i precarietat. 

5- L’Ajuntament de Muro insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire, en compliment
de l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a avançar amb les nostres
institucions  de  manera  clara  i  decidida  cap  al  co-govern  dels  nostres  aeroports,
començant per decidir sobre la reinversió d’almenys el 50% dels beneficis generats pels
aeroports del nostre territori  en tot  allò que tengui a veure amb reduir  els impactes
negatius tant socials com mediambientals generats per l’activitat turística.>>

El Sr. batle demana al Sr. Jaume Payeras si sap si estan aprovades les taxes.

El  Sr.  Jaume  Payeras  diu  que  estan  anunciades.  La  moció  demana  consens  a  les
institucions d'aquí. És irrellevant l'import de les taxes. 

El Sr. batle demana si perilla que l'acord arribi tard, si no votam a favor de la urgència.

El Sr. Jaume Payeras diu que pot ser en dos mesos AENA digui que s'amplia l'aeroport.
Ja no hi haurà opció de llevar això.

El Sr. batle diu que entén que la moció és beneficiosa per a les Illes Balears. No sabem
quin tipus de premura té.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que ja s'ha parlat de la co-
gestió aeroportuària, i que correspon al Parlament demanar-la. Si les inversions són per
raons de seguretat, em pareixen bé. No m'agrada la redacció del primer punt.

El Sr. batle diu que estan d'acord amb la esència de la moció. Pot ser demanem algunes
modificacions.

Es sotmet a votació la declaració de la urgència de la moció i s'obté el següent resultat:

Vots a favor: 6, dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB.
Vots en contra: 6, dels grups municipals CDM i PP.
Abstencions: 1, del grup municipal EL PI.
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Per tant, i donat que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres,
es rebutja la declaració de la urgència de la moció.

7  È.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana pel camí del cementeri
que va cap a la benzinera, dient que es troba en mal estat.

El Sr. Juan Escalas, regidor del grup municipal PP, diu que ara s'hi posaran, està previst
arreglar-ho.

El Sr. Rafel Gelabert demana qui ha ordenat segellar les comportes d'aigües del carrer
Cervantes. Diu que s'hauria de fer una inspecció, i si hi ha problema estructural donar
una solució.

El  Sr.  Juan  Escalas  diu  que  ell  sàpiga  no  s'ha  segellat  cap  comporta.  Demà  es
comprovarà.

El Sr. Rafel Gelabert demana per les causes d'enfonsament del carrer Clova.

El Sr. Juan Escalas diu que es suposa que per filtració d'aigua de les pluges.

El Sr. Rafel Gelabert demana si s'ha fet qualque gestió amb els veïnats.

El Sr. Juan Escalas diu que ho fa Aqualia.

El Sr. Rafel Gelabert demana si l'arquitecte ha comprovat les humitats. Diu que no està
malament anar a tranquilitzar els veïns afectats.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI,  diu que els tècnics ho han
comprovat.

El Sr. Rafel Gelabert diu que un poc més avall, vos heu fixat que fa panxa. Diu que li
feim mitja aceraa una de les cases afectades, costa poc fer-la tota. Demana per les obres
del boulevard.

El Sr. batle diu que varen fer una reunió les parts implicades. Hi havia la possibilitat de
comentar dia 4 de març, i aturar l'abril. Totes les parts varem acordar començar dia 1 de
novembre, i acabar a finals de febrer de 2018.

El Sr. Rafel Gelabert demana com està el tema del catàleg de camins.

El Sr. batle diu que encara no ha arribat. 

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que varen dir al Consell que
volíen participar.

El Sr. Rafel Gelabert demana pel manteniment de l'escorxador, què es pensa fer?
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El Sr. batle diu que es pensa destinar a magatzem.

La Sra. Maria Perelló, regidora del grup municipal UIM, diu que hi ha joves que hi
entren. Els bancs estan destroçats.

La Sra. Margalida M. Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana com
està el tema dels panells informatius.

El Sr. Miquel Porquer diu que ja són a Muro, pendents de repintar, n'hi ha sis en total.

La Sra. Margalida M. Portells, demana per l'empresa de neteja, si es té constància que
les treballadores no han cobrat el mes de gener. Demana que es miri que es pot fer.

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que  l'empresa  que  ha  guanyat  té  l'obligació  d'agafar  les
treballadores.

La Sra. Margalida M. Portells demana si tenim inici d'obres a l'escola graduada, als
banys.

El Sr. Miquel Porquer diu que es posarà en marxa ja.

La Sra. Margalida M. Portells diu que s'hauria d'informar de les reunions que es fan
amb les institucions.

El Sr. batle diu que estava prevista una reunió amb Costes, encara no ha tengut lloc.
Ahir varem tenir una reunió amb la consellera Mercedes Garrido. Tenim demanades
reunions.

La  Sra.  Margalida  M.  Portells  demana  què  passa  amb  els  tècnics  que  fan  feina  a
l'Ajuntament. Recentment s'han incorporat i ja no estan amb nosaltres.

El Sr.  batle diu que ho hauríem de demanar a ells,  s'han obert  els  procediments de
selecció. Al procediment del TAG només n'ha aprovat un, el primer examen. És una
plaça trampa, tothom sap que hi ha un senyor que té la propietat de la plaça. En Mario
Sierra cerca opcions per presentar-se a oposicions d'interventor, intenta promocionar-se
professionalment.

El Sr. batle diu que a la reunió amb la consellera Sra. Garrido i el Sr. Cifre es faren
tractar els següents temes:

 via peatonal de l'estació, millorar-la amb les possibilitats que es pugui fer.
 ruta cicloturista, pendent de Xarxa Natura.
 obres del boulevard.
 condicionament  de  la  carretera  Muro -  Can Picafort,  en  fase de  licitació  de

projecte.
 ronda de Muro.
 traspàs de la carretera entre el Pont de Son Carbonell i Son Monget.
 millora de les carreteres de Sa Pobla i de Santa Margalida, la de Santa Margalida

està en fase de licitació del projecte.
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 camí de Son Poquet, possibilitat de fer un annex a la carretera.
 millora de la xarxa de drenatge de la carretera Ma-12, de Can Picafort al Pont

dels Anglesos.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
0,15 hores del dia 24 de febrer de 2017, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
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