
ACTA NÚM. 4 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL VINT-I-SET D'ABRIL 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 27 d'abril 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. 1 i 2; CORRESPONENTS A
LES SESSIONS DE 23 DE GENER I 23 DE FEBRER DE 2017).

L'acta de la sessió extraordinària de 23 de gener de 2017 es aprovada per unanimitat.

L'acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2017, per unanimitat, es deixa damunt la
taula.

2N.-  ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MURO A L'ESTRATÈGIA LOCAL
PER LA IGUALTAT DE LA DIRECCIÓ INSULAR D'IGUALTAT, I AL PACTE
CIUTADÀ PER UNA MALLORCA LLIURE DE VIOLÈNCIA MASCLISTA.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana si ja s'ha nomenat
el polític i el tècnic per posar en marxa l'Estratègia.

La Sra. Damiana Ramis, regidora del grup municipal CDM, diu que encara no.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa de Sanitat i Serveis Socials de data
30 de març de 2017 relatiu a l'adhesió de l'Ajuntament de Muro a l'Estratègia Local per
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la Igualtat de la Direcció Insular d'Igualtat,  i a l'aprovació del Pacte ciutadà per una
Mallorca lliure de violència masclista.

Vista la proposta de Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violència masclista, que
literalment diu:

<<Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violència masclista.

Les dones i homes que vivim a Mallorca, a títol individual o com a representants de
col·lectius socials,  al  marge de l’edat,  del  lloc de procedència,  de la cultura,  de les
creences, de l’estatus social o de la diversitat sexual i de gènere.

Afirmam:

Que  els  éssers  humans  naixem  lliures  i  iguals,  i  els  nostres  drets  tenen  caràcter
universal. Que els drets de les dones són drets humans. Que les diferències biològiques
i de gènere no justifiquen la manca d’equitat ni la discriminació en l’exercici efectiu
dels seus drets i de la possibilitat de gaudir d’una vida lliure de violència. 

Que el masclisme es mostra de diferents formes, incloent-hi: les discriminacions i els
abusos  en  l’àmbit  laboral,  en  el  domèstic  i  en  el  familiar;  els  assetjaments  i  les
agressions sexuals; els maltractaments; l’esclavisme, el tràfic de blanques i l’explotació
sexual; les pràctiques tradicionals perjudicials per a dones i nines; l’ús del llenguatge
excloent; els acudits ofensius o la invisibilització i la marginació de les dones en la
història.

Que  les  violències  masclistes  són  visibles  i  invisibles,  són  físiques,  psicològiques,
econòmiques, sexuals o simbòliques i són la manifestació més brutal del desequilibri
històric que ha duit a dominar i a discriminar les dones, n’ha soscavat la identitat i
l’autoestima i les ha privades així de la llibertat i la dignitat.

Que els infants que viuen a ambients on hi ha violència masclista són sempre víctimes
directes  i  invisibles  de  la  violència,  fins  aleshores  silenciades  pel  sistema  i  per  la
societat. Els fills i les filles de les dones maltractades tenen una infància traumàtica de
la qual no poden escapar per la condició d’infants. Alguns moren, altres són orfes i tots
pateixen la violència de gènere que sofreixen les mares, en totes o en algunes de les
seves expressions, entre les quals la psicològica sempre hi és present.

Que la violència masclista és consubstancial a les societats patriarcals. Que no és només
el  problema,  és  el  símptoma.  Que  hi  ha  violència  envers  les  dones  perquè  hi  ha
desigualtat entre els homes i les dones. Que no és un problema de les dones, sinó un
problema de tothom. Que hi ha hagut més de vuit-centes dones assassinades per les
seves parelles o exparelles a l’Estat espanyol en els darrers dotze anys (vint-i-sis d’elles,
a les Balears), i milers i milers de ferides, segrestades i amenaçades o violentades de
qualsevol altra manera. I que hem de dir: «prou!»

Que les dones i el moviment feminista mantenen des de fa segles una lluita pels drets de
les dones, per la seva dignitat i integritat, i que els seus models de convivència són
beneficiosos per a tota la societat i creen una cultura d’harmonia, de respecte i d’espais
de relació igualitaris.
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Que la masculinitat s’ha construït socialment com oposada a la feminitat, que la societat
ens ensenya que reprimir manifestacions afectives és «comportar-se com un home».
Que  això  és  lesiu  per  als  homes  i  per  a  les  persones  del  seu  entorn.  Que  aquest
ensenyament  es  dóna  en  el  si  de  la  família  i  també  és  transmès  per  altres  agents
socialitzadors. Que és fonamental actuar sobre aquests comportaments masclistes per
aconseguir eradicar la cultura patriarcal.

Que el  masclisme utilitza aquesta masculinitat  hegemònica tradicional per exercir  la
violència envers les dones i que això s’ha de combatre amb maneres noves de ser home
i d’exercir la masculinitat. Que «el silenci ens fa còmplices» i, per això, hem de rebutjar
de  manera  contundent  aquelles  actituds  quotidianes  que  sostenen  o  justifiquen  la
violència. Que aquestes actituds han de ser reprovades de la mateixa manera que ho són
el racisme o el terrorisme.

Que  el  concepte  de  coresponsabilitat  entre  dones  i  homes  trenca  la  dominació
masculina, respecta la diversitat i facilita que s’assoleixin els drets de la ciutadania i ens
condueix, en conseqüència, a una societat més justa i igualitària. 

Que, com totes les manifestacions i comportaments humans, la violència masclista i les
actituds quotidianes que sostenen o justifiquen aquesta violència es poden canviar. Que
ens podem relacionar d’una altra manera. I que per fer-ho calen mesures concretes per
aturar la violència, pressupost i voluntat política.

Que ja que les violències masclistes afecten diferents àmbits socials, calen els esforços
de tots els sectors per fer-hi front i avançar així cap a altres models de vida. Els pobles i
les ciutats han de ser educadors per treballar el tema mitjançant xarxes comunitàries.

Per tot això, el Consell de Mallorca es compromet a:

Desenvolupar en el nostre àmbit de competència les lleis i les normes contra la violència
masclista, estatals i autonòmiques, i el Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció
i la lluita contra la violència envers les dones (Conveni d’Istanbul 2011).

Implementar  les  estratègies  relacionades  amb la  lluita  contra  la  violència  masclista
recollides al  Pla  Estratègic d’Igualtat  d’Oportunitats  i  Drets entre  Dones i  Homes a
Mallorca 2017-2020.

Col·laborar  amb l’Institut  Balear  de  la  Dona i  l'Ajuntament  de  Palma  per  elaborar
polítiques públiques, així com adoptar el compromís de coordinar totes les actuacions
dels diferents àmbits de l’Administració que treballam aquest camp des de l'àmbit dels
pactes contra les violències masclistes de les tres institucions

Impulsar l'abordatge específic de les violències masclistes a través de l'Estratègia local
per la igualtat. 

Vetllar  per  la  igualtat  territorial  en els  serveis,   l'atenció i  protecció de les  dones  a
Mallorca.
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Difondre aquest pacte entre els ajuntaments, teixit associatiu i empresarial i persones a
títol individual i promoure que s’hi adhereixin i que augmentin i aprofundeixin en el seu
compromís.

Col·laborar amb els municipis per a dur terme campanyes de sensibilització destinades a
generar canvis i modificacions en les actituds de la població que permetin avançar cap a
l’eradicació de la violència masclista i la discriminació per raó d'identitat de gènere,
expressió  de  gènere  i/o  orientació  sexual  i  accions  orientades  a  evitar  o  reduir  la
incidència de la problemàtica de la violència masclista i per erradicar l'LGTBI (*) fòbia.

1. Lesbianes , Gays , Trans , Bisexuals , Intersexuals

El municipi de Muro es compromet a:

Treballar per fer del nostre poble una comunitat lliure de violència masclista.

Expressar  públicament  el  nostre  rebuig  a  la  violència  masclista  i  l'LGTBI fòbia fer
explícita la responsabilitat inqüestionable de qui la practica.

Conèixer  els  recursos  disponibles,  treballar  de  manera  coordinada  amb  la  resta  de
serveis implicats i establir circuits clars d'atenció a les víctimes de violència masclista
en col·laboració amb les institucions competents.

Impulsar iniciatives de prevenció amb els centres educatius del municipi.

Augmentar  l'apoderament  de  les  dones,  fomentant  la  seva  participació  (individual  i
col·lectiva) i crear espais de reflexió a través dels Espais de Dones. 

Promoure i difondre iniciatives de prevenció de les diferents formes de violència envers
les dones, discriminació per raó d'identitat de gènere, expressió de gènere i/o orientació
sexual  i LGTBI fòbia i donar-hi suport. 

L’Ajuntament de Muro durà a terme aquests compromisos en la mesura de les seves
possibilitats,  sempre i quan disposi dels recursos humans i materials necessaris .

Aquest  pacte  neix  amb la  voluntat  de  mobilitzar  consciències  i  canviar  mentalitats,
d’estar obert permanentment a incorporacions noves d’entitats i institucions que vulguin
participar  en  aquest  objectiu  comú.  Aquest  document  es  ratificarà  anualment,  cada
novembre, amb l’assumpció de compromisos nous.

Per tot això, l’Ajuntament de Muro  subscriu aquest document, per treballar per una
ciutat lliure de violència masclista en què predominin formes de convivència plurals i
solidàries.>>

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

Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Muro a l'Estratègia Local per la Igualtat
de la Direcció Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca.

Segon. Aprovar el Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violència masclista.
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Tercer.  Comunicar  el  present  acord  a  la  Direcció  Insular  d'Igualtat  del  Consell  de
Mallorca, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3R.-  SOL.LICITUD  DEL  GRUP  MUNICIPAL  MÉS-APIB  RELATIVA  A
L'ANUL.LACIÓ DE L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 23
DE FEBRER DE 2017 SOBRE SUPORT AL SECTOR AGRARI DAVANT ELS
MALS PROVOCATS PELS TEMPORALS DEL PASSAT MES DE GENER.

Es dóna compte de l'escrit del Sr. Miguel Àngel Tortell Frontera, en representació del
grup municipal MÉS PER MURO, de data 2 de març de 2017, (R.E. Núm. 512 de
2.03.17), que literalment diu:

<< EXPÒS:
Davant l'abús de poder reiterat de l'equip de govern i la indefensió de l'oposició per
presentar a votació les propostes pròpies.

Davant els dubtes sobre la legalitat del procediment seguit pel batle (esmenar a un ple
una moció que anava per via ordinària).

SOLLICIT:
L'anul.lació de la votació de la primera moció de MÉS per MURO al darrer plenari, que
versava,  en  origen,  sobre  les  ajudes  estatals  insuficients  als  mals  causats  pel
temporal.>>

El  Secretari,  a  instància  del  batle,  procedeix  a  la  lectura  de  les  consideracions  de
l'informe de data 11 d'abril de 2017:

<<Primera. La Llei 20/2006 possibilita, mitjançant l'article 87, que els grups polítics
presentin  directament  al  Ple  de  l'Ajuntament  propostes  de  resolució  per  a  debat  i
votació, sense necessitat de passar per comissió informativa.

Les propostes s'han d'incloure obligatòriament a l'ordre del dia de la sessió  sempre que
es presentin amb deu dies naturals d'antelació a la data de celebració del ple ordinari.

Segona. La regulació relativa al “debat i votacions plenaris” s'estableix a l'article 91.

L'apartat 3 de l'article 91 estableix la possibilitat de formular esmenes, sense diferenciar
que la proposta pugui haver esta presentada per l'equip de govern o per l'oposició. 

Per tant, la llei municipal no diu que les propostes presentades directament a Ple per un
grup municipal, no es puguin esmenar.

El ROF defineix el concepte d'esmena, com a proposta de modificació d'un dictamen o
proposta  presentada  per  qualsevol  membre.  Encara  que  el  ROF digui  que  s'han  de
presentar per escrit, a la pràctica s'utilitzen les esmenes “in voce”.

Tercera. Les esmenes presentades s'han de debatre en primer lloc abans de passar a
discutir el dictamen o informe.
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El Ple decideix per majoria simple quines són les esmenes a la proposta que s'accepten i
quines no s'accepten. Si s'accepta una esmena es rectifica la proposta.

A continuació, la proposta rectificada es sotmet a votació.

Quarta. Per tant, és el Ple de l'Ajuntament qui decideix per majoria si s'accepten o no
les esmenes; i a continuació és el mateix Ple qui aprova o no, per majoria, les propostes
prèviament rectificades.

Cinquena. En el cas que ens ocupa, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, va decidir les
esmenes  que  s'acceptaven,  i  a  continuació  el  Ple  de  l'Ajuntament  va  aprovar,  per
majoria, la proposta prèviament rectificada.

Per tot això, i a judici del que subcriu el present informe, no s'ha produït l'abús de poder
de l'equip de govern i la indefensió de l'oposició que al.lega el Sr. Miquel Àngel Tortell,
i per tant, s'ha de desestimar la sol.licitud d'anul.lació de l'acord del Ple de l'Ajuntament
de data 23 de febrer de 2017 sobre suport al sector agrari davant els mals provocats pels
temporals del passat mes de gener.>>

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que creu que és important
marcar  unes  regles  del  joc,  no començar  a  fer  esmenes.  Si  canviam la  finalitat  del
proponent pot passar que aquest voti en contra.  S'estan pervertint les regles. És millor
votar en contra de la proposta, i no canviar-la. Es tracta de pactar unes regles del joc. És
més honest votar en contra de la proposta, que esmenar-la.

El  Sr.  batle  diu que la  proposta  es va debatre  prou, només es  va fer  un afegit.  No
canviava el sentit. Rebutjar aquesta moció volia dir que no hi estàvem d'acord.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que votaran a favor de
la sol.licitud d'anul.lació. Respetam la democràcia de les minories. S'hauria de fer un
reglament que estableixi les normes del joc. Sempre votarem les esmenes amb aquesta
línia, si el grup que presenta la moció l'accepta.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que es tracta d'una
subvenció del Govern Central. Els agricultors no s'hi podien acollir de cap manera. El
que heu fet és per anar a tocar els nassos, votar que el Govern Balear assumeixi aquest
deute. És una línia de subvencions del Govern Central,  aquest afegit és un canvi de
sentit.  Vull  dir  que el  secretari  no ha acabat de dir el  que diu l'article 87 de la llei
municipal i de règim local. L'article 87 diu que si la proposta es presenta amb menys de
deu dies  només pot procedir-se al seu debat i votació mitjançant l'acord previ del ple
que n'apreciï la urgència, adoptat per majoria absoluta.  A les mocions d'urgència no
s'accepten les esmenes, queda tan clar com això.

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que és possible
votar una moció punt per punt. Hi ha un reglament, el del Parlament de les Illes Balears,
que no permet  una esmena si  l'esmena no s'inclou a la moció.  Estam pervertint  les
regles  de  la  democràcia,  vos  estau  acostumant  a  n'això.  A molts  ajuntaments  es
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respecten les idees presentades. Propòs que mentre no tenguem reglament municipal,
prendre per referència el reglament del Parlament.

El Sr. batle diu que es cercarà el reglament del Parlament.

Vist l'informe de secretaria de data 11 d'abril de 2017, que literalment diu:

<<INFORME DE SECRETARIA RELATIU A SOL.LICITUD DEL GRUP MÉS
PER MURO D'ANUL.LACIÓ DE L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DE 23 DE FEBRER DE 2017 SOBRE SUPORT AL SECTOR AGRARI DAVANT
ELS MALS PROVOCATS PELS TEMPORALS DEL PASSAT MES DE GENER.

El Sr. Miquel A. Tortell Frontera presenta escrit de data 2 de març de 2017 sol.licitant
l'anul.lació de l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 23 de febrer de 2017 sobre suport
al  sector  agrari  davant  els  mals  provocats  pels  temporals  del  passat  mes  de  gener,
al.legant abús de poder reiterat de l'equip de govern, i la indefensió de l'oposició per
presentar a votació les propostes pròpies. 

Fonaments de dret:

- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears:

Article 87. Propostes.

1. Els grups polítics, inclòs el grup mixt, o un mínim de tres membres de la corporació,
poden presentar al ple propostes de resolució per a debat i votació.

2. S'han d'incloure en l'ordre del dia les propostes presentades amb deu dies naturals
d'antelació a la data del ple ordinari. Si la proposta es presenta després dels deu dies
abans indicats, només pot procedir-se al seu debat i votació mitjançant l'acord previ del
ple que n'apreciï la urgència, adoptat per majoria absoluta. 

Article 91. Debat i votacions plenaris.

1. Els assumptes seran objecte de debat abans de ser sotmesos a votació, llevat que
ningú no demani la paraula.

2. Corresponen a la presidència les facultats d'ordenació i de direcció dels debats.
Així  mateix  li  correspon  decidir  sobre  la  procedència  de  les  intervencions
sol·licitades per rectificacions o per al·lusions.

3. Si s'han formulat vots particulars o esmenes, aquestes s'han de debatre en primer
lloc i després passar a la discussió del dictamen o informe.

4. Es  consideren  aprovades  per  unanimitat  les  proposicions  que  no  suscitin
objecció o oposició.  En cas contrari,  s'efectuarà una votació d'acord amb les
regles establertes en aquesta secció.

5. Un cop realitzada la votació, els grups que no hagin intervingut en el debat de
l'assumpte i els membres de la corporació que hagin votat en sentit contrari al
del seu grup, poden explicar el seu vot. 
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-   Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  règim  Jurídic  de  les  Entitat  Locals,
aprovat pel Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF):

Artículo 97.- A los efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las
intervenciones  de  los  miembros  de  la  Corporación,  se  utilizará  la  siguiente
terminologia:

5.- Enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada
por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la
deliberación del asunto. 

Consideracions:

Primera. La  Llei  20/2006 possibilita,  mitjançant  l'article  87,  que  els  grups  polítics
presentin  directament  al  Ple  de  l'Ajuntament  propostes  de  resolució  per  a  debat  i
votació, sense necessitat de passar per comissió informativa.

Les propostes s'han d'incloure obligatòriament a l'ordre del dia de la sessió  sempre que
es presentin amb deu dies naturals d'antelació a la data de celebració del ple ordinari.

Segona. La regulació relativa al “debat i votacions plenaris” s'estableix a l'article 91.

L'apartat 3 de l'article 91 estableix la possibilitat de formular esmenes, sense diferenciar
que la proposta pugui haver esta presentada per l'equip de govern o per l'oposició. 

Per tant, la llei municipal no diu que les propostes presentades directament a Ple per un
grup municipal, no es puguin esmenar.

El ROF defineix el concepte d'esmena, com a proposta de modificació d'un dictamen o
proposta  presentada  per  qualsevol  membre.  Encara  que  el  ROF digui  que  s'han  de
presentar per escrit, a la pràctica s'utilitzen les esmenes “in voce”.

Tercera. Les esmenes presentades s'han de debatre en primer lloc abans de passar a
discutir el dictamen o informe.

El Ple decideix per majoria simple quines són les esmenes a la proposta que s'accepten i
quines no s'accepten. Si s'accepta una esmena es rectifica la proposta.

A continuació, la proposta rectificada es sotmet a votació.

Quarta. Per tant, és el Ple de l'Ajuntament qui decideix per majoria si s'accepten o no
les esmenes; i a continuació és el mateix Ple qui aprova o no, per majoria, les propostes
prèviament rectificades.

Cinquena. En el cas que ens ocupa, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, va decidir les
esmenes  que  s'acceptaven,  i  a  continuació  el  Ple  de  l'Ajuntament  va  aprovar,  per
majoria, la proposta prèviament rectificada.
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Per tot això, i a judici del que subcriu el present informe, no s'ha produït l'abús de poder
de l'equip de govern i la indefensió de l'oposició que al.lega el Sr. Miquel Àngel Tortell,
i per tant, s'ha de desestimar la sol.licitud d'anul.lació de l'acord del Ple de l'Ajuntament
de data 23 de febrer de 2017 sobre suport al sector agrari davant els mals provocats pels
temporals del passat mes de gener.

Això és el que em plau informar llevat d’un criteri millor fonamentat.>>

Vist el  dictamen desfavorable de la Comissió d'Administració i  Personal de data 24
d'abril de 2017.

Es sotmet a votació la sol.licitud del grup municipal MÉS-APIB d'anul.lació de l'acord
del Ple de l'Ajuntament de data 23 de febrer de 2017, i s'obté el següent resultat:

Vots a favor: 4,  dels grups municipals MÉS-APIB i PSIB-PSOE.
Vots en contra: 7,  dels grups municipals CDM, PP i El PI.
Abstencions: 2, del grup municipal UIM.

Per tant, el Ple de l'Ajuntament desestima la sol.licitud del grup municipal MÉS-APIB
d'anul.lació de l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 23 de febrer de 2017 sobre suport
al sector agrari davant els mals provocats pels temporals del passat mes de gener.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que duran el present acord a la Conselleria d'Hisenda, ho
anuncien.

4T.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MURO AL “PROTOCOL MARC DEL
PROGRAMA  AGENT  TUTOR”  DE  LA  FEDERACIÓ  ESPANYOLA  DE
MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FEMP).  

Es dóna compte de la circular 2/2017 de data 8 de febrer de 2017 referent a l'adhesió dels
ajuntament de les Illes Balears al “Protocolo marco del Programa Agente Tutor” de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que literalment diu:

<<Antecedents.
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha elaborat el Protocolo Marco
del Programa Agente tutor com a part dels compromisos adquirits en el marc del Conveni
específic de col.laboració signat a l'any 2012 amb el Minsiteri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, a través de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues.

Mitjançant aquest conveni de col.laboració es pretén impulsar i facilitar la implantació  del
servei  de policia  tutor  en els   municipis  interessats  de l'estat  espanyol  a  través d'una
proposta  clara  i  unificada.  D'aquesta  manera  es  pot  aconseguir  una  unificació  i
homogeneització d'intervencions, funcions, formació específica, metodologia de treball i
de procediments d'actuació en matèria de menors d'edat, sempre adaptant-se a les diverses
realitats existents. 

La Direcció General d'Emergències i Interior a través de l'ISPIB col.labora amb al FEMP
de de l'any 2012 tant en la redacció del programa marc, com en la formació de tots els
agents destinats en aquest servei a reu de tot l'estat espanyol.
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Conclusions
A l'ISPIB es treballa des de l'any 2008 en la homigeneïtzació del servei de policia tutor a
tots  els  municipis  de  les  illes,  per  aquest  motiu  es  considera  positiu  l'adhesió  dels
ajuntaments interessats de Balears a l'acord que impulsa la FEMP per tal de crear una
xarxa estatal de policiies tutors on poder compartir experiències, formació, procediments
de treball, etc. En cas d'interès en l'adhesió s'adjunta el model.>>

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Administració i Personal de data 24 d'abril de
2017.

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

Primer. Adherir-se al Protocol Marc del Programa Agent Tutor, elaborat en el marc del
Conveni de col.laboració entre la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues
y la Federació Espanyola de Municipis i Pprovíncies (FEMP), aceptant totes les bases i
condicions del Protocol.

Segon. Comunicar el present acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP), per al seu coneixement i als efectes oportuns.

5È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL  PSIB-PSOE PER A LA CREACIÓ
D'UNA  INSTRUCCIÓ  PER  A  UNA  CONTRACTACIÓ  PÚBLICA  AMB
RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL.  

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-SPOE, dóna compte de la proposta
que literalment diu:

<<MOCIÓ  PER  A  LA  CREACIÓ  D'UNA  INSTRUCCIÓ  PER  A  UNA
CONTRACTACIÓ  PÚBLICA  AMB  RESPONSABILITAT  SOCIAL  I
MEDIAMBIENTAL.

Exposició de motius:

La  nova  Directiva  Europea  de  Contractació  Pública  2014/24/UE,  aprovada  per  el
Parlament  Europeu  i  el  Consell,  senyala  a  la  seva  consideració  núm.  2  que  “La
contratación pública desempeña un papel clave en al Estrategia Europa 2020, establecida
en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010, titulada “Europa 2020, una
estrategia para un crecimiento inteligente,  sostenible e integrador” (“Estrategia Europa
2020”), como uno de ls instrumentos basados en el mercado que que deben utilizarse para
conseguir  un  crecimiento  inteligente,  sostenible  e  integrador,  garantizando  al  mismo
tiempo un uso  más  eficiente  de  los  fondos  públicos.  Con ese  fin,  deben revisarse  y
modernizarse las normas vigentes sobre contratación pública adoptadas de conformidad
con  la  Directiva  2004/17/CE del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  y  la  Directiva
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , a fin de incrementar la eficiencia del
gasto  público,  facilitando  en  particular  la  participación  de  las  pequeñas  y  medianas
empresas (PYME) en la contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen
mejor  la  contratación  pública  en  apoyo de  objetivos  sociales  comunes.  Asimismo,  es
preciso aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad
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jurídica e incorporar determinados aspectos de reiterada jurisprudencia del Tribunal de
Justícia de la Unión Europea relativa a la contratación pública.”

Des del Partit Socialista entenem que la contractació pública no és una fi en si mateixa,
sinó que la concebim des d'un punt de vista instrumental i finalista, de manera que , a més
de  l'obtenció  de  prestacions,  obres  o  serveis  en  les  condicions  econòmicament  més
avantatjoses per a l'administració, és un mitjà per aconseguir altres objectius que redunden
en el benefici comú i de l'interès públic, tal com la generació d'ocupació de qualitat, la
sostenibilitat  ambiental,  la inserció sociolaboral de persones desfavorides o l'eficiència
energètica entre moltes altres.

Resulta que la incorporació de clàusules i criteris socials i mediambientals  és plenament
compatible  amb els principis bàsics de contractació pública. Per això:

1.- Instam a l'Ajuntament de Muro que iniciï l'elaboració d'una instrucció per a la inclusió
de criteris socials i mediambientals responsables a les licitacions de contractes públics que
realitzi l'Ajuntament de Muro.

2.- Que a més dels criteris de responsabilitat social i mediambiental, la instrucció inclogui
un articulat en cas d'incompliment d'aquests criteris.>>

Vist el dictamen favorable de la Comissió d'Administració i Personal de data 24 d'abril de
2017.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta del grup municipal PSIB-
PSOE per a la creació d'una instrucció per a una contractació pública amb responsabilitat
social i mediambiental.

6È.-  APROVACIÓ  DE  NOU  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 MÀTERIA
DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA.  

El Sr.  batle  diu que la  quantitat  de feina que llevarà,  compensa.  Si es registren les
multes  en  PDA,  automàticament  entren  en  el  sistema.  És  un  conveni  positiu  per  a
l'Ajuntament.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que entenen que l'import
del 50% de les sancions a favor de l'agència tributària comença a esser un percentatge
elevat. L'Ajuntament acabarà perdent capacitat d'ingrès.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que sense fer cap
gestió s'en duran el 50 % de l'import de la sanció.

El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que amb la PDA ja tenen
la informació del titular del vehicle.

El Sr. batle diu que el conveni periodifica els ingressos, en funció del que van recaptant.
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El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que no estan d'acord
amb les quantitats fixes, més partidari fer-ho amb percentatges.

El Sr. Rafel Gelabert demana si els preus són comuns a tots els municipis.

El Sr. Jaume Payeras diu que estan en desacord. No em pareix lògic que ens cobrin
quan no hi fan res. Crec que els preus són abusius.

El Sr. batle diu que s'ha de veure si hi ha altres convenis millors, i si es pot revisar el
clausulat del present, si és negociable el clausulat. Proposa deixar-ho damunt la taula.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar l'expedient damunt la taula. 

7È.-  DONACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  TRESORERIA  I
INTERVENCIÓ  DEL  PRIMER  TRIMESTRE  DE  2017  SOBRE  LA  LLEI
15/2010,  DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI  03/2004,  DE 29  DE DESEMBRE,
MITJANÇANT LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA
LA MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS.

L’interventor, de conformitat amb la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 03/2004, de
29 de desembre, mitjançant la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a
les  operacions  comercials, dóna  compte  de  la  realització  de  l’informe  referit  a  la
situació  a  31  de  març  de  2017,  remès  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions
Públiques.

L'interventor dóna compte de les següents dades:

- Pagaments Realitzats: 1.175.457,15 euros.
- Període mig de pagament (PMP): 8.15 dies

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

8È. - DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2017.

L’interventor  accidental,  de  conformitat  amb  allò  que  estipula  la  base  5a  de  les
d'execució  del  Pressupost,  en  relació  amb  l'article  207  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, dóna detallat informe de l'estat d'execució dels Pressuposts de la Corporació,
referits al 24 d’abril de 2017, amb les dades següents:

INGRESSOS:

PREVISIONS
INICIALS

PREVISIONS
DEFINITIVES

DRETS RECONEGUTS
NETS

RECAPTACIÓ
NETA

12.742.663,35 12.742.663,35 686.524,20 551.333,93

DESPESES:
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CRÈDITS
INICIALS

PREVISIONS
DEFINITIVES

OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES

PAGAMENTS
REALITZATS

12.742.663,35€ 12.742.663,35 € 2.361.310,82 € 2.119.732,61 €

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

9è.- PRECS I PREGUNTES.

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  demana  com  estan  els
ingressos de la Residència.

La Sra. Damiana Ramis, regidora del grup municipal CDM, diu que al mes de maig ens
pagaran el darrer trimestre de 2016.

El Sr. Rafel Gelabert demana pel conveni amb Natura Parc. Quants d'animals se'n duen?

El Sr. batle diu que ho demanaran al tècnic de medi ambient.

El Sr. Rafel Gelabert demana per la prova ciclista Mallorca 312. Quina aportació fa
l'Ajuntament?

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que l'Ajuntament aporta
12.000 euros, més la feina de la brigada d'obres. Els estands els monta l'Ajuntament.
També utilitzen les dependències municipals.

El Sr. Rafel Gelabert diu que al darrer plenari va fer el prec que s'eliminin els planells
del Pla d'Obres i Serveis. Diu que la plaça del carrer Llibertat, davant ca'n cap d'ou, està
aixecada.

El Sr. Juan Escalas, regidor del grup municipal PP, diu que està previst al pressupost.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que es posin arbres
adients a les zones ajardinades, que es demani al tècnic de medi ambient.

El Sr. Rafel Gelabert demana pels miralls del carrers. Diu que estan trencats.

El  Sr.  José  Juan  Aguiló,  regidor  del  grup  municipal  CDM,  diu  que  ho  va  dir  al
Sotsinspector. Estan comenats els miralls nous.

El Sr. Rafel Gelabert diu que al carrer Gènova hi ha dues peces del bordillo al mig del
carrer. Diu que hi ha queixes dels veïns del carrer Teulera, que aparquen davant els
guals. Diu que s'haurien d'organitzar les tasques de la brigada amb un poc de sentit, per
exemple  el  que  va  passar  dia  12  d'abril,  ens  posam  a  pintar  un  aparcament  de
minusvàlids al carrer pare Alzina en el mateix moment de l'entrada a l'escola. Intentar
planificar un poc les tasques de la brigada. Diu que el dia 12 d'abril,  el  jardiner va
fumigar el carrer Joan Carles I, tirant herbicida a les plantes sense senyalitzar res. Diu
que el camí des Carnatge es troba en mal estat, demana si es pot arreglar.
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El Sr. Rafel Gelabert diu que al plenari de febrer, el  Sr. Miquel Porquer va dir que
l'Ajuntament  no  havia  presentat  projecte  d'ecotaxa.  Et  vares  comprometre  a  fer-nos
arribar  les  bases.  A la  propera  línia  que pugui  treure  el  Govern,  preparam qualque
projecte?

El Sr. Miquel Porquer diu que es presentarà un projecte si hi ha possibilitats.

El Sr. Rafel Gelabert demana quina valoració es fa de la gestió de Sant Vicenç. Ha
funcionat el sistema? El botellot va estar controlat?

El Sr. José Juan Aguiló diu que va ser un èxit rotund, al matí.  Al cap vespre podem
xerrar el que vulguis. 

El Sr. batle diu que el botellot havia arribat a un punt que no quedava més remei que
frenar-lo. Crec que es va reduir. Hi ha unes cent-setanta cinc denúncies de botellot. Fa
dos  anys  més  de  trenta  persones  varen  acudir  al  centre  de  salut  per  intoxicacions
etíliques, enguany menys de cinc persones. Hi ha hagut un avanç, el botellot no du res
positiu.

El Sr. Rafel Gelabert demana si és normal fer sonometries a les 17'00 hores davant
cases particulars. Què costaran?

El Sr. batle diu que es va contractar persona capacitada per a fer sonometries. La policia
va fer sonometria allà on creia que ho havia de fer, qui ho havia de determinar era la
policia.

El Sr. Rafel Gelabert diu que creu que no és normal.

El Sr. Jaume Payeras diu que la policia complia ordres, feia el que li varen dir que havia
de fer.

El  Sr.  batle  diu  que  la  policia  va  determinar  en  cada  moment  allà  on  volia  fer
sonometries.

El Sr. Jaume Payeras diu: els qui més han rebut ha estat la gent de Muro. Sempre hi
havia hagut una permisivitat per a beure en aquest carrer. Enguany no es podia beure.
Es podrà demostrar que bevien alcohol?

El Sr. José Juan Aguiló diu que científicament no ho varen comprovar.

El Sr. Jaume Payeras diu que es va prendre una mesura que era totalment equivocada,
costarà més doblers al poble de Muro. Aquesta festa la va posar en marxa el Sr. Pau
Capó. La festa s'ha desmadrat. Nosaltres no estam d'acord amb les mesures que preneu.
Pot ser heu aturat l'afluència de gent a una zona determinada, peró la resta dins tot Muro
no vareu evitar res. El que s'ha vist enguany no s'havia vist mai. Hi havia una manca
total d'orinaris, una vergonya, nomès dos mòduls de “Potencia”. El bar Cosca es va
col.lapsar a mitjan matí.
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El Sr.  batle diu que hi ha hagut una certa milloria respecte als  comes etílics,  i  a la
massificació.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que hi ha hagut una gran quantitat de pixarades per tot el
poble, per la vostra manca de previsió. Va venir el mateix nombre de gent. Les vostres
mesures per reconduir Sant Vicenç varen ser un fracàs monumental, no varen arreglar
res.

El Sr. Jaume Payeras diu que donam la sensació “no volem gent de fora”. Pensau que
eliminant les barres afavoreixes que no facin botellot? És una barbaritat, el que fas és
fomentar que la gent begui, que ho dugui de casa seva.

El Sr. batle diu: o som capassos de reconduir o s'acabarà la festa.

El Sr. Jaume Payeras diu que varen fer les propostes de posar controls d'alcoholemia per
part de la guàrdia civil, de posar més barres i posar tassons reciclables. Llevar el concert
no ha fet venir menys gent. Pel que fa al tema de la neteja l'empresa LUMSA està
obligada a fer la neteja en menys de 24 hores. No ho varen fer.

El Sr. José Juan Aguiló diu que per molts controls de la Guàrdia Civil que es posin no es
pot llevar l'alcohol que es dugui dins el cotxe.

El Sr. Jaume Payeras demana com així ho fan a altres pobles?

El  Sr.  Martí  Siquier  diu  que  per  a  sancionar  per  consum  d'alcohol  s'ha  de  poder
demostrar. S'ha actuat un poc amb un abús de poder. S'amenaçava a la gent que bevia
davant casa seva, sense poder-ho provar.

La  Sra.  Margalida  Portells,  portaveu del  grup municipal  PSIB-PSOE,  diu  que  seria
interessant canviar i actualitzar l'ordenança. Es pot modificar dient que si hi ha un grup
de persones, es poden multar. Tendrien més facilitat per a posar multes.

El Sr. José Juan Aguiló diu que la policia va fer una feinada.

El Sr. Jaume Payeras diu que va fer molta feina innecessària. 

La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que hi ha una
dada objectiva, les denúncies estan fetes a molts carrers diferents de Muro.

El Sr. Jaume Payeras demana si pot llegir els llocs de les denúncies.

La Sra. Margalida M. Forteza llegeix el noms del carrers de les denúncies.

El Sr. Jaume Payeras diu que totes les denúncies són dins la zona, llevat l'Institut.

La Sra. Margalida M. Forteza diu que no totes les denúncies són dins la zona.
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El Sr.  Rafel  Gelabert  diu que creu que ens  pot  dur a  un tema conflictiu  la  beguda
d'alcohol a la via pública durant les festes. Preocupa el que es pugui fer a les festes de
Sant Joan: barres a la via pública i a la plaça. 

El Sr. José Juan Aguiló diu: si tanques el cotxe no et poden posar cap multa. És un lloc
privat.

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi havia finques a la zona de Ses Comunes amb molta gent
de dins.

La Sra. Margalida Portells demana per la prova ciclista Mallorca 312: com es justifica
el pagament de 12.000 euros?

El Sr. Miquel Porquer diu que ens fan una factura en concepte d'organització i patronici.
Surt de la partida de turisme.

La Sra. Margalida Portells demana pel tema del lloguer turístic a Caseta dels Capellans.

El Sr. Antoni Serra diu que el tècnic de medi ambient està parlant amb el secretari.

La  Sra.  Margalida  Portells  diu  que  hi  ha  molt  de  moviment,  i  no  són  propietaris.
Demana pel tema de les multes de la zona ACIRE.

El Sr. Antoni Serra diu que la zona ACIRE és d'abril a octubre.

La Sra. Margalida Portells diu que a Platja de Muro, l'asfalt dels vials de servei està
malament, es queixen els ciclistes.

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que  hi  ha  una  zona  que  no  està  recepcionada,  ho  han
d'arreglar els promotors de la urbanització.

La Sra. Margalida Portells demana pel projecte cultural gastronòmic dels turistes. Ho
tenim aturat? Diu que s'hauria de posar en marxa un projecte cultural gastronòmic dins
Muro. A les fires ho estan fent.

El Sr. Miquel Porquer diu que hi ha un projecte, es presentarà un projecte.

La  Sra.  Margalida  Portells  demana  si  hi  ha  novetats  pel  que  fa  al  tema  de
l'agermanament.

El  Sr.   Miquel Porquer  diu que hi ha proposta  que venguin els  xeremiers de Muro
d'Alcoi,  de  dia  12  a  dia  15  d'octubre.  Dilluns  es  farà  un  concert  al  convent,  d'un
cantautor de València.

La Sra. Margalida Portells demana pel tema del fòrum de cultura.

El Sr. Miquel Porquer diu que no s'ha fet altre fòrum. Dia 14 de maig hi ha festival de la
banda de música, dia 11 de juny hi ha actuació de la Simfònica al Convent. Dia 21 de
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maig  hi  ha  el  festival  internacional  de  teresetes.  Els  caparrots  de  Muro  han  estat
convidats a Santa Maria el dia 6 de maig.

La Sra. Margalida Portells demana pel tema dels banys de l'escola graduada.

El Sr. Miquel Porquer diu que estan recollint els pressuposts.

La Sra. Margalida Portells demana si s'ha precintat una part del pati del col.legi Guillem
Ballester i Cerdó.

La Sra. Margalida M. Forteza diu que és l'IBISEC.

El Sr. batle diu que ho tenen adjudicat, s'ha de fer la feina.

La Sra. Margalida Portells demana pels policies tutors. En tenim formats?

El Sr. batle diu que tenim dos formats, un va renunciar.

La Sr. Margalida Portells demana pel tema de l'excedència de la gerent del Poliesportiu.
Què farà l'Ajuntament?

El secretari diu que en principi les borses no caduquen llevat que s'hagi establert la
caducitat dintre de les mateixes bases de la convocatòria. Donat el temps que ha passat,
dotze anys, hi ha possibilitat de fer una borsa nova.

El Sr. Martí Siquier diu que seria interessant saber què paguen a Natura Parc, què s'ha
recolectat pels animals recollits.

El  Sr.  Martí  Siquier  demana  per  les  multes  de  tràfic  de  l'any  2016.  Quants  eren
estrangers? Es pot saber el número i quantia?

El Sr. Martí Siquier demana per la contractació de l'Agència de Comunicació.

El Sr. batle diu que s'ha suspès el procediment. Volem introduir qualque clàusula nova.

El Sr. Martí Siquier diu que s'han inclòs dintre del plec feines que ja s'haurien d'haver
fet.

El Sr. batle diu que s'ha demanat una Memòria a l'empresa, i es prendran les mesures
que es creguin s'han de prendre.

El Sr. Martí Siquier demana qui s'encarrega ara.

El Sr. batle diu que els mateixos mentre no tenguem l'empresa nova.

El Sr. Jaume Payeras demana pel tema de la sèquia del carrer Rector Villalonga.

El Sr. Juan Escalas diu que ho va fer GESA. La gestió perquè ho arreglin està feta.
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El  Sr.  Jaume  Payeras  demana  pel  pressupostat  per  arreglar  la  plaça  de  toros.  Està
arreglat?

El Sr. batle diu que dilluns va a la comissió de patrimoni per darrera vegada. Després es
podrà fer aquesta actuació a la plaça de toros.

El Sr. Jaume Payeras demana pel tema de l'entrada de l'escola graduada. Demana si
quan es fa l'ordre del dia del Ple, es poden enviar les propostes dels diferents grups a la
plana WEB.

El secretari diu que si són propostes dels grups municipals no hi ha cap problema.

El Sr. Jaume Payeras demana per les places d'escolarització per a l'any que ve.

La Sra. Margalida M. Forteza diu que la Junta de Govern ha sol.licitat a la Conselleria
la previsió per a l'any que ve. Demà de matí tornarem a insistir.

El  Sr.  Jaume  Payeras  diu  que  varen  demanar  mitjançant  el  registre  d'entrada  les
actuacions de l'ajuntament front a la sequera. Ens heu contestat ara.

El Sr. Antoni Serra diu que ho va llegir al Ple.

El Sr. Jaume Payeras demana: quan heu fet aquesta campanya, quin dia o dies? No ho
hem trobat enlloc que hagueu fet cap actuació, ni a la plana WEB ni al facebook. Pel
que fa a les actuacions front el temporal també ho vàrem demanar, ens heu remès els
oficis que heu enviat i l'informe dels danys, quines actuacions heu fet?

El Sr. batle diu que es va fer la neteja de la platja, dos quilòmetres. Ho diu el tècnic.

El Sr. Jaume Payeras diu que dos quilòmetres és una mentida, es varen netejar com a
molt cinc-centes metres.

El Sr. Miquel A. Tortell demana si en aquest mateix ple poden sol.licitar la convocatòria
d'un ple extraordinari. Demanam la convocatòria d'un ple extraordinari.

El secretari diu que en teoria s'hauria de demanar per escrit.

El Sr. Jaume Payeras diu que si l'oposició no haguessim acceptat incloure una sèrie de
punts  al  ple  extraordinari  de  precs  i  preguntes,  s'hagués  hagut  de  fer  altre  ple
extraordinari. S'haquessin fet tres plens extraordinaris el mateix mes, i tot, per no voler
fer un ple ordinari cada mes. Avui tornam a no acabar el Ple.

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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