Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/1

El Ple

Ordinària

Data

24 de novembre de 2020

Durada

Des de les 20:00 fins a les 20:40 hores

Lloc

Cas Txeco

Presidida per

Andreu Isern Pol

Secretari

Antonio Sastre Oliver
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

41394521H

Andreu Isern Pol

SÍ

43037509R

Barbara Vachiano Arrom

SÍ

43101533Q

Francisca Campins Bibiloni

SÍ

78218638P

Gabriel Crespí Bennassar

SÍ

43090028B

Joan Antoni Coll Pol

SÍ

78203538L

Margarita Llabres Deya

SÍ

43058300T

Manuel Arrom Torres

SÍ

43106048T

Margarita Rosselló Cañellas

SÍ

78206189W

Pau Seguí Serra

SÍ

41402600R

Rafel Llobet Capella

SÍ

43093348L

Sonia Daudén Carretero

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0002 Data: 04/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Andreu Isern Pol (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/02/2021
HASH: d056ad5136b4e607e8e3e5539adf8128

ANTONIO SASTRE OLIVER (1 de 2)
Secretario-Interventor
Data Signatura: 04/02/2021
HASH: 9467f92788b254c9b1765bee9d7869a0

ACTA

A) PART RESOLUTIVA
Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist els esborranys de les actes de les sessions de data 29 de setembre de 2020 i de 16 d'octubre
de 2020 es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar les actes de les sessions de plenàries de data 29 de setembre de 2020 i de 16
d'octubre de 2020.
Segon.- Incorporar les actes al Llibre d'Actes del Ple.

Expedient 111/2020. Aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC) de Consell
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0
A favor

Andreu Isern Pol
Barbara Vachiano Arrom
Gabriel Crespí Bennassar
Joan Antoni Coll Pol
Margarita Llabres Deya
Manuel Arrom Torres
Margarita Rosselló Cañellas
Rafel Llobet Capella
Sonia Daudén Carretero

En contra

---

Abstencions

Francisca Campins Bibiloni
Pau Seguí Serra

Absents

---

Antecedents:
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L’acta de dia 16 d’octubre conté una acusació de prevaricació i abús de poder feta per la sra.
Francisca Campins contra la meva persona, es tracta de delictes i entenc que està obligada a
denunciar-los a la Fiscalia, donaré un temps prudencial per veure que fa, si no actuaré jo, demà
sol·licitaré un certificat al secretari, relatiu a l’aprovació de l’acta.

ACTA DEL PLE

Andreu Isern Pol:

Número: 2020-0002 Data: 04/02/2021

Intervencions:

Primer.- Vist l’aprovació de la concessió de subvencions 2019 per a actuacions relatives al
Pacte de batles i batlesses de Mallorca publicada al BOIB 109 de dia 08 d’agost de 2019, pel
qual s’ens va concedir una subvenció per a «Elaboració del Pla per a l’Energia Sostenible i el
Clima (PAESC) de Consell i servei gestor energètic municipal» per import de 12.617,88 €.
Segon.- D’acord amb les bases de la convocatòria i vist el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
i el Clima (PAESC), redactat per l’empresa GRAM, gestió ambiental.
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent,
Acords:

Sonia Daudén Carretero:
És un pla necessari per aconseguir implantar els objectius de l’Agenda 2030.
Francisca Campins Bibiloni:
Volia demanar una serie de qüestions; en primer lloc, hi ha mesures que tenen un cost econòmic
i d’altres que no el tenen, entre les que el tenen voldria saber quin criteri cronogràfic s’ha
seguit?
En segon lloc respecte a la compra d’energia verda, perquè s’ha elegit la data de 2027?
En tercer lloc apareix en el pla l’objectiu de les places d’aparcament per al 2027, l’objectiu de la
llei aprovada pel Govern dela CAIB és que els aparcaments públics de més de mil metres
quadrats tinguin coberta de plaques i punts de recàrrega abans de finalitzar el 2025, s’ha tengut
en compte?
D’altra banda ens crida l’atenció l’estudi dels preu per kilowatt de l'energia elèctrica dels
darrers anys, diu que pagam a vint-i-vuit cèntims, és molt car, es sol pagar entre tretze i catorze;
també que les plaques ja instal·lades en diferents llocs, com les bombes d’aigua i els edificis
municipals no funcionen, tenen garantia?
L’energia produïda per les plaques del col·legi no es volca a la xarxa, això implica que quan el
col·legi està tancat desaprofitam la corrent, és fàcil canviar la situació amb un informe de
l’enginyer.
El Pla deixa clar que tenim un problema amb les fuites d’aigua, no descobreixen res nou,
nosaltres fa temps que ho denunciam, pensau aprovar una ordenança específica?
Rafel Llobet Capellà:
A part de la que ha dit na Xisca Campins, és tracta d’un document important, hem de fer

Ajuntament de Consell
PLAÇA Major 3, CONSELL. 07330 (Illes Balears). Tel. 971622095. Fax: 971622536

ACTA DEL PLE

Intervencions:
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Segon.- Remetre certificat de l’acord al Departament de Desenvolupament local del Consell de
Mallorca.

Número: 2020-0002 Data: 04/02/2021

Primer.- Aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Consell
redactat per la Sra.Sílvia Castañé, graduada en biologia.

propostes d’acció pel futur que volem.
Andreu Isern Pol:
Discrep de els dades que figuren en el Pla, es tracta d’un temps màxim, però no vol dir que
haguem d’esperar tant, es pot modificar en un futur.
Respecte a les plaques instal·lades, puc dir que funcionen, tenc una aplicació instal·lada que
controla la producció diària; respecte a les plaques del col·legies foren instal·lades per la
Conselleria d’Educació, tenc entès que s’aprofita al moment, no podem vendre el sobrant, no és
el, mateix que les plaques que instal·larem en l’aparcament del pavelló.
Pel que fa a les fuites, efectivament n’hi ha, començarem per canviar la canonada de la carretera
de Palma, l’ordenança que tenim ja contempla tarifes progressives per incentivar l’estalvi, en
dotze anys no s’ha pujat la taxa.

Expedient 112/2020. Anul·lar l’edició del Reconeixement Vila de Consell 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0002 Data: 04/02/2021

El que consta en el Pla d’Acció són fitxes on figuren els terminis i el responsable, pel que dius
de les plaques que sí funciones nosaltres no ho podem saber, hem dit el que recull el Pla, es veu
que el tècnic redactor no ho ha recollit bé.
Vull aclarir el nostre sentit del vot, en el sentit de que estam a favor de totes les mesures que
suposin un estalvi d’emissions de CO2, però ens abstindrem perquè creim que es pot millorar,
es tracta d’una abstenció positiva.

ACTA DEL PLE

Francisca Campins Bibiloni:

Primer.- Vist que d’acord amb l’establert en el Reglament del reconeixement Vila de Consell a
la trajectòria vital de persones vinculades amb el municipi de Consell, es concedirà amb
caràcter bianual el Reconeixement Vila de Consell, durant les Fires de Tardor, dels anys parells.
Segon.- Vist que degut a l’actual situació de pandèmia provocada pel COVID19 s’ha anul·lat la
Fira de Tardor 2020, en aplicació de les mesures sanitàries vigents, en conseqüència cal deixar
sense efecte la previsió establerta en el Reglament regulador i anul·lar l’edició del
Reconeixement Vila de Consell 2020
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent,
Acords:
Primer.- Anul·lar l’edició del Reconeixement Vila de Consell 2020, estant prevista la següent
edició per a l’any 2022.
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Antecedents:

Intervencions:
Andreu Isern Pol:
A més d’ajornar el premi d’aquest any, crec que ens hem de plantejar ampliar els terminis, de
manera que es doni un premi per legislatura i no cada dos anys
Francisca Campins Bibiloni:
Ens sembla bé ampliar els terminis.
Rafel Llobet Capellà:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
Primer.- L'impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un tribut
municipal de caràcter potestatiu a l'empara del que s'estableix en l'article 59.2 del Reial Decret
legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals. L'Ajuntament de Consell, conforme a la Legislació citada anteriorment, té establert i ha
aprovat la corresponent ordenança fiscal, estant publicada en el Butlletí Oficial dels Illes
Balears núm. 176 de 21 de desembre de 2013.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 31 de març de 2009 va aprovar un
conveni de col·laboració per a la gestió, liquidació i recaptació de l'impost sobre l'increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana entre l'Ajuntament de Consell i el registrador titular del
registre de la propietat d'Inca número 2.
Tercer.- El conveni signat en la seva clàusula tercera estableix com a preu a cobrar pel registre
un 10 % de la recaptació obtinguda trimestralment.
Quart.- L’Agència Tributària de les Illes Balears ha oferit a l’Ajuntament de Consell la
possibilitat de signar un conveni de col·laboració en matèria de gestió tributària de l’impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, fixant una compensació
econòmica al seu favor del 7 % de la recaptació assolida en cada període liquidat.
Cinquè.- La clàusula novena del conveni signat amb el registre de la Propietat d’Inca núm. 2
estableix que el termini de vigència es prorroga tàcitament per períodes de dos anys, estant
vigent fins el proper 30 d’abril de 2021 i en cas de que alguna de les parts vulgui posar fi al
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Favorable
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Expedient 119/2020. Denuncia del Conveni de col·laboració per a la gestió, liquidació i
recaptació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana entre
l'Ajuntament de Consell i el registrador titular del registre de la propietat d'Inca número
2

ACTA DEL PLE

És difícil donar un premi cada dos anys i trobar candidats adequats, crec que serà millor fixar
l’edició cada quatre anys.

mateix exigeix la denuncia expressa amb una antelació mínima de tres mesos.
Sisè.- Vist que les condicions econòmiques del conveni ofert per l’ATIB són més favorables que
les signades amb el registre de la propietat d’Inca núm 2 i que garanteix també la recaptació en
període executiu dels deutes tributaris corresponent a l’IIVTNU.
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent,
Acords:
Primer.- Denunciar el conveni de col·laboració per a la gestió, liquidació i recaptació de
l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana entre l'Ajuntament de
Consell i el registrador titular del registre de la propietat d'Inca número 2, de conformitat amb
l’establert en la clàusula novena del conveni.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
Primer.- Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni la finalitat del qual
sigui:

Número: 2020-0002 Data: 04/02/2021

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Consell i l’Agència Tributària de les Illes
Balears en matèria de gestió tributària de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana

ACTA DEL PLE

Segon.- Comunicar el present acord al Registre de la Propietat d’Inca núm. 2.

A subscriure amb: L’Agència Tributària de les Illes Balears
Segon.- A la vista dels següents antecedents:
Document
Provisió de Batlia
Informe de Secretaria
Text definitiu del conveni

Data/Núm.
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020

Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent,
Acords:
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La realització, en règim d’encàrrec de gestió, per part de l’ATIB, de determinades tasques
relacionades amb els procediments de gestió tributària i inspecció de l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament de Consell

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Consell i l’Agència Tributària
de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana de conformitat amb el model següent:
«Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Consell i l’Agència Tributària de les Illes
Balears en matèria de gestió tributària de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
Parts
Rosario Sánchez Grau, presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb
competència per aquest acte en virtut de l’article 7.2 b de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades per mitjà
de l’Agència Tributària de les Illes Balears (d’ara endavant, ATIB), creada per la Llei 3/2008,
de 14 d’abril, a la qual li correspon, segons l’article 2 g, exercir les funcions de recaptació i, si
s’escau, de gestió, d’inspecció i de liquidació dels recursos titularitat d’altres administracions
públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, siguin
atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. L’Ajuntament de Consell considera que, per a una millor gestió del servei de recaptació de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) i per atendre
d’una forma més adequada als obligats tributaris, és convenient que l’ATIB, a través del seu
servei territorial de la recaptació de zona Mallorca, dugui a terme una sèrie de tasques
relacionades amb la gestió i inspecció d’aquest impost.
Així mateix, atesa la possibilitat d’utilitzar les noves eines de gestió de l’impost desenvolupades
per l’ATIB, també s’inclou la possibilitat de realitzar el càlcul de la quota així com fer
l’autoliquidació de l’impost per via telemàtica a través del Portal de l’ATIB (www.atib.es).
4. D’acord amb el que disposen els articles 3 i 140 i concordants de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveuen que les administracions públiques es
regeixen, pel que fa a les seves relacions, pel principi de cooperació i, pel que fa a la seva
actuació, pel principi d’eficàcia en el servei als ciutadans, i poden dur a terme convenis de
col·laboració que, en el cas que afectin corporacions locals, s’han de regir pel que estableix la
legislació reguladora del règim local.
Per la seva banda, l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració
local i les administracions de l’Estat i de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com
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1. L’Ajuntament de Consell ha delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les
competències relacionades amb la recaptació en període voluntari i executiu de diversos tributs
i d’altres ingressos, que es va instrumentar mitjançant la signatura del corresponent Conveni
entre ambdues Administracions el 30 de març de 1987.

ACTA DEL PLE

Antecedents

Número: 2020-0002 Data: 04/02/2021

Andreu Isern Pol, batle de l’Ajuntament de Consell, facultat per a aquest acte per l’acord del
Ple municipal de dia __ de ______________ de 2020.

en assumptes d’interès comú, s’ha de desenvolupar amb caràcter voluntari sota les formes i en
els termes que preveuen les lleis, i pot tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis
administratius que se subscriguin.
5. El Ple de l’Ajuntament de Consell, en la sessió celebrada el dia __ de ___________ de 2020,
ha adoptat, entre d’altres, l’acord d’aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Agència
Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
Conveni, d’acord amb les següents
Clàusules

Correspon a l’ATIB, per mitjà del servei territorial de la recaptació de zona Mallorca (d’ara
endavant, recaptació de zona), dur a terme les següents actuacions:
a) Atenció al contribuent. Els obligats al pagament de l’impost podran dirigir-se a les oficines
de la recaptació de zona per presentar la declaració o comunicació i la documentació
corresponent als efectes del que preveu l’article 254.5 del Text refós de la Llei hipotecària,
aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946, o en el seu cas, per fer l’autoliquidació de l’impost.
En aquestes oficines se’ls resoldran els dubtes que puguin sorgir al respecte.
b) Obtenció d’informació. En els casos de manca de presentació de la declaració o, si escau, de
l’autoliquidació, la recaptació de zona durà a terme les actuacions d’obtenció d’informació,
regularització, comprovació i inspecció de l’impost per a la liquidació de l’impost. Aquesta
informació s’obtindrà principalment dels documents intervinguts pels notaris i del Registre de
la propietat corresponent.
c) Comprovació de les autoliquidacions de l’impost presentades i remissió de les actuacions
desenvolupades a l’Ajuntament a l’efecte de practicar la liquidació complementària que
pertoqui i el seu càrrec a l’ATIB.
d) Realització de les operacions conduents a la comprovació i liquidació de l’impost, en el cas
que aquest es gestioni en règim de declaració, i remissió d’aquestes operacions a l’Ajuntament
per a la pràctica de la liquidació corresponent i el seu càrrec posterior a l’ATIB.
e) Notificació als obligats tributaris de les liquidacions així com dels altres actes relatius a la
gestió tributària i recaptatòria de l’impost que resultin de les actuacions a què es refereixen les
lletres c) i d) anteriors.

Ajuntament de Consell
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2. Actuacions a les quals fa referència el Conveni i forma de prestació dels serveis
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L’objecte d’aquest Conveni de col·laboració es la realització, en règim d’encàrrec de gestió,
per part de l’ATIB, de determinades tasques relacionades amb els procediments de gestió
tributària i inspecció de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
de l’Ajuntament de Consell (d’ara endavant, l’Ajuntament). Així mateix, en virtut d’aquest
Conveni, l’Ajuntament s’adhereix al sistema de càlcul i pagament telemàtic de l’impost que es
desenvolupi en el Portal web de l’ATIB – Tributs locals (www.atib.es).

ACTA DEL PLE

1. Objecte del Conveni

f) Recaptació en termini voluntari de les liquidacions que es generin com a conseqüència de les
operacions de comprovació realitzades pels òrgans de l’ATIB.
g) Remissió a l’Ajuntament de la relació certificada de deutes impagades en període voluntari a
l’efecte de citar la provisió de constrenyiment.
h) Recaptació en via executiva de les liquidacions no pagades en període voluntari, d’acord
amb allò que preveu el Conveni de col·laboració per a la recaptació en període voluntari i
executiu de tributs locals i d’altres ingressos de dret públic de 13 de juny de 2000.
3. Aplicacions informàtiques

Els models normalitzats de declaració de l’impost o, en el seu cas, d’autoliquidació, en el cas
que es duguin a terme per via telemàtica, són els establerts, respectivament, en els annexos I i
II d’aquest Conveni. L’ATIB podrà introduir les modificacions que consideri necessàries en
aquests models que derivin de canvis en la normativa aplicable o per raons tècniques.
D’aquestes modificacions s’informarà a l’Ajuntament.
3. Per a l’accés al Portal de l’ATIB –Tributs locals–, a més de que es pugui accedir mitjançant
la direcció general del web www.atib.es, l’ATIB habilitarà i proporcionarà a l’Ajuntament el
nom de la direcció web que correspongui al municipi per tal de que es pugui establir un enllaç
directe des de la seva pàgina web al Portal en la seva versió adaptada al municipi.

ACTA DEL PLE

2. El càlcul de la quota, així com la presentació de la declaració o comunicació de l’impost o
l’autoliquidació del mateix es podrà dur a terme per via telemàtica a través del Portal de
l’ATIB – Tributs locals (www.atib.es).
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1. La recaptació de zona desenvoluparà les tasques objecte d’aquest conveni mitjançant els
seus programes informàtics de gestió de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.

El pagament de les liquidacions de l’impost es realitzaran als comptes habilitats a l’efecte per
l’ATIB i s’ingressaran trimestralment en el compte bancari que, a aquest efecte, determini
l’Ajuntament –que haurà de comunicar per escrit a l’Àrea Economicofinancera de l’ATIB–,
prèvia deducció de la compensació econòmica que correspongui d’acord amb el que estableix
la clàusula sisena d’aquest Conveni.
5. Control i fiscalització de les actuacions a realitzar per la recaptació de zona
La fiscalització i el control de les actuacions que, en virtut d’aquest Conveni, ha de realitzar la
recaptació de zona correspondrà exclusivament als òrgans competents de l’Ajuntament.
Les actuacions que ha de realitzar la recaptació de zona tindran caràcter merament
preparatori dels actes administratius que, en tot cas, haurà de dictar l’Ajuntament, els quals
gaudiran del règim de recursos previst en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El règim previst en aquesta clàusula no s’aplicarà als actes administratius de gestió
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4. Ingrés de les liquidacions

recaptadora dictats pels òrgans competents de l’ATIB en virtut de la delegació de competències
resultant del Conveni de recaptació de 30 de març de 1987.
6. Compensació econòmica
La compensació econòmica a satisfer per l’Ajuntament en virtut d’aquest Conveni serà del 7%
de les quantitats ingressades corresponents a les liquidacions tributàries girades sobre els
valors obtinguts per mitjà dels serveis prestats en virtut de l’establert en la clàusula segona
d’aquest Conveni.
En qualsevol cas, perquè l’ATIB pugui practicar la retenció a què es refereix el paràgraf
anterior, és necessari que l’Ajuntament manifesti la seva conformitat amb les liquidacions
sobre les quals s’ha d’efectuar l’esmentada retenció.

3. L’ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de les que
es descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les funcions de gestió
recaptatòria o de cobrament de deutes. Se’n prohibeix qualsevol tipus de cessió, transferència o
comunicació, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. L’ATIB coneix que si
destina les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitza incomplint les estipulacions
d’aquest Conveni, serà considerada també responsable del tractament i respondrà de les
infraccions en què hagués incorregut.
4. L’ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del
tractament i per al compliment de les tasques relacionades amb l’objecte d’aquest Conveni.
5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l’ATIB procedirà a la destrucció de les
dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o documents en els quals
constin tals dades o les retornarà a l’Ajuntament.
6. S’adjunta com a annex III al present Conveni les mesures de seguretat que l’encarregat del
tractament es troba obligat a implementar d’acord amb allò que preveu o pugui preveure la
normativa reguladora en matèria de protecció de dades.
8. Durada del Conveni
Aquest Conveni té efectes a partir del dia de la seva signatura i té una vigència de 4 anys. En
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts poden acordar
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2. L’ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li subministri
l’Ajuntament, el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digital, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, i, en el que sigui
d’aplicació, el Reglament general de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 del
Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i
les disposicions de desplegament o complementàries que es dictin en aquesta matèria.

ACTA DEL PLE

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

unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.
Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
Palma, __ de ___________ de 2020
Per l’Agència Tributària de les Illes Balears Per l’Ajuntament de Consell»
Segon.- Comunicar el present acord a l’Agencia Tributaria de les Illes Balears, per a que adopti
l’acord oportú per a procedir a la signatura del conveni.

Declaració institucional en motiu del 25 de novembre de 2020: «Per una Mallorca lliure de
violències masclistes». Seguim reaccionant!

Des de l’any 1999 que l’ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència contra les Dones, el moviment feminista d’arreu del món i moltes
institucions ens feim ressò d’aquesta data, alhora que refermam el nostre compromís en la lluita
contra la violència envers les dones.
Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses, de la
mateixa manera que ho són les dades de dones que denuncien patir violència per part de les
seves parelles o exparelles.

ACTA DEL PLE

La regidora sra. Sonia Daudén Carretero dona lectura a la declaració institucional que és
aprovada per unanimitat dels membres del Ple:
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Tercer.- Facultar al Batle President per la signatura del present conveni amb l'Agència
Tributaria de les Illes Balears.

A Mallorca, enguany foren assassinades tres dones per les seves parelles o exparelles, na
Lillemor Christina Sundberg dia 21 juliol a Palma, na Habibe Ismail Emin el 15 d’octubre a
Peguera i na Remedios Cortés el 3 de novembre a Palma. Des de 2003 han estat assassinades
per la parella o exparella 36 dones a Mallorca.
Més de la meitat de les víctimes residien en els nostres pobles. Construir-nos com a municipis
cuidadors i protectors, ser veïnats i veïnades atents a les necessitats de les dones del nostres
poble és un compromís ineludible. Cal construir pobles feministes, perquè la millor prevenció
és la igualtat.
Enguany s’ha publicat la macroenquesta que fa periòdicament la Delegació de Govern de
Violència de Gènere, en la qual es constata que la meitat de les dones de l’Estat espanyol ha
patit algun tipus de violència masclista i quasi una tercera part de les dones majors de 16 anys
han patit violència física per part d’un home. Fer front al masclisme que considera que pot
disposar i agredir el cos de les dones, és una tasca ineludible que tothom té en una societat
democràtica.
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A més de ser cada any la comunitat autònoma amb la taxa de denúncia més elevada, seguim
sent la comunitat amb més incidència de violència de gènere.

Prop del 7 % de dones han patit violència sexual i, d’aquestes, més d’un 90 % no la denuncia:
per por, per vergonya, perquè massa sovint encara es jutgen les víctimes; perquè massa sovint la
pregunta és com anava vestida i es carrega la responsabilitat sobre ella i no sobre l’agressor.
Una de cada tres dones a Espanya han patit violència física, sexual o psicològica dins una
relació de parella. Un 90 % de les dones que han patit violència tenia fills i filles, víctimes
d’aquesta violència. També n’hem de tenir cura. Els infants dels nostres pobles han de créixer
en entorns segurs. Moltes d’elles han viscut més de 40 anys de maltractaments. De fet, un 20 %
de les víctimes de violència de gènere són dones grans. No podem consentir que les dones
majors dels nostres municipis visquin i suportin tota una vida de maltractament.

Davant les violències masclistes seguim reaccionant, convidam tothom a reaccionar i en
refermam el compromís:
1. Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nines
i a no escatimar recursos per fer-hi front.
2. Ens comprometem a seguir treballant en el si de la Comissió Sectorial per una Mallorca
Lliure de Violències Masclistes, col·laborant amb els altres ajuntaments i amb totes les
institucions, creant sinèrgies per eradicar les violències envers les dones i nines.
3. Ens comprometem a incentivar programes i tallers d’educació sexual, tant per a infants i
joves, com per a pares i mares.

ACTA DEL PLE

I això vol dir també posar el focus en l’agressor, apuntar cap el culpable i no la víctima. Com va
rompre la relació? Amb qui es relacionava? etc. Són comentaris que de vegades sentim o
llegim… seguim tolerant justificacions velades que disculpen la reacció de l’agressor i que
emmascaren el maltractament o l’agressió.
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Moltes, per por o per desconfiança, no comuniquen la situació de violència que estan patint, per
això és imprescindible seguir treballant per eradicar la violència envers les dones i crear les
xarxes i sinèrgies socials necessàries per vèncer-la i per apropar-nos a aquelles que la pateixen.

5. Ens comprometem a interpel·lar els homes del nostre voltant, perquè esdevinguin còmplices
en la lluita contra les violències masclistes.
6. Ens comprometem a posar atenció especial a la situació de violència que pateixen moltes
dones grans, dels nostres municipis.
7. Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca feminista i lliure
de violències masclistes.
Intervencions:
Francisca Campins Bibiloni:
Ens adherim a la declaració, és molt important que ens aturem a pensar seriosament amb aquest
problema, falta educació i prevenció.
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4. Ens comprometem a donar suport i crear sinèrgies amb les associacions i col·lectius de dones
i col·lectius feministes del nostre entorn, per fer front a les violències masclistes.

Rafel Llobet Capellà:
Com cada anys diré el mateix, esper que aquesta sigui la darrera declaració que haguem de fer.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
Donar compte del PMP del 3r trimestre 2020
Es dona compte, per part del Batle, del període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2020.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades durant el
període comprés entre el 29 de setembre de 2020 i el 20 de novembre de 2020, donant-se els
regidors per assabentats
Informació de Batlia
___________

ACTA DEL PLE

Es dona compte dels Decrets de Batlia emesos durant el període comprés entre el 29 de
setembre i el 20 de novembre de 2020, donant-se els regidors per assabentats
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Donar compte Decrets de Batlia

Preguntes presentades per escrit pel Grup municipal El PI
1.- Durant la pandèmia, el mercat dels encants va reiniciar la seva activitat el mes d’agost i poc
temps després, debut a la segona onada de la pandèmia, es va decidir tancar. Es té previst, a curt
termini, reiniciar l’activitat? En cas positiu, en quina data? En cas negatiu, quin són els motius
per mantenir-ho tancat?
2. El mercat setmanal dels dijous ha continuat funcionant. Es pot garantitzar que es compleixen
les mesures de seguretat per evitar contagis? Quin aforament es permet? Es vigila que es
compleixi l’aforament? Quina diferència hi ha amb el mercat dels encants per mantenir-lo
obert?
La sra. Margarita Llabrés respon conjuntament a les dues primeres qüestions, afirma que els
dijous hi ha sis o set llocs oberts, les mesures estan molt controlades, gels, mascaretes,
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C) PRECS I PREGUNTES

vigilància policial, crec que la gent pot sentir-se segura, esper que vengui més gent a comprar;
aquest mercat no té res a veure amb els dels diumenges, el tipus de producte, principalment
material usat pot dur problemes de control sanitari i resulta difícil controlar les mesures de
higiene.
Quan varem obrir després de l’estat d’alarma ho varem comprovar i per aquest motiu quan va
començar la segona ona varem decidir tancar. Un dels negocis més afectats pel tancament és el
bar de Cas Torrer, va tenir un brot de COVID19 temps després de que nosaltres haguéssim
tancat el mercat, afortunadament per l’Ajuntament no es va poder culpar a que tenguéssim obert
el mercat. No sabem quan podem reobrir el mercat, l’Ajuntament i els usuaris perdem molts de
doblers, però no veim que la situació permeti obrir amb seguretat.
3.- Com està funcionant l’app “El teu Ajuntament” de TIC MALLORCA? Quantes incidències
els hi han informat per aquest mitjà fins ara?

El sr. Andreu Isern respon que no tenim constància que el Consell de Mallorca vulgui posar més
sistemes de control, la policia fa controls de velocitat periòdicament, respecte als vespres dir
que no tenim policia, ara en tenim tres, quan siguin quatre pot ser puguem fer controls nocturns
esporàdics.
5.- Ha comunicat ABAQUA quan iniciaran les obres d’ampliació de la depuradora?
El sr. Andreu Isern respon que no, verbalment sabem que tenen el projecte fet, esperam que
dins el 2021 puguin començar.

ACTA DEL PLE

4.- Hi ha moltes queixes sobre l’alta velocitat a la que circulen els vehicles per la carretera
principal, sobretot durant la nit. Ens vareu informar que la policia local fa controls de velocitat
però pareix que no és suficient. Han pensat en posar radars pedagògics a les entrades del poble?
I més passos de vianants?? I altres elements dissuasius?
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El sr. Andreu Isern respon que hi ha hagut vint-i-dues incidències, no ha tengut massa èxit, la
gent de moment opta pel correu electrònic.

El sr. Andreu Isern respon que de moment la UE1 no ha resolt cap deficiència.
7.- Al Ple Ordinari del mes de maig es va aprovar la creació d’una comissió de feina, formada
per tots els grups polítics d’aquest consistori, per estudiar i aplicar mesures per fer front a la
crisi social i econòmica que ha provocat la pandèmia. Després de mig any aquesta comissió no
s’ha creada. Quan tenen previst complir l’acord del Ple?
El sr. Andreu Isern respon que varem prendre mesures, com no cobrar les taxes de l’escoleta, els
mercats i les instal·lacions esportives, de moment no s’ha decidit fer res mes, quan es pensin
altres mesures es convocarà la comissió i se us convidarà.
Preguntes formulades verbalemnt pel regidor sr. Gabriel Crespí Bennasar
1.- Fa uns mesos demanarem que s’arreglessin els desperfectes del parc de Son Cosmè, pensau
fer cap actuació?
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6.- La Junta de compensació dels terrenys del vinyet, davant el camp de futbol, ha resolt les
deficiències del projecte? En quina data?

El sr. Andreu Isern Pol respon que l’enginyer municipal està redactant un projecte per fer una
remodelació integral, volem incloure’l en els pressuposts de 2021.
2.- Hem tengut coneixement de denuncies d’intents de segrests de menors, heu adoptat cap
mesura al respecte?
El sr. Andreu Isern Pol respon que es va comunicar a la guàrdia civil, no hem tengut més
informació i no consta que hagi fet cap detenció.
3.- Quan vendrà l’empresa de neteja viària a fer net els carrers?
El sr. Andreu Isern Pol respon que ha vengut esporàdicament una empresa, tenim previst iniciar
la licitació del servei dins el 2021, volem una neteja integral de dos dies per setmana.
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