
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 12 DE FEBRER 
DE 2016. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 12 de febrer de 2016, essent les 9:30 
hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió pública 
ordinària en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. Batlessa 
Magdalena López  Vallespir, i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament 
en forma, que es diran a continuació: Sr. Francisco Arbona Alba (Junts x Deià), , 
Sra. Margarita Ripoll Deyá (Junts x Deià), Sr. LLuís Apesteguía Ripoll 
(Agrupació DEIA), Sra. Cristina López Martí (Agrupació Deià) i Sra. Blanca 
Lobo Jaume (Agrupació DEIA), assistits per la Secretària- interventora de la 
Corporació: Sra. Margarita Marqués Moyá. 
 
Excusa la seva assistència  el Sr. Jaime Mariano Vives (Junts x Deià).  
 
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia: 
 

1- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT 1/2016 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE DESPESES: CRÈDIT EXTRAORDINARI 
FINANÇAT MITJANÇANT DE ROMANENT DE TRESORERIA. 

 
La Batlessa explica que per fer front a les despeses no previstes al pressupost és 
necessari aprovar un expedient de modificació pressupostària. Aquestes 
despeses responen a l'execució de dos projectes d'obres: un és el de l'accés de 
minusvàlids de la biblioteca municipal Joan Graves i un altre és la baixada a la 
escola municipal. 
 
L'habilitació de crèdit per afrontar les noves despeses es farà per crèdit 
extraordinari a finançar mitjançant romanent de tresoreria. 
 
La Batlessa dona compte de l´expedient: 
 
Vist l'expedient elaborat pels serveis municipals, i trobant conforme els objectius del 
mateix, es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1er.- Aprovar inicialment la proposta de concessió de CREDITS EXTRAORDINARIS, 
en la forma següent: 
 



 
 
 

a) Quantitat utilitzada amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria disponible 
provisional, 109.626,00 €. 
 
 

2on.- Els Crèdits extraordinaris que s'acorden són els següents : 
 
    Crèdits   Crèdits 
Aplicació Concepte Inicials Modificació Definitius 
          
3321.63200 Accessibilitat biblioteca 0,00 56.023,00 56.023,00 
      
320.63200 Escala a escola 0,00 53.603,00 53.603,00 
       
          
TOTAL CRÈDITS  0,00 109.626,00 109.626,00 

 

 
3er.- - Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic pel termini 
de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.P., i en el Tauló d'Edictes d'aquesta 
Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació 
contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al que 
preveuen els articles 169.1, i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
El portaveu d'Agrupació Deià, Sr. Lluís Apesteguia explica que votaran a favor 
per que estan molt contents que es vagin a dur a terme aquests projectes, 
especialment el de la baixada a l'escola ja que porten molts anys demanant-ho i 
volen expressar la seva alegria que s'hagi trobat una solució tècnica perquè la 
baixada a l'escola no sigui per la carretera. 
 
Especialment volen que consti en acta el seu agraïment a la Sra. Mª Ignacia 
Pérez Pastor per la seva lluita durant anys per aconseguir aquest accés a 
l'escola, tant com a regidora d'aquest Ajuntament com a directora de l'escola 
municipal. 
 
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat adopta el següent ACORD: 
 
 



 
 
 
PRIMER- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 1/2016 per un import de (109.626,00 €) cent nou mil sis-cents vint-i-sis 
euros, corresponent a crèdits extraordinaris. 
 
SEGON- Sotmetre l´expedient a informació pública pel termini de QUINZE DIES 
HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B., i en el Tauler d'Anuncis d'aquesta Casa 
Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap 
reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de 
conformitat al que preveuen els articles 169-1, i 177-2 del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

 
 

2- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L´AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS I 
L´AJUNTAMENT DE DEIÀ PER A LA GESTIÓ D´EXPEDIENTS 
SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT 
VIÀRIA. 

 
Tot seguit, la Batlia dona compte de la proposta de d'aprovar  el Conveni de 

Col·laboració entre l´Agència Tributària de les Illes Balears i l´Ajuntament de 

Deià per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat 

viària, que es transcriu a continuació: 

 
1. L’Ajuntament de Deià 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 de dret públic.  

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades per mitjà de 
l’Agència Tributària de les Illes Balears, creada per la Llei 3/2008, de 14 d’abril, a la qual li 
correspon, segons l’article 2 g, exercir les funcions de recaptació i, si s’escau, de gestió, 
d’inspecció i de liquidació dels recursos de titularitat d’altres administracions públiques que, 
mitjançant una llei, un conveni, una delegació de competències o un encàrrec de gestió, siguin 
atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 
3. La gestió dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària i la recaptació 
de les multes corresponents que els òrgans competents de l’Ajuntament de Deià imposen en 
l’exercici de les seves competències, comporta una problemàtica específica, que justifica 
l’articulació d’un conveni que faci possible un servei de recaptació d’aquestes multes de més 
qualitat, tot tenint en compte que la finalitat de les sancions és l’efecte d’exemplificació.  



 
 
Així mateix, atès el desenvolupament de noves eines de gestió del procediment sancionador en 
matèria de trànsit per part de l’Agència Tributària de les Illes Balears, com també les 
modificacions introduïdes per la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, es considera convenient que el conveni inclogui, 
d’una banda, la possibilitat d’utilitzar per part dels agents de policia local de l’Ajuntament les 
aplicacions desenvolupades en la seva tasca de control del trànsit i, si escau, formular denúncies, 
mitjançant eines i instruments informàtics i telemàtics, i, de l’altra, que les persones 
denunciades pugin conèixer els detalls de la infracció denunciada i fer el pagament mitjançant el 
Portal web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (http://www.atib.es). 
 
4. D’acord amb el que disposen els articles 3, 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les 
administracions públiques es regeixen, pel que fa a les seves relacions, pel principi de cooperació 
i, pel que fa a la seva actuació, pel principi d’eficàcia en el servei als ciutadans, i poden 
subscriure convenis de col·laboració que, en el cas que afectin corporacions locals, s’han de regir 
pel que estableix la legislació reguladora del règim local.  
 
5. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les 
administracions de l’Estat i de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en 
assumptes d’interès comú, s’ha de desenvolupar amb caràcter voluntari sota les formes i en els 
termes que preveuen les lleis, i pot tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis 
administratius que se subscriguin.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Deià en la sessió duta a terme el dia ___ de _________________ de 

2015, ha adoptat, entre d’altres, l’acord d’aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Agència 

Tributària de les Illes Balears per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i 

seguretat viària. 

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
Conveni, d’acord amb les següents  
 
Clàusules  
 
1. Objecte del Conveni  
L’objecte d’aquest Conveni és la realització, en règim de prestació de serveis, per part de 
l’Agència Tributària de les Illes Balears (d’ara endavant, ATIB), de determinades tasques 
relacionades amb la tramitació dels expedients sancionadors de l’Ajuntament de Deià (d’ara 
endavant, l’Ajuntament) en matèria de trànsit i seguretat viària, d’acord amb el que estableixen 
les clàusules següents.  
S’exclouen d’aquest Conveni els expedients sancionadors relatius a faltes en matèria de trànsit i 
seguretat viària, i les sancions previsibles o certes de quantia inferior a 40 euros.  
 



 
 
2. Competències en matèria sancionadora  
1. En virtut d’aquest Conveni l’Ajuntament no delega cap competència sancionadora en matèria 
de trànsit i seguretat viària.  
D’acord amb això, l’ATIB, mitjançant el servei territorial de la recaptació de zona Mallorca 

(d’ara endavant, recaptació de zona), únicament farà els treballs materials que siguin necessaris 

per tramitar els expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària i l’Ajuntament 

dictarà els actes administratius corresponents. 

2. L’Ajuntament ha de mantenir actualitzat en tot moment el quadre d’infraccions i d’imports 
en funció de les modificacions fetes en l’Ordenança corresponent i ha de comunicar a l’ATIB 
qualsevol modificació o canvi que s’efectuï.  
 
3. Aplicacions i eines informàtiques i telemàtiques  
1. L’ATIB ha de desenvolupar les tasques a què es refereix aquest Conveni mitjançant les seves 
aplicacions informàtiques i telemàtiques.  
 
2. En el cas que l’Ajuntament ho sol·liciti, l’ATIB ha de posar a la seva disposició els mitjans 
materials necessaris per tal que els agents de policia puguin dur a terme la seva tasca de control 
del trànsit i, si escau, formular denúncies, mitjançant eines i instruments informàtics. En 
particular, a més de l’elaboració i el manteniment de les aplicacions i els programaris 
informàtics, l’ATIB ha de subministrar, en funció de les necessitats de l’Ajuntament i a 
sol·licitud d’aquest, els terminals (amb la targeta de transferència de dades corresponent) i les 
impressores (amb lector de targeta bancària) necessàries, com també el paper per a les 
impressores.  
 
En el cas que s’utilitzin els terminals, la persona denunciada que disposi del corresponent 

certificat digital admès per l’ATIB, pot consultar els detalls de la infracció comesa mitjançant 

l’aplicació “Carpeta fiscal” del Portal web de l’ATIB (http://www.atib.es), en la que també podrà 

consultar els seus deutes pendents i pagades. 

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



 
 
2. Els recursos contra els actes dictats per l’Ajuntament en el si dels expedients sancionadors els 

ha de resoldre l’Ajuntament mateix, sense perjudici de la possible col·laboració de la recaptació 

de zona en el cas en què l’Ajuntament ho demani. 

5. Formes de pagament de les sancions  
 
El pagament anticipat, en període voluntari i en període executiu del les multes es pot fer a 
qualsevol oficina de les entitats de crèdit col·laboradores a aquest efecte de l’ATIB.  
Així mateix, pel que fa al pagament anticipat i en període voluntari també es pot fer en les 
entitats financeres autoritzades a l’efecte per l’Agència Tributaria i també per via telemàtica 
mitjançant la passarel·la de pagaments telemàtics del Portal de l’ATIB [http://www.atib.es > 
Tributs locals > Pagament de multes de trànsit (període voluntari)], que possibilita l’emissió 
telemàtica del corresponent justificant del pagament realitzat.  
Tanmateix, en el cas que es facin servir les eines informàtiques a què es refereix la clàusula 3.2 
d’aquest Conveni, els agents de policia podran cobrar les multes per mitjà de terminals 
subministrats per l’ATIB mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit.  
Pel que fa al pagament en via executiva, en el cas disposar d’un certificat digital admès per 

l’ATIB, també es podrà fer per mitjà de la Carpeta fiscal del Portal de l’ATIB 

[http://www.atib.es > Carpeta fiscal], que possibilita l’emissió telemàtica del justificant del 

pagament realitzat. 

6. Contraprestació econòmica  
1. Per cada expedient sancionador en matèria de trànsit i seguretat viària en què, d’acord amb el 
que preveu aquest Conveni, intervingui la recaptació de zona i s’aboni la sanció, l’Ajuntament 
ha d’abonar a l’ATIB la quantitat de 38 euros amb independència que el cobrament es faci en el 
termini de pagament de la resolució sancionadora o en període executiu.  
No obstant això, en el cas en què l’ingrés de la sanció es faci abans de l’acte resolutori o si, una 
vegada iniciada la tramitació del procediment i emesa la notificació corresponent per part de la 
recaptació de zona, es produeix l’anul·lació de la infracció o la baixa del càrrec de la sanció, 
l’import a satisfer és de 22 euros.  
Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior respecte a l’import a satisfer en els casos 
d’anul·lació o baixa, si l’Ajuntament fa servir les eines informàtiques a què es refereix la 
clàusula 3.2 d’aquest Conveni, l’Ajuntament ha d’abonar a l’ATIB les quantitats següents:  
— En tot cas, com a cost per inici de gestió, 3 euros per cada infracció carregada mitjançant els 
terminals subministrats per l’ATIB a l’Ajuntament.  
— 25 euros en el cas que l’ingrés de la sanció es faci abans que, si escau, es dicti la resolució 
sancionadora.  
— 30 euros en el cas que l’ingrés de la sanció es faci en el termini voluntari de pagament obert 
amb la notificació de la resolució sancionadora.  
— 37 euros en el cas que l’ingrés de la sanció es faci en el període executiu de pagament. 

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



 
 
2. Les quanties indicades en l’apartat anterior s’han de revisar anualment de manera automàtica 
per aplicació de la variació anual de l’índex de preus de consum per a les Illes Balears entre els 
mesos de gener i desembre de l’any immediatament anterior publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística.  
 
3. El producte obtingut per la recaptació en període voluntari de les sanciones no formarà part 

de la base de càlcul de les bestretes mensuals establertes en el Conveni de 20 de novembre de 

1998 en matèria de recaptació en període voluntari i executiu de tributs locals i altres ingressos 

de dret públic. Així mateix, la contraprestació meritada en virtut d’aquest Conveni serà 

incompatible amb la compensació econòmica retribució prevista per la recaptació de sancions en 

via executiva en el Conveni de recaptació de 20 de novembre de 1998. 

4. Anualment, l’ATIB ha de liquidar el compte resultant de la recaptació de les sancions i de la 
contraprestació econòmica meritada a favor de l’ATIB. Si la quantitat recaptada és superior a 
aquesta contraprestació econòmica, s’ha d’ingressar la diferència a l’Ajuntament, i, en cas 
contrari, no s’hi ha d’ingressar cap quantitat. En aquest darrer cas, la diferència a favor de 
l’ATIB s’ha de compensar amb els ingressos derivats de la recaptació dels anys posteriors.  
 
5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, s’ha de liquidar el compte resultant de la 
recaptació de les sancions i de la contraprestació econòmica meritada a favor de l’ATIB. Si la 
quantitat recaptada és superior a aquesta contraprestació econòmica, s’ha d’ingressar a 
l’Ajuntament la diferència, i, en cas contrari, no s’ha d’ingressar cap quantitat. En aquest 
darrer cas, la diferència a favor de l’ATIB no és exigible a l’Ajuntament i el deute es considera 
extingit.  
 
7. Condicions d’ús i protecció de dades  
1. L’ús de les dades no comporta, en cap cas, que l’ATIB n’adquireixi la titularitat. A tots els 
efectes, la titularitat correspon a l’Ajuntament.  
 
2. L’ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li subministri 
l’Ajuntament, el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament 
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 i altres disposicions de desplegament o 
complementàries que siguin d’aplicació.  
 
3. L’ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de les que es 

descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les funcions de gestió 

recaptatòria o de cobrament de deutes. Se’n prohibeix qualsevol tipus de cessió, transferència o 

comunicació, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. 

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



 
 
 
 
4. L’ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del 
tractament i per al compliment de les tasques relacionades amb l’objecte d’aquest Conveni.  
 
5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l’ATIB procedirà a la destrucció de les 
dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o documents en els quals 
constin tals dades o les retornarà a l’Ajuntament.  
 
6. S’adjunta com a annex al present Conveni el document de mesures de seguretat que 
l’encarregat del tractament es troba obligat a implementar d’acord amb allò que preveu l’article 
12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.  
 
8. Durada del Conveni  
Aquest Conveni té una vigència de 5 anys i s’ha de considerar com a primer any el 2015. S’ha 
d’entendre tàcitament prorrogat quan finalitzi, per terminis successius idèntics de 5 anys 
naturals, llevat que qualsevol de les parts, amb una antelació mínima de 6 mesos, manifesti la 
seva denúncia.  
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.  
Palma de Mallorca, ___ de _________________ de 2015 

 
Sotmès a votació el Ple per  unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER- Aprovar el conveni de col.laboració amb l’Agència Tributària de les 
Illes Balears per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i 
seguretat viària. 
SEGON- Habilitar a la Sra. Batlessa per la signatura de l’esmentat conveni en 
nom i representació de l’Ajuntament de Deià.  
TERCER- Notificar aquest acord a l’Agència Tributària de les Illes Balears. 
 
 
 

3- APROVACIÓ DEL CONVENI D´ADHESIÓ A LA XARXA DIGITAL 
DE COMUNICACIONS MÒBILS EN GRUP TANCAT D´USUARIS. 

 
La Batlessa dona compte de la proposta d'adhesió al conveni que es transcriu a 
continuació: 
 
 
 
 



 
 

“CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA DIGITAL DE COMUNICACIONS 
MÒBILS EN GRUP TANCAT D’USUARIS 

ANTECEDENTS 

1. Multimèdia de les Illes Balears, SA, en endavant  “Multimèdia”, es va crear 
mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil, amb l’autorització 
prèvia del Govern de les Illes Balears acordada pel Decret 5/2006, de 27 de gener. La 
societat  Multimèdia de les Illes Balears, SA, es va constituir com una empresa pública 
de les previstes en l’article 1.b) de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i 
empreses públiques i vinculades.  

En l’annex del Decret 12/2015, de 2 de juliol, de la Presidenta de les Illes Balears, pel 
qual s’estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es determina 
l’adscripció de Multimèdia de les Illes Balears, SA a la Vicepresidència i Conselleria 
d’Innovació, Recerca i Turisme. 

Mitjançant acord de Consell de Govern, de dia 5 d’agost de 2011, s’autoritzà la 
modificació dels estatuts de Multimèdia de les Illes Balears, SA, adaptant-se així a la 
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. Ara bé, el seu objecte continua essent el mateix que es va establir 
amb el Decret 24/2008, de 22 de gener, que modificava l’esmentat Decret 5/2006, de 27 
de gener.  

Multimèdia té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar per al compliment 
dels seus fins, patrimoni propi, administració autònoma i s’adscriu a la Vicepresidència 
i Conselleria d’Innovació, recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears 

2. L’Ajuntament de Deià, en endavant l’Entitat, com a administració pública local té 
reconegudes per la legislació vigent competències en matèria de seguretat i policia. 

3. En els darrers anys s’ha fet evident que les institucions públiques que tracten amb 
matèries de seguretat i rescat de les persones, les emergències, el control i la prevenció 
dels riscos han de prendre una especial atenció als serveis de telecomunicacions. La 
població reclama un nivell de resposta més eficient als incidents que es produeixen, i les 
institucions responsables reclamen serveis de comunicacions mòbils i connectivitat a 
través de xarxes que permetin l’accés a informacions i continguts de dades específics per 
desenvolupar la seves tasques de forma coordinada. 

També es reconegut que els recents avanços en la tecnologia de les comunicacions i dels 
sistemes de tractament de la informació ofereixen solucions avançades per a facilitar la 
presa de decisions i l’intercanvi d’informació en temps real. Així mateix, aquestes 
organitzacions han de resoldre situacions amb un alt nivell de compatibilitat i 
d’interoperatibilitat funcional. 



 
 

4. L’empresa pública Multimèdia, adscrita a la Vicepresidència i Conselleria 
d’Innovació, recerca i Turisme, s’encarrega del desplegament de la Xarxa Digital de 
Comunicacions Mòbils ‘tetraIB’, per oferir serveis de comunicacions mòbils en l'àmbit 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

5. En el conjunt de les administracions públiques, el personal a càrrec del comandament 
i control, i el personal d’intervenció en la prevenció i control de la seguretat pública i les 
emergències a les Illes Balears, tenen la necessitat diària de comunicar-se entre si, en 
temps real, per coordinar-se i realitzar les tasques corresponents a les competències que 
les lleis els hi encomanen. 

6. La resposta a les situacions abans esmentades precisa de mecanismes conjunts de 
col·laboració i coordinació operativa entre entitats públiques, amb la finalitat d'evitar 
una duplicitat d'actuacions i optimitzar els recursos operatius. En aquest sentit, cal 
disposar dels mitjans tècnics més segurs i eficients en els serveis de comunicacions 
mòbils. 

7. Per les seves característiques tècniques, la xarxa tetraIB pot integrar a totes les 
entitats públiques de les Illes Balears en les matèries abans dites, i es converteix així en 
la plataforma corporativa de comunicacions mòbils de la Comunitat Autònoma amb més 
capacitat de gestió i tècnicament més avançada per oferir serveis de comunicacions 
mòbils. 

8. Multimèdia s’estableix com Operador en Autoprestació dels Serveis de 
Comunicacions Mòbils en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i negocia acords 
i convenis amb les entitats interessades en adherir-se als serveis que ofereix la xarxa 
tetraIB.   

9. L’Entitat  requereix per al millor exercici de les seves funcions en matèria de 
prevenció i control de la seguretat, i de les emergències, la disponibilitat dels Serveis de 
Comunicacions Mòbils que ofereix la xarxa tetraIB entre els mitjans tècnics desplegats 
en el terreny per les seves unitats d’intervenció i els seus corresponents centres de 
despatx, així com per a la coordinació amb altres entitats/institucions. 

10. Vist el que s'ha exposat i en el marc de col·laboració mútua que ha de presidir les 
relacions entre  Multimèdia de les Illes Balears i les entitats del Sector Públic de la 
Comunitat Autònoma, els representants d'ambdues parts consideren que seria molt 
convenient i beneficiós per al compliment dels seus respectius fins l’adhesió de l’Entitat 
als Serveis de Comunicacions Mòbils que ofereix la xarxa tetraIB. 

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

CLÀUSULES 

1. Objecte. El present Conveni té per objecte formalitzar l’adhesió de l’Entitat als 
Serveis de Comunicacions Mòbils de la Xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears.  



 
 

Els Serveis estaran gestionats per l’empresa pública Multimèdia, que romandrà com 
l’Operador dels Serveis, per la qual cosa coordinarà els mecanismes d'intercanvi 
d'informació i l’administració dels serveis de xarxa, amb l’objectiu d’afavorir la 
cooperació i coordinació institucional dels Serveis entre les diferents administracions 
públiques i entitats del sector públic de la Comunitat Autònoma. 

2. Accés a la Xarxa tetraIB. El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
a través de l’empresa pública Multimèdia facilitarà de manera gratuïta a l’Entitat, 
l'accés als Serveis de Comunicacions Mòbils tetraIB per a les comunicacions necessàries 
en l'acompliment de les atribucions pròpies amb les competències de Seguretat, 
Emergència, Sanitat i Rescat.  

a) L'adquisició, implantació, instal·lació i manteniment dels equips terminals de 
comunicacions (emissores portàtils, mòbils, o fixes, entre altres) estaran a 
càrrec de l’Entitat. 

b) Els procediments d’adquisició, connexió, posada a punt, gestió i manteniment 
dels equips de Xarxa dels que Multimèdia en sigui titular i que s’ubiquin en les 
instal·lacions de l’Entitat s’atendran a les directius i procediments previstos en 
els documents del Pla de Flota acordats.  

3. Intercomunicació. Els procediments d’intercomunicació entre Entitats i els  serveis 
inclosos a la Xarxa Digital de Comunicacions Mòbils ‘tetraIB’ es realitzaran de 
conformitat amb els plans de flotes aprovats mitjançant acords entre les Entitats 
usuàries i Multimèdia. Amb el fonament de tals acords, Multimèdia i les Entitats 
signatàries podran definir la interoperabilitat i la coordinació dels serveis. 

4. El pla de flota descriurà el número de terminals prevists per incorporar a la xarxa 
tetraIB per l’Entitat, a més de la seva tipologia, configuració i model d’administració i 
gestió. El pla de flota s’acordarà conjuntament entre les parts signatàries a partir del 
projecte de flota presentat a proposta de l’Entitat usuària del Servei. Una vegada 
establert el pla, l’alta, modificació o baixa efectiva dels terminals en la Xarxa es farà sota 
supervisió directa de l’Operador. 

El pla de flota integrarà els documents que seran la base comuna d’enteniment entre les 
necessitats operatives i funcionals requerides per l’Entitat i la capacitat de xarxa que 
oferta Multimèdia. Podrà ser modificat seguint el mateix procediment sempre que, de 
temps en temps, una variació de la configuració de la flota ho faci convenient, o per la 
petició expressa d’una de las parts. 

Juntament, o inclosos en el pla de flota s’acompanyaran els documents amb informació 
tècnica rellevant pels Serveis, actualitzada a la data de signatura, incloent-hi almenys 
els Mapes de Cobertura, Autoritzacions dirigides a Multimèdia per fer les Altes/Baixes 
corresponents als terminals de l’Entitat corresponents als serveis de xarxa, Procediment 
de Gestió de les Comunicacions, Informació dels Centres de Supervisió disponibles en 
cada moment, i les obligacions i les informacions que la legislació vigent determini en 



 
matèria de Gestió i Protecció de Dades del personal adscrit al servei i de les Normes pel 
Manteniment de la Seguretat en les comunicacions. 

5. Accés als fitxers  i bases de dades de la xarxa. L’operador de la Xarxa permetrà al 
Servei de Telecomunicacions o a la persona competent de l’Entitat, l'accés a les bases de 
dades o fitxers de la Xarxa, a través d’aplicacions pròpies de tetraIB o d’altres 
aplicacions, per realitzar consultes o altres tràmits, únicament en la forma i manera que 
es determini prèviament, mitjançant protocol específic subscrit entre Multimèdia i 
l’Entitat, amb les restriccions, nivells de seguretat i control d'accessos que 
expressament es determinin en el mateix, atenent sempre al repartiment d'atribucions i 
competències existents. 

6. Accés a serveis addicionals. Multimèdia facilitarà l’accés als serveis addicionals de 
geolocalització, transmissió de missatges de text i gravació de veu.   

a) El Servei de Geolocalització permetrà accedir a la posició dels terminals de la 
flota mitjançant l’accés a un servidor d’aplicacions, utilitzant els codis d’accés 
pertinents. Es fa notar que per poder disposar del servei de geolocalització per 
satèl·lits GPS, els terminals de la flota hauran de integrar un dispositiu o mòdul 
GPS compatible amb tetraIB. Aquests elements integrats en els dispositius 
terminals, així com el seu manteniment i ús, aniran a càrrec de l’Entitat.  

b) El Servei de Gravació de veu permetrà accedir a les converses realitzades per 
la flota mitjançant un ordinador amb pantalla gràfica amb accés a la xarxa de 
transport de tetraIB, utilitzant els codis d’accés pertinents. 

c) El Servei de Transmissió de Missatges Curts de Text permetrà l’intercanvi 
d’un numero limitat de caràcters de text entre terminals de la xarxa.       

L’Operador es reserva el dret d’ampliar els serveis addicionals disponibles, així com 
d’establir les condicions d’ús segons el seu criteri, segons la capacitat dels dispositius de 
xarxa disponibles i les prioritats del trànsit de dades a cada moment. 

7. Atenció a les incidències en el Servei. L’Operador posarà a disposició de l’Entitat 
un número de telèfon d’atenció a les incidències del Servei. Mitjançant aquest número 
de telèfon s’oferirà un servei que permetrà a l’Entitat usuària avisar d’anomalies en el 
funcionament. Aquest servei també oferirà informació sobre l’estat d’incidències 
detectades prèviament.  

8. Els terminals de ràdio a utilitzar per a l'accés al Servei de Comunicacions Mòbils 
tetraIB hauran d'estar associades al personal que les utilitzin a través del Registre de 
Personal Assignat al Servei de l’Entitat, resultant imprescindible la identificació i 
registre del personal usuari del Servei a Multimèdia. 

A tal efecte, l’Entitat haurà de mantenir permanentment actualitzades les dades del 
personal assignat al servei de comunicacions mòbils tetraIB a través d’una aplicació 
informàtica que a aquest efecte Multimèdia i l’Entitat puguin acordar, mentre sigui 
compatible amb els requeriments de Multimèdia. L'accés a bases de dades, fitxers i 
registres que continguin dades de caràcter personal haurà de complir la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  



 
 

En el cas que l’aplicació informàtica d’accés al Registre de Personal Assignat al Servei 
no es trobés operativa a la signatura del present conveni, les altes i baixes d'usuaris 
autoritzats de la Institució de l’Entitat que accedeixin a les bases de dades o fitxers de 
Multimèdia es realitzaran mitjançant l'enviament del corresponent fitxer de dades a 
l'adreça electrònica indicada per Multimèdia. 

9. Interconnexió amb altres xarxes. Tècnicament tetraIB pot ser connectada amb 
xarxes comercials de comunicacions de veu que facturen els seus serveis. No obstant, les 
necessitats d’interconnexió són específiques de cada flota. De ser necessària la 
interconnexió de tetraIB amb altres xarxes, el cost corresponent de la connexió anirà a 
càrrec de l’Entitat, així com també el pagament de les factures recurrents que es puguin 
derivar dels serveis contractats. 

10. Comissió de seguiment. Amb la finalitat d'assegurar una correcta aplicació del 
Conveni es crea una comissió de seguiment del mateix, integrada per un representant de 
Multimèdia i per un altre de l’Entitat signatària. Aquesta comissió serà encarregada de 
resoldre els dubtes que sorgeixin en la seva interpretació, de solucionar les possibles 
discrepàncies que puguin sobrevenir en la seva execució, revisar l'evolució del conveni i, 
si escau, elaborar les propostes per a la seva millora. 

Aquesta Comissió es reunirà cada vegada que ho requereixi una de les parts signatàries 
i, com a mínim, una vegada a l'any. 

11. Vigència. El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, mantenint 
la seva vigència, per quatre (4) anys naturals, i prorrogant-se de forma automàtica i per 
anys naturals si no hi ha denúncia expressa per qualsevol de les seves parts, que haurà 
de produir-se i ser comunicada per escrit amb almenys sis mesos d'antelació a la seva 
finalització. 

12. Règim del conveni  i  qüestions litigioses. El present conveni és de naturalesa 
administrativa, regint-se en la seva interpretació i desenvolupament per l'ordenament 
jurídic administratiu aplicable als convenis de col·laboració entre administracions 
públiques i entitats del sector públic.   

Sense perjudici de les funcions encomanades a l'òrgan de seguiment, assenyalat en la 
clàusula desena, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i 
compliment del present Conveni, se sotmetran al coneixement i competència de l'Ordre 
Jurisdiccional del Contenciós- Administratiu. 

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en  2 exemplars. 

 

Palma, 8 de febrer de 2016 

Per Multimèdia de les Illes Balears  Per l’Ajuntament de Deià” 
 
 



 
 
Sotmès a votació el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER- Aprovar el conveni d´adhesió a la xarxa digital de comunicacions 
mòbils en grup tancat d´usuaris. 
SEGON- Habilitar a la Sra. Batlessa per la signatura de l’esmentat conveni en 
nom i representació de l’Ajuntament de Deià.  
TERCER- Notificar aquest acord a Multimèdia de les Illes Balears. 
  
 
Finalment, la Sra. Batlesssa aprofita per informar de que ja està llest el projecte 
del IMEDEA (Institut Mediterrani d´Estudis Avançats) per a la regeneració de 
la Cala de Deià. Es donarà publicitat del mateix a la pàgina web de 
l'Ajuntament per a general coneixement. Ara estem a l'espera de l'informe de 
Medi ambient. 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les 10:40 hores, per la Sra. 
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta, del contingut de 
la qual como a Secretaria dono fe. 
 
Vist-i-Plau,         
La Batlessa,                                                            La Secretària, 
Magdalena López Vallespir                              Margarita Marqués Moyá 
 
 


