
 



 



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTES PLENARIS 2014

DILlGÈNClA.- El present llibre compren les actes de plenaris de la corporació municipal
de l'any 2014 degudament foliades des de la pàgina 0659016 a la 0659248 signades i

segellades.



0659016

Govern de les Illes Balears

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA DE lA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA EN

PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 28 DE GENER DE DOS Mil CATORZE

Dia: 28 de gener de 2014

Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors
Sra. Margalida Morell Martorell

Sra. Maria Lluïsa Pla lsern

Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.

IPG
IPG
PSOE
PSOE
PP
PP
PP

Justifica la seva absència la Sra. Isabel Martin Roman PSOE

La Secretària Interventora, Margalida Mulet Cañellas

1.- Aprovació de l'Acta de la sessió del dia 17-12-2013

Es deixa aquest tema damunt la taula ja que per problemes informàtics per part dels Srs.

Regidors no s'ha rebut la còpia de l'Acta de la sessió anterior

2.- Aprovació de ses esmenes manifestades relatives a la revisió i adaptació al PTI de Mallorca

de les NNSS de planejament del municipi de Puigpunyent, segons els informes dels serveis

tècnics i jurídics del Departament de Territori del Consell de Mallorca de data 11 de febrer de

2011.
El Sr Batie explica que per part de l'equip redactor s'han esmenat les deficiències al respecte
de l'aprovació provisional de l'adaptació de les NNSS de Puigpunyent al Pla Territorial de

Mallorca, compreses a l'acord -de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori. Urbanisme i

Patrimoni Històric, segons l'informe emès pels serveis jurídics i tècnics del Departament del

Territori del CIM de data 11 de febrer de 2011, per lo qual, i vista la proposa favorable de la

Comissió d'Obres i Urbanisme, i els in formes Tècnics i jurídics obrants a l'expedient, es proposa
a I' Ajuntament Plenari, l'adopció del següent

ACORD

1.- Que es procedeixi a aprovar les esmenes de deficiències efectuades per l'equip redactor -

de les NNSS juntament amb l'Arquitecte Municipal que varen ser objecte de l'informe emès

pels serveis jurídics i tècnics del Departament del Territori del CIM en data 11 de febrer de

2011, tenint en compte que, per acord del Plenari d'aquest Ajuntament de data 4 de Març
de 2008, es va acordar tramitar el catàleg de manera independent a les NNSS, ja que dit

catàleg no estava adaptat al que determina el Pla Territorial en relació als diferents criteris de
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Govern de les Illes Balears

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

protecció, i a data d'avui es troba aprovat provisionalment en data 29 de gener de 2013,
pendent de subsanació en quant a la seva exposició pública

2.- Que donat que dites esmenes son pràcticament a la totalitat, obrir un termini d'exposició
pública per espai de TRES MESOS, de conformitat a l'article 125 del Reial Decret 2159/1978, de

23 de juny, per que qualsevol persona interessada pugui presentar suggeriments i al {eqocions

Explica el Sr Batie que, per s'importància d'aquest document, es necessària la màxima difusió,
per això l'idea de publicar-lo per espai de tres mesos en lloc del mes preceptiu. A partir de

demà també es penjarà la documentació a la pàgina web de l' Ajuntament així com es

divulgarà una campanya d'informació i les reunions amb l'equip redactor que siguin
necessaris

Per part del Sr Deudero es sol.licito la retirada d'aquest punt de l'ordre del dio. Considera que
dins la gestió Municipal, a més del pressupost, l'altre tema de vital importància es l'aprovació
de les NNSS. Aquestes que es presenten ara a la seva aprovació provisional, tindrà com a

mínim una vigència de 30 anys. Si bé es cert que fa un dos mesos es va enviar la

documentació al pp, fins ara el seu grup no sap quins han estat el criteris tècnics que s'han

seguint per l'elaboració d'aquest document, i considera que es importantíssim fitxar en aquest
cas, els criteris tècnics, polítics i socials.

S'eliminen UA, es baixa la capacitat de població, i no es sap en base de quins criteris. Sa

voluntat del pp es obrir un procés de consulta popular, no en via d'al �egacions, ja que en

aquest moments no es sap amb certesa els detalls concrets sobre les actuacions que s'han

seguit en qüestió de modificacions de vials, implantació i adquisició de terrenys, immobles que

queden com a zona urbana i al revés. Totes aquestes qüestions no s'han tractat, es gruix de les

normes quedaran definitivament marcats i no es podran moure. El seu parer es obrir un debat

de dos o tres mesos per poder arribar a un consens abans d'arribar a una aprovació
provisional.

El Sr Batie intervé i diu que totes les modificacions del document de les NNSS venen donades

per l'informe emès pels serveis jurídics i tècnics del Departament del Territori del CIM de data

11 de febrer de 2011, per altra banda, per part del grup municipal del pp, s'ha tingut temps
mes que suficient per proposar totes aquestes inquietuds abans de la sessió del dia d'avui,
cosa que no ha fet.

El Sr. Toni Marí explica que si es troben errades puntuals, l' Ajuntament les pot aprovar d'ofici, o
-

bé via d'al·legació.

Per part del Sr Deudero es diu que s'hauria d'haver fer un debat polític.

Pren la paraula el Sr Toni Marí del PSOE i diu que el debat polític s' hauria d' haver fet amb

anterioritat, s'ha tingut dos mesos per fer el debat que proposa el pp, i en cap moment s'ha dit

res. S'ha posat a l'abast del pp tota l'informació a través de l'equip redactor, edemes que el

90% de les subsanacions es un tema purament tècnic, per la qual cosa no li pareix bé treure

aquest punt de l'ordre del dia.

Per part del Sr Batie es manifesta que només hi ha tres modificacions per canvi de criteri.
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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables dels Senyor Batie
President Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
de IPG i el Sr. Toni Marí Enseñat i el Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i els vots en contra del Sr.
Antonio Deudero Mayons, Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sr. José Frias Cano del PP

3.- Resolució d'al iegacions després de la nova exposició al públic del Catàleg de Patrimoni
Històric de Puigpunyent I i ratificació a l'acord de aprovació provisional de data 29 de gener
de 2013

Per part del Sr Batie es fa una exposició al Plenari de la tramitació que fins a la data a sofert

l'expedient d'aprovació del Catàleg de Patrimoni Històric de Puigpunyent:

PRIMER.- Per acord del Plenari d'aquest Ajuntament de data 4 de Març de 2008, es va acordar
tramitar el catàleg de manera independent a les NNSS, ja que dit catàleg no estava adaptat
al que determine el Pla Territorial en relació als diferents criteris de protecció, i aprovar-lo
inicialment.

SEGON.-Que en data 17-04-2008 al BOIB numero 52 es va inserir un Edicte anunciant l'exposició
al públic de l'aprovació inicial de dit catàleg a l'efecte de reclamacions.

TERCER.- Que en data 27 de Maig de 2008, per part de I' Ajuntament Plenari es va acordar

procedir a resoldre les al {eqocions presentades i aprovar provisionalment l'esmentat Catàleg,
el qual es va remetre al Departament de Cultura i Patrimoni del C:I: que en data 12 de Febrer
de 2009, va emetre informe pel qual assenyalava unes deficiències i manifestava que per part
de I' Ajuntament s'haurien de presentar nova documentació que esmenessin dites deficiències

CUART- Que segons consta a l'acord de l'Ajuntament Plenari de data 31 de Juliol de 2012, en

data 12 de gener de 2012, es va encomanar al Sr Jaume Luis Salas la subsanació de
deficiències i l'elaboració d'un document apte per a l'aprovació definitiva del Catàleg de
Patrimoni de Puigpunyent, a la vegada que en dita sessió es va aprovar de nou inicialment el

Catàleg de Patrimoni Històric de Puigpunyent

CINQUÉ.- Que es va procedir a publicar dita aprovació inicial mitjançant anunci al BOIB
número 125, de data 25-08-2012, i es va ometre la publicació a un dels diaris de major
circulació de la província i a la pàgina web de I' Ajuntament de Puigpunyent, tràmits
insubsanables per la seva obligatorietat.

SISÉ.- Que en data 29 de gener de 2013, I' Ajuntament Plenari, va procedir a resoldre les

ol-leqocíons presentades en termini d'exposició pública, a la vegada que va procedir a

l'aprovació provisional de l'esmentat Catàleg.

SETÉ.- Que als efectes de que es pogués concloure la tramitació de l'expedient sense que

patís de defectes de forma insubsanables r s'ha obert nou tràmit d'exposició pública per
termini d'un mes, mitjançant anunci al BOIB número 125 de data 10 de setembre de 2013,
anunci al Diari de Mallorca de data 13 de Setembre de 2013, i exposició a la Pàgina Web de
I' Ajuntament de Puigpunyent.

VUITÉ.- Que després de la nova exposició pública, s'han produït noves ol Ieqocions.de la Sra.

Margarita R. Prohens Salom, i del Sr Antonio Deudero Mayons del Grup Municipal de PP de

Puigpunyent, que han estat resoltes per l'equip redactor i I' Arquitecte Municipal.
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Arran de les olleqocions i informes de les Administracions presentades a la segona FASE
D'EXPOSICIÓ PÚBLICA (BOIB num.125 de 10/09/2013), per part de l'equip director, cal dir que
NO s'ha inclòs cap canvi als documents de l'expedient.

Dit informe diu lo següent:

DADES
Número control: 1
Número registre: 1407
Data registre: 08/1 0/2013
Interessat/entitat: Margarita R. Prohens Salom , Domicili: Es Coverany s/n Població: Puigpunyent
Codi Postal: 07194

OBJECTE

Sol·licita la inclusió de l'Hort de Can Falet, en la seva totalitat, en el Catàleg de Bens
Patrimonials, en compliment del que disposa la Norma 47 de PTIM.

INFORME

L'hort de Can Felet (o de Can Falet), contràriament al que exposa l'ol íeqoció. sí que queda
recollit en el present Catàleg de Protecció, concretament a la seva fitxa BAOl /A, anomenada
Hort de Can Felet, amb categoria de Bé Paisatgístic i Ambiental.

El grau de protecció que se li atorga és el més alt que estableix el PTIM, per la qual cosa només
es podran dur a terme obres de conservació o restauració, sense que es pugui produir cap
modificació estructural. El màxim grau de protecció implica també la delimitació d'una zona

de protecció, que en cas de l'Hort de Can Felet és de 20 metres, per tal de garantir les visuals i
no incidir negativament en els valors paisatgístics i ambientals que han estat mereixedors de la

protecció. En la mateixa fitxa, es protegeixen els elements que tenen valors etnològics i que, a

la fi, són els que articulen i defineixen la configuració de l'hort.

Es destaquen com a elements a conservar la síquia i -safareig inclosos a la sol 'licitud de
declaració de BIC (Ajuntament de Puigpunyent, acord de Ple de 25/3/2008) en data d'entrada
al Registre General del Consell de 8/4/2008 (Núm. Registre 8554).

En consideració a la preocupació per a la conservació del patrimoni que es deriva de

l'exposició de motius de l'ol-leqoció i com a conclusió, cal afegir els següents fets:

- En primer lloc: L'Hort de Can Felet queda protegit en tres vessants: pel valor paisatgístic
(BAOI/A); pel valor constructiu derivat de les cases (AC21/C) i pel valor etnològic (BE02/A), tant
en la fitxa de Bé Paisatgístic i Ambiental, on es destaquen com a elements a conservar la síquia
i el safareig, i com a Bé Etnològic que forma part important del Sistema Hidràulic de Son Nét i
S'Hort d' Avall.

- En segon lloc: el present catàleg de Protecció del patrimoni de Puigpunyent recull fins a 22
elements que reben la protecció de Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental. La determinació
d'incioure'ls al catàleg ha derivat del seu valor patrimonial, ambiental o paisatgístic, sense

consideracions derivades de la clossiñcoció del sòl o de la titularitat.
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Govern de les Illes Balears

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

PROPOSTA
Desestimar

DADES
Número control: 2
Número registre: 1566
Data registre: 26/09/2012
Interessat/entitat: Antonio Deudero Mayons, en representació del Grup Municipal del Partit

Popular de Puigpunyent i Galilea.
Domicili: - Població: Puigpunyent Codi Postal: 07190

OBJECTE

Sol-liclto

1. Mantenir la catalogació de la Finca de Son Balaguer com a Be Patrimonial Municipal

2. Que es requereixi al Consell de Mallorca que informi sobre la pertinença o no de que
la finca de son Balaguer quedi fora del Catàleg de Patrimoni i sobre la realitat de l'existència
de l'expedient en el Consell de Mallorca de denúncia sobre lo ocorregut a la finca, així com

l'estat de tramitació del mateix.

INFORME

1. La finca de Son Balaguer mai ha estat Catalogada com a Be Patrimonial Municipal pel fet

que aquest és el primer Catàleg de Protecció del Patrimoni de Puigpunyent. De fet aquest
catàleg recull 9 elements que estan total o parcialment dintre dels límits de la finca de Son

Balaguer:

- Elements etnològics (fitxes BC23/A, BC26/ A, BC2B/A, BC32/A, BE54/A i BElB/A)
- Bens paisatgístics i ambientals (fitxes BA 12/ A i BA 12/ A)
- Jaciments arqueològics (fitxa JA 13/A)

Així mateix i referint-nos a les cases de Son Balaguer, s'ha comprovat el seu estat actual a

través de visites per part dels tècnics redactors i tal com l'ol-leqocló afirma en el seu punt
segon "finalment resultó la destrucción total de la finca tal y como era conocida ...

" les cases

havien sofert un procés de demolició i nova construcció (2006).

El resultat és una obra de nova fàbrica, que no respon a les característiques de l'original pel
que fa a volums, ni ha conservat els elements estructurals i compositius. Per aquests motius, es

considera que en l'estat actual, no presenten interès patrimonial.

2. Seguint el tràmit administratiu, una vegada aprovat provisionalment el Catàleg es procedirà
a elevar l'expedient al Consell de Mallorca per a l'aprovació definitiva, i serà en aquest.
moment quan el Consell de Mallorca informarà. El que no té cabuda dintre de l'expedient de

tramitació del Catàleg és sol-licitor al Consell de Mallorca sobre la realitat de l'existència de

l'expedient de denúncia dels fets ocorreguts ni sobre l'estat de tramitació dels mateixos.
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PROPOSTA
Desestimar

Així mateix es procedeix a llegir l'Informe de l' Arquitecte Municipal Sr Bartomeu Riutord Sbert
de data 27 de gener de 2014 que diu:

INFORME TÈCNIC

Vista i examinada la documentació que acompanya a l'expedient de referència de
conformitat amb el que es disposa a la Providència de Batlia, s'emet el següent informe:

ANTECEDENTS

lr.- Que vist l'informe tècnic dels canvis resolts entre el document d'aprovació amb exposició
pública i el document d'aprovació provisional de gener de 2013, els document que
l' acompanyen i les al ·Iegacions presentades amb el respectiu informe emès pels tècnics
redactors del catàleg de protecció presentat.

2n.- Que arran de les al·legacions i informes de les Administracions presentades a la fase

d'exposició pública i vist el corresponent informe s'han recollit els canvis que a judici de l'equip
redactor s'han estimat oportuns, així com, la correcció d'errors a la documentació de

l'aprovació inicial i de canvis de criteri no substancials prevists per l'Ajuntament, també s'han
fet modificacions, entre l'aprovació inicial i I¡'aprovació provisional.

3r.- Que de les 3 al·legacions presentades, s'ha estimat parcialment per l'equip redactor la

presentada per Just Hernández Marí. Desestimada la presentada per Antonio Deudero Mayons
del Grup Municipal del Partit Popular de Puigpunyent i Galilea de mantenir la catalogació de
la Finca de Son Balaguer com a Bé Patrimonial Municipal, ja que les cases havien sofert un

procés de demolició i nova construcció l'any 2006 i el resultat és una obra nova que no respon
a les característiques de l' original i per aquest motiu es considera que en l' estat actual no

presenta interès patrimonial. I, estimar parcialment la presentada per Maria Nicolau Planas, en

representació del COAIB en relació a la tramitació de l'expedient, a la memòria justificativa i
normativa i a les fitxes.

4t.- Que també existeix I'al·legació presentada pel Departament d'Urbanisme i Territori del
Consell de Mallorca on s'informa sobre la tramitació del Catàleg i els informes que s'han de
sol·licitar.

5è.- Que vist també, el segon informe tècnic dels canvis resolts entre el document d'aprovació
amb exposició pública i el document d'aprovació provisional d'octubre de 2013, els
document que l'acompanyen i les al·legacions presentades amb el respectiu informe emès

pels tècnics redactors del catàleg de protecció presentat, cal remarcar que el Ple de
l' Ajuntament en sessió ordinària celebrada en data 31 de juliol de 2012 va aprovar inicialment

l'adaptació del Catàleg de Patrimoni Històric al Pla Territorial de Mallorca, i es va publicar en el
BOIB ním. 125 de 25 d'agost de 2013. S'obrí el termini d'exposició pública de l'expedient i es.
presentaren al ieqocions. Així mateix es sol·licitaren els pertinets informes de les Administracions
afectades. Tanmateix es va tornar a publicar en el BOIB núm. 125 de 10 de setembre de 2013

degut a una deficiència en el procés de Publicació, amb la conseqüent exposició pública de

l' expedient i es tornaren a presentar al·legacions.
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6è.- Que arran de les al·legacions presentades i informes de les Administracions a la fase

d'exposició pública (BOIB núm. 125 de 10/09/2013), del quall'equip redactor presenta informe,
cal dir que no s'ha inclòs cap canvi als document de l'expedient.

7è.- Que de les 2 al·legacions presentades, s'ha desestimat la presentada per Margarita R.
Prohens Salom d'inclusió de l'Hort de Can Falet, en la seva totalitat, en el Catàleg, perquè es

tracte de consideracions derivades de la classificació del sòl o de la titularitat en comptes de
la protecció del patrimoni. I, desestimada novament la mateixa al �egació presentada
anteriorment per Antonio Deudero Mayons del Grup Municipal del Partit Popular de

Puigpunyent i Galilea de mantenir la catalogació de la Finca de Son Balaguer com a Bé
Patrimonial Municipal, abans referida del perquè de la seva desestimació.

8è.- Remarcar finalment, que no hi ha cap més informe per part de les administracions
afectades.

CONCLUSiÓ

9è.- Per tot l'exposat anteriorment, el tècnic que subscriu, no veu inconvenient perquè és
procedeixi a la tramitació de I' expedient del Catàleg de Proteccló del Patrimoni de

Puigpunyent davant el Ple Municipal, per a la seva aprovació definitiva.

Per tot això per part del Sr Batie es presenta a I' Ajuntament Plenari la següent

Per tot això, i vist L'INFORME FAVORABLE de la Comissió d'Urbanisme d'aquest Ajuntament de
data 24 de gener de 2014, així com els informes tècnics i juridisc obrants a l'expedient, es

proposa a I' Ajuntament Plenari, l'adopció del següent

ACORD:

1.- Que es procedeix a resoldre les noves al·legacions segons els informes Tècnic, jurídic i
l'informe de l'Arquitecte Municipal de data 27 de gener de 2014, resultants de la nova

exposició pública, quedant d'aquesta manera subsanada la deficiència en quant a

l'exposició pública de l'expedient

2.- Ratificar-se en l'acord de l'AjUntament Plenari de data 29 de gener de 2013 en quant a la
resolució de les al·legacions presentades pel sr Just Hernández Marí amb registre d'entrada
1555/2012, de data 25 de setembre, el Sr Antonio Deudero Mayons, en representació del Grup
Municipal partit Popular de Puigpunyent i Galilea, registre d' entrada 1566/2012 de data 26 de
setembre, i la Sra. Maria Nicolau Pianos, en representació del Col·legi Oficial d'arquitectes de
les IIle� Balears, registre d'entrada 157/2012 de data 27 de setembre, així com a l'aprovació
provisional del Catàleg de Patrimoni Històric del Municipi de Puigpunyent

3.- Remetre l'expedient amb els seus antecedents i documentació adient a la Comissió Insular
d'Ordenació del Territori. Urbanisme i Patrimoni Històric del CIM per la seva aprovació definitiva
si s'escau.

Pren la paraula el Sr Deudero del PP, i manifesta que sense perjudici que com criteri tècnic es

digui que la finca inicial de Son Balaguer ja no existeixi, onticipen el seu vot en contra, per la

decepció que provoca que des de el PP, es va instar una sèrie de denuncies sobre la
destrucció de sa finca de Son Balaguer, que es tancà amb una multa irrisòria de 6.000 €, sense

que s'obligués a sa reconstrucció de sa finca, i que en dia d'avui tanca definitivament
l' Ajuntament amb l'aprovació d'aquest punt de l'ordre del dia.
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Per part del Sr Toni Marí del PSOE es diu que en aquest moment simplement es tracta d'aprovar
un catàleg.

El Sr Batie diu que tots lamenter) la destrucció de Son Balaguer, però un catàleg lo que fa es

enumerar l'estat de les finques patrimonials actuals per evitar que al futur tornin passar aquest
fets.

La Sra. Margalida Morell de IPG intervé i diu que es pot lamentar aquesta destrucció, però ara

del que es tracta es de protegir el que ha en l'actualitat. Votar en contra de l'aprovació del

catàleg, no es votar en contra de la destrucció de Son Balaguer, sinó de protegir el Patrimoni
actual del poble.

El Sr Deudero del PP diu que sa destrucció de Son Balaguer es sa medalla del PSOE i dels

Independents.

El Sr Batie manifesta que no es pot protegir lo que el t5ècnics diuen que a l'actualitat no té
valor patrimonial.

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables dels Senyor Batie
President Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
de IPG i el Sr. Toni Marí Enseñat i el Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i els vots en contra del Sr.
Antonio Deudero Mayons, Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sr. José Frias Cano del PP

4.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 9,16,23 i
30 de desembre 2013 i 7,13 gener 2014

El Sr. Deudero diu que en relació a les Actes dels dies 9 i 16 de Desembre, la primera tant sola
hi ha un acord damunt la línea de l'ascensor de l'escola i a la segona tres punts que es

podrien acumular a l'objecte d'estalviar doblés a les arques municipals

A l'acta del dia 23 hi ha una despesa per la perforació d'un pou, demana el Sr Deudero de

quin pou es tracta, contestant-li la Sra. Margalida Morell que del pou del cementiri. De l'acta

del dia 30 demana el Sr Deudero damunt una despesa de vidres, contestant-li el Sr Batie que
es tracta de la substitució dels vidres de la Casa de Cultura. També demana el Sr Deudero
sobre l'acord d'adquisició de una motocicleta per la PL., i si aquesta es nova o d'ocasió,
contestant-li el Sr Batie que es una motocicleta nova a càrrec de la subvenció del Fons de

Seguretat Pública de 2013, el qual subvenciona un 70% de les despeses en Recursos Humans i
un 30% de les despeses en millora d'equipament per les PL

5.- Decrets de Batlia del 615-2013 al 39-2014

Damunt el Decret 629/2013, el Sr Deudero demana sobre l'ordre d'aturada de les obres de la

caseta de fusta que hi ha instal iodo a l'hotel Son Net, contestant-li el Sr Toni Marí que es tracta
d'una obra efectuada sense llicencia, i sa idea es veure si es pot legalitzar i complir amb la
normativa.

Del Decret 632/2013, relatiu a la pròrroga del Pressupost de 2013, demana el Sr Deudero quant
té previst l'equip de govern aprovar el pressupost de 2014, contestant-li la Sra. Margalida Morell

que en principi damunt dia 18 de febrer.
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Sobre el Decret 26/2014, demana el Sr Deudero en relació a dues factures de reparació de
vehicles municipals, quina es la despesa en tal concepte, contestant-li el Sr Batie que aquesta
informació la donarà al pròxim plenari

6.- Moció IPG de declaració dels símbols d'interès local i a favor de la llibertat d'expressió

Per part de la Sra. Margalida Morell Regidora portaveu del Partit independent de Puigpunyent i
Galilea, es llegeix la següent Moció:

MOCiÓ DE DECLARACiÓ DELS SíMBOLS D'INTERÈS lOCAL 1 A FAVOR DE lA lLIBERTAT
D'EXPRESSIÓ

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

L'article 4 de la Llei sobre l'ús deis símbols institucionals de les Illes Balears aprovada pel
Parlament de les Illes Balears en sessió de dia 19 de desembre, estableix una prohibició
genèrica a l'ús deis símbols en els mobles i immobles afectes als serveis públics propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, exceptuant-ne els oficials, per exemple, les banderes,
ensenyes, els escuts i els 'altres símbols distintius" acordats per les corporacions locals.

Així mateix, l'apartat 2 b) de l'article 4 de la Llei sobre l'ús del símbols també permet aquells
altres símbols "representatius de declaracions oficials d'interès local, autonòmic, nacional o

internacional" .

L'Estatut d' Autonomia (art.88.1); la Constitució espanyola (art.20.1); la Declaració de Drets
Humans; els Pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets econòmics, socials i culturals;
i la Convenció Europea de Drets de l'Home i Llibertats Fonamentals, consagren com a dret
fonamental expressar i difondre lliurament pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula,
l'escriptura o qualsevol altre mitjà. La Constitució precisa que "l'exercici d'aquest dret no

podrà ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia".

Els ajuntaments com a poder públic tenen el deure de respectar, protegir i promoure els drets
fonamentals, entre aquests el de la llibertat d' expressió i el dret a la participació plural de la
societat civil en la vida pública, a opinar, a dissentir i a manifestar qualsevol desacord, a través
de diferents formes expressives.

La senyera de les quatre barres és un símbol tradicional i històric de la identitat de Mallorca i de
les Illes Balears, i també forma part del patrimoni simbòlic de Puigpunyent. En temps de
democràcia la senyera s'ha penjat del campanar de l'església per les festes (Mare de Déu
d'agost i Mare del Déu del Puig) i també s'ha fet servir en actes festius tal i com queda reflectit
a les fotografies i als diferents articles de la revista Galatzó que s'adjunten a la present moció.

Així mateix multes escoles, instituts i centres educatius han adoptat un llaç amb la senyera de
les quatre barres com a expressió del compromís amb la llengua catalana, la llengua pròpia
de les illes Balears, i la seva normalització, per la qual cosa la declaració oficial d'aquest
ajuntament les preservarà, pel que fa a aquest símbol, de la ignomínia d'una censura prèvia,
governamental. A més, l' Ajuntament declara el seu respecte per la llibertat deis centres per fer
servir els símbols que considerin adients en la seva tasca cívico-educativa i ofereix el seu suport
davant qualsevol intromissió governamental contra la seva llibertat d'expressió.

Per tot això que es proposa al Ple d'aquest Ajuntament que s'adoptin els següents:
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ACORDS:

Primer.- Instar al Govern de les illes Balears a retirar la llei 9/2013 sobre l'ús deis símbols
institucionals de les illes Balears per atemptar contra els símbols propis de les illes i per no

respectar el dret fonamental de la llibertat d'expressió.

Segon.- Declarar la senyera de les quatre barres (inclòs el llaç quadribarrat) com a símbol
oficial d'interès local ois efectes de d'apartat 2) b) de l'article 4 de la Llei sobre l'ús deis símbols
oficials de la Comunitat Autònoma de les illes Balears.

Tercer.- Declarar el respecte a les manifestacions simbòliques aprovades pel centre escolar del
municipi i oferir el suport municipal davant qualsevol intromissió governamental contra la
llibertat d'expressió.

Quart.- Comunicar al CEIP Puig de na Fátima que poden tenir la senyera penjada perquè és
un símbollocal oficial.

Cinquè.- Remetre còpia d'aquest acord al Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca i a

la Delegació del Govern d'Espanya a Palma.

Per part de la Sra. Margalida Morell, es manifesta que voldria afegir dos punts mes a aquesta
moció, donat que es projecte de llei es una clara intromissió en les competències locals.

El Sr. Deudero del PP manifesta que considera que en aquest moments per un criteri formal no

es pot afegir dos punts mes, a no ser que es presenti com esmena a per criteri d'urgència, i

segons el seu parer l'urgència 80 es troba justificada ja que el Decret es una normativa en

procés de tramitació a la qual hi ha obert un període d' al ·Iegacions

Per altra banda diu el Sr Deudero que els símbols s'apliquen als immobles de la CAlB, no es

contemplen els immobles municipals salvaguardant que es donin serveis de la CAlB. No es

podrà donar trasllat d'aquest acord a l'escola, ja que dona un servei de la CAlB i està dintre
l'àmbit d'aplicació de la llei de símbols. Entén el Sr Deudero que hi ha un problema de caire

legal, ja que lo que no voll'esmentada normativa es que es faci política amb uns símbols que
son de tots i amb uns edificis que son de tots.

- Els qui presenten aquesta moció són membres d'un partit" Independents de Puigpunyent i
Galilea

"

que no es consideren mallorquins r sinó catalans . Tan és així que el dia de la
constitució del Ple seus regidors prometen

"

per imperatiu legal" lleialtat al Rei i complir i fer

complir la constitució.

- A més, com a partit estan associats a la federació" Entesa Nacionalista PSM - MES" (avui MES

) r membres de la "

Aliança Lliure Europea" r partit que defensa l'autodeterminació i la

independència dels territoris del País Basc i Catalunya t i la
"

Aliança Europea Jove " la

presidència va recaure en el" GATZE ABERZALEAK "

(o "Joves Patriotes" a basc) , que defensen
la independència de Catalunya i País Basc de la resta d'Espanya.

- L'art. 8 del Estatut d'Autonomia de la comunitat autònoma catalana i l'art. 37.2 del seu

Decret Legislatiu 2/2.003 t de 28 d'abril r prohibeixen l'ús de la bandera de Catalunya com a

fons de la bandera municipal, amb l'única excepció que per dret històric tenen reconegut el
dret a portar-la. No és el cas de Puigpunyent.

- Tot aquest decàleg polític coincideix ara per ara amb un procés de consulta secessionista
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instat per part del govern actual de Catalunya r on a més es projecta l'existència d'uns
suposats" Països Catalans" r on es" autoanexionan" Balears, València i el Rosselló francès.

I és en aquests termes que exhibeixen en els seus solapes t i on poden r una senyera que
significa ruptura, segregació, immersió.

El PP de Puigpunyent i Galilea vol recordar al Ple que r enfront de tot això r hi ha una senyera
que és part d'Espanya . És una senyera que uneix doncs serveix de base per formar la nostra
bandera de Balears r i la de Mallorca r i la de Menorca r i la d'Eivissa r i la de Formentera .

També la de molts municipis de les Balears. Però sempre amb la seva simbologia pròpia,
específica, que ens enllaça amb la nostra tradició històrica i alhora ens distingeix.

És la senyera de la Corona d' Aragó r la que va servir de pavelló a la seva marina r la que
veiem en l'escut dels Reis Catòlics i en els vaixells de galeres del segle XVI ( 1530-43 ) t és la

senyera de la qual neixen diverses de les propostes del concurs que Carles III va convocar per
canviar el pavelló -blanc, amb escut real - que confonia a la mar amb el francès i d'on va

sorgir la bandera bibarrada de la marina mercant espanyola ( 1785-1927 ) i la nostra bandera

d'Espanya. Es veien millor a la mar que la resta.

Com a tal la senyera està representada en la tercera caserna de l'escut d'Espanya, i en el del
Senat t i en el del Consell d'Estat , i en el del Poder judicial , entre molts altres. Fins i tot està

representada en cada un dels tallamars ( bandera de proa) dels vaixells de la nostra Armada
espanyola . Aquesta és la senyera que uneix, que suma . Malauradament aquesta no és la
senyera que avui l'Ajuntament de Puigpunyent vol declarar d'interès local.

A més l'escut municipal és de fons blanc amb una muntanya verda, coronat per un arbre. No
té les quatre barres ni mai les ha tingut. I no té bandera.

Per part del Sr Toni Marí del PSOE es manifesta que per la seva part ho te clar i que donarà
suport a sa moció

La Sra. Margalida Morell de IPG diu que en quant al tema dels símbols als immobles li dona la
raó al Sr Deudero, però que la llei contempla que per part dels Ajuntaments es poden aprovar
els seus símbols, Considera que el Decret minva els drets del Municipis, i que al PP li molesta
torta acció que vagi en contra de la seva política

El Senyor Batie considera que s'ha de tenir molta d'imaginació per afirmar que el Decret dona
llibertat d'expressió als ciutadans. Sa FELIB a través del seus serveis jurídics han presentat
ol ieqocions així com altres municipis ja que consideren que aquest Decret envaeixen
I' autonomia municipal

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables dels Senyor Batie
President Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
de IPG i Sr. Victor Douat Rigo i Sr. Toni Marí del PSOE i els vots en contra del Sr. Antonio Deudero

Mayons, Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sr. José Frias Cano del PP

7.- Moció del PSOE, pacte local a favor del drets sexuals i reproductius

Antoni Marí Enseñat, portaveu del Grup Municipal Socialista a I' Ajuntament de Puigpunyent,
presenta la següent moció

PACTE LOCAL A FAVOR DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS
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EXPOSICiÓ DE MOTIUS

A les Conferències sobre Població i Desenvolupament (El Cairo, 1994) i a la IY Conferència
Mundial de les Dones (Beijing, 1995) es definiren els drets sexuals i reproductius COI\) un conjunt
de nous drets. Fan referència al control respecte de la pròpia sexualitat, a decidir lliure i

responsablement sense veure's subjectes a la coerció, la discriminació i la violència; el dret de
totes les parelles i individus a decidir de manera lliure i responsable el nombre i espaiament dels
seus fills i a disposar de la informació, l'educació i els mitjans per a això, així com a aconseguir
el nivell més elevat de salut sexual i reproductiva.

L'Organització Mundial de la Salut insta amb urgència a promoure a tot el món l'avortament
legal i segur com un dels seus drets reproductius i dret fonamental de les dories.
independentment d'on visquin. 47000 dones moren cada any com a conseqüència
d'avortaments insegurs.

El Consell d'Europa a la seva resolució 1607 d'abril de 2008 estableix l'avortament com un dret
de les dones i convida als membres de la UE a despenalitzar aquesta pràctica, allà on sigui
delicte, garantir-ne l'accés d'una manera segura i aixecar les restriccions existents.

L'any 2010 Espanya legisla una llei de terminis que respecta el dret a una maternitat lliure,
respectant la llibertat de les dones a la interrupció voluntària de l'embaràs (lYE) en

consonància amb les legislacions del nostre entorn europeu. La Llei de 2010 és a més una llei
que garanteix la necessària informació de les dones i obliga a un període de reflexió abans
que puguin sotmetre's a una interrupció voluntària de l'embaràs: les dónes són informades de
totes les prestacions, ajudes i drets que li corresponen si desitgen continuar amb l'embaràs, així
com de les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials derivades de la prossecució de
l'embaràs o de la interrupció del mateix, i de la possibilitat de rebre assessorament abans i
després de la intervenció.

L'evidència comparada ens mostra que els països amb menors índexs d'avortaments,
Alemanya, Bèlgica i Holanda, són també els que tenen una legislació més permissiva. Els seus

plans d'estudi inclouen l'assignatura d'educació sexual. Les lleis restrictives d'avortament no

redueixen el nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, només incrementen el nombre
de dones mortes que avorten en la clandestinitat i en condicions insalubres.

Davant l'anunci del Govern d'Espanya de derogar l'actual Llei orgànica 2/2010 de Salut
Sexual i Reproductiva i de la Interrupció voluntària de l'embaràs, opellem als valors de llibertat
i d'igualtat recollits a la Constitució espanyola i a la llibertat de decidir de les dones en relació
als seus drets sexuals i reproductius. Retallar en aquests drets significaria tutelar a les dones
només pel senzill fet de ser dones. Sense llibertat per decidir no hi ha igualtat. Sense igualtat no

hi ha democràcia.

Amb l'Avantprojecte aprovat pel Govern es suprimeix el dret de les dones a interrompre el seu

embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a delicte despenalitzat només
en els supòsits de violació i "greu perill per a la vida o la salut" de la dona, privant a aquesta del.
seu dret a decidir sobre la seva maternitat.
Es suprimeix també, per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles
amb la vida, que havia justificat la interrupció de l'embaràs des dels anys vuitanta del segle
passat.

Aquesta norma no només suposarà una greu reculada de més de trenta anys per a la
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legislació espanyola en aquest àmbit, i l'incompliment de compromisos internacionals en

matèria de drets sexuals i reproductius i de llibertat de les dones a decidir sobre la seva

maternitat, sinó que situaria a Espanya com un excepció en tota Europa, on en els últims anys
cap país havia legislat cap a enrere en aquesta matèria, mentre que les dones espanyoles
sofriran aquesta reculada després d'haver comptat amb una de les legislacions més
avançades, més segures, amb majors efectes en la prevenció d'embarassos no desitjats i que
havia aconseguit reduir el nombre d'avortaments en l'últim any.

Aquesta normativa ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania espanyola i

europea, de les organitzacions socials, professionals i feministes, i a més ha motivat l'aparició
de declaracions de membres del seu propi partit, incloses les d'algunes dones que ocupen
càrrecs públics, discrepant del seu contingut, i la crítica de dirigents i mitjans de comunicació a

l'estranger, on només ha collit la felicitació de formacions polítiques d'extrema dreta d'altres
països.

Per tot l'exposat, El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent

ACORDA:

1. L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern d'Espanya a retirar immediatament i no

continuar la tramitació de l'Avantprojecte de Llei Orgànica pel qual pretén revisar la legislació
vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs.

2. Promoure un pacte local a favor dels drets sexuals i reproductius i de la interrupció voluntària
de l'embaràs que:

Parteixi del reconeixement del respecte als drets sexuals i reproductius de les dones
com a drets humans.

Impulsi mesures d'educació sexual i planificació familiar per tal de que totes les

persones puguin conèixer i gaudir plenament la seva sexualitat, evitant embarassos no

desitjats, i coneixent les mesures per evitar les malalties de transmissió sexual,
especialment entre la població adolescent.

Impulsi les consultes específiques pels joves dins l'àmbit sanitari, per tal que aquests
puguin consultar lliurament tots els seus dubtes en temes de sexualitat.

Faciliti l'administració dels mètodes anticonceptius més adients, incloent la píndola del
dia després si és necessària, garantint la intimitat i la confidencialitat, dins el sistema

públic de salut.

Garanteixi la interrupció voluntària de l'embaràs dins del marc de la llei de terminis que
suposa la llei 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció voluntària de
l'embaràs en el sistema públic de salut, garantint la intimitat i la confidencialitat.

Aprovada aquesta moció es comunicarà al Congrés dels Diputats.

Per part del Sr Deudero es diu que el Partit Popular reitera el que fa a aquest tema i que ja ha
estat dit en plens anteriors cada vegada que hi ha hagut ocasió de tractar aquest tema.

Dit això hem d'afegir que:
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- Tot el que s'ha diu per part del partit instant en la seva moció és en base a cites de premsa i
de mitjans de comunicació, no sobre un text concret.

- Anar a un sistema de supòsits és acudir a un sistema com el que té Gran Bretanya, Xipre,
Polònia o Finlàndia.

- Amb el text actualment vigent a Espanya n' hi ha prou amb un sol informe psicològic per
avortar. A la resta de països del nostre entorn demanen l'informe de dos metges i que siguin
de clínica diferent de la que hagi de practicar l' avortament.

- Amb el text actualment vigent una menor d'entre 16 i 17 any pot avortar sense que ho

sàpiguen els seus pares.

- La reforma de la llei de l'avortament del PSOE no la portava al seu programa electoral. No la
va votar per tant el seu partit i tampoc la va votar la gent en les eleccions. Adjuntem nota de
premsa de l'enrenou que aquesta va provocar en el propi PSOE.

- La reforma que tramita el PP sí que estova al programa eledoral r de manera que va obtenir
el vistiplau del partit i a més va ser sotmesa al vot dels ciutadans en les eleccions

Cal veure com quedarà el text ja que el tràmit parlamentari Congrés -Senat i el debat polític
de ben segur que farà que el text tingui un ampli consens social i polític.

Fa entrega d'un retall de premsa del diari ABC de data 25 de Gener de 2014

Per part de la Sra. Margalida Morell de IPG es manifesta que dona suport a la moció i a data
d'avui es inconcebible tornar enrere

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables dels Senyor Batie
President Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
de IPG i Sr. Vidor Douat Rigo i Sr. Toni Marí del PSOE i els vots en contra del Sr. Antonio Deudero

Mayons, Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sr. José Frias Cano del PP

8.- Torn d'urgència

Es passa a votació d' urgència de la ratificació a les al ·Iegacions presentades per aquest
Ajuntament en data 27 de gener de 2017 , i aprovades per Junta de Govern de la mateixa
data a l'esborrany de Decret que desenvolupa la Llei de símbols 9/2013, de 23 de desembre,
per a la seva exposició pública i a efectes de presentar al ·Iegacions.

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables dels Senyor Batie
President Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
de IPG i Sr. Victor Douat Rigo i Sr. Toni Marí del PSOE i les abstencions del Sr. Antonio Deudero

Mayons i Sr. José Frias Cano del PP

La Sra. Maria Teresa Pons Picó no vota ja que sent les 22 hores 50 minuts abandona el saló
d'ades.

Essent les 22 hores 55 la Sra Maria Teresa Pons es reincorpora a la sessió.
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Al i.EGACIONS QUE PRESENTA l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT A l'ESBORRANY DE DECRET
SOBRE l'ÚS DELS SíMBOLS ALS IMMOBLES O MOBLES AFECTES ALS SERVEIS PÚBLICS DE lA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE lES IllES BALEARS

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

El passat dia 18 de gener 2014 fou publicat al BOIB la Resolució del conseller de Presidència del
dia anterior, sotmetent a exposició pública l'Esborrany de Decret que desenvolupa la Llei de
símbols 9/2013, de 23 de desembre, per a la seva exposició pública i a efectes de presentar
al ·Iegacions.

En aquest sentit I' Ajuntament de Puigpunyent presenta en temps i forma les següents

Al i.EGACIONS:

1.- L'elaboració del decret 9/2013 s'ha declarat d'urgència. Aquesta declaració suposa una

limitació del dret a la participació consagrat a l'article 23 de la Constitució. La justificació de la
tramitació urgent que consta a l'acord d'exposició pública ens sembla totalment insuficient. La

justificació és que l'entrada en vigor de la llei 9/2013 provoca la necessitat de la tramitació

urgent perquè el procediment autoritzatori hi estigui regulat. Si aquesta justificació es dona per
bona resultarà que tots els decrets de desenvolupament de lleis s'haurien de tramitar per
urgència ja que tots, en teoria i per definició, complementen la norma legal i són, des d'aquest
punt de vista necessaris. És evident que aquesta motivació no té cap solidesa jurídica ni cap
sentit. Si es volia tenir el decret abans de l'entrada en vigor de la llei s'hagués pogut establir
una "vacatio legis" llarga de la llei, o s'hagués pogut establir el procediment autoritzatori a la
mateixa llei, ara, si s'opta perquè hi hagi un reglament no es pot restringir el dret de
participació amb una justificació absolutament il �ògica la qual cosa es veu reforçada si es té
en compte que la naturalesa de la qüestió que ens ocupa (símbols) no és de primera
necessitat per a la vida de les persones, per tant, no hi ha cap conseqüència negativa per
l'interès general que la tramitació es faci pels tràmits ordinaris. No hi ha cap situació
extraordinària i peremptòria que generi una necessitat d'immediata regulació d'un tema que
tè una alta càrrega sentimental o emotiva però que temporalment no variarà la realitat per
uns dies més d'informació pública. No existeixen especials circumstàncies que justifiquin la

urgència.

11.- L'esborrany de Decret al que ara s'ol ieqo té per objecte desenvolupar la Llei de símbols
aprovada el 23 de desembre de 2013 i, bàsicament redefineix què són símbols; quins són els
símbols permesos als efectes de l'article 4.2 de la llei i, el procediment d'autorització als efectes
de l'article 4.3 de la mateixa Llei de símbols.
Doncs bé, aquest Decret en el seu conjunt és un despropòsit polític i jurídic. Des del punt de
vista polític, un atemptat a la llibertat d'expressió; a la llibertat sindical; a la llibertat de càtedra,
etc, afectant a drets fonamentals i intentant instaurar un ambient de por i terror a determinats
immobles públics, sobre tot els que han estat més reivindicatius i crítics amb la seva gestió.

111.- L'article 3 de l'esborrany de Decret defineix els símbols com "qua/sevo/ representació
sensoria/ment perceptible d'una realitat. Pot tractar-se de manifestacions de tipus gràfiques,
vexi/'/o/ògiques i sonores, com també qualsevol altre de diferent natura/esa, sigui quin sigui e/
seu suport". És a dir, TOT: pancartes, cançons, dibuixos, notes informatives, etc.
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IV.- Per altra banda, l'article 4 del Decret, desenvolupa l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei de
símbols que recull bona part dels símbols permesos. Doncs bé, la majoria d'aquests símbols
permesos, resulta que el nou Decret pretén que siguin "ratificats" o assumits pel Consell de
Govern. Així s'arriba a l'absurd que les declorocions oficials nacionals i fins i tot internacionals,
han de ser assumides pel Govern. Per posar un exemple, el dia de la SIDA, que és una

commemoració internacional, necessitaria d'una ratificació del Consell de Govern, si un

centre escolar, o un centre de salut, pretén utilitzar el símbol delllaç vermell.

V.-L'esborrany de Decret estableix que el seu objecte és desenvolupar el que estableix l'article
4 de la Llei 9/2013. I disposa que els símbols representatius de declorccicns oficials d'interès
local són aquells que una vegada declarats per l'òrgan competent siguin assumits
expressament pel Govern de les Illes Balears mitjançant un acord del Consell del Govern.
L' esborrany de Decret està dient el contrari del que diu la Llei 9/2013 ja que està disposant que
han de ser autoritzats pel Govern, en aquest sentit "ser assumits" no és més que un eufemisme
darrera el qual s'amaga un control administratiu que la llei no contempla, ja que diu
expressament que els símbols locals no estan subjectes a cap més autorització o control que el
de la pròpia Corporació Local que els aprova, únic òrgan competent a aquests efectes.
Som els ajuntaments els que hem de decidir quins són els símbols d'interès local. Que qualsevol
altra administració ens vulgui tutelar fins a l'extrem de determinar quins han de ser, en contra
del que diu la Llei, ens retrotreu a temps absolutament superats, és inadmissible i contrari a

l'autonomia local que consagra la Constitució.

VI- La llei 9/2013, estableix clcrornent que correspon a les Corporacions Locals acordar els seus

símbols oficials, i que tal decisió no es troba subjecta a cap tràmit posterior ni de validació, ni
de ratificació o confirmació. De fet, la Llei 9/2013 especifica que la utilització o col �ocació
d'un símbol oficial no es troba subjecta a control del Govern. L'esborrany de Decret així estaria
modificant el règim jurídic establert a la Llei 9/2013 l. per tant, s'estaria extralimitant de manera

contrària a l'ordenament jurídic de les seves funcions.
Per tant, atempta a la jerarquia normativa que aquest esborrany de Decret sigui més restrictiu i

vagi més enllà del que estableix la pròpia llei.

En conclusió. entenem que aquest Decret és un atac a la llibertat, no només col·lectiva, sinó
individual, vulnerant drets i llibertats bàsiques, envaint les competències municipals en quan a

les declaracions d'interès local, pel que

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables dels Senyor Batie
President Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
de IPG i Sr. Victor Douat Rigo i Sr. Toni Marí del PSOE i els vots en contra del Sr. Antonio Deudero

Mayons, Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sr. José Frias Cano del PP

l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT SOL -LICITA A lA VICEPRESIDÈNCIA I CONSEllERIA DE
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE lES IllES BAlEARS,_admeti el present escrit D'AL -LEGACIONS
contra l'esborrany de Decret que desenvolupa la Llei de símbols, i acordi la seva retirada

íntegra.

Es passa a votació d'urgència de queixa formal al departament de Presidència del CIM sobre

que al catàleg corresponent als aspectes relacionats amb el Paisatge Cultural de Sa Serra de
Tramuntana per part del Departament de Presidència del Consell de Mallorca, no apareix el

Municipi de Puigpunyent

Aquesta urgència es aprovada per unanimitat
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PROPOSTA QUE FORMULA EL BATLE DE QUEIXA FORMAL AL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DEL
CONSELL DE MALLORCA

El passat mes de desembre de 2013 es va presentar públicament a Baties, representants dels
sectors econòmics i mitjans de comunicació el catàleg corresponent als aspectes relacionats
amb el Paisatge Cultural de Sa Serra de Tramuntana per part del Departament de Presidència
del Consell de Mallorca.

A la carta de remissió de I'esmenta't catàleg per part del Hble. Sr. Jaume Juan García, a jo
mateix, textualment diu:

II El Consorci Serra de Tramuntana, emmarcat dins el Departament de Presidència del Consel/
de Mal/orca, trebol/a àmpliament per donar a conèixer els valors paisatgístics, culturals i
històrics que durant generacions impregnen aquest tresor mal/orquí.
En aquest sentit i tenint en compte la importància del turisme a la nostra il/a, el Consorci ha duit
a terme la primera publicació de promoció turística de la Serra com a conjunt, donat els I/aços
d'unió que tots compartiu com a membres del territori declarat Patrimoni Mundial per la
UNESCO. Precisament aquests valors de la declaració són els que reflexa i que han de ser un

impuls a la promoció turística, cultural i econòmica de la Serra".

Una vegada rebut el catàleg llegit i observat en deteniment es pot apreciar un mapa de
Mallorca on hi apareixen els noms dels denou municipis que formen part de Sa Serra de
Tramuntana i també de Palma.
El catàleg conté un gran nombre de fotografies de gran qualitat que mostren l'encant i el gran
tresor que és la Serra. La gran majoria de fotografies van acompanyades d'un peu de pàgina
on s'anomena l'endret i el municipi al que pertany.
Més d'un dels municipis compta amb més d'una fotografia del seu territori i fins i tot a cinc

d'aquests hi surten tres o més de tres.

Només són cinc els municipis on no hi surt cap fotografia del seu territori. Aquests són Palma,
Santa Maria, Lloseta, Mancor de la Vall i Puigpunyent. D'aquests només Puigpunyent és el
municipi on la totalitat del seu territori pertany al nucli de la Serra.

Tenint en compte, així com es reconeix a la mateixa carta del Consell de Mallorca, de la
importància d'aquesta primera publicació de promoció turística, entenem que el municipi de

Puigpunyent es veu perjudicat i menyspreat de forma clara.

Per aquest motiu el Ple de I' Ajuntamenmt de Puigpunyent,

ACORDA:

1.- Expressar la nostra queixa formal davant el Departament de Presidència del Consell de
Mallorca per l'absència de fotografies del municipi de Puigpunyent al catàleg editat pel
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

2.- Exigir que en futures publicacions es tengui més cura a l'hora de l'edició i que al municipi de

Puigpunyent se'l tracti de la mateixa manera que la resta de municipis que formen la Serra. No
volem ser més que els altres, però tampoc manco.
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3.- Remetre el present acord a la Hble. Presidenta del Consell de Mallorca, al Hble. Conseller
Executiu del Departament de Presidència i al President del Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial

4.- Donar lectura d'aquests acords a I' Assemblea de Baties i Batlesses que tendrà lloc el proper
dia 29 de gener de 2014
Per part del Sr. Deudero es manifesta que personalment, com a membre integrant del
Consorci, farà arribar la queixa, manifestant que aquesta publicació no ha passat per la Junta
Rectora del mateix

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada per unanimitat

9.- Precs i Preguntes.-

Per part del Sr Deudero es demana sobre l'ubicació de la tafona Son Balaguer que es va

regalar al seu dia a I' Ajuntament, contestant-li el Senyor Batie que en data d'avui està
dipositada al solar municipal de devora el cementiri però que en breus dates serà instal Iodo a

I' entrada del poble

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 23 hores trenta
minuts, i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la
Corporació Municipal, la qual cosa certifico.
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 25 DE FEBRER DE DOS MIL CATORZE

Dia: 25 de febrer de 2014
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors
Sra. Margalida Morell Martorell
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó

IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP

Justifiquen la seva absència:

La Sra. Maria Lluïsa Pla lsern
El Sr. José Frias Cano.

IPG
PP

La Secretària Interventora, Margalida Mulet Cañellas

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les Actes de les sessions dels dies 17-12-2014 i 28-01-2014

Son aprovades per unanimitat les Actes de les sessions celebrades els dies 17-12-2014 i 28-01-
2014.

2.- Modificació del Reglament del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIO DEL REGLAMENT DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD)
VISTOS l'informe favorable de la Secretaria i de la Comissió Informativa d'assumptes generals,
ES PROPOSA A L' Ajuntament plenari l'adopció del següent

ACORD

I. APROVAR INICIALMENT la Modificació del Reglament del Server d' Ajuda a Domicili, segon el
text que s'adjunta a la present Acta

II. SOTMETRE A INFORMACiÓ PÚBLICA el present acord i el text del Reglament pel termini mínim
de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al BOCAIB, al tauler d'edictes i a la pàgina webb de l'Ajuntament.
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El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l' Anunci
al BOIB.

III. CONCEDIR AUDIÈNCIA a les Asociacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i
usuarias del terme municipal de Puigpunyent, que estiguin inscrites en el Registre Municipal
d' Asociacions veïnals i que els seus fins tinguin una relació directa amb l'objecte d'aque4sta
disposició a l'efecte de presentació d'al Ieqocions i reclamacions, mitjançant la notificació
dels presents acords i la tramesa d'una còpia del text íntegre del Reglament.

El termini de l' audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció
de la notificació.

IV. - En cas de no presentar-se olleqocions ni suggeriments el Reglament s'entendrà
definitivament aprovat comunicant-se a la Delegació del Govern, Govern de les Illes Balears i
Consell de Mallorca en compliment del que preveuen els articles 103 en relació al 113 de llei
20/2006 i un cop transcorregut el termini fixat a l' article 113 es publicarà el Reglament
íntegrament al BOIB a l'efecte de la seva entrada en vigor.

TEXT QUE ES MODIFICA:

1) OBJECTE

El present reglament té per objecte regular el servei d'ajuda a domicili (SAD), que es gestiona
des dels serveis socials de l' Ajuntament de Puigpunyent.

2) MARC LEGISLATIU

La llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local estableix entre les competències dels
municipis: la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social (art. 25.2 k).

(Aquests parragrafs es canvien per aquest altres)

• La llei 9/87 d'Acció Social, de la CAlB, a l'article 9.c especifica que la finalitat del servei és:
prestar atencions de caràcter domèstic i psicològic i rehabilitador als individus i a les seves

famílies quan es troben en situació d'especial necessitat.
• El Decret 66/99, de 4 de juny, que regula el reglament regulador de sistema balear de

serveis socials (BOCAIB NÚM. 77, DE 15.06.1999)
• L'Ordre de la Conselleria de Benestar Social per la que es regula el servei d'ajuda a domicili

(BOIB núm. 126 de 14-10-2000).
• L'art. 9,2 de la Constitució Espanyola estableix que correspon als poders públics

promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels

grups en què s'integra siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixin o

dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, .

econòmica, cultural i social.
• L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears estableix en l'art. 12 els principis rectors de l'activitat

pública, disposant que les institucions pròpies de la comunitat autònoma han de promoure,
entre unes altres, la cohesió social i l'accés als als serveis públics i el dret a la protecció
social.
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• L'Articulo 21 de la Llei 4/09 de Serveis Socials de les Illes Balears estableix que les prestacions
del sistema públic de serveis socials poden ser tècniques, econòmiques i tecnològiques.
Defineix l'atenció domiciliària com una prestació tècnica i la Teleassistència domiciliària
com una prestació tecnològica. Així mateix el Art 38.1 a) de l'esmentada Llei 4/09 estableix
que li correspon als municipis crear, organitzar i gestionar els serveis socials que considerin
necessaris dins del seu municipi, tant propis com a delegats per altres administracions,
d'acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent i els plans
estratègics autonòmic i insular.

• El Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del
procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de proteció
dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del SAAD (Servei dAjuda i
Atenció a la Dependència) en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es

crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears.

• El Decret 86/2010, de 25 juny, art. 19,pel qual sextobleixen els rations de . Ratios mínimos y
condiciones de trabajo del SAO.

- En relació amb els ràtios, s'estableix el següent:

- Els treballadors i les treballadores socials d'atenció comunitària poden tramitar,
simultàniament, un màxim de 50 expedients de seguiment del SAD.

- Els treballadors i les treballadores familiars amb un contracte d'entre 35 i 37,5 hores setmanals
han de prestar un màxim de 30 hores d'atenció directa a les persones usuàries. Si el contracte
és de 40 hores, han de prestar 35 d'atenció directa. La resta, fins a la totalitat de la jornada
laboral, s'ha de destinar al desplaçament, la supervisió, la formació, el treball en equip, etc.

- Les entitats que duen a terme serveis d'ajuda a domicili han de disposar d'un pla de formació
contínua del personal.

3) DEFINICiÓ

1) El servei d'ajuda a domicili (SAD) és un servei de caràcter municipal i/o d'entitats
locals, de caire universalista, i es configura com una prestació psicosocial bàsica del
sistema públic de serveis socials.

2) El servei esmentat constitueix tot un conjunt d' actuacions dirigides a facilitar el

desenvolupament o manteniment de l'autonomia personal, prevenir o retardar el
deteriorament individual o social i promoure condicions favorables en les relcclons
familiars i de convivència, contribuint així a la integració i permanència de les persones
en el seu entorn habitual, mitjançant l'adequada intervenció i suport de tipus personal,
psicosocial, domèstic, educatiu i assistencial.

3) Aquest servei es presta mitjançant personal especialitzat i no suplirà en cap moment la
responsabilitat de la fornillo.

4) CARACTERíSTIQUES
• Polivalent
• Normalitzador
• Preventiu
• Assitencial i rehabilitador
• Transitori
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• Complementari
• Educatiu
• Tècnic, realitzat per personal qualificat

5) OBJECTIUS

• Millorar la qualitat de vida de les persones del municipi.
• Prevenir o retardar l'internament innecessari de persones que, amb una alternativa

adequada, podrien continuar vivint en el seu medi habitual, així com afavorir la integració
familiar i comunitària a persones en processos desinstitucionalització.

• Prevenir situacions de crisi familiar que perjudiquin a alguns membres.
• Proporcionar elements formatius estructurades a famílies desorganitzades o

desestructurades.
• Proporcionar suport tècnic i assistencial a famílies en situació de crisi.
• Elevar i estimular els nivells d'autonomia i independència de les persones.
• Donar suport i desenvolupar les capacitats personals per a la integració en la convivència

familiar i comunitària.

6) BENEFICIARIS

1.- Seran persones beneficiàries del servei d'ajuda a domicili aquelles que siguin reconegudes
com a tal segons el que s'estableix a l'ordre de la conselleria de Benestar social per la qual es

regula el SAD de 14 d'octubre de 2000

( Aquest primer punt es canvia per aquest)
1.- Seran persones beneficiàries del servei d'ajuda a domicili aquelles que siguin reconegudes
com a tal segons el que s'estableix el Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els
principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la
intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del SAAD en

l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la
Dependència de les Illes Balears.

2.-Podran sol·licitar el SAD les persones i/o famílies que compleixin les següents requisits:
• Estar empadronat al municipi de Puigpunyent.
• Requerir alguna de les prestacions.

a) Grau de discapacitat física, psíquica o sensorial, amb valoració prèvia de l'organisme
competent.

b) Dificultats personals especials, amb valoració tècnica prèvia de la situació psicosocial de la .

persona.
c) Situació familiar, amb valoració prèvia de la composició de la família i del grau

d'implicació d'aquesta en la contribució a la solució de la problemàtica.
d) Situació social, amb valoració prèvia de la xarxa de suport social de l'usuari.
e) Característiques de l'habitatge, prèvia valoració de les condicions de l'hàbitat de la

vivenda de la persona.

3.-Amb caràcter prioritari, ho seran totes aquelles persones majors amb dificultats d'autonomia
personal, persones amb discapacitats definitives o temporals que afectin la seva autonomia
personal, i famílies o nuclis de convivència amb situacions relacionals conflictives, famílies
desestructurades o multiproblemàtiques amb menors en situació de risc psicosocial.
Els criteris que s'aplicaran per a la concessió del servei seran els següents:
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f) Situació econòmica i patrimonial de la persona.

g) (S'afegeig un nou punt)

Excepcionalment, i previ informe favorable del treballador/a social, es podran acceptar casos

que no reuneixen les condicions dels punts 1,2,3 y 4 d'aquest article.

En cap cas es prestarà aquest servei fora del municipi.

7) DRETS DELS BENEFICIARIS

Les persones beneficiaries del sad tendron dret a :

• Que sigui respectada en tot moment la seva individualitat i dignitat personal
• Rebre la prestació adequadament
• Ser informades puntualment de les modificacions que puguin produir-se en el règim de

la prestació
• A la intimitat i a la confidencialitat
• Exercir el seu dret de queixa conforme a les disposicions vigents

(el punt 7 es canvia pel següent)

7) Drets de les persones destinatàries dels serveis socials

Les persones destinatàries dels serveis socials tenen els drets següents:

a) Dret a accedir al sistema de serveis socials en condicions d'igualtat
sense discriminació per raó de lloc de naixement, idioma, ètnia, sexe, orientació
sexual, estat civil, situació familiar, edat, discapacitat, religió, ideologia, opinió
o qualsevol altra condició personal o social.

b) Dret a rebre informació suficient i verídica, en termes comprensibles,
sobre les prestacions i els recursos disponibles i sobre els requisits necessaris
per accedir als serveis, i també sobre altres recursos de protecció social i sobre
les competències de les administracions públiques en aquest àmbit. Per fer-ho efectiu, s'ha de
disposar dels ajuts i els suports necessaris per comprendre la informació que els sigui donada si
tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua, si tenen alguna discapacitat o

per altres raons que ho justifiquin.

c) Dret a rebre la valoració de la seva situació L si és procedent, la valoració de les necessitats
socials dels familiars o de les persones que en tenen cura,en un llenguatge clar i entenedor.

d) Dret a disposar d'un pla individual d'atenció personal o familiar d'acord amb la valoració
de la seva situació, que han d'aplicar tècnicament professionals mitjançant procediments
reconeguts i acreditats.

e) Dret a estar informades del procés d'intervenció social i a participar en l'elecció dels serveis'
o les prestacions entre les opcions que els presentin les administracions, sempre que aquests
fets no vagin en contra del normal desenvolupament de l'atenció o perjudiquin a qualcuna de
les parts que hi intervenen.
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f) Dret a rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti, per tal que
hi puguin donar consentiment específic i lliure. El consentiment ha de ser en tot cas per escrit
quan la intervenció impliqui ingrés en un centre residencial. El consentiment de les persones
incapacitades i de les persones menors d'edat s'atorga de conformitat amb el procediment
legalment establert per a aquests casos.

g) Dret a renunciar a les prestacions i als serveis concedits en els termes establerts per la
legislació vigent, llevat que la renúncia afecti els interessos de les persones menors d'edat o de
persones incapacitades o presumptament incapaces.

k) Dret a la participació regulada en el títollV d'aquesta IIeí.

h) Dret a la confidencialitat respecte de la informació que coneguin els serveis socials, d'acord
amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

i) Dret a l'accés, en qualsevol moment, al seu expedient individual, d'acord amb el que
estableix la legislació vigent, i en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones.

j) Dret a l'assignació de personal professional de referència, en els termes establerts
reglamentàriament.

I) Dret a rebre serveis de qualitat i a conèixer els estàndards establerts a aquest efecte.

m) Dret a suggerir i a fer reclamacions.

n) Dret a domiciliar-se sempre que es compleixin els requisits establerts a la normativa vigent.

o) Dret a la continuïtat de la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes.

p) Dret a ser orientades cap a altres recursos alternatius que siguin necessaris.

q) La resta de drets que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis.

Les persones destinatàries dels serveis socials tenen els deures següents: (aquest abans era el
punt 8)

a) Complir les normes, els requisits, les condicions i els procediments establerts en les

prestacions i els serveis; seguir el programa d'atenció i les orientacions que s'hagin acordat
amb el personal professional competent, i comprometre's
a participar activament en el procés

b) Facilitar informació verídica sobre les circumstàncies personals, familiars i econòmiques,
sempre que el seu coneixement sigui necessari per valorar i atendre la seva situació, i també.
comunicar les variacions que es produeixin.

c) Destinar la prestació econòmica a la finalitat per a la qual fou concedida.

d) Acudir a les entrevistes a les quals les citi el personal professional dels serveis socials.
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el Contribuir al finançament del cost del servei quan es tengui capacitat econòmica i així
s'estableixi normativament.

fl Informar sobre qualsevol canvi que es produeixi quant a la seva situación personal, familiar,
social i econòmica, que pugui donar lloc a modificar, suspendre o extingir la prestació.

gl Complir el reglament de règim intern.

hl Signar el contracte assistencial pertinent amb l'entitat prestadora del
servei.

il La resta de deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i
serveis.

8) PRESTACIONS

El SAD amb la finalitat ha d'oferir una atenció integral als ciutadans. Les seves actuacions
bàsiques són:

• ACTUACIONS DE CARÀCTER DOMÈSTIC. Són aquelles activitats i tasques quotidianes
que es realitzen a la llar, dirigides al suport de l'autonomia personal. Entre d'altres,
cal destacar les relacionades amb l'alimentació, la vestimenta i el manteniment i
l'adequació de l'habitatge.

• ACTUACIONS DE CARÀCTER PERSONAL. Són aquelles activitats i tasques que
recauen sobre la pròpia persona beneficiària i van dirigides a mantenir el seu

benestar personal i social. Entre d'altres, cal destacar: higiene personal, ajuda
directa per vestir-se i menjar, control de la medicació, suport per a la mobilitat i

companyia dintre i fora del domicili.
• ACTUACIONS DE CARÀCTER EDUCATIU. Dirigides a fomentar hàbits de conducta i

adquisició d'habilitats bàsiques. Entre d'altres, cal destacar: organització
econòmica i familiar, formació d'hàbits convivencials i competència parental.

• ACTUACIONS DE CARÀCTER INTEGRADOR. Són aquelles dirigides a fomentar la

participació de la persona usuària a la seva comunitat.
• ACTUACIONS DE CARÀCTER REHABILITADOR. Aquells conjunts d'actuacions de

caràcter formatiu i de suport psicosocial dirigides al desenvolupament de les

capacitats personals i a la integració de la persona beneficiària en la seva unitat
convivencial i en el seu context relacional i el suport emocional als seus cuidadors.

• ACTUACIONS DE CARÀCTER TÈCNIC. Són aquelles activitats d'adaptació funcional
de la llar per a resoldre situacions concretes i específiques. Tendron la consideració

d'ajudes tècniques específiques:

o La teleassistència, la qual garanteix que, davant situacions d'emergència, el
lla beneficiarila mantingui la comunicació permanent amb l'exterior i es

realitzi una intervenció immediata mitjançant la mobilització de recursos

existents a la comunitat.

9) MODALITAT DE GESTIO

El Servei d' Ajuda a Domicili és competència de l' Ajuntament de Puigpunyent. Ell mateix
assumirà la titularitat del Servei, que podrà gestionar de forma directa o indirecta.
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En el cas de gestió indirecta, la Corporació Local mantindrà les funcions de coordinació,
seguiment, supervisió i avaluació. El procediment mitjançant el qual es realitzarà el Servei
d'Ajuda a Domicili serà a través de l'adjudicació del servei en qualsevol de les formes de
concertació o contracte que possibiliti la legislació vigent

10) FINANCIACIÓ

El servei d'ajuda a domicili es pot finançar amb les aportacions de:
• La Comunitat Autònoma.
• Institut Mallorquí d' Afers Socials.
• L' Ajuntament.
• Els beneficiaris:

o El preu públic serà aprovat pel plenari de la corporació local.
o El pagament del preu serà sempre a mes vençut a la prestació del servei i es

realitzarà de la següent forma:

a) En el servei de caràcter fix es pagarà dins la primera setmana del mes següent.

b) En el servei esporàdic o urgent es també es pagarà dins la primera setmana del mes

següent.

c) El retràs de dues mensualitats en el pagament comportarà la baixa del beneficiari al servei.
La baixa es comunicarà mitjançant notificació i es disposarà d'un termini de 15 dies per
presentar al �egacions que estimin pertinents.

d) Per determinar la participació de la persona beneficiari, es basarà amb l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per prestació de serveis i realització d'activitats d'acció social.

e) En cap cas les famílies amb una renda per càpita inferior al 75% de I'IPREM, hauran de
col·laborar econòmicament, exceptuant la teleassitència.

11) COMPOSICIO DEL SAD

L'equip del SAD estarà format com a minim per unia Treballador/a Social i un

Treballador/a Familiar. Així i tot, és recomanable comptar amb la figura d'unia psicòleg/a.
A més del personal mínim esmentat també forma part de l'equip unia educodor/o familiar
i contar amb la participació de voluntaris. ( Aquest paràgraf resta així):

L'equip del SAD estarà format com a mínim per unia Treballador/a Social un

Treballador/a Familiar.

El nombre de beneficiaris atesos a traves del SAD per professionals s'ha de regular
segons l'ordre de la consellera de benestar social núm. 20801. (aquest resta així)

El nombre de beneficiaris atesos a traves del SAD per professionals s'ha de regular
segons el Decret 861 2010 de 25 de juny.

12) FUNCIONS DELS PROFESSIONALS.
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Treballador/a Social:
• Estudi i valoració de les necessitats i dels recursos de la comunitat.
• La informació, assessorament i orientació a la població vers l'ajuda a domicili i

forma d'accés al servei.
• Els contactes i acords amb entitats i serveis del municipi susceptibles de captar,

derivar o col Ioboror amb el servei, entitats i voluntaris, en especial amb la xarxa

sanitària i escolar.
• Recepció de la sol iicltud. valoració inicial de la situació.
• Valoració en el si de l'Equip del tipus de servei a donar i el personal més adequat a

la situació de necessitat.
• Coordinació de tots els professionals i voluntaris
• Reunions de seguiment i supervisió amb els treballadors familiars i voluntaris.
• Intervenció en els processos de Seguiment i Avaluació de cada cas i del servei, en

el si de l'equip.
• Coordinació tècnica amb recursos de la zona, des de I' Equip de Serveis Socials

d' Atenció Primària.
• Realització d'estudis i anàlisi de la demanda que afavoreixi la planificació de les

necessitats.
• Elaboració de propostes de formació interna i reciclatge de l'equip.
• Supervisió de les Treballadores Familiars i voluntaris.

Treballador/a familiar:

Els/les Treballadors/es Familiars (TF) són professionals que han d'estar formats
adequadament per a les seves funcions. Han de participar en les sessions de l'equip,
coordinada i corresponsalment, fent un treball interdisciplinari amb la resta de professionals.

Correspon al TF l'execució del pla de treball acordat pel SAD en el context familiar. Aquest
podrà ser assistencial, preventiu, orientatiu, de suport o educatiu.

Les funcions dels TF seran les següents:

• Funció d'assessorament de l'organització de la llar, que comprèn:
l. Organització i manteniment de la llar.
2. Higiene personal.
3. Comprar, cuinar, etc.

• Funció preventiva, que comprèn:
1.Control del règim alimentari, del control de l'ús del medicament

degudament receptat, etc.
2.lncentivar el control de vacunacions d'infants.
3.0bservar i comunicar el comportament psicològic dels membres de la
família.
4. Educar per al compliment correcte dels tractaments mèdics de les

malalties dels membres de la família.
5. Informar i donar suport per accedir als recursos comunitaris.
6. Detectar problemes d'integració educativa i d'integració social.
7. Específicament, detecció de possibles maltractaments físics,

emocionals, negligència, o de situacions de clara incompetència
parental amb menors i dels fills cap als pares.
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• Funció d'orientació. Aquesta funció comprèn la modificació d'hàbits de neteja i
alimentació.

• Organització i economia familiar.
• Entrenament d'habilitats de caràcter domèstic, personal i social.
• Implicar a la família en la colloborocló en les tasques quotidianes i

facilitar-li la manera més senzilla de dur-les a terme en funció de la
situació personal o familiar.

• Orientar a la família en la planificació de l'economia familiar.
• Relacions convivencials:

• Ajudar a la família a definir els rols paterns i l'assumpció de responsabilitats.
• Ajudar la família a desenvolupar actituds positives i d'integració

cotlcboroció a l'entorn social.
• Facilitar la participació dels usuaris en els centres i serveis d'interès social.
• Desenvolupar en la família actituds de colloboroció mútua.
• Estimular els pares a modificar les seves respostes cap els seus fills, de manera

que això afavoreixi una més adequada resolució de conflictes entre pares i
fills.

• Dins l'equip:
• Participar en el disseny del projecte individual.
• Participar en el disseny de les tècniques i estratègies de motivació de les

persones beneficiàries.
• Participar en el seguiment del servei, facilitant informació sobre l'evolució del

cas.

• Col íoboror amb les tasques de sistematització i registre de la informació.

Del Psicòleg/a: (tot aquest punt del psicòleg/a) desapareix)

Les funcions del psicòleg seran les següents:
• Col Ioboror en l'estudi i valoració de les necessitats els recursos de la

comunitat.
• Orientar sobre les intervencions psico-familiars.
• Participar en el dissenyen equip del projecte individual.
• Col-loboror en la supervisió de les intervencions i del servei en el sí de l'equip.
• Disseny de tècniques i estratègies de motivació als usuaris.
• Diagnòstic de conflictes familiars i investigació de competències familiars

personals i collcboror en la valoració psicosocial de l'usuari i/o familiars.
• Determinar variables associades a conflictes familiars.
• Desenvolupar habilitats socials i recursos en el personal d'intervenció.
• Participar en la formació de voluntaris i treballadors familiars en l'aplicació de

criteris i tècniques bàsiques d'intervenció.
• Colloboror en els processos de seguiment i avaluació de cada cas i del servei

en el si de l'equip.
• Col-loboror en les tasques de sistematització de la informació.
• Participar a les reunions de coordinació amb l'equip de SAD.

Funcions deli la educador/a familiar: ( Aquest també desapareix)

Les funcions tindran caràcter preventiu, orientatiu, de suport i/o educatiu, destacant les
següents:
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o Cot íoboror en l'estudi i valoració de les necessitats els recursos de la
comunitat.

o Dissenyen equip del projecte individual.
o Disseny de tècniques i estratègies de motivació als beneficiaris.
o Intervenir en els processos de seguiment i qvaluació de cada cas del servei en

el si de l'equip, especialment en els que afectin a l'aprenentatge i processos de
socialització.

o Col Ioboror en les tasques de sistematització de la informació.
o Donar suport a la intervenció directa del/lo treballador/a familiar en totes

aquelles activitats dirigides a la modificació d'hàbits per a la integració i
socialització de les persones beneficiàries.

o Relacions convivencials:
• Ajudar a la família a definir i/o modificar els rols paterns i l'assumpció de

responsabilitats.
• Ajudar a la família a desenvolupar actituds positives i d'integració i

colloboroció a l'entorn social.
• Facilitar la participació dels beneficiaris en els centres i serveis d'interès

social.
• Desenvolupar en la família actituds de col ioboroció mútua.
• Estimular els pares a modificar les seves respostes cap als seus fills, de

manera que això afavoreixi una manera més adequada resolució de
conflictes entre pares i fills.

13) CONDICIONS, TRAMITACiÓ I LLISTA D'ESPERA DEL SAD.

CONDICIONS:

• L'àmbit d'actuació queda emmarcat dins dels terme municipal de Puigpunyent..
• El servei no supleix baix cap circumstància la responsabilitat de la família.
• Els professionals dels serveis socials no tindran les claus del domicili dels beneficiaris.
• El beneficiari, o representant legal signarà un acord amb l' Ajuntament, per a l'inici del

servei, on quedaran recollides les condicions del servei, i els drets i deures d'ambdues

parts, firmat per I'usuari/a o representant legal i per part de la institució el/la TS

responsable del SAD
• Qualsevol queixa o suggeriment es podrà fer al full de queixes que hi haurà a disposició

dels beneficiaris o representants.

TRAMITACIO DEL SERVEI

SOL -LICITUD

Les sol ílcltuds de SAD es faran al/la Treballador/a Social (TS), essent el procediment el següent:

• RECEPCiÓ DE LA DEMANDA: que efectua el propi usuari, una altra persona que coneix la
situació, o altres serveis. Es realitza a través del full de sol-licitud de conformitat amb el .

model que s'adjunta com annex 1, conjuntament amb la documentació acreditativa
de les circumstàncies individuals i familiars.

• ANÀLISI DE LA DEMANDA: es realitza una valoració de la demanda i un estudi dels
elements relatius al problema de necessitat (grau d'incapacitat física-psíquica i social,
situació i composició familiar, aspectes socials).
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Es realitzarà una visita al domicili per aconseguir un major grau de coneixement de la situació.

S'efectuarà la baremació de las situació (Annex 2)

• ELABORACiÓ D'UNA PROPOSTA DE PROJECTE D'INTERVENCIÓ Individual, o la denegació
del cas.

• COMUNICACiÓ a la persona interessada de la resolució adoptada.
• ACORD DE PRESTACiÓ: Concretar amb l'usuari i/o familiars el pla de feina a desenvolupar

o per informar dels motius de la denegació dels servei i preu a pagar si es el cas segons
l'ordenança municipal que regula el preu del SAD.(Annex 3)

• EI/la TS, abans que comenci la intervenció del servei, posarà en coneixement dels
professionals el pla de feina i es concretaran els espais de regulació i supervisió.

• Avaluació: mesurarà el grau de consecució dels objectius que s'havien proposat, el grau
de satisfacció de l'usuari i de les incidències sorgides. Serà conjunta de l'equip de SAD.

Procediment d'urgència.

En situacions d'extrema urgència dictaminada per el/la TS, es podrà acordar la prestació
provisional i urgent del servei, informant el més aviat possible per tal de procedir a l'aprovació
de la demanda.

LLISTA D'ESPERA:

Les persones que tinguin dret a rebre les prestacions del SAD perquè tenen el perfil requerit en

aquest reglament, però que no en poden gaudir temporalment per manca de capacitat dels
serveis, es relacionaran en una llista d'espera per tal de ser ateses quan les disponibilitats dels
serveis ho permetin seguint l'ordre estricte d'entrada i de la puntuació obtinguda al barem de
valoració de la situació.

14) CONDICIONS I PROCEDIMENT ESPECíFICS DE CADA SERVEI

1 ATENCiÓ DOMICILIARIA (el títol del punt 14 queda así):

CONDICIONS I PROCEDIMENT ESPECíFICS SAD I TELEASSISTÈNCIA

1) CONDICIONS:

L'Atenció domiciliaria es pot prestar de dilluns a divendres, exceptuant dies festius.
• En situacions d'extrema urgència dictaminada pel treballador social, es podrà

acordar la prestació provisional i urgent del servei, amb l'acord del responsable de
Serveis Socials.

• Durant les vacances de les/ els treballadors/es familiars i segons la tasca a fer en els
diferents casos, hi haurà o no substitució del personal segons les possibilitats dels
servei.

• Les tasques a realitzar en el domicili seran fixades pel pla de treball elaborat pels .

professionals del servei d'acord amb les necessitat de cada cas.
• El servei, no supleix, baix cap circumstància la responsabilitat de la família. La /el

Treballador/a familiar només realitzarà les tasques establertes en el Pla de Treball.
• Durant la prestació del servei, l'usuari ha d'estar present en tot moment. En cas de

que el/la T.F vagi al domicili a l'hora convinguda i no hi trobi ningú, deixarà una
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targeta informant de la seva estada en aquella llar. En aquests casos es considera
que el servei ha estat prestat.

• La forma de contacte amb el/la treballador/a familiar fora de les hores del servei
serà únicament i exclusiva mitjançant el/la treballador/a social i no es recorrerà a

formes de localització particular.
• EI/la treballador/a familiar és un professional que realitza una feina remunerada i no

pot, per cap concepte, acceptar cap tipus de regal o gratificació. El beneficiari
s'abstindrà, per tant, de donar-n'hi.

• Seguiment del cas. S'emprarà un full de seguiment on es registraran les incidències,
hores prestades i evolució del cas.

2.- TELEASSISTÈNCIA:

2.1. CONDICIONS:

• La teleassistència domiciliaria és un servei que, a través de la línia telefònica i amb
un equipament de comunicació i informàtic específic ubicat a un centre d'atenció
i en el domicili dels beneficiaris, permet amb únicament prement un botó que duen
a sobre entrar en contacte verbal durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any
amb un centre atès per personal específicament preparat per donar resposta
adequada a les crisis presentades, be sí mateixa o mobilitzant altres recursos

humans propis de l'usuari o existents a la comunitat.
• Els beneficiaris han de disposar de línia telefònica en el seu domicili, així com també

subministrament elèctric.
• Tindran la condició de beneficiari, les següents persones:

i. El titular dels STO: disposa de terminal de usuari i de la unitat de control
remot.

ii. L'usuari amb unitat de control remot addicional: Es la persona que convivint
amb el titular del servei, reuneix els requisits per ser usuari del servei.

Disposarà d'una unitat de control remot addicional per el seu ús exclusiu:
iii. L'usuari sense unitat de control remot: És la persona que convivint amb el

titular del servei i necessitant les prestacions i atencions que aquest
proporciona està mancada de capacitat física, psíquica o sensorial per
poder sol ·licitar per sí mateix aquesta atenció. Aquest beneficiari serà donat
de baixa quan es doni de baixa el titular, exceptuant que passi a dependre
d'un altre usuari titular amb el que també convisqui.

2) PROCEDIMENT:

Es regirà per el procediment general establert a l'article 15, complementat amb:

(aquest punt resta així):

Es regirà per el procediment general establert a l'article 15 del Decret 86/2010 de 25 de

juny complementat amb:

a) Estimulació, per afavorir el desenvolupament de l'autonomia personal de la persona
usuària.

b) Intimitat. L'actuació i la intervenció amb les persones usuàries han de respectar i garantir
el dret a la intimitat
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c) Integració, tant en l'àmbit social com en el cultural.

d) Professionalització. El personal dels serveis ha de tenir la qualificació tècnica
corresponent al seu nivell professional, sense perjudici de la tasca de voluntariat social
degudament coordinada.

e) Globalitat. L'atenció que es presti ha de ser integral i ha d'incloure aspectos sanitaris,
psicològics, socials, culturals, ambientals i anàlegs.

f) Atenció personalitzada. S'ha de dispensar atenció personalitzada adaptada a les
necessitats de cada persona.

g) Prevenció, en els àmbits sanitari i social, els quals han de dur a terme actuacions de

promoció de manera coordinada.

h) Confidencialitat, del personal remunerat i voluntari, respecte de tot el que es refereix a

les persones usuàries.

i) Col Ioborocíó amb l'Administració, per la qual s'han d'aportar totes les dades i informes
que se sol 'licitin amb caràcter periòdic o puntual.

j) Adequació. Els serveis s'han d'adequar a les necessitats de les persones ateses.

k) Normalització. La vida de les persones usuàries s'ha d'ajustar tant com sigui possible a la
conducta i a les pautes de vida considerades quotidianes pels ciutadans.

I) Participació. S'ha de potenciar la participació de les persones usuàries en les activitats i el
funcionament del servei.

m) Adaptació. Els serveis han d'estar adaptats funcionalment a les condicions de les
persones usuàries, i també als programes i les prestacions es desenvolupin.

La signatura d'una autorització per fer efectiu el servei i dirigida a l'empresa prestatària
del servei (aquest desapareix)

16) RENOVACIONS, REVISIONS i MODIFICACIONS

Una vegada assignat el servei d' Ajuda a Domicili es comprovarà que les dades

proporcionades per els beneficiaris són certes, en cas contrari es procedirà a la correcció
de les mateixes. Així mateix es procedirà a I' actualització de les dades econòmiques de la
unitat de convivència de forma anual.
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També podran ser revisats els horaris de les prestacions establerts, reservant el dret per
part dels Serveis Socials de fer les modificacions oportunes en base a l'estat de necessitat
del beneficiari i a la demanda existent en cada moment.

17) DOCUMENTACiÓ QUE COM A MíNIM CONSTARÀ A L'EXPEDIENT DEL SERVEI D'AJUDA A
DOMICILI.

1) La sol·licitud.

2) Fitxa del servei d'ajuda a domicili (Programa de treball), on constarà:
• Situació psicosocial.
• Objectius del programa.
• Programació temporal.
• Regulació de la participació econòmica de la persona usuària.
• Motiu d'extinció.

3) Full de condicions de la prestació (acord de la prestació del servei) en el qual es

determinin les condicions del servei, dret i deures dels beneficiaris.

DOCUMENTACiÓ MíNIMA A PRESENTAR EL/LA BENEFICIÀRIA O PERSONA INTERESADA

1) fotocòpia DNI de l'usuari

2) fotocòpia de la targeta sanitària
3) informe del metge d'Atenció Primària( medicació prescrita).
4) justificació d'ingressos de l'usuari i de la unitat familiar (declaració anual de

renda o negatiu de presentació, o certificació de imputacions deIIRPF, pensions
i nòmines)

5) certificat d'empadronament i convivència

6) declaració jurada dels béns patrimonials propietat de l'usuari o de la unitat
familiar.

7) certificat de minusvalua de la Direcció General de Serveis Socials.
8) Grau de Dependència de la Direcció General de Dependència.
9) llibre de família.

10) Autorització de domiciliació bancària.
11) Justificació de despeses del beneficiari i de la unitat de convivència (rebut de

lloguer o rebut d'adquisició de vivenda).
12) Qualsevol altra que Serveis Socials consideri necessari en funció de les

característiques del nucli de convivència. (Certificat de minusvalia, llibre de família,
etc. )

(El punt 7 i 8 canvia pels següents):

7) Certificat de discapacitat emès per I' òrgan competent.
8) Grau i Nivell de Dependència emès per l'òrgan competent.

18) BAIXES

Les causes d'extinció de la prestació del SAD seran:
• la resolució de la situació objecte de la prestació: compliment dels objectius fixats al

pla de feina.
• La defunció de l'usuari.
• El canvi de municipi de residència.
• L'incompliment dels acords.
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• La manca de col icboroció de l'usuari i la família beneficiària.
• La modificació de la situació que va determinar l'inici del servei.
• L'ocultament o falsedat de les dades que s'havien aportat per a la concessió del

servei.
• Altres causes de caràcter greu que impossibilitin la prestació del servei.
• Per renuncia de la persona beneficiària.

Les baixes podran ser de dos tipus:

Temporals. per motiu d'ingrés hospitalari temporal, trasllat transitori del beneficiari. En aquest
cas, la suspensió coincidirà amb el temps de trasllat

Definitives. Les baixes hauran de ser comunicades a Serveis Socials el més aviat possible si és
per un fet no previst (involuntària). Si és una baixa voluntària haurà de ser comunicat amb una

setmana d'antelació. Aquesta comunicació afecta tant a les baixes temporals com a les
definitives.

19)VOLUNTARIAT (Punt nou)

• El voluntariat són aquelles persones que actuen de forma solidària, sense

expectatives de remuneració econòmica. Donat el seu caràcter de
relació interpersonal, de diversitat, de flexibilitat d'horari i disponibilitat de
temps lliure, les tasques que podran desenvolupar els voluntaris seran les

que no precisin d'una altra periodicitat estricta (companyia, passeigs,
lectura, ... ).

• Sense perjudici de l'ajuda prestada per la xarxa de solidaritat primària
de caràcter espontani, la intervenció del voluntari en el SAD sempre
estarà organitzada des d'un pla de feina.

• Serà d'aplicació als voluntaris que participin en la prestació del SAD allò
que preveu la Llei 3/1998, de 18 de maig, reguladora del voluntariat de
les Illes Balears.

ANNEX I
SOL -LICITUD DEL SERVEI DE: Atenció Domiciliaria Teleassistència

1. DADES DELS BENEFICIARIS

Sota la meva responsabilitat, manifest que:

• No rep altres serveis o prestacions públiques de similar contingut o finalitat.
• Autoritzo a gravar les meves dades en un programa informàtic.
• Accepto proporcionar les dades que pugui requerir el departament de Serveis Socials i a

comunicar qualsevol variació d'aquestes.
• Accepto la possibilitat de contribuir econòmicament si així resultes de l'aplicació al meu

cas de la normativa local vigent.
• Declaro que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada ocornponvont

:

_

aquesta sol ·licitud són certes:

O Fotocopia del DNI del beneficiari.
O Fotocòpia de la Targeta Sanitària del beneficiari.
O Informe mèdic assenyalant la medicació prescrita del beneficiari.
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o Certificat d'empadronament i convivència.
O Declaració jurada dels béns patrimonials propietat de l'usuari o de la unitat

familiar.

O Justificació d'ingressos del beneficiari i de la unitat de convivència (declaració
anual de renda o certificació de imputacions del IRPF, pensions i nòmines)

O Certificat de minusvalua de la Direcció General de Dependència
O Grau-Certificat de dependència de la Direcció General de Dependència
O Llibre de família
O Justificació de despeses del beneficiari i de la unitat de convivència (rebut de

lloguer o rebut d'adquisició de vivenda).
O Autorització de domiciliació bancària
O Qualsevol altra que Serveis Socials consideri necessari en funció de les

característiques del nucli de convivència. (Certificat de minusvalia, llibre de
família, etc. )

Per això

SOL -LICIT EL SERVEI: Atenció Domiciliaria/ Teleassistència

ANNEX II

COMISSiÓ DE VALORACiÓ Núm. Expedient: .

Data:
.

Admés hores / mes

Denegat
(motiu) .

Classificació
.

APLICACiÓ DEL BAREM

A.- Autonomia �ersonal Nivell Puntuació
A LL S DT

1.- Acció de Menjar / beure O 2 3 5

2.- Vestir-se / desvestir-se O 2 3 5

3,- Rentar-se / arreglar-se O 2 3 5

4.- Banyar-se / dutxar-se O 2 3 5

5.- Tasques domèstiques: diàries O 1 1,5 2,5

pesades O 1 1,5 2,5

6.- Control d'esfínters O 2 3 5

7.- Desplaçament dins l'habitatge O 2 3 5

8.- Relació amb l'entorn /
conducta social

A nivell físic: O 2 3 5

A nivell psíquic: O 2 3 5

9.- Capactitat d' autoprotecció
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A nivell físic: a 1 L5 2,5

A nivell psíquic: a 1 L5 2,5

B.- Situació sociofamiliar Nivell Puntuació
1 Cap relació amb l'entorn social:

Carència de familiars o veïns que li 26/30
prestin una mínima atenció

2.- No té familia o no es relaciona
amb ella. Només es relaciona amb 21/25
els veïnats

3.- Té una relació amb familiars i amb
veïnats. Acudeixen

esporàdicament o quan se'ls crida. 16/20
L'atenció que rep és molt deficient

4.- Els familiars i/o veïnats l'atenen
amb certa periodicitat. Rep una

atenció insuficient per a les seves 11 / 15

necessitats
5.- Els familiars i/o veïnats l'atenen de

forma continuada i habitual. No 6/10
cobreixen els serveis que precissa

6.- Els familiars i/o veïnats li presten
suficient atenció. Únicament
precissa actuacions ocasionals per 1/4
a completar el que s'ha de
realitzat en el seu entorn

7.- Es troba suficientement atès. No
necesita l'atenció del programa 0/3

e.- Situació económica de la unitat de convivencia Renda disQonible Puntuaciómensual

].- Inferior al 10 % del IPREM * 40

2.- Entre ellO % i el 25 % del IPREM * 30

3.- Entre el25 % i el40 % del IPREM* 20

4.- Entre el40 % i el50 % del IPREM* la

5.- Superior al 50 % deIIPREM* a

D. - Altres factors Puntuació

].-
Que en el mateix domicili conviveixin amb l'interessat altres persones
en situació de discapacitat
Altres circumstàncies especials que han duit al sollicitant a l'estat de
necessitat com són:

,/ Deteriorament especial de l'habitatges
,/ Deteriorament psico-físico generaliyzat per edat

2.- avançada
,/ Minusvalidesa física
,/ Deficiencia mental
,/ Demencia Senil
,/ Transtorns de la personalitat
,/ Altres que es considerin oportuns
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3 _ I Famílies amb greus càrregues que necesiten alleujament en la seva
.

dedicació al familiar assistit
PUNTUACIÓ A:

(Màxim 50 punts)
PUNTUACiÓ B:

(Màxim 30 punts)
PUNTUACiÓ C:

(Màxim 40 punts)
PUNTUACiÓ D:
(Màxim 20 punts)
PUNTUACIO TOTAL:
(Màxim 140 punts)

• Indicador públic de renta d'efectes múltiples vigent
• Es considera renda disponible mensual la quantitat resultant de la resta dels ingressos

de la unitat de convivencia les despeses fixes, tot plegat calculat de forma mensual.

A: autonomia sencera; S: limitacions severes; LL: limitacions. lleugeres; OT: completa
dependencia
Nota: Per a esser beneficiari de la prestació, els valors d' A i B han d'esser distints de O i hauran
de sumar, al meneo. 20 punts.

I CONTRACTE ASISTENCIAL DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

Dades de l'entitat:
Nom de l'entitat: Ajuntament de Puigpunyent CIF: P0704500H
Director/ responsable del servei: DNI:
Carrer. De la Vila Núm.: 23 Localitat: Puigpunyent

Dades de la persona usuària:
Nom i IIinatges: .

Carrer: Núm.:
Localitat: .

DNI
Núm. seguretat social: .

Dades del familiar responsable/ representant legal:
Nom i IIinatges:...................................................... DNI:
Carrer: Núm.:
Localitat: Telèfon de contacte: ..

Parentesc:

L'entitat, l'usuari i /0 el familiar es comprometen als següents ACORDS:

PRIMER: Que l'ingrés al servei s'efectua LLIURAMENT.
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SEGON: L'usuari, familiar i/o tutor, coneixen i accepten les normes del Reglament de règim
interior del qual s'adjunta una còpia.

TERCER: L'entitat s'obliga a respectar els drets dels usuaris reconeguts en el Reglament de
règim interior.

QUART: S'estableix un període d'adaptació o de prova de 15 dies, amb l'objecte de conèixer
tant el medi com el grau d'adaptació, a partir de la signatura del present contracte.

CINQUÈ: L'usuari, familiar i/o tutor es comprometen a aportar la documentació següent:
• DNI
• Targeta seguretat social
• Informe metge
• Etc ...

SISÈ: Els sotasignats estan obligats a informar sobre qualsevol canvi que es produeixi quant a la
seva situació personal, familiar, mèdica, social i econòmica que pogués donar lloc a la
modificació o suspensió del servei.

SETÈ: Els familiars i/o tutor coneixen i accepten que pel fet contractar el servei, no els eximeix
de les seves responsabilitats envers de l'usuari.

VUITÈ: Els familiars i/o tutor, es comprometen a col Ioboror amb aquelles activitats en les que
l'entitat els sol liclto la seva col·laboració.

NOVÈ: L'usuari, familiar o tutor abonaran puntualment la quantitat de O € per la prestació del
servei d' ajuda a domicili .

DESÈ: Les prestacions compromeses són

o Intervencions de caràcter preventives
o Intervencions de caràcter assistencials
o Intervencions de caràcter educatives
o Intervencions de suport psicosocial
o Intervencions d'atenció a persones amb manca d'autonomia personal, amb

dificultats de desenvolupament o amb problemes familiars especials.

ONZÈ: L'horari del servei és el següent: (Sempre entre les 9,00 i les 13,00 hrs de dilluns a

divendres no festius)

DOTZÈ: El present contracte es podrà rescindir per voluntat expressa de les parts contractants, si
es produís qualsevol d'aquestes circumstàncies:

• Per renúncia voluntària de l'usuari o del representant legal.
• Per incompliment dels pactes acordats.
• Per cessament del servei degudament autoritzat.
• Per totes les causes que s'expressin al reglament de règim intern.

TRETZÈ: El present contracte estarà en vigor mentre es mantingui la condició de l'usuari. /
Aquest contracte té una duració indefinida
Qualsevol de les parts podrà donar per finalitzada la relació, sempre que es comuniqui per
escrit amb 7 dies d'antelació
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CATORZÈ: L'usuari i/o la família hauran d'informar a l'entitat de qualsevol canvi que pugui
afectar al benestar físic i emocional de l'usuari.

QUINZÈ:. L'usuari i/o la família hauran de respectar els horaris.

SETZÈ: L'usuari, familiar i/o tutor, es comprometen a aportar la documentació sol �icitada per
realitzar l'ingrés.

DISSETÈ: Don el meu consentiment per al tractament de les meves dades amb la signatura
d'aquest document, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades seran incorporades en el fitxer
ESSAP, de titularitat dels Serveis Socials de I' Ajuntament de Puigpunyent, inscrit en el Registre
General de Protecció de Dades de I' agència Espanyola de Protecció de Dades, per poder
gestionar l'assistència social i les prestacions del serveis socials i poder generar dades

estadístiques per millorar I' atenció social a la població

DIVUITÈ: Amb aquest contracte es lliura annex una còpia del reglament de règim intern del
servei.

Puigpunyent, d de 201 ..

Dita proposta es aprovada per unanimitat

3.- Aprovació del Reglament de l'Unitat de Treball Social ( UTS)

PROPOSTA D'ACORD DE LA APROVACIO DEL REGLAMENT DE LA UNITAT DE TRABALL SOCIAL

VISTOS l'informe favorable de la Secretaria i de la Comissió Informativa d'assumptes generals,
ES PROPOSA A L' Ajuntament plenari l'adopció del següent

ACORD

I. APROVAR INICIALMENT el Reglament del La Unitat de Traball Social, segons r el text que
s'adjunta a la present Acta

II. SOTMETRE A INFORMACiÓ PÚBLICA el present acord i el text del Reglament pel termini mínim
de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar ol-leqocions i reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al BOCAIB, al tauler d'edictes i a la pàgina webb de l'Ajuntament.

El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'Anunci
al BOIB.

III. CONCEDIR AUDIÈNCIA a les Asociacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i
usuarias del terme municipal de Puigpunyent, que estiguin inscrites en el Registre Municipal
d'Asociacions veïnals i que els seus fins tinguin una relació directa amb l'objecte d'aque4sta
disposició a l'efecte de presentació d'al Ieqoclons i reclamacions, mitjançant la notificació
dels presents acords i la tramesa d'una còpia del text íntegre del Reglament.

El termini de l'audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció
de la notificació.
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IV. - En cas de no presentar-se al·legacions ni suggeriments el Reglament s'entendrà
definitivament aprovat comunicant-se a la Delegació del Govern, Govern de les Illes Balears i
Consell de Mallorca en compliment del que preveuen els articles 103 en relació al 113 de llei
20/2006 i un cop transcorregut el termini fixat a l' article 113 es publicarà el Reglament
íntegrament al BOIB a l'efecte de la seva entrada en vigor

REGLAMENT MUNICIPAL DEL CENTRE DE l'UTS DE l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

D'acord amb la llei 4/2009 d'll de juny, de serveis socials de les Illes Balears i el decret 48/2011,
de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels
serveis socials comunitaris bàsics, els serveis socials comunitaris bàsics són el primer nivell del
sistema públic dels serveis socials. Constitueixen el punt d'accés immediat i la garantia de
proximitat a les persones usuàries i als àmbits personals familiars i socials.

Tenen un caràcter polivalent i preventiu per fomentar l'autonomia de les persones perquè
visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitats en que es troben o que es

puguin presentar. Els serveis socials comunitaris ha de donar resposta preferentment en l'àmbit
propi de la convivència i la relació de les persones destinatàries del serveis.

S'organitzen territorialment, s'han de coordinar amb el nivell d'atenció especialitzada i amb els
serveis que operin en el mateix territori. especialment el de salut, educació, cultura, ocupació i

habitatge per afavorir una intervenció global a les persones

Es desenvolupen des de centres de serveis polivalents mitjançant equips multidisciplinaris
integrats pel personal professional necessari per complir les seves funcions, amb l'estructura
directiva i de suport tècnic administratiu que s'estableixi per reglament

El títolll de l'Estatut, relatiu als drets i els deures i les llibertats de la ciutadania de les Illes Balears,
fa referència als àmbits objecte de protecció i de garantia de drets. Aquests drets, que
vinculen tots els poders públics, tenen el seu origen en els instruments internacionals de

protecció de drets humans individuals i col ·Iectius, i en particular en la Declaració de Drets
Humans; en els pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets econòmics, socials i
culturals; en la Convenció Europea de Drets de l' Home i Llibertats Fonamentals; i en la Carta
Social Europea.

CAPíTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest Reglament és la regulació del règim jurídic i de prestació de Serveis Socials
Comunitaris Bàsics per part de l'UTS de l'Ajuntament de Puigpunyent, amb la finalitat de

garantir-ne l'accés universal i promoure al màxim l'autonomia i la dignitat de totes les persones
i el benestar social de la població.

Aquest Reglament desenvolupa els drets i les obligacions de les persones usuàries i dels

professionals del centre de serveis socials de l' Ajuntament de Puigpunyent, la gestió i prestació
de serveis i orienta la planificació i la participació amb la premissa màxima de promoure
l'autonomia de la persona.
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Article 2. Definició

L'article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
atorga als municipis, a més de les competències derivades de la legislació bàsica de l'Estat i
de l'exercici de les que puguin ser delegades, 'la regulació i prestació dels serveis d'atenció a

les persones, dels serveis socials públics d' assistència primària i foment de les polítiques
d'acollida de les persones immigrades' i 'la regulació i desenvolupament de procediments,
estructures organitzatives i polítiques per a la participació ciutadana en la vida local, així com

elaboració i aprovació de programes de foment del voluntariat i associacionisme'.

Article 3. Finalitats

La unitat de treball social (UTS) té com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure

dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats

personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social, l'equitat, la
cohesió territorial i el benestar de les persones.
Els serveis socials que presta l'UTS s'adrecen especialment a prevenir les situacions de rise. a

compensar els dèficits de suport social i econòmic de situacions de vulnerabilitat i de

dependència, i a promoure actituds i capacitats que facilitin la integració social de les

persones.

Article 4. Persones destinatàries dels serveis socials

Són titulars del dret les persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea i també les

persones estrangeres no comunitàries residents empadronats o no.

També poden accedir-hi les persones estrangeres que es trobin a les Illes Balears i tinguin la
condició d'exiliats, refugiats o apàtrides, d'acord amb el que estableixin la legislació vigent i els
tractats i convenis internacionals l. si no n'hi ha, d'acord amb el principi de reciprocitat.
En tot cas, les persones que es trobin a les Illes Balears en una situació de necessitat personal
bàsica poden accedir a les prestacions del sistema de serveis socials que permetin atendre

aquesta situació. El personal professional de les UTS l'han de valorar d'acord amb la seva

gravetat, precarietat o peremptorietat.

Són destinatàries de l'UTS amb caràcter prioritari, les persones que estiguin en alguna o algunes
de les situacions següents:

a) Discapacitat física, psíquica o sensorial.

b) Dificultats d'integració familiar o comunitària derivades de malalties mentals i malalties

cròniques.

c) Dificultats d'integració social vinculades a condicions laborals precàries, desocupació i

pobresa.

d) Necessitat social, com la relacionada amb la manca d'habitatge o amb la
desestructuració familiar.

e)
-

Vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, els infants les persones
adolescents.

ACTA PLE 25-02-2014 41

Paper transcripció acords i resolucions



0659057

Govern de les Illes Balears

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

f) Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.

g) Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, cultura
o religió o per qualsevol altra raó.

h) Dificultat d'integració familiar o comunitària derivada de la drogodependència i d'altres
addiccions.

i) Vulnerabilitat, exclusió i drllament socials.

j) Problemes de convivència i de cohesió social.

k) Urgències socials.

I) Emergències socials per catàstrofe.

Article 5. Drets de les persones destinatàries

Les persones destinatàries de I' UTS tenen els drets següents:

a) Dret a accedir al sistema de serveis socials en condicions d'igualtat sense discriminació per
raó de lloc de naixement, idioma, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar,
edat, discapacitat, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra condició personal o social.

b) Dret a rebre informació suficient i verídica, en termes comprensibles, sobre les prestacions i
els recursos disponibles i sobre els requisits necessaris per accedir als serveis, i també sobre altres
recursos de protecció social i sobre les competències de les administracions públiques en

aquest àmbit.

Per fer-ho efectiu, s'ha de disposar dels ajuts i els suports necessaris per comprendre la
informació que els sigui donada si tenen dificultats derivades del desconeixement de la

llengua, si tenen alguna discapacitat o per altres raons que ho justifiquin.

c) Dret a rebre la valoració de la seva situació i, si és procedent, la valoració de les necessitats
socials dels familiars o de les persones que en tenen cura, en un llenguatge clar i entenedor.

d) Dret a disposar d'un pla individual d'atenció personal o familiar d'acord amb la valoració
de la seva situació, que han d'aplicar tècnicament professionals mitjançant procediments
reconeguts i acreditats.

e) Dret a estar informades del procés d'intervenció social i a participar en l'elecció dels serveis
o les prestacions entre les opcions que els presentin les cdrnlnlstroclons. sempre que aquests
fets no vagin en contra del normal desenvolupament de l'atenció o perjudiquin a qualcuna de
les parts que hi intervenen.

f) Dret a rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti, per tal que
hi puguin donar consentiment específic i lliure. El consentiment ha de ser en tot cas per escrit

quan la intervenció impliqui ingrés en un centre residenCial. El consentiment de les persones
incapacitades i de les persones menors d'edat s'atorga de conformitat amb el procediment
legalment establert per a aquests casos.
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g) Dret a renunciar a les prestacions i als serveis concedits en els termes establerts per la

legislació vigent, llevat que la renúncia afecti els interessos de les persones menors d'edat o de

persones incapacitades o presumptament incapaces.

h) Dret a la confidencialitat respecte de la informació que coneguin els serveis socials, d'acord
amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

i) Dret a l'accés, en qualsevol moment, al seu expedient individual, d'acord amb el que
estableix la legislació vigent, i en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones.

j) Dret a l'assignació de personal professional de referència, en els termes establerts
reglamentàriament.

k) Dret a la participació regulada en el títol IV de la llei 472009 de 11 de juny de serveis socials
de les Illes Balears.

I) Dret a rebre serveis de qualitat i a conèixer els estàndards establerts a aquest efecte.

m) Dret a suggerir i a fer reclamacions.

n) Dret a domiciliar-se sempre que es compleixin els requisits establerts a la normativa vigent.

o) Dret a la continuïtat de la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes.

p) Dret a ser orientades cap a altres recursos alternatius que siguin necessaris.

q) La resta de drets que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis.

Article 6. Deures de les persones usuàries

Les persones destinatàries de l'UTS tenen els deures següents:

a) Complir les normes, els requisits, les condicions i els procediments establerts en les
prestacions i els serveis; seguir el programa d'atenció i les orientacions que s'hagin acordat
amb el personal professional competent, i comprometre's a participar activament en el

procés.

b) Facilitar informació verídica sobre les circumstàncies personals, familiars i econòmiques,
sempre que el seu coneixement sigui necessari per valorar i atendre la seva situació, i també
comunicar les variacions que es produeixin.

c) Destinar la prestació econòmica a la finalitat per a la qual fou concedida.

d) Acudir a les entrevistes a les quals les citi el personal professional dels serveis socials.

e) Contribuir al finançament del cost del servei quan es tengui capacitat econòmica i així
s'estableixi normativament.

f) Informar sobre qualsevol canvi que es produeixi quant a la seva situació personal, familiar,
social i econòmica, que pugui donar lloc a modificar, suspendre o extingir la prestació.
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g) Complir el Reglament.

h) Signar el contracte assistencial pertinent amb l'entitat prestadora del servei.

i) La resta de deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis.

Article 7. Principis rectors

Els principis generals de l'actuació de l'UTS són:

a) Polivalència i actuació comunitària. l'UTS desenvolupa programes comunitaris

adreçats al conjunt de la població. Presta un servei que actua sobre la població general i

desenvolupa actuacions per donar resposta a les situacions de necessitat que no

requereixen l'aplicació de recursos específics.

b) Coordinació. l'UTS es coordina amb els distints nivells del sistema públic de serveis
socials per tal de millorar l'eficàcia i l'eficiència dels programes que es desenvolupen i
d'assegurar una resposta ajustada a les situacions de necessitat en què es troben les

persones usuàries del sistema. També estableix els canals i els mecanismes de coordinació
amb els altres sistemes de benestar social: salut, educació, pensions, ocupació, cultura,
habitatge i justícia.

e) Proximitat. l'UTS es el primer nivell del sistema públic de serveis socials, pròxim al
ciutadà, i facilita l'accés al conjunt de prestacions del sistema.

d) Suficiència l'UTS disposa dels recursos humans i tècnics suficients per mantenir uns

nivells de cobertura de necessitats ajustats a les característiques de la població.

e) Atenció personalitzada. l'UTS presta una atenció ajustada a les necessitats de cada
cas i a les característiques i les situacions de les persones usuàries.

f) Participació. l'UTS facilita la participació dels ciutadans i de les entitats socials del

municipi.

g) Qualitat. Per millorar els processos d'atenció, li recollir l'opinió de les persones
usuàries en la valoració del treball fet i l'avaluació de les actuacions implantades l'UTS té a

disposició de la ciutadania una bústia i/o procediment de queixes i reclamacions.

h) Prevenció. l'UTS desenvolupa programes de prevenció de les situacions de
necessitat que descriu l'article 6 de la Llei 4/2009 com un mecanisme de lluita contra les
situacions de pobresa, desigualtat, manca d'autonomia personal i exclusió social.

i) Planificació. l'UTS actua sota el principi de planificació, per la qual cosa estructura les
actuacions i en fa un anàlisi previ de la situació.

CAPITOL II

COMPETÈNCIES I ORGANITZACiÓ DE lA UNITAT DE TREBAll SOCIAL (UTS)

Article 8. Competències dels municipis
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L'Ajuntament, com a administració competent en matèria de serveis socials bàsics, d'acord
amb el que estableix la normativa d'organització territorial i regim local i les normatives
sectorials que li són d'aplicació, te les competències següents:

a) Crear, organitzar i gestionar els serveis socials que considerin necessaris dins el seu municipi,
tant propis com delegats per altres administracions, d'acord amb la cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent, i els plans estratègics autonòmic i insular.

b) Estudiar i detectar les necessitats dins el seu àmbit territorial.

c) Establir centres i serveis que constitueixen l'àmbit propi dels serveis socials comunitaris.

d) Aprovar la cartera de serveis municipals.

e) Definir les zones bàsiques i les àrees en el seu àmbit municipal.

f) Col Ioboror amb el Govern de les Illes Balears i el consell insular corresponent en l'elaboració

d'estadístiques i mapes de serveis socials en el seu àmbit territorial.

g) Col Ioborcr amb el Govern de les Illes Balears i el consell insular corresponent en la
coordinació, el control i la inspecció de les activitats en matèria de serveis socials, dins el seu

àmbit territorial, en les condicions que es determinin reglamentàriament.

h) Concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit territorial, amb entitats públiques o

privades d'acord amb la normativa vigent i les disposicions que la despleguin.

i) Fomentar la coordinació i la integració, en el seu àmbit territorial, dels serveis socials amb
altres sistemes de protecció social.

j) Exercir les funcions que els deleguin el Govern de les Illes Balears o el consell insular
corresponent en les condicions que s'acordin en un conveni amb aquesta finalitat.

k) Mantenir actualitzat el sistema informatiu de les persones usuàries de serveis socials
comunitaris.

I) Aplicar els protocols d'actuació que resultin dels plans sectorials.

m) Fomentar la participació de la ciutadania, el teixit associatiu i el voluntariat social en la

prevenció i la resolució dels problemes en matèria de serveis socials.

n) Facilitar la promoció i la creació dels centres i serveis que constitueixen l'àmbit propi dels
- serveis socials especialitzats, en coordinació amb el Consell insular corresponent, d'acord amb

la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponents.

o) Participar en l'elaboració dels plans i programes dels consells insulars i de l' Administració
autonòmica, i en l'aprovació de plans estratègics de serveis socials i plans sectorials d'àmbit

municipal.

p) Organitzar la formació en l'àmbit dels serveis socials.

Article 9. Organització de la unitat de treball social
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l. La unitat de treball social es la responsable de l'atenció social directa, polivalent
comunitària als residents a la zona bàsica.

2. La unitat de treball social (UTS) del municipi de Puigpunyent esta integrada, pels perfils
professionals següents: treballador social, treballadora familiar, i auxiliar administratiu (compartit
amb altres departamnets).

3. La funció principal de la unitat de treball social és facilitar l'accés de tota la població a les
cartera de serveis socials del municipi de Puigpunyent.

Article 10. Funcions de la unitat de treball social

l'UTS treballa en dos nivells interrelacionats: la intervenció individual amb les famílies, la
intervenció comunitària.

Els professionals de rUTS elaboren el pla detreball o programa individual d'atenció amb criteris

professionals i tenint en compte els recursos tècnics i humans disponibles. Aquest pla de treball
o programa individual d'atenció s'ha de consensuar amb la persona usuària o representant
legal/tutor. Aquest pla actuarà segons els principis d'unitat de xarxa amb tots els serveis

corresponents als distints nivells, desenvolupa les actuacions previstes en el pla de treball o

programa d'atenció pactat.

Per altre banda una intervenció comunitària amb el disseny d'un pla d'intervenció
comunitària per el municipi de Puigpunyent que permet desenvolupar projectes comunitaris

adreçats a persones o grups en situació de risc social, projectes de suport a entitats, i
actuacions de prevenció i de reinserció.

Corresponen a l'UTS del municipi de Puigpunyent les funcions següents:

a) Detectar les situacions de rise i de necessitat personal, familiar i comunitària.

b) Valorar les situacions de necessitat i fer-ne el diagnòstic social, des d'una perspectiva
indisciplinar, que es fa a petició de la persona usuària, del seu entorn familiar, de convivència
o social o a petició d' altres serveis de la xarxa pública de serveis socials.

c) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos

socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

d) Elaborar un pla d'intervenció comunitària que doni resposta a les necessitats detectades i·
avaluar-lo periòdicament.

e) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social i les intervencions necessàries en

situacions de necessitat social, i fer-ne l'avaluació.

f) Intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de necessitat social, .

especialment si hi ha menors.

g) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de
I' autonomia personal, excepte en les situacions en què la persona estigui ingressada de
manera permanent en un centre de la xarxa pública.
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h) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia

personal, quan correspongui.

i) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la

integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els

grups en situació de rise,

j) Fomentar la participació activa de la ciutadania mitjançant estratègies socioeducatives que
impulsin la solidaritat i la cooperació social organitzada.

k) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència,
en coordinació amb els serveis sanitaris a domicili.

I) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

m) Orientar l'accés als serveis socials especlolltzcts. especialment els d'atenció diürna,
tecnològica i residencial.

n) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

o) Gestionar prestacions d'urgència social

p) Aplicar protocols de detecció, prevenció i atenció davant maltractaments a persones dels
col·lectius més vulnerables.

q) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i les altres que li

siguin atribuïdes.

r) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres

sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en

l' àmbit dels serveis socials.

CAPíTOL III

PRESTACIONS DE l'UTS
Article 11. Prestacions tècniques

1. Les prestacions tècniques són els serveis i les intervencions que duen a terme els equips
professionals que s'adrecen a la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la

promoció de l'autonomia, l'atenció i la inserció de les persones, les unitats de convivència i els
-

grups en situació de necessitat social.

2. Es poden prestar, amb caràcter temporal o permanent, en el domicili, en l'entorn de la

persona usuària, de forma ambulatòria i a centres. En aquest darrer cas poden ser de règim
diürn, de règim nocturn, de règim residencial o d'altres.

3. Són prestacions tècniques les actuacions i intervencions següents que duen a terme els

equips professionals:

a) La informació sobre els recursos socials més adequats disponibles i sobre com accedir-hi.
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b] L'orientació sobre els mitjans més adequats per respondre a les necessitats plantejades.

cl L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació social.

dl La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, de convivència i
familiars, i de les demandes socials.

el La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les finalitats dels
serveis socials.

fl L' atenció diürna

gl L'atenció domiciliària.

hl Les que s'estableixin en la cartera de serveis socials.

il Qualsevol altra orientada al compliment de les finalitats dels serveis socials.

Article 12. Prestac:ions econòmiques.

l. Són prestacions econòmiques les aportacions dineràries que tenen com a finalitat atendre
determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de
recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir-ne o

rebre' n d' altres fonts.

2. Les prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de dret subjectiu, dret de
concurrència o urgència social.

Article 13. Prestacions tecnològiques

Son prestacions tecnològiques les que per mitja d'un producte atenen les necessitats socials de
la persona i l'ajuden a assolir un major grau d'autonomia com son: la teleassistència
domiciliaria, les ajudes instrumentals o d'altres de naturalesa semblant que es recullin en el

reglament d'ajuts de serveis socials o en aquest reglament mitjançant la cartera de serveis.

CAPíTOL IV

FINANCAMENT
Article 14. Finançament de les prestacions

El regim jurídic i fiscal de les prestacions reconegudes en aquest Reglament es regula per mitja
- de l'ordenança fiscal especifica.

Els serveis socials bàsics que es presten per I' Administració municipal son finançats amb càrrec
als seus pressupostos amb autofinançament de l'Administració estatal i autonòmica (Pla de
Prestacions Bàsiques l sens perjudici de l'establiment de convenis, acords o altres formules de

cooperació amb altres administracions en el marc dels serveis socials, a traves de les quals es

concreten les aportacions a favor de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Per a determinats serveis es pot establir un regim de cofinançament amb l'usuari/ària o

representant teçol. subjectant la seva prestació a l'abonament de les taxes, preus públics i/o
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tarifes que en el seu cas vinguin determinades per les ordenances fiscals que aprova
I' Ajuntament, d'acord amb el principi de capacitat econòmica i de proporcionalitat.

Article 15. Participació de les persones usuàries en el finançament dels serveis socials

1. L' Ajuntament determina mitjançant la Cartera de serveis socials les prestacions que
comporten el copagament per part de les persones usuàries.

2. La participació en el finançament dels serveis es basa en els principis d'equitat, redistribució i
universalitat.

3. Mitjançant les ordenances que regulen les taxes municipals fixen els criteris per determinar la

quantia de la participació per part de les persones usuàries, tenint en compte, en tot cas, la

capacitat econòmica de la persona, les característiques del servei i el seu cost.

CAPíTOL V
LA GESTIÓ DE L'UTS

Els serveis socials que gestiona l'UTS, són prestats mitjançant qualsevol de les formes que
permet la legislació de regim local. De forma directa o mitjançant l'oportú contracte de gestió
de serveis públics en cas gestió indirecta. Sense detriment de concertar contractes per a la

gestió indirecta mitjançant concessió, concert o altres formes legalment previstes.

Article 16. El professional de referència

1. Cada persona o unitat de convivència que sigui usuària de les prestacions bàsiques dels
serveis socials comunitaris bàsics ha de tenir assignat un professional de referència.

2. En cas que se substitueixi el professional de referència s'han d'establir els mecanismes

adequats de transferència de casos per facilitar la continuïtat dels processos de treball.

El professional de referència té les funcions següents:

a) Canalitzar les diverses prestacions que la persona o la unitat de convivencia necessita,
vetllar per la globalitat de les intervencions i per la coordinació entre els equips professionals
dels serveis socials i les altres xarxes de benestar social, afavorir la presa de decisions i agilitar
les. i assegurar la globalitat i la coordinació de totes les actuacions.

b) Prestar informació relativa al seu expedient en qualsevol moment del procés a la persona'
usuària, sempre d'acord amb la legislació de protecció de dades específica per a cada

. sector de població, negociar el pla de treball individual d'atenció en el marc del treball social

que s'ha de dur a terme amb la unitat de convivència, i avaluar l'execució del pla i fer-ne el

seguiment.

3. L'organització del personal ha d'incloure les mesures necessàries per garantir l'assignació del

professional de referència i procurar la continuïtat de l'atenció que proporciona a la persona
usuària o a la unitat de convivència.

Article 17. Expedient personal
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1. Totes les persones usuàries de l'UTS tenen un únic expedient tècnic administratiu que recull el
conjunt d'informacions rellevants sobre la seva situació, evolució i el pla d'atenció social.

2. Els professionals de referència de l'UTS aporten a l'expedient personal la informació i
documentació de diferents àmbits de la persona usuària i la seva família : la historia personal i
familiar i la informació rellevant i identificativa que provingui dels serveis especialitzats o d'altres
administracions, per tal de disposar d' una informació única de cada usuari, la valoració
professional a partir de la diagnosi realitzada i el pla de treball.

L'expedient personal únic permet l'enllaç entre els diferents serveis, i la continuïtat i

complementarietat de les intervencions que es porten a terme des dels diferents nivells
d'actuació.

Article 18. Pla d'Atenció Social Individual

1. El Pla d'Atenció Social Individual es l'eina dissenyada per garantir una atenció adequada
d'acord amb la valoració psico-social de lo persona, la família o la unitat de convivència, els

objectius a assolir, i els mitjans que es posen a disposició per tal d'aconseguir-ho. El Pla
d'Atenció individual conte també les accions especifiques orientades a aconseguir la inclusió
social, personal, educativa o laboral de la persona.
Prèviament al inici de la prestació del servei previst en el pla d'atenció social individual, la

persona usuària haurà de mostrar la seva conformitat i compromís mitjançant la signatura del
contracte assistencial

2. El Pla d' Atenció Social es consensua amb la persona o la família, o unitat de convivència. En
cas de risc o desprotecció preval el criteri tècnic, així mateix en aquells supòsits en que la

persona, família o unitat de convivència no reuneix els requisits establerts per accedir als serveis
o prestacions.

3.Per tal d'evitar duplicitats, el Pla d' Atenció Sociall'elabora l'equip tècnic que porta a terme
la intervenció o gestiona la prestació. En els casos en què hi ha actuacions conjuntes per part
de diferents serveis, es dissenya un únic pla que recull les competències i accions que
cadascun realitzarà.

Article 19. Sistema d'informació de rUTS, I'eSSAP

1. El sistema d'informació de l'UTS recull la historia social i les prestacions de la Cartera de
serveis socials o els ajuts de serveis socials que rep la persona o la família, i les actuacions que
es fan en I' àmbit comunitari.

2. El sistema integra les dades relatives a l'atenció social de les persones usuàries del sistema
- públic de serveis socials per tal d'agilitzar la comunicació entre serveis, evitar duplicar dades i

millorar l'atenció de les persones destinatàries dels serveis.

3. L' Ajuntament de Puigpunyent garanteix a tal efecte un suport informàtic, sotmès a la
normativa de protecció de dades de caràcter personal. L'accés a aquest suport, la
introducció de dades i l'explotació esta condicionada a l'activitat professional o intervenció
que es faci.

Article 20. Accés als serveis socials
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l . L'accés als serveis bàsics es realitza a traves de l'equip tècnic de l'UTS de l'Ajuntament de
Puigpunyent.
El horari d'atenció al públic és: 8:00 h a 14:00 els dilluns i dimecres; i de 14,00 a 17,00 els dimarts.
Adreces Puntis d'atenció: C/ De la Vila, 23. Tel 971614024

Es pot concertar cita mitjançant:
• Tel. cita prèvia: 971614455
• Model Sol.licitud de serveis socials: entrar per registre general de I' Ajuntament de
Puigpunyent

Article 21. Procediment i tramitació i de les prestacions

l . Les prestacions de serveis socials de l'Ajuntament de Puigpunyent han d'atorgar-se d'ofici o a

petició del possible beneficiari o representant legal, a traves de l'UTS

2. La sol iicitud presentada per la persona usuària o representant legal es fa d'acord amb els

requeriments i condicions especifiques per a cadascun dels serveis o prestacions determinades
a la cartera de serveis, reglaments específics.

3. Els/les professionals de l'UTS han de concertar una primera entrevista amb la persona, família
o representant legal de la persona usuària per verificar les circumstancies socials i familiars i les
necessitats que cal satisfer, i per valorar i emetre el diagnòstic corresponent.

4. A partir del diagnòstic, els/les professionals de l'UTS elaboren un informe proposta
(d'atorgament o denegació) adreçat a I' Alcaldia/Presidència de I' Ajuntament de
Puigpunyent. Que dictarà l'aprovació/denegació de la prestació.

Article 22. Suspensió i anul Ioclô de les prestacions

1 . Les prestacions de serveis socials queden en suspens quan es deixen de reunir les condicions
que en van motivar l'atorgament o quan es donen les condicions necessàries perquè el
beneficiari ho sigui d'altres prestacions no compatibles amb els serveis que formen la Xarxa
Bàsica de Serveis Socials, amb prestacions sanitàries o be amb altres prestacions de caràcter
personal que les facin incompatibles.

2. Les resolucions provisionals de suspensió o onul lcció han de comunicar-se als beneficiaris o

representants legals, els quals disposen del tràmit d' audiència durant 15 dies des de la seva

recepció.

3. L'aportació de dades incorrectes o falses per part de l'usuari que hagin suposat l'accés a la
- prestació sense reunir els requisits establerts suposa l'onul íoció de la prestació i el

rescabalament per part de l'Administració prestadora del cost íntegre del servei rebut

indegudament.

Article 23. Extinció de la prestació

El servei i/o la prestació s'extingeix en produir-se alguna de les situacions següents:

a) Per desistiment de la persona sollicitont o del seu representant legal.

b) Per finalització de la situació de necessitat que ha generat la prestació del servei.
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c) Per defunció de l'usuari/a.

d) Per incompliment greu i reiterat de les obligacions contractuals i del servei per part de la
persona usuària.

e) Per canvi de domicili de l'usuari/ària fora del municipi de Puigpunyent.

f) Per la situació de risc greu per a la integritat física del/de la professional que realitzi el servei,
per qualsevol circumstancia generadora de perill i quan no hi hagi possibilitat d'evitar-ho.

g) Aquelles que es prevegin en les condicions especifiques per a cadascun dels serveis i que es

determinin en la cartera de serveis.

Article 24. Reclamacions

El tècnic de l'UTS haurà de facilitar tota la informació que la persona usuària sol ·liciti respecte
al funcionament de la prestació que rebi i altres aspectes de l'activitat que puguin ser del seu

interès, els usuaris/es poden formular queixes o reclamacions a l'administració municipal, que
haurà de resoldre-les conforme determina I' Article 42 de la Llei 30/1992 de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

CAPíTOL VI
REGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS

Article 25. Objecte i abast del regim sancionador

Aquest capítol té per objecte la regulació del regim sancionador de les infraccions
administratives comeses pels usuaris o usuàries dels serveis socials que presta I' Ajuntament de

Puigpunyent.

Article 26. Infraccions

Constitueixen infracció administrativa la vulneració dels deures i de les obligacions que el

present Reglament fixa per a les persones usuàries de les prestacions de serveis socials.

1) Son faltes lleus:

a) No facilitar a l'Ajuntament de Puigpunyent les dades que els requereixin.

b) No comparèixer en la data fixada davant l'òrgan gestor de la prestació quan aquest ho
requereixi.

c) Mostrar manca de consideració i de respecte vers els professionals de la UTS, i els altres
usuaris.

d) Incomplir els preceptes del reglament de regim interior d'incompliment dels quals no estigui
tipificat com a falta greu o molt greu.

e) No facilitar informació sobre els canvis en la situació personal, familiar, econòmica i social.
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2) Son faltes greus:

a) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.

b) Falsejar dades

c) No comunicar a I' Ajuntament de Puigpunyent els canvis o les alteracions de les
circumstancies o dels requisits que van determinar la concessió de la prestació.

d) Produir danys a les lnstollocions del centre, al material o mobiliari, al personal del centre, els
usuaris.

e) Tenir un comportament incívic o agressiu que comporti un rise per als usuaris i per al personal
i que faci inviable la convivència.

f) Fer un mal us del servei o prestació concedida.

3) Son faltes molt greus:

a) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.

b) Falsejar dades a l'Ajuntament de Puigpunyent si la falsedat ha estat determinant per a

accedir a la prestació.
-

c) Tenir un comportament incívic o agressiu d'una manera continuada que comporti un rise
per als usuaris i per al personal i que faci inviable la convivència.

d) Incomplir els pactes del contracte assistencial.

e) No destinar la prestació a la finalitat per a la qual s'ha concedit.

Article 27. Sancions

1. Sense perjudici d'altres responsabilitats que es puguin derivar, les sancions que es podran
imposar a aquelles persones que incorrin en alguna de les faltes esmentades a l'article anterior
seran les següents:

a) Les faltes lleus es poden sancionar amb una amonestació o una multa per un import de fins
a la meitat de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.

b) Les faltes greus es poden sancionar amb la suspensió de la condició d'usuari/a, per un

període màxim de 12 mesos, o de beneficiari/a de la prestació.

c) Les faltes molt greus es poden sancionar amb la suspensió de la condició d'usuari/a,
l'extinció de la prestació o del servei.

2. A l'hora de determinar la sanció corresponent, la resolució que es dicti garantirà
l'adequació deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada; es

consideraran especialment els criteris següents:

a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
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b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de la infracció,
a l'alteració social causada i al grau d'afectació que la infracció hagi tingut en la salut i la
seguretat de les persones.

3. Les infraccions lleus previstes en aquest reglament prescriuen al cap d'un any, les greus al
cap de dos anys i les molt greus al cap de tres anys, a comptar de la data de la comissió de la
infracció.

4. Les sancions lleus imposades d'acord amb aquest reglament prescriuen al cap d'un any, les

greus al cap de dos anys i les molt greus al cap de tres anys, a comptar de l'endemà del dia
en que la resolució sancionadora esdevé ferma.

Article 28. Procediment

Quan sigui d'aplicació prevalent el règim d'infraccions i sancions que preveu la legislació
sectorial, caldrà observar el procediment sancionador previst a la norma sectorial si aquesta
així ho disposa amb caràcter imperatiu. En altre cas, els expedients sancionadors es tramitaran
de conformitat amb aquest Reglament i el d'aplicació de la normativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

DISPOSICiÓ ADDICIONAL

Catàleg de prestacions de I UTS

En el moment d'emprovar-se el present Reglament, el catàleg de prestacions socials incorpora
el següents:

Servei d'informació i orientació.
Servei de teleassistència.
Servei d'ajuda a domicili.
Servei de suport psicosocial.
Servei de atenció socioeducativa.
Servei d'orientació laboral.
Servei de promoció de I'autonomia personal.
Servei de préstec d'ajudes tècniques.
Servei de menjar a domicili.
Servei del Programa viure i conviure

DISPOSICiÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR

El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Dita proposta es aprovada per unanimitat

4.- Modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei de
teleassistència domiciliària
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PROPOSTA D'ACORD DE lA MODIFICACIO DE l'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL
PREU PUBLIC PER lA PRESTACiÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIÀRIA

VISTOS l'informe favorable de la Secretaria i de la Comissió Informativa d'assumptes generals,
ES PROPOSA A L' Ajuntament plenari l'adopció del següent

ACORD

I. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACiÓ, segons, el text que s'adjunta a la present Acta

II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord i el text del Reglament pel termini mínim
de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al BQCAIB, al tauler d'edictes i a la pàgina webb de l'Ajuntament.

El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de I' Anunci
al BOIB

III. CONCEDIR AUDIÈNCIA a les Asociacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i
usuarias del terme municipal de Puigpunyent, que estiguin inscrites en el Registre Municipal
d'Asociacions veïnals i que els seus fins tinguin una relació directa amb l'objecte d'aque4sta
disposició a l'efecte de presentació d'al ieqocions i reclamacions, mitjançant la notificació
dels presents acords i la tramesa d'una còpia del text íntegre del Reglament

El termini de I' audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció
de la notificació.

IV. - En cas de no presentar-se al·legacions ni suggeriments el Reglament s'entendrà
definitivament aprovat comunicant-se a la Delegació del Govern, Govern de les Illes Balears i
Consell de Mallorca en compliment del que preveuen els articles 103 en relació al 113 de llei

20/2006 i un cop transcorregut el termini fixat a l'article 113 es publicarà el Reglament
íntegrament al BOIB a l'efecte de la seva entrada en vigor

MODIFICACIO ORDENANÇA TElEASISTENCIA

Article 3. Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà l'import anual del cost del
servei que ha de suportar I' Ajuntament repercutit damunt els usuaris, menys les bonificacions

que al seu cas li siguin d'aplicació

Dita proposta es aprovada per unanimitat

5.- Proposta d'acord compravenda immoble Sr Llorenç Ferrà Carbonell

Per part del Sr Batie, i en relació a lla compravenda per part de I' Ajuntament de d'immoble

propietat del Senyor Llorenç Ferrà situat al numero 93 del carrer Major es proposa l'adopció del

següent

REUNITS
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D'una banda el senyor Gabriel Ferrà Martorell, en qualitat de balte de l' Ajuntament de

Puigpunyent, amb domicili al carrer de sa Travessia, 37, 07194 de Puigpunyent i CIF P-0704500-
H, que ha estat facultat per poder atorgar el contracte per acord del ple municipal de dia 11
de juny de 2011

De l'altra, actuant en nom propi, el senyor Llorenç Ferrà Carbonell, major d'edat, fadrí, veí de
Puigpunyent, amb domicili al carrer Major, 93, amb DNI 42 999 691 H

EXPOSEN

l. Que el senyor Llorenç Ferrà és l'hereu del seu germà Bartomeu, i a la seva herència es troba
la finca registrai núm. 2325, la descripció registrai de la qual és la següent:

"URBANA. Porció de terreny de forma quasi rectangular, amb una casa de procedència de la

possessió de Son Nét, en el terme de Puigpunyent, assenyalada amb el núm. 93 del carrer

Major". Finca registrai 2325, foli 97, tom 5583 de l'arxiu, llibre 54 de Puigpunyent, referència
cadastral 9566036DD5896NOOOl OJ

2. La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.

3. L'herència esmentada es troba pendent d'acceptació pel fet de no tenir el senyor Llorenç
Ferrà capacitat econòmica per fer-se càrrec de les despeses que aquest tràmit suposa, és a

dir, notaria, impost de successions, registre i gestoria.

4. El senyor Llorenç Ferrà no té ascendents ni descendents ni familiars propers, per la qual cosa,
a través dels serveis socials de l' Ajuntament, aquest ha decidit intervenir-hi per tal de donar
una sortida al problema i ajudar el senyor L. Ferrà però sense perjudicar els interessos

municipals.

5. Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament han inspeccionat la finca i han constatat que el seu estat
és correcte, que compleix la legalitat urbanística i que el seu preu actual és de 100.000 €.

6. Mitjançant el present document de donació i compravenda es formalitza un acord segons
el qual el senyor Llorenç Ferrà Podrà gaudir tota la vida de l'habitatge esmentat i l'Ajuntament
en tendrà la nua propietat.

ACORDEN

l. El senyor Llorenç Ferrà Carbonell ven a l' Ajuntament el 27,38% de la nua propietat de la finca

registrai 2325 esmentada i fa donació pura i simple del 72,62% restant de la dita nua propietat,
lliure de càrregues i gravàmens. El batie, en representació de l' Ajuntament, accepta la
donació del 72,62% de la nua propietat i en compra el 27,38%. Així l'Ajuntament esdevé

propietari del 100% de la nua propietat i el senyor Llorenç Ferrà del 100% de l'usdefruit.

2. El preu del percentatge venut és de 27.380 € (vint-i-set mil tres-cents vuitanta), quantitat
pressupostada inicialment per atendre les despeses de notaria, impost de successions, registre
de propietat i gestoria, necessàries perquè el senyor L. Ferrà pugui acceptar l'herència del seu

germà, la qual comprèn la finca objecte del present contracte.
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3. La gestoria que ha efectuat el pressupost tramitarà l'escriptura d'acceptació de l'herència i
farà els tràmits i els pagaments necessaris, amb la quantitat rebuda rebuda com a preu
de la venda.

4.- L' Ajuntament es farà càrrec de les despeses de Notaria, imposts i Registre derivats de la

escriptura de venda i donació a favor de l' Ajuntament.

5. El dret d' usdefruit vitalici sobre el 100% de la finca que es reserva el senyor L. Ferrà es regirà
pel que disposen els articles 467 i següents del Codi Civil, amb les especificacions que
s'indiquen a continuació.

6. El senyor Llorenç Ferrà assumirà el pagament de les taxes municipals que graven l'ús de

l'habitatge, com ara l'aigua, la recollida de residus o l'entrada de vehicles.

I com a prova de conformitat signen aquest acord en el lloc i la data indicats a

l'encapçalament.

Dita proposta es aprovada per unanimitat

6.- Ratificació acord de la Junta de Govern Local de data 20 de Gener de 2014 sobre
delimitació dels camins de titularitat Municipal

Per part del Senyor Batie es procedeix a llegir l'acord de la Junta de Govern de data 20 de
Gener de 2014, en relació a la delimitació de camins de titularitat Municipals que diu:

Delimitació dels camins de titularitat Municipal

Atès que dels camins denominats Camí de Puigpunyent a Galilea, Camí Vell de Palma i Camí
des Grau de Son Martí/ Camí de Puigpunyent a Capdellà, inclosos a l'inventari de bens

d'aquest Municipi, existeixen indicis de que els seus límits son confusos o desapareguts sobre el

terreny

Atès que l'article 56 del Reglament de Béns de les Entitats Locals preveu entre les prerrogatives
administratives que les entitats locals tenen per a la protecció dels seus béns la de la

delimitació administratiua dels mateixos.

A tès el que estableix en los articles 56 i ss. del Reglament de Béns de les Entitats Locals

respecte al procediment de delimitació, i que la delimitació consistirà en practicar les

operacions tècniques de comprovació i , si s'escau , de rectificació de situacions jurídiques
plenament acreditades.

Atès que aquestes operacions tindran per objecte delimitar la finca a què es referissin
declarar provisionalment la possessió de fet sobre la mateixa.

Atès que l'expedient de delimitació s'inicia mitjançant acord que es prendrà previ examen

d'una memòria, en la qual necessàriament haurà de fer referència als següents extrems:

1 r . Justificació de la delimitació que es proposa.
2n . Descripció de la finca o finques r amb expressió dels seus límits generals t dels seus

enclavats, contigüitat i extensió perimetral i superficial.
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3r . Títol de propietat i , si escau r certificat d'inscripció en el Registre de la propietat , i ,

especialment t informacions possessòries que t si escau r s'haguessin practicat i actes de
reconeixement referents a la possessió en favor de l'entitat local dels béns que es tracta de
delimitar .

Considerant, no obstant que la competència en aquesta matèria correspon al Ple de

l'Ajuntament a la vista de l'article 22.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Per part d'aquesta Junta de Govern local i per unanimitat es va acordar:

Primer.- Iniciar les actuacions preparatòries a l'objecte d'efectuar la delimitació dels camins
denominats Camí de Puigpunyent a Galilea, Camí Vell de Palma i Camí des Grau de Son

Martí/ Camí de Puigpunyent a Capdellà, inclosos a l'inventari de bens d'aquest Municipi.

Segon.- Constituir una Comissió Tècnica Municipal integrada pel següents membres:

President.- Batie

Regidor de Patrimoni

Arquitecte Municipal
Policia Local
1 membre representant del grup de camins

Secretari.- El de la Corporació

Tercer.- Traslladar el present acord a l' Ajuntament Plenari per la seva ratificació

Per part del Sr Deudero es manifesta que el PP va a votar a favor de l'inclusió a l'inventari de
bens d'aquest Municipi, dels camins de titularitat publica, perquè es suposava que eren

camins als quals no hi havia controvèrsia amb els propietaris, s'idea ara de posar ses fites li

pareix molt bona idea sempre que siguin camins indubtables de titularitat publica, no en cas

de que siguin camins en discussió a expeses de, al seu cas, confrontació als tribunals

Passada proposta a votació aquesta es aprovada per unanimitat

7.- Recurs a la Llei 27/2013 de desembre de 2013 sobre racionalització sostenibilitat de
l'administració local

Per part del Sr Batie, es procedeix a llegir la següent proposta d'acord:

Gabriel Ferrà Martorell, Batie-President de l' Ajuntament de Puigpunyent, Illes Balears

emparant-me en allò que disposa l' article 97 del "Reglament d' Organització, Funcionament

Règim Jurídic de les Entitats Locals",

PROPOS AL PLE DE L'AJUNTAMENT:

PRIMER. - Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia
local contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades de la Llei 27 /2013, de 27
de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (BOE núm 312

de 30 de desembre del 2013) d'acord al text que s'adjunta, segons l'assenyalat en els arts. 75

bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979 t de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional.

ACTA PLE 25-02-2014 58

Paper transcripció acords i resolucions



0659074Il
Govern de les Illes Balears

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

SEGON .
- A aquest efecte, sol·licitar dictamen del Consell d'Estat , d'acord amb el que

estableix l'art. 75 ter 3 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, a

través del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a petició de l'entitat local de major
població ( art. 48 Llei 7/1985 r de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local), així com

atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

TERCER. - Facultar i encomanar al Batie/sa per a la realització de tots els tràmits necessaris per
dur a terme els acords primer i segon i expressament per a l'atorgament d'escriptura de poder
tan ampli i bastant com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Sra. Virginia Aragón
Segura r col. n o 1040 del Col ·Iegi de Procuradors de Madrid perquè , en nom i representació
de l'Ajuntament de Puigpunyent, de forma solidària i indistinta, s'interposi conflicte en defensa
de l'autonomia local contra la llei 27 /2013, de 27 de desembre del 2013 ( BOE núm. 312 de 30
de desembre del 2013) t de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local seguint per
tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.

Per part del Sr Toni Marí del PSOE es manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposta ja
que considera que dita norma ataca a la pluralitat de les Corporacions Municipals, i per això a

la ciutadania

La Sra. Margalida Morell de IPIG diu que el seu grip votarà a favor perquè dita llei lleva

competències als Ajuntaments menors de 2.000 habitants

Dita proposta es aprovada amb els vots favorables dels Senyors Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell i Sra. Margalida Morell Martorell de lPG, Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Toni Marí Enseñat i Sra. Isabel Martin Roman de PSOE i els vots en contra del Sr. Antonio
Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

8.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 20, i 27
de gener i 3,i 10 de Febrer de 2014

Per part del Sr Deudero es demana sobre I' acord de la Junta de Govern del dia 3 de Febrer en

relació a la sol·licitud d'una subvenció al CIM, contestant-li la Sra. Margalida Morell de IPIG que
es tracta de la subvenció anual del circuït d' Arts escèniques

9.- Decrets de Batlla del 40 al 862014

Damunt el Decret de Batlia número 51/2014, en relació al subministrament de material per part
de I' empresa Mundiagua, demana el Sr Deudero r si, ja que son factures repetitives, no es

podria fer un concurs per aquest subministrament, contestant el Sr Batie que s'està fent feina

però que es un tema que no es fàcil

Així mateix demana el Sr Deudero damunt el Decret 68/2014, contestant-li el Sr batle que es

tracta d'un factura d'Espai Motor per la reparació del cotxe de la Policia

10.- Torn d'urgència

No es sotmet cap assumpte pel torn d'urgència

11. - Precs J preguntes
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No es formulen

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 hores quaranta
cinc minuts, i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de
la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

Gabri�t�orell

\
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ACTA DE lA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 4 DE MARÇ DE DOS Mil CATORZE

Dia: 4 de març de 2014.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons.Picó

IPG

IPG
IPG
PSOE

PSOE
PP
PP

la secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusen la seva absència
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. José Frias Cano.

PSOE
PP

ORDRE DEL DIA:

lr.- APROVACiÓ DEL PRESSUPOST I DE lA PLANTillA DE PERSONAL PER A l'EXERCICI2014.

la Sra. Margalida Morell, Regidora d'Hisenda, comença explicant que el Pressupost per a

l'exercici 2014 .els ingressos s'han calculat damunt els ingressos reals de l'exercici anterior.

En allò que afecta als ingressos de l'ajuntament, és molt destacable que a més de la
mancança d'ajudes per a la realització de noves inversions, s'ha d'afegir que s'han anat
retirant algunes de les subvencions, ajudes o convenis dels que disposàvem durant aquests
darrers anys (subvencions del SOIB per a la contractació de I'AODL i CClL conveni SPAP Son
Bru, programa teleassistència.

També s'han reduït de forma considerable altres aportacions ajudes d'administracions
supramunicipals com el Fons de compensació municipal i el PPSB.

la conseqüència és que tot i les revisions de taxes i preus públics municipals, ens trobem en

una situació en que disminueix el pressupost d'ingressos pe12013.

Des de l'any 2012 es confeccionen uns pressuposts basats en les previsions reals d'ingressos que
ha donat bons resultats. Per aquest any, es manté el mateix criteri fent les revisions a partir dels
ingressos reals obtinguts l'any anterior.

El pressupost d'ingressos és molt semblant al de 2013. Es produeix un augment de 3.289,02 €
seguint el criteri de no augmentar la càrrega econòmica als veïns i veïnes del municipi.
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Una vegada s'ha donat compte del Pressupost, Bases d'Execució i Plantilla de Personal per a

l'exercici 2014, així com de la documentació que l'acompanya, així com els informes
d'intervenció, i de la Comissió Informativa Especial de Comptes, es proposa al Ple de la

Corporació que adopti el següent

Govern de les Illes Balears
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El canvi més important respecte a aquests anys anteriors, és que no s'havien tingut en compte
durant 2012 i 2013 els ingressos recaptats per la via executiva. En aquests pressuposts de 2014,
hem afegit la previsió dels ingressos per aquesta via, calculats aplicant el percentatge
recaptat l'any anterior per a cada impost i taxa sobre la diferència entre els padrons i el
recaptat real.

Pel que fa a la despesa, destacar que en general s'ha continuat amb el criteri de mantenir la
mateixa despesa que l'any passat en tots aquells serveis que són d'obligatòria prestació per
part de l'ajuntament però donant el màxim de prioritat als aspectes socials, culturals,
ambientals i participatius, que són els que han de marcar aquesta legislatura i més encara en

un context social tan complicat com l'actual.
Destaca en aquest sentit la creació del Fons per fer front a dificultats socials i en general el
pressupost de despeses en les àrees d'educació, promoció social, cultura i esports, fent a

continuació una explicació exhaustiva de la Memòria de dits Pressupostos i que consta a

l'expedient

Així mateix, amb el Pressupost es presenta la Plantilla de Personal, i les Bases d'Execució.

ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost de I' Ajuntament de Puigpunyent per a l'exercici
2014, juntament amb les Bases d' Execució, amb el següent resum per capítols:

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

PRESSUPOST 2014. DESPESES

CAPITOL 1

CAPITOL 2

CAPITOL 3

CAPITOL 4

651.999,63
950.409,85

95.468,94
90.306,86

CAPITOL 6

CAPITOL 7

CAPITOL 8

CAPITOL 9

6.000,00
24.954,57

0,00

178.418,00

TOTAL 1.997.557,85

PRESSUPOST 2014. INGRESSOS

CAPITOL 1 935.489,74
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CAPITOL 2

CAPITOL 3

CAPITOL 4

CAPITOL 5

CAPITOL 6

CAPITOL 7

CAPITOl8

CAPITOL 9

33.957,41

441.791,24

586.319,46

TOTAL 1.997.557,85

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de feina
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

PLANTILLA DE PERSONAL

CATEGORIA llOCS GRUP VACANTS
A.- PERSONAL FUNCIONARI

1 . Habilitació de caràcter estatal
1.1 Secretaria intervenció 1 Al O

2. Escala Administració aeneral ,

2.1 Subescala administrativa 1 Cl O
2.2 Subescala auxiliar 1 C2 1
2.3 Auxiliar i notificador 1 C2 1

3. Escala Administració especial
3.1 Subescala tècnica

3.1 .1 Arquitecte tècnic 1 A2 1
3.2 Subescala serveis especials

3.2.1 Auxiliar policia local 2 Cl O

3.2.2 Auxiliar policia local turístic 1 Cl 1
B.- PERSONAL lABORAL llOCS VACANTS

1.1 Auxiliar atenció al públic 1 1
1.2 Auxiliar Administratiu 3 2
1 .3 Oficial I manteniment 1 O

1.4 Oficialll manteniment 1 1
1 .5 Peó manteniment 1 1
1.6 Peó recollida residus 3 2

1 .7 Operari servei cloue 1 O

1.8 Treballadors familiars 2 O
1.9 Encarreaat biblioteca 1 1

1 .10 Agent d'ocupació i 1 O

desenvolupament local
1 .11 Operari serveis subalterns 1 1

1 .12 serveis dinamització sociocultural 1 1
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TERCER.- Exposar al públic el Pressupost per a l'exercici 2014, les Bases d' Execució i la Plantilla
de Personal aprovats durant un termini de 15 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauló d'anuncis d'aquest Ajuntament, als efectes de que qualsevol persona
pugui formular les reclamacions que estimi oportunes. En el supòsit de que no es presentin
reclamacions, elevar a definitius aquests Acords.

QUART.- Remetre còpia a l'administració de l'Estat així com a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en el debat posterior hi ha les següents intervencions:

Seguidament el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero comença la seva intervenció dient que,
es imprescindible que s'aprovin els Pressupostos dins els terminis legals establerts i que enguany
s'aproven cinc mesos tard. No hi ha hagut consens per perfilar el Pressupost, ja que el PP no hi
ha tingut cap intervenció, no han estat participatius ni consensuats, en aquest moments s'ha
fet una transcripció de sa memòria però no s'ha fet un anàlisis polític.

En quant a la plantilla de personal es relaciones plaçes vacants i no es diu si per part de
l'Ajuntament es té previst cobrir-les. Tampoc es tá aprovat el catàleg de llocs de feina.

La previsió real dels ingressos i despeses es fàcil ja que els Pressupostos es confecciona una

vegada liquidats es de l' any anterior.

En relació als ingressos es una bona noticia el conveni subscrit amb la CAlB. Es redueixen un

20% els valors cadastrals lo que també es una bona noticia, ja que aquesta reducció es fera a

nivell generaL.

També dona gracies a I'IMAS del CIM en relació al conveni subscrit del Pla de Prestació Socials
Bàsiques i a la Conselleria de Funció Pública , pel Fons de Seguretat Pública, baldament
consideri que hi ha poca qualitat en quant al tema de Protecció Civil.
També cap destacar la subvenció del CIM en quant a la confecció de Planejament Urbanístic

En relació a altres serveis, no li pareix correcte que la neteja de vies publiques es faci tot a

través de serveis externs, en quant al benestar animal, troba que la despesa es molt limitada i
mes després haver aprovat l'ordenança.

En quant a l'Unitat Bàsica de Salut no hi ha cap esforç cap a la Residència de Son Bru, i en

relació a les activitats de joventut i esportives no s'especifica a quines instal tocions es duran a

terme.

Es una bona noticia que es preveuen millores pel comerç i les petites empreses, però no
-

s'especifiquen quines seran aquestes millores ni la promoció turística a que es destinaran

A l'informa de Secretaria hi troba a falta una reflexió sobre I'extemporitat dels terminis
d'aprovació dels Pressupostos, així com un informe de Comissió Informativa mes extens

Les Bases d'execució li pareixen correctes i les despeses reals.

En relació al tractament de residus dona l'enhorabona per la rescissió del contracte de les

compostadores, baldament el vot en contra del PSOE. Dona suport a la vigilància del punt
verd
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En quant a la promoció social el 2014 recupera les xifres del 2013, malgrat es retiren I' assistència
a persones dependents. En quant a la promoció educativa davalla a resultes de les faltes de
sol ·Iicituds.

No queda clar quines actuacions es volen fer a la Biblioteca,la promoció cultural queda igual,
en canvi en relació al Patrimoni Històric s'ha duplicat i no queda clar perquè., tampoc en

quant a la promoció i foment de l'esport.

Relació al material d'oficina, comunicacions i electricitat pugen en lloc de davallar quant era

prioritat de l'equip de govern el davallar-los

També demana el Sr Deudero damunt el Pla turístic del Municipi, contestant-li el Senyor batle
que encara no ni ha.

Per part del Senyor Toni Marí del PSOE es diu que es el primer pressupost anivellat en quant a la
gestió diària. També hi ha un romanent positiu que segons la nova normativa es pot utilitzar per
promoció econòmica i turística, neteja de carrers i promoció social, així com per inversions.

El Sr Deudero anticipa que el seu grup s'abstindrà de l'aprovació del present pressupost ja que
no hi ha hagut debat ni participació del seu grup en la confecció dels mateixos i mes tenint en

compte que el PP es l'únic grup de l'oposició, per la qual cosa mirarà fil per randa tots el
documents, malgrat les agradaria que aquesta postura no fos mirada mes que com un debat
polític necessari.

Manifesta el Sr Deudero que s'ha de dinamitzar el municipi a nivell social i econòmic i que la

major part dels doblés venen del Govern i del CIM, precisament per resultat que ha donat
prémer el cinturó a ses administracions públiques amb la política duita a terme pel PP

El Sr Batie expressa que el Plenari de I' Ajuntament sempre serà un espai de debat en quant als
assumptes que afectin al Municipi. Qualsevol pregunta es contestarà sempre amb tota sa

pulcritud i exactitud necessària, i considera que el PP te tot el dret a examinar tots els
documents que consideri necessaris. En quant a la participació del PP en la confecció dels
mateixos, aquesta han estat enviats als diferents grups dintre els terminis legals establerts, i
aquest document ha tingut per part del PP la mateixa reacció que altres documents, com son

les NNSS que varen ser enviades amb dos mesos d'antelació a la seva aprovació pel plenari.
En relació al ter4mini d'aprovació del pressupost, manifesta el Senyor Batie que Puigpunyent
estadísticament es un dels Municipis que mes aviat l'ha aprovat inicialment, ja que a data
d'avui de 32 Municipis del PP, 16 encara no ho han aprovat encara inicialment

En quant a les dades que es contenen als Pressuposts son realment ajustades i prova d'això es

que l'anterior pressupost de l'exercici del 2013 només es va haver una desviació
pre3ssupostària de un 2% aproximadament.

Aquest Pressuposts que es presenten avui al Plenari compleixen tres objectius:
1.- Fer front a les obligacions i serveis de caire Municipal
2.-Fer inversions i millores
3.- Continuar amb la promoció cultural, educativa i social del Municipi

Incrementant els serveis Municipals sense que el ciutadà vegi incrementada la seva despesa.
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per 4 vots a favor (2 del grup municipal Independents
i 2 del PSOE) i 3 abstencions del grup PP.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22 hores deu
minuts i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la
Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

ACTA PLE EXTRAORDINARI 04-03-2014 66

Paper transcripció acords i resolucions



li
Govern de les Illes Balears

0659082

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 25 DE MARÇ DE DOS MIL CATORZE

Dia: 25 de Març de 2014.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sr. José Frias Cano.

IPG
IPG
IPG

PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusa la seva absència la Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les Actes de les sessions dels dies 25-2-2014 i extraordinaris del dia 4 de Març
de 2014

En relació a l' Acta de la sessió anterior, per part del Sr Deudero , al punt 6, damunt la
ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 20 de Gener de 2014 sobre
delimitació dels camins de titularitat Municipal, s'afegirà

"

perquè la llista de camins
proposada son camins d'indubtada titularitat pública".

AI punt 7a s'afegirà el següent argumentari:
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RESPUESTA A LA MOCIÓN DE INTERPOSICIÓN RECURSO ANTE EL
CONSTITUCIONAL CONTRA LA LEY 27/2.013:

El partido Popular de Puigpunyent y Galilea hace suyas las afirmaciones que sobre este

tema ya hizo hace unos días el presidente de la Federación Española de Municipios y

Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, D. íñigo de la Serna. Se resumen en que:

1.- La ley de la reforma local no vulnera la autonomía de los municipios, en contra de lo

defendido por varios ayuntamientos que prevén recurrir la norma ante el Tribunal

Constitucional (TC).

2.- No hay en ningún documento, ni en ningún lugar de la reforma, medidas que nadie

pueda entender que vulneran la autonomía local.

3.- La norma que ahora se quiere recurrir tuvo dos años de negociación, donde las

propia FEMP entendió que existía vulneración de la autonomia local y "como tal se denunció".

Resultado de ello es que al final la norma no contempla medidas contrarias a la autonomia

municipal.

4.- Por eso lo que ahora otros partidos políticos distintos al Partido Popular quieren

plantear a través de este supuesto conflicto de competencias ante el TC, es trasladar

nuevamente a los tribunales lo que es un tema político.

5.- La ley 27/2.013 es probablemente la iniciativa más innovadora, ambiciosa y

transformadora de cuantas se hayan producido hasta la fecha en la materia para solucionar el

problema de clarificar las competencias locales y regionales y evitar duplicidades en la

prestación de servicios.

6.- A destacar por ejemplo que los ayuntamientos ya no tendrán que prestar servicios

que competen a las comunidades autónomas a no ser que esto lleve aparejada la concesión

del 100 % de la financiación para los mismos y además haya una garantía de estabilidad de

cinco años. Hasta ahora el poder local estaba en una absoluta inferioridad con respecto a las

comunidades autónomas.
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7.- La reforma también supone una mejora en determinadas capacidades financieras

de los ayuntamientos, dado que ya no deben asumir ciertos servicios.

8. - La reforma no contempla un nuevo modelo de financiación, que deberá ser

negociado con la Administración central y definido a lo largo de 2014. Es ahí donde los

municipios deberán estar pendientes del proceso. A este respecto, el presidente de la FEMP ha

valorado muy positivamente que el PSOE se haya reincorporado a la Junta de Gobierno de la

Federación para "afrontar unidos" este proceso, pues añade fortaleza y unidad para el

municipalismo para defender con fuerza la posición de los entes locales frente a las regiones

en la negociación con el Estado.

CONCLUSIÓN.- La racionalización de la Administración es tarea de todos. Evitar

duplicidades y que cada administración tenga claras sus competencias y también tenga

asegurados los recursos para llevarlos a cabo es una cuestión que nos reclaman los

ciudadanos.

No se puede decir que hay que redimensionar la administración, que hay que evitar

duplicidades, o ejercer las competencias que son propias y no otras, sin al tiempo realizar las

reformas normativas para llevarlo a cabo. Eso es lo que pretende la norma. La reforma local

clarifica competencias, permite a los ayuntamientos gestionar sus competencias con

autonomía y evita duplicidades; en ningún caso se quitan competencias, sino las competencias

impropias que ahogaban económicamente a los ayuntamientos. No se anula ningún servicio,

sólo se clarifican competencias para que los servicios estén bien dotados y la administración

local saneada, sin déficit.

Frente a eso ustedes pretenden conseguir un número de acuerdos mínimo para poder

presentar un recurso y por eso llevan al pleno esta moción. Sobre el tema de fondo: ni una sola

decisión. Lástima.
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Efectuades dites modificacions, I' Acta es aprovada per unanimitat

2.- Designació de Jutge de Pau suplent

Per part del Sr Batie es dona compte que, per anunci al BOIB número 21 de data 11 de febrer
de 2014, i publicació a la pàgina web d'aquest Ajuntament, s'ha obert un termini per espai de
quinze dies durant els quals els interessat que reuneixin els requisits expressats a la Llei 16/1985
de 1 de juliol del poder judicial i Reglament 3/1995 de 7 de juny, podrien presentar les seves

candidatures a Jutge de Pau suplent.

Per la qual cosa, i una vegada acabat dit termini, l'Ajuntament Plenari, amb el vot favorable
de la majoria absoluta dels seus membres ha de procedir a fer l'elecció del candidat,
remetent dita elecció al Jutjat Degà a efectes del seu nomenament.

Cal ressenyar que s'han presentat sis candidatures, una de les quals ha estat retirada i que
totes complien amb sos requisits establerts.

També vol fer una valoració molt positiva pel nombre de candidats que s'han presentat i fent
constar que no te cap dubte que qualsevol d'aquests podria desenvolupar les tasques de

jutge de pau a la que han optat.

Efectuat lo qual, per part del Senyor Batie, i una vegada consultats tots els grups polítics
d'aquest Ajuntament, es proposa a I' Ajuntament Plenari:

Primer.- Elegir a la Sra. Cristina Llabrés Parcerisas, com persona idònia per desenvolupar el
càrrec de Jutge de Pau substitut del Municipi de Puigpunyent

Segon.- Remetre el present acord a la Sala de lo Govern del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears als efecte de que es produeixi I' anomenament r si procedeix

Dita proposta es aprovada per unanimitat

3.- Ratificació acord amb el Sr Felipe Villalonga Fuster Puigdorfila

Vist el document subscrit en data 18 de març de 2014, d' una part pel Sr Felipe Villalonga Fuster

Puigdorfila , el Sr Bartomeu Català Barceló i per altra el Sr Gabriel Ferrà Martorell , Alcalde
President de I' Ajuntament de Puigpunyent, sobre aixecament de les càrregues de l'escriptura
pública de donació numero 88 de la finca amb referència cadastral

9566004DD5896N00010J, antic convent de la congregació" Germanes Agustines de l'Empar ".
que diu:

" A Puigpunyent a 18 de març de 2014, es reuneixen a la Casa Consistorial, d'una part el Sr

Felipe Villalonga Fuster Puigdorfila r veí de Puigpunyent, amb domicili a la finca Son Forteza s /
ni DNI 41.322.851-Q r el Sr Bartomeu Català Barceló, rector de la Parròquia de Puigpunyent,
amb DNI 41.319 .265-H, i per altra el Sr Gabriel Ferrà Martorell t Alcalde President de I'

Ajuntament de Puigpunyent amb DNI 43.042.933C t assistit per la Secretària de la Corporació
Sra. Margarita Mulet Cañellas .

Es reconeixen ambdues parts capacitat per al present acte, i en virtut
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EXPOSEN. -

PRIMER. - Que en data 18 de Març de dos mil nou, davant la Sra. Glòria Rosillo Gutiérrez, notari
del Col·legi de Balears, es va atorgar escriptura pública de donació numero 88 , de la següent
finca amb referència cadastral 9566004DD5896N0001 OJ :
" Porció de terreny amb casa de set-cents setanta-cinc metres, amb vint decímetres quadrats
( 775,28 m2 ) t situada a la vila de Puigpunyent, assenyalada amb el número quaranta-u de la
carretera d'Esporles, la cabuda total construïda és de cinc-cents vuitanta-un metres quadrats (
581 m2 ) r • Limita pel nord amb Carretera d'Esporles, per Sud amb el número trenta-set de la
carretera Nova de Estellencs r per Est amb carretera d'Esporles i Carretera Nova d'Esteliencs , i

per Oest amb el número setanta-dos del Camí de Sa Vela.

Es troba inscrita en el Registre de la Propietat de Palma DEU, al foli 131 r tom 5820 de I' arxiu,
llibre 66 de l'Ajuntament de Puigpunyent, finca nombre 2828 , inscripció 1 a "amb les següents

CÀRREGUES:

1 .

- L'edifici s'haurà de dedicar exclusivament a les activitats pròpies d'Escola Infantil Municipal
de zero a tres anys

2 .

- L'Ajuntament de Puigpunyent cedirà de forma gratuïta l'ús d'un habitatge que construirà
al solar on s'ubicarà l'escola, a la congregació" Germanes Agustines de l'Empar" per un

termini de tres anys prorrogables per voluntat expressa manifestada per ambdues parts

3 .

- L'Ajuntament de Puigpunyent es compromet a mantenir en les mateixes condicions actuals

la capella del assenyalat edifici t tal com queda reflectit en el catàleg de béns patrimonials
aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 maig de dos mil vuit.

4 .

- Que totes les activitats i actuacions que es facin a l'edifici s'hauran d'acordar amb el

consens de tots els grups polítics amb representació en el Ple de la Corporació i hauran de

comptar amb el vistiplau del rector de la Parròquia de Puigpunyent.

5 .

- L'Ajuntament de Puigpunyent restaurarà íntegrament la teulada i la façana de I' edifici i
realitzarà totes les obres interiors necessàries per adaptar l'edifici a la nova funció d'escola de

primera infància, conservant l'escut de la família Villalonga que es troba situat sobra la porta
principal d'entrada.

Si en un termini de tres anys no s'han dut a terme aquestes actuacions i no s'ha iniciat
l'activitat com a escola infantil de primera infància, la propietat de l'edifici revertirà Sr Felipe
Villalonga Fuster Puigdorfila.

SEGON. - Que havent transcorregut els tres anys assenyalats en I'expressa't document, pel
present es procedeix a efectuar les següents modificacions de I'acorda't en el seu dia:

1 .

- En relació a la càrrega assenyalada en el punt 1 a, en comptar en l'actualitat el Municipi
de Puigpunyent amb una Escola Infantil Municipal de zero a tres anys, suficient per a la seva

capacitat de població i construïda en el seu moment mitjançant l'oportuna subvenció i

conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear, per part del Sr Villalonga
s'eximeix a l'Ajuntament del seu compliment, manifestant la seva voluntat que els usos

alternatius que poden donar-se a aquest immoble són els següents;
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• 1.- Activitats educatives i formatives
• 2.- Activitats lúdiques per a infants i joves

2 .

- En relació a la càrrega assenyalada en el punt 2 a
en no procedir a la construcció de la

futura escola per I'exposa't en l'antecedent primer, s'eximeix així mateix a l'Ajuntament del seu

compliment

3 .

- En relació a la càrrega assenyalada en el punt 3 a
r per part del Sr Villalonga es declara

emplenada, en estar la capella d'edifici catalogada a la fitxa del catàleg de Patrimoni

aprovat per l'Ajuntament de Puigpunyent en sessió celebrada el dia

4. - En relació a la càrrega assenyalada en el punt 4t es manté

5 .

- En relació a la càrrega assenyalada en el punt 5 a
es declara emplenada

TERCER. - Que el present document s'elevarà al Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent en la

primera sessió que per aquest es celebri, a l'efecte de la seva aprovació i ratificació

QUART. - Que una vegada aprovat el present document per l'Ajuntament Ple, s'aixecaran les

càrregues que consten sobre la propietat i que es declaren complimentades

I en prova de conformitat signen el present document al lloc i data assenyalat a

I' encapçalament".

Es proposa a I' Ajuntament Plenari, l'adopció del següent

ACORD

PRIMER.- Aprovar i ratificar l'esmenat document.

SEGON.- Que es procedeixi a aixecar notarialment dites càrregues que consten sobre la

propietat i que es declaren complimentades en virtut de l'esmentat document.

TERCER.- Facultar al Senyor Batie per signar tots els documents necessaris per l'efectivitat del

present acord.

Dita proposta es aprovada per unanimitat

4. Decrets de Batlia del87 01137 2014

En relació al Decret n° 128, demana sobre l'abonament que consta amb referència 307:

Abonament

Casa de la
factures varies

307 . Milagrosa
3COOOOOO 30/11/201 -9.092,88 2013 per 155 21001
38 3 € ajustamentsCEO

fiscals (IVA 10% i
no del 21%)
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Contestant la Sra Marissa Pla que es per un error amb l'aplicació de l'IVA, que es va aplicar el
general de121% quant s'havia d'aplicar el reduït del 10%

5.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern local celebrades en dates 17 i 24 de
Febrer i 3, i 10de Març de 2014

En relació a la Junta del dia 17 de Febrer demana el Sr Deudero sobre l'acord de canvi de
subministrador energia elèctrica de diversos comptadors Municipals de Endesa a Fenosa,
contestant-li Sr. Batie que en virtut de la normativa de mercat lliure de subministrament,
l'empresa Gos Natural Fenosa va fer una oferta que implicaria un estalvi d'un 24% de la
facturació dels comptadors, així com que es suprimirien els recàrrecs que en la actualitat
factura, canvi que ja s'ha fet en relació d'altres comptadors Municipals i dels que se ha
aconseguit un important estalvi

Així mateix el Sr Deudero demana explicació damunt les subvencions que es emanen al CIM a

l' Acta del dia 24 de Febrer, contestant-li el Sr Batie que la primera d'elles es una convocatòria
de subvencions per al 2014 del Consell de Mallorca adreçada a les corporacions locals de
Mallorca per als treballs d'adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla territorial
insular de Mallorca i altra normativa relacionada, i la segona es una convocatòria del CIM de
subvencions per els anys 2014 i 2015 adreçada als ajuntaments i entitats locals menors de
Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a actuacions de competència
municipal, ja que per part del CIM s'ha retirat ses subvencions als Ajuntaments per despesa
corrent i s'ha obert aquesta altra línea, per la qual cosa l' Ajuntament ha sol-licitot en

concurrència competitiva, en la qual es valoren punts extra per pertànyer a la Serra de
Tramuntana i ser obres de clavegueram, la subvenció d'aquest projecte

6.- Torn d'urgència

Seguidament son declarats d'urgència per unanimitat i inclosos a l'ordre del dia els següents
punts:

DECLARACiÓ INSTITUCIONAL PER lA MORT D'ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ, PRIMER PRESIDENT
DESPRÉS DE lA RESTAURACiÓ DE lA DEMOCRÀCIA A ESPANYA

L'Ajuntament de Puigpunyent, amb el suport dels tres grups polítics amb representació a la
institució, pretén, mitjançant aquesta Declaració Institucional, deixar
testimoni del dolor que compartim tots els puigpunyentins i galileus per la mort, ocorreguda el
passat 23 de març, del primer president de Govern després de la restauració de la
Democràcia a Espanya,

Adolfo Suárez González, principal artífex del període de transició que va posar punt i final a la
dictadura i va obrir les portes a una nova etapa política.

Varen ser la seva fe irreductible en el diàleg, la seva convicció acèrrima en la necessitat de
construir el present i el futur a partir de les aportacions de tothom, defugint qualsevol tipus
d'exclusió, els valors que permeteren a Adolfo Suárez coronar amb èxit la que, avui, ja ningú
no dubte en qualificar com una titànica i generosa tasca en benefici de tota la societat
espanyola i de les seves ànsies de llibertat individual i col·lectiva.
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Per a tots nosaltres, el nom i la trajectòria d' Adolfo Suárez romandrà sempre lligat a la defensa
del diàleg i el consens, per sobre de les discrepàncies polítiques i ideològiques. El seu va ser un

exemple de perseverança capaç de posar ponts que permetessin acostar els posicionaments
de sectors de la societat molts diferents entre ells que per tal de respondre a l'expectativa
compartida per una major part de la ciutadania, l'expectativa d'una Espanya democràtica,
on totes les opinions poguessin ser escoltades, respectades i representades.

Durant el darrers anys, i amb la perspectiva que ofereix el temps, la figura d' Adolfo Suárez ha
anat creixent en la mirada de tots els seus conciutadans, adquirint la dimensió d'un home
d'Estat que va escriure una de les pàgines més brillants, i a la vegada decisives, de la nostra
història. Així es reconeix no només a Espanya, sinó a Europa i arreu del món, on la tasca
efectuada per Adolfo Suárez, superant les adversitats més complicades que es pugui imaginar,
desperta admiració i constitueix un punt de referència per a tota la comunitat internacional.

Avui, en el moment de la seva dolorosa desaparició, resulta fonamental recollir i conservar el
seu llegat, precisament per aprendre d'aquesta impagable herència el camí que ens ha de
conduir a tots a un escenari polític, social i econòmic que reincorpori els valors que Adolfo
Suárez va promoure desmuntar la dictadura i iniciar una transició democràtica, amb la dignitat
que només els grans homes, les grans persones, tenen la possibilitat de fer realitat.

AI mateix temps, amb aquesta Declaració Institucional, volem, des de l'Ajuntament de
Puigpunyent, enviar el nostre missatge de condol i suport a la seva família, i a tots aquells que
el conegueren de prop i tingueren la sort de comptar amb la seva amistat.

Finalment, no podem deixar de costat el profund lligam personal que Adolfo Suárez va

mantenir amb la nostra illa, on va residir temporalment uns quants anys, tot just retirar-se de la
vida política activa. A Mallorca, deixa també molts amics que ara el ploren en l'hora de la
seva mort, que en aquesta terra sentim com a pròpia.

Descansi en pau.

Dita declaració es aprovada per unanimitat

7.- Precs i preguntes

Per part del Sr Batie es dona compta que, després de la queixa formal aprovada per aquest
plenari per unanimitat per l'edició de la publicació del Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial del CIM, a la que no hi figura cap ressenya ni fotografia de Puigpunyent,
amb una conversació mantinguda amb el Conseller executiu el Sr. Jaume Juan se li va

prometre que es faria una nova tirada d'un fulletó per difondre entre els escolars de sa Serra a

on si sortirien expressament fotos del Municipi de Puigpunyent.

El Sr Deudero, com a vocal designat a la Junta Rectora de l'esmentat Consorci, manifesta que
ja ha fet gestions davant dita Junta per que s'incloguin fotos actualitzades de Puigpunyent,
fent constància expressa de les seves disculpes en nom de la Junta al Municipi de Puigpunyent
per l'error que es va cometre, que creu que va ser mes per raons pràctics com pot succeir per
exemple als espais fotogràfics de l'aeroport a on només surten certs Municipis, que per altra
cosa.

Seguidament per part del Senyor Batie es dona compta de que es preveu una nova

campanya de reciclatge en col ioboroció entre el CIM i Ecoembes, i a la presentació
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d'aquest acte se'l va convocar coma Batie de Puigpunyent per ser a data de març de 2014 el
Municipi que mes recicla de Mallorca, per lo qual des de aquest Plenari dona l'enhorabona als
treballadors de residus i a la regidoria responsable, però també ho vol fer de forma molt
especial a tots els habitants del poble per la seva conscienciació i col·laboració. Considera

que reciclar es un fet de civisme i I' Ajuntament continuarà fent campanyes en tal sentit.
Aquest reconeixement és un orgull, a la vegada que un repte i un compromís per continuar
fent feina i no afluixar en ser cap davanters amb el reciclatge a l'illa de Mallorca

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 hores vint
minuts i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la
Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

EIBatle,.�Gabrie�rrá Martorell

ACTA PLE 25-03-2014 75

Paper transcripció acords i resolucions



0659091

Govern de les Illes Balears

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 29 D'ABRIL DE DOS MIL CATORZE

Dia: 29 d'Abril de 2014.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat

Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.

IPG
IPG
IPG

PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

ORDRE DEL DIA:

Per motius de que per part del Sr José Frias Cano desitja abandonar el Saló de Plens, per
unanimitat, s'acorda modificar l'ordre del dia i tractar en primer lloc el punt cinquè:

5.- Presa de coneixement del Plenari de la renuncia del Sr José Frias Cano com regidor del PP

d'aquest Ajuntament, i del següent en ordre de llista electoral Sr Miguel Bordoy Frontera, per la
seva tramitació del corresponen expedient de substitució

Per part del Senyor José Frias Cano, es procedeix a llegir l'escrit que diu:

"Hobiendo presentado mi renuncia como concejal de este Ayuntamiento quiero excusar mi
asistencia al pleno del mes de abril.

Los motivos que justifico mi renuncia son los que me hacen tomar esta decisión de no asistir a

este pleno, en coherencia con la decisión tomada

Aprovecho esta nota para agradecer públicamente a todos y todas los miembros de esta

Corporación vuestro saber hacer, el respeto a las formas y el trato personal cercano y por
encima de toda ideología como debe ser entre convecinos.

-Para mí ha sido una experiencia nueva, positiva, agradable y enriquecedora por lo que me

siento en deuda con este pueblo de de haber participado, aunque poco en esta tarea

Gracias una vez más y aquí queda mi ofrecimiento personal de cualquier colaboración que
pueda presentar un beneficio o mejora para el pueblo"

Per part del Senyor Batie es dona compte que, en aquest Ajuntament va tenir entrada l'escrit
del Sr José Frias Cano, regidor de l'Ajuntament, el dio 24 abril 2014 RE 606/2014. En el mateix es

formalitzava la renúncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des que va

prendre possessió del càrrec de regidor el dia 11-06-2011, després de les eleccions municipals
de l'any 2011.
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Així mateix, i per escrit de data 24 d'abril de 2014, RE 604/2014, el següent en ordre de la llista
electoral pel PP, Sr. Miguel Bordoy Frontera, també renunciava a cobrir el lloc que queda
vacant, sent la següent en ordre de la referida llista pel PP, la Sra. Margarita Martorell Ribot,
persona proposada pel portaveu d' aquest partit, Sr Antonio Deudero Mayons, per escrit de
data 24 abril2014 RE 605/2014, per ocupar l'esmentat càrrec.

Seguidament, per part del Sr Batie es manifesta l'agraïment d'aquesta Batlia, així com del

poble en general, sentiment compartit per tots els regidors per la tasca feta com a regidor del
Sr José Frías i els anys que ha dedicat desinteressadament a Puigpunyent

Per part del Sr Deudero del PP, s'explica que quant a l'any 2011 es varen confeccionar les llistes

per concorre a les eleccions locals, va aconseguir que el Sr José Frias anés de segon a la llista
del PP. En aquell temps, per desgracia, ja li havien diagnosticat la malaltia que pateix, i ell li va

dir que, en cas de ser elegit, compliria amb les seves tasques de regidor mentres pogués. Per

la seva part es un orgull haver comptat amb la seva presencia, i li vol agrair personalment
l'esforç realitzat perquè considera que es una figura imprescindible, i per la labor que ha feta.

La Senyora Maria Teresa Pons del PP, diu que el Sr. Frias es un gran amic, company i persona.

Per part del Senyor Victor Douat Rigo del PSOE, s'expressa el seu agraïment al Sr Frias dient que
fa temps que es coneixen.

Una vegada donat l'agraïment per les paraules dels regidors del diversos grups polítics i essent
les 20 hores quaranta cinc minuts, el Senyor José Frias Cano, dona per finalitzada la seva

intervenció i abandona e I saló d'actes.

En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182

de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es proposa a aquesta
Corporació, l'adopció del següent

ACORD

PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament que realitza
el Sr D.José Frias Cano, regidor de l'Ajuntament, així com del següent en ordre de llista electoral

pel PP, Sr Miguel Bordoy Frontera, sent la següent en ordre de llista electoral la Sra Margarita
Martorell Ribot.

SEGON. - Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè es remeti per aquesta
les credencials de la senyora Margarita Martorell Ribot, següent a la llista, pel PP dels que van

concórrer a les darreres eleccions municipals, perquè pugui prendre possessió del seu càrrec».

1.- Aprovació de l'Acta de la sessió del dia 25-03-2014
Es procedeix a efectuar les següents modificacions a I' Acta de la sessió anterior:

A la pagina 7 a on diu: "

en relació al decret n° 128 demana" haurà de dir: "en relació al
decret n° 128, el grup PP demana".

A la pàgina 9 a on diu. " fent constància expressa de les seves disculpes" haurà de dir: "

per

part del President del Consorci es va traslladar les seves disculpes"
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Després de "

a on només surten certs Municipis" s'afegirà" i es va enviar al fotògraf per fer
fotos actualitzades , i a la memòria es va afegir menció expressa a Puigpunyent, ja que els

criteris eren que se cercarien fotografies de zones costeres, pedra en sec i camins"

Efectuades aquestes modificacions, se procedeix a aprovar I' Acta de la sessió del dia 25-03-
2014 per unanimitat

2.- Aprovació inicial del Reglament de Mercat Municipal

Per part del Senyor Toni Marí del PSOE, es procedeix a efectuar una explicació en el sentit de

que des e fa un temps s'ha iniciat el Mercat setmanal de Puigpunyent els dissabtes, i que

aquesta activitat, que es va començar com una prova, pareix que té acceptació i funciona,
per la qual cosa ha arribat el moment d'efectuar la reglamentació i regularització, a la fi de
racionalitzar les paredes i els llocs de venda. Des de la regidoria s'ha seguit la tasca de

prioritzar la marca Puigpunyent, els artesans ecològics i les entitats sense ànim de lucre, per la

qual cosa, I vist el Reglament que diu:

REGLAMENT PER A lA REGULACiÓ DELS MERCATS DE PUIGPUNYENT

Títol1. Àmbit d'aplicació

Article 1.

1.- El present Reglament té com a principal objectiu elaborar un Règim jurídic per a

l'ordenació, regulació i funcionament dels mercats que es facin al municipi de Puigpunyent.

2.- Per aquest efecte, s'entendrà aplicable el present reglament, sense perjudici de les normes

de rang superior que puguin ser aplicables, als següents aspectes:

a) Àmbit territorial del Mercat.

b) Àmbit temporal del mateix.

c) Els venedors, així com els seus drets i deures en la relació amb la corporació i amb el públic.
d) Totes les matèries relatives als llocs de venda.

e) Productes que puguin ser objecte de venda i condicions dels mateixos.

g) L'aplicació de la normativa de taxes de mercat, per l'ocupació de la via pública.
h) Infraccions i sancions.

Article 2.

Els mercats que es duguin a terme a Puigpunyent es realitzaran a les vies urbanes que es

marquin per tal efecte des de I' ajuntament.

A l'hora de marcar les vies urbanes destinades a mercat, s'intentarà evitar possibles problemes
per a la circulació rodada. En els casos en que aquesta sigui impossible, l'Ajuntament establirà

un senyal de prohibició de circulació per a tota classe de vehicles, senyal que serà retirat una

vegada que s'hagi celebrat el mercat tot d'acord amb el previst al codi de circulació. Així

mateix formaran part integrant del mercat els locals comercials situats a les immediacions o

zones pròximes al Mercat, els quals, es regularan per la seva normativa específica, essent

d'aplicació subsidiària el present Reglament.

En quant als Mercats permanents i als temporals, l'Ajuntament en Ple r podrà en qualsevol
moment ampliar o reduir tant el nombre com l'extensió dels esmentats Mercats, així com
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modificar la ubicació o línies de venda, segons la necessitat de la població o quan així ho
requereixin les circumstàncies.

Article 3.

Els dissabtes de cada setmana, al matí entre les 7:00 h i les 14:00 h es durà a terme el mercat
setmanal. Altres mercats que hi pugui haver hauran de determinar el seu horari en el moment
en que s' obri el període per presentar sol-licituds per participar en ells.

L'assignació de l'emplaçament autoritzat serà realitzat per l'Ajuntament, escoltades totes les

parts, seguint les pautes establertes a la normativa vigent.

Per a la selecció dels venedors es seguiran els següents criteris es valorarà a criteri de
I' Ajuntament:

- Disposar de la Carta de Mestre Artesà.
- Presentació de productes totalment artesanals.
- Disposar del permís de venda ambulant.
- Predisposició a atendre l'emplaçament autoritzat.
- Estar inscrit en el registre general amb l'autorització pertinent de Comerç.
- Estar adherits a la marca turística de municipi Puigpunyent viu la Natura.
- Esser productors locals
- Vendre productes ecològics.
- Ser una Associació sense ànim de lucre.

TítoI2.- Dels Venedors

Article 4.

Als afectes d'aquest Reglament, es consideraran venedors aquelles persones que vagin al
mercat de Puigpunyent a vendre els seus productes, siguin o no professionals del comerç,
sempre que compleixin els requisits estipulats en el present Reglament.

Dins el concepte de Mercat, considerem primordial el que definim per Mercat al detall. I que
són, en conjunt, totes aquelles reunions de compradors i venedors a carrers, locals i
instal ·Iacions, habilitades per a aquesta finalitat a zones de les vies i espais lliures públics
prefixats per l'Ajuntament, perquè s'ofereixin al detall, d'acord amb les normatives vigents
referents a matèria de comerç, policia, sanitat o serveis municipals que siguin d'aplicació.

L'ordenació Funcionament i Règim Jurídic dels mercats és exclusiva competència municipal.
Tant l'assignació de l'emplaçament com les superfícies delimitades d'ocupació seran les que
decideixi l'òrgan municipal competent amb caràcter discrecional, després de ser escoltades
les entitats o associacions que representin els usuaris (concessionaris/adjudicataris) dels
Mercats respectius i els consumidors; sense més limitacions que les que venguin determinades

per la normativa tècnic - sanitària i de seguretat.

Article 5.

Els llocs de venda es classifiquen en :

A) PERMANENTS: són tots aquells que estiguin localitzats en llocs definits per l'Ajuntament, dotats
de les instal ·Iacions i serveis adequats, on la contractació es realitza de manera regular i
habitual al Mercat. En aquest sentit es consideraran fixos aquells que hi vagin durant un mínim
de quaranta dissabtes a l'any.
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B) TEMPORALS: són aquells en què la contractació es realitza d'una manera periòdica o

circumstancial, per temporades, a vies o espais públics lliures, prefixats per l'Ajuntament i

susceptibles de variar llur localització per decisió del mateix Ajuntament, i que no tinguin
lnstollccions o llocs fixes.

C) AUXILIARS: La venda dins camions - botiga queda prohibida al poble si no es paguen les

pertinents taxes. En cas que es dugui a terme aquesta activitat sense previ pagament,
l'Ajuntament podrà posar en marxa les accions que consideri oportunes.

Article 6.

Als venedors se'ls hi exigiran els documents següents que hauran d'aportar per a la tramitació
de les seves respectives concessions, sense perjudici dels que s'exigeixin a la legislació
reguladora de la contractació administrativa de les Corporacions Locals:

• Document Nacional d'identitat.
• NIF si es persona física, o documentació que en justifiqui la seva condició i la seva

representació legal en el cas de persones jurídiques no mercantils.
• Alta de la Seguretat Social ( Règim general, agrari, autònom, etc.) i justificacions de no tenir
endarrerit el pagament de les cotitzacions.
• Relació del personal que atendrà la comercialització o administració del lloc de vendo. en el
seu cas, amb expressió de la relació de parentesc o laboral existent, i justificació de la mateixa.
• Declaració de no trobar-se sotmès el sol ilcitont en alguna de les causes d'incompatibilitat o

incapacitat previstes als articles 4 i 5 del Reglament de Contractació de les Corporacions
Locals.
• Declaració, justificada, de la naturalesa de les activitats comercials a realitzar, amb expressió
de l'origen de les mercaderies.
• Documentació que acrediti el pagament de les taxes i exaccions municipals d'aplicació o la
realització de d'oportú dipòsit provisional
• En cas de ser estrangers, els titulars, per a poder concórrer en les licitacions, hauran
d'acreditar que es troben en possessió del corresponent permís de treballi de residència.
• Pels venedors de productes alimentaris, carnet de manipulació d'aliments expedit per les
autoritats sanitàries competents, degudament actualitzat, així com, la corresponent
assegurança de responsabilitat civil.
• L'exercici de les activitats de la venda ambulant demanarà la prèvia obtenció de la
corresponent autorització municipal, que serà concedida per la Regidoria
corresponent .

. Carta de Mestre Artesà o equivalent, si en tenen.

Article 7.

Així mateix, i una vegada tramitades les concessions, els venedors han de tenir

permanentment a disposició de l'autoritat municipal competent, que podrà exigir-los en

qualsevol moment, els documents acreditatius de ser titular de la concessió, així com d'estar al
corrent del pagament del cànon o taxa establert en la mateixa.
Article 8.

L'Ajuntament elaborarà i aprovarà un padró de comerciants permanents en el qual es farà
constar:

• Nom, cognoms i número del DNI dels comerciants.
• Productes que venen.
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• Nombre de llocs que ocupen.
• La seva situació.
• La seva superfície.
• Quantia del cànon o taxa que paguen.
o Si disposen o no de vehicle propi i característiques detallades del mateix, especialment quan
es tracti de venedors de productes que requereixin pel seu transport i conservació de vehicle
especialment condicionat.
• Durada de la concessió.
• Procedència de la mercaderia destinada a la venda.

Títol 3. Dels drets i obligacions dels concessionaris dels llocs de venda i públic dels mercats.

Article 9.

OBLIGACIONS DELS ADJUDICATARIS

1- Els adjudicataris de llocs, amb caràcter general estan obligats a :

l. Complir les disposicions legals que siguin d'aplicació en matèria de mercats, sanitat, policia,
alimentació, comerç i llei del consumidor, amb estricta subjecció al que preveu el present
Reglament i ordres sorgides de l'autoritat municipal.

2. Satisfer els impostos, taxes, exaccions i arbitris municipals aplicables

3. Tenir a disposició dels agents i funcionaris municipals, els documents que acreditin el dret a

l'explotació i altres documents exigibles en aquest Reglament.

D'igual manera hauran de presentar justificants de la relació laboral dels col·laboradors o de
les persones que els ocupin, quan l'administració municipal ho requereixi, i en el termini màxim
de 48 hores.

4. Indemnitzar o rescabalar els danys o perjudicis que, com a conseqüència de l'ús de les
instal toclons i explotació dels llocs i serveis, es poguessin causar a l'Ajuntament o a terceres
persones, qualsevol que en sigui la causa.

5. Els venedors hauran de tenir a la vista el cartell d'identificació actualitzat per tal que estigui
disponible sempre que es sol ·liciti o sigui necessari.

6. No es podran vendre còpies de marques sense poder demostrar la seva procedència.

2-Comportament del personal:

l. Ocupar i gestionar personalment els llocs adjudicats, si bé podrà representar-lo el seu

cònjuge, germans o familiars de la seva genealògica ascendent o descendent.

2. En tot cas les persones jurídiques estaran representades per qualsevol de les formes previstes
a la legislació civil o mercantil, si s'escau.

3. Usar bones formes i el llenguatge correcte r tant entre ells com en el tracte amb el públic i
representats de l'administració.

4. Usar un vestuari adequat
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5. Tot el personal autoritzat haurà, de dur agafada a la part superior esquerra del vestuari la

targeta d'identificació durant la seva permanència als llocs i serveis, d'acord amb el model
establert per l'Ajuntament.

6. Concórrer al lloc o servei els dies del funcionament del mercat o fira

Les parades de venda de productes alimentaris es sotmeten als requisits especials següents:

-Tot el personal al servei de les parades ha de tenir la formació adequada que estableix la
normativa vigent.

-No s'autoritza la venda de productes alimentaris que no compleixen els requisits a què es

refereix la normativa comercial i sanitària vigent en cada moment.

-Les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments estaran en bon estat i hauran de
permetre fàcilment la seva neteja i desinfecció. Per tant, caldrà que siguin de materials
resistents, llisos, impermeables i no tòxics.

-Caldrà disposar del material adequat per a la neteja i desinfecció de l'equip i de les eines de
treball, així com per a la neteja dels aliments.

-Caldrà disposar de les instal ·Iacions o dispositius necessaris per al manteniment i la vigilància
de les condicions adequades de la temperatura dels productes alimentaris. Tots els productes
alimentaris es col ·Iocaran de tal manera que es previngui qualsevol risc de contaminació.

-Els productes sense envasar es col·locaran de manera que quedin fora de l'abast del públic i
si no és possible, serà obligatori l'ús de cartells que prohibeixin manipular-los o tocar-los.

-Les instal·lacions elèctriques s'han d'adaptar a la normativa vigent.

-L'exposició visible al públic de les balances amb el preu i el pes individuals de les especialitats i

productes que s'expedeixen es obligatòria. S'ha de fer constar clarament el preu corresponent
a cadascuna de les varietats que s'exposin per a la venda. També s'ha de fixar sobre la
mercaderia, de manera visi ble, una bandereta, cartell o nota que s'ajusti a les normes

sanitàries, amb el preu per quilogram, dotzena, peça o qualsevol porció de pes o quantitat i la
condició i classificació de l'article.

-El venedors no podran fumar a les parades i hauran de disposar del carnet de manipulador
d'aliments.

3-En relació amb les pràctiques comercials:

1. S' hauran de tenir sempre presents els usos i les pràctiques comercials, ajustant-se en tot cas,

al que preveu el codi alimentari i la normativa complementària. Es subministraran al públic les
mercaderies que sol ·liciti.

En cap cas podrà negar-se a subministrar els productes en la quantitat sol ficitodo en la forma
ofertada, sempre que no suposi dividir la unitat de mercaderia.

2. L'Ajuntament podrà alterar aquesta norma, quan per raons d'escassetat, resulti aconsellable

adoptar mesures per racionar els productes, tant per part de compradors com de venedors.
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3. No es podran apartar, ocultar o seleccionar mercaderies amb fins especulatius.

4. Tenir exposats a la vista al públic el nombre d'identificació del trast a un lloc
visible a fi que permeti la seva clara i ràpida identificació, subjectant-se al model establert per
l'Ajuntament.

5. Ajustar-se a la línia de venda per la qual s'ha realitzat l'adjudicació.

6. S'utilitzaran instruments per pesar homologats, adaptats al sistema mètric decimal, sense

perjudici de la utilització d' unitats de capacitat t mesura o pes tradicionals, d' acord amb els
usos de l'illa de Mallorca, si bé en aquest cas haurà, d'identificar-se la seva equivalència del
sistema mètric decimal.

7. Queda prohibit dipositar qualsevol gènere directament sobre el sòl o paviment, així com

l'obligació d'usar solament l'espai o recinte assignat per l'adjudicació.

8. Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran als llocs i horaris previstos. I el transport
de mercaderies s'efectuarà de tal manera que no perjudiqui al
paviment del Mercat i eviti molèsties als usuaris.

AI mateix temps s'asseguraran les condicions higienico-sanitàries exigibles en cada cas.

9. En cap cas I'dillament d'envasos o gènere superarà l'alçada visual del transportista.

10. Complir els horaris previstos.

11. Tipificar el productes, amb identificació del seu preu, pes i categoria.

12. Observar les normes vigents en matèria de marges comercials, tares envasos i pesos ,etc.

13. Facilitar la informació de les mercaderies quan els compradors ho sol ·Iicitin.

14. Les operacions de venda i serveis es realitzaran exclusivament a I' espai
adjudicat.

15. Queda totalment prohibida la venda o comercialització de qualsevol tipus d' objectes
relacionats amb còpies, falsificacions il·legals, o que no es conegui l'autorització de l'autor per
a comercialitzar amb la marca i/o el producte.

4-En relació als llocs o serveis:

1- Queda prohibit l'emmagatzemen de substàncies tòxiques, mercaderies deteriorades a

superfícies delimitades d'ocupació destinada al comerç o als serveis alimentaris.

2- El dipòsit de matèries altament inflamables, explosives o tòxiques requerirà prèvia
autorització municipal.

3- Mantenir eilloc o servei convenientment i en adequat estat de conservació i neteja.

4- Queda prohibit desfullar hortalisses, i altres productes sense posseir recipients adequats, i
sota cap concepte a l'exterior. S'haurà de fer una bona separació de residus en les diferents
fraccions, segons la normativa municipal.
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5.- L'Ajuntament es reserva la facultat d'efectuar els canvis que consideri necessaris per motius
d'interès públic, per canvis de circumstàncies o per incompliment de les disposicions
establertes en aquest Reglament o en la legislació aplicable, sense que en cap cas les
variacions donin lloc a cap tipus d'indemnització o a compensació de cap mena.

S-En relació a la coliaboració amb l'administració:

1- Facilitar la tasca per a l'inspecció per part del funcionaris de l' administració

municipal o autonòmica.

2- Qualsevol de les altres obligacions que deriven d'aquesta Ordenança i d'altres disposicions
d'aplicació

6-Altres obligacions de I' adjudicatari

1- Dipositar i abocar residus sòlids i líquids, en la forma en que a cada cas estableix,
l'administració Municipal, amb estricta subjecció a l'ordenança municipal de Neteja.

2- Comunicar a l'Ajuntament els dies d'absència, que es produeixi per motiu de
vacances o qualsevol altre causa possible, en un termini d'antelació mínima de 15 dies.

3- Es conservarà d'adequada imatge de neteja i ordre, higienico-sanitària i condicions de

sanejament d'acord amb el que estableix el Codi Alimentari.

4- Qualsevol altre que s'estableixi en aquest Reglament i a les altres disposicions que siguin
aplicables.

5- En cas d'utilitzar tendals o ombrel-les , aquestes s'hissaran sobre el rasant de la calçada,
com a mínim 2 metres.

6- En cas de brutícia, s'hauran de collocor les restes no orgàniques en bosses de fems, per tal

de millorar la recollida als serveis municipals.

7- En cap cas l'adjudicatari podrà cedir o vendre la seva autorització a tercers, l' Ajuntament
és qui te la potestat i en cas de tenir-ne coneixement l' Ajuntament serà motiu de pèrdua de la
concessió.

Article Iü,

DRETS DELS ADJUDICATARIS

A més dels drets que es derivin d'aquestes Ordenances reguladores del Mercat d'altres

disposicions que siguin d'aplicació, els adjudicataris gaudiran dels seus drets:

1.EI suport de l'Ajuntament amb objecte d'assegurar l'ús i gaudir dels llocs i serveis I que

interposi la seva autoritat quan sigui precís, perquè siguin respectats per tercers en la seva

condició de titulars.

2.Formular tota classe de reclamacions, denúncies, suggeriments, sollicituds d'informació i de

qualsevol tipus, davant de les dependències Municipals competents i es podrà exigir cèdula
acreditativa d'haver-les formulades.
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Article 11.

DRETS DELS COMPRADORS I PUBLIC EN GENERAL

l.-L'accés i l'ús de les zones i instal Ioclons delimitades per el desenvolupament del Mercat.

2.-Que s'expedeixin les mercaderies en condicions de qualitat, pes, mesura o capacitat
higiènic - sanitària i d'envàs o embalatge, adequades

3.-Denunciar les deficiències que s'observin, tant amb les qualitats de les mercaderies i serveis,
funcionament del mercat i tracte per part dels adjudicataris i personal municipal, així com

recaptar l'expedició de la cèl·lula acreditativa de la denuncia, reclamació, suggeriment i
queixa formulada.

Quan la reclamació estigui relacionada amb productes moridors no manufacturats, tant en

relació al pes com a la qualitat d'aquests, haurà d'efectuar-se abans d'abandonar el
denunciant el recinte del mercat.

4.-Sol·licitar del venedor el tiquet acreditatiu de la mercaderia, preu, pes, capacitat o mesura

subministrada o servei prestat.

Article 12

OBLIGACIONS DELS COMPRADORS I PÚBLIC EN GENERAL:

Els compradors i públic en general estan obligats a :

l.-Utilitzar les instal iocions i serveis de forma adequada.

2.-Abstenir-se de tocar o grapejar les mercaderies exposades al públic en particular aquelles
que, per la seva escassa manipulació culinària siguin susceptibles de fàcil contaminació.
3.-Mantenint una actitud correcte tant respecte dels adjudicataris , com del personal
municipal i públic concurrent.

4.-Evitar en qualsevol moment embrutar les instal·lacions i serveis del Mercat, es

dipositaran els residus als llocs habilitats a aquest efecte.

Article 13

El personal municipal podrà disposar d'immediat desallotjament de les persones que no

reuneixin les condicions higièniques necessàries, ofereixin indicis de patir malaltia infecto
contagiosa, o no es trobin en les degudes condicions psíquicofísiques.

Així mateix, tant la policia municipal com la Guàrdia Civil podran prendre totes les mesures

autoritzades per les Lleis per a la preservació de l'ordre públic en el Mercat, així com qualsevol
altres que s'estableixin en el present Reglament o en les altres disposicions que siguin
d'aplicació.

Títol4.
Dels Llocs, de la seva Adjudicació i Condicions Econòmic - Administratiu.

Article 14.
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A l'efecte del present Reglament, es defineixen com a llocs fixos les porcions d'una via pública
delimitades i enumerades per l'Ajuntament.

Formaran així mateix part dels llocs fixos les instal·lacions desmuntables, propietat dels
comerciants que aquests aportin.

L'Ajuntament es reserva el dret de canviar la ubicació sempre a principi d'any i
abans de fer efectiva la taxa.

Les llicencies tindran una vigència anual. Si l'adjudicatari està mes de dos dissabtes sense

acudir al Mercat sense causa que ho justifiqui, perdrà la ubicació preestablerta.

Article 15.

S'entendran com llocs no fixos, a l'efecte del present Reglament, els llocs que ocupin els
venedors eventuals els dissabtes que acudeixin al Mercat. Aquests venedors no podran exigir
cap indemnització pels canvis de lloc que es vegin obligats per indicació de l'autoritat
competent, quan aquests canvis venguin imposats per necessitats del servei

Article 16.

Els llocs dels mercats i fires seran adjudicats per decret de batllia, tant els llocs fixos com els
eventuals

Article 17.

Amb caràcter previ a la tramitació dels expedients d' adjudicació de llocs fixos,
l'Ajuntament elaborarà un projecte en el qual es faran constar els següents documents:

• Memòria justificada.
• Plànols representatius de la situació, dimensions i altres circumstàncies de la porció de domini
públic objecte de I' ocupació.

Article 18.

L'Ajuntament enumerarà, els llocs que hagin de ser ocupats pels comerciants fixos, establint les
diferents dimensions dels mateixos, que es reflectiran en els plànols elaborats.

Article 19

Les concessions s'autoritzaran mitjançant decret de Batllia atorgant al concessionari els metres,
eilloc i el tipus de venda d'aquests. Per esser candidats a obtenir una plaça al mercat, hauran
de fer la sol·licitud mitjançant instància a les oficines municipals demanant un lloc al mercat on

indicarà les dades de contacte, el que ven i els metres que demana. Els llocs seran autoritzats
en funció de les vacants existents. Si en qualsevol moment es volgués ampliar el lloc del
mercat, es podria fer mitjançant decret de Batllia, una vegada que la policia local hagués
realitzat l'informe sobre la idoneïtat de I' ampliació. Atès a tot això les sol -icituds al mercat
setmanal del dissabtes es presentaran durant la primera setmana de desembre de cada any.

Títol 5 . De la potestat sancionadora

ACTA PLE 29-04-2014

Paper transcripció acords i resolucions

86



al Multa de 50 € fins a 150 € en cas d'infraccions lleus.

b] Multa de 150 € a 1.200 € per les faltes greus.
cl Multa de 1.200 € a 6.000 € per les faltes molts greus.

0659102

li
Govern de les Illes Balears

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
Article 20

Atribució de la potestat sancionadora

La potestat sancionadora per les infraccions tipificades en aquest reglament correspondrà al
Batie.

Article 21

Tipificació d'infraccions

Les infraccions a que es refereix el present reglament es classifiquen en lleus, greus i molts greus.

Es consideraran faltes greus l'incompliment dels següents articles:

- Art. 9.- No estar en possessió del carnet de manipulador d'aliments i disposar-ne durant la
seva permanència al mercat o fira.

- Art.9.- No utilitzar instruments per pesar homologats, adaptats al sistema mètric decimal, sense

perjudici de la utilització d'unitats de capacitat, mesura o pes trcdlcionols. d'acord amb els
usos de l'illa de Mallorca, si bé en aquest cas haurà, d'identificar-se la seva equivalència del
sistema mètric decimal

- Art. 9.- La venda o comercialització de qualsevol tipus d'objectes relacionats amb còpies,
falsificacions il·legals, o que no es conegui l'autorització de l'autor per a comercialitzar amb la
marca i/o el producte.

La realització de tres faltes lleus en un període d' un any es considerarà falta greu.

Es consideraran faltes molts greus la comissió de dues o més faltes greus en un període d' un

any.

Es consideraran faltes lleus l'incompliment de qualsevol de les altres obligacions que es deriven
de l' articulat d' aquest reglament.

Article 22

Quanties de les sancions de multa.

Per la comissió d'infraccions es podran imposar les següents sancions:

Article 23

Altres sancions

1. Apart de la multa corresponent es procedirà al decomís de la mercaderia adulterada,
falsificada, fraudulenta o no identificada i d'aquella que pugui suposar un risc per al
consumidor, i serà l'infractor qui pagarà les despeses que originin les operacions d'intervenció,
dipòsit, comís i destrucció de la mercaderia.
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2. A més es podrà procedir a la pèrdua deilloc de venda en el cas d'infraccions greus o molts

greus.

DISPOSICIONS FINALS.

l°.-En tot allò no previst en el present Reglament, hom s'ajustarà al que disposa la Llei 7/85 de
Bases de Règim Local i la seva normativa complementària, la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú així com la restant normativa
d'aplicació.

2°.-EI present Reglament entrarà en vigor un cop que l'Ajuntament l'hagi aprovat
definitivament i el text complet del mateix hagi estat publicat al BOIB, havent transcorregut el
termini previst a l'art. 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
estarà en vigor mentres no es modifiqui o derogui expressament'

I vistos l'informe favorable de la Secretaria i de la Comissió Informativa d'assumptes generals
es proposa a l'Ajuntament Plenari l'adopció del següent

ACORD

I. APROVAR INICIALMENT el Reglament per a la regulació dels mercats que es facin al Municipi
de Puigpunyent, segons, el text que s'adjunta a la present Acta

II. SOTMETRE A INFORMACiÓ PÚBLICA el present acord i el text del Reglament pel termini mínim
de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al BOCAIB, al tauler d'edictes i a la pàgina webb de I' Ajuntament.

El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'Anunci
al BOIB

III. CONCEDIR AUDIÈNCIA a les Associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i
usuàries del terme municipal de Puigpunyent, que estiguin inscrites en el Registre Municipal
d'Asociacions veïnals i que els seus fins tinguin una relació directa amb l'objecte d'aque4sta
disposició a l'efecte de presentació d'al-legacions i reclamacions, mitjançant la notificació
dels presents acords i la tramesa d'una còpia del text íntegre del Reglament

El termini de l'audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció
de la notificació.

IV. - En cas de no presentar-se al·legacions ni suggeriments el Reglament s'entendrà
definitivament aprovat comunicant-se a la Delegació del Govern, Govern de les Illes Balears i
Consell de Mallorca en compliment del que preveuen els articles 103 en relació al 113 de llei

20/2006 i un cop transcorregut el termini fixat a l'article 113 es publicarà el Reglament
íntegrament al BOIB a l'efecte de la seva entrada en vigor

Dita proposta es aprovada per unanimitat

3.- Aprovació inicial de l'Ordenança de taxes de llocs de venda al Mercat de Puigpunyent

Vistos l'informe favorable de la Secretaria i de la Comissió Informativa d'assumptes generals, es

proposa a L' Ajuntament plenari l'adopció del següent
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ACORD

I. APROVAR INICIALMENT la taxa per a la instal.lació dels llocs de venda a determinades zones

dels terrenys d'us públic local, segons, el text que s'adjunta a la present Acta:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL i.ACIÓ DE LLOCS DE VENDA A
DETERMINADES ZONES DELS TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL I PER PRESTACIÓDE SERVEIS EN
MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.

Fonament i naturalesa

ARTICLE 1. Concepte

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de
la Llei 7/1985 r de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i conforme al que
disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel Reial Decret

Legislatiu 2/2004 r de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per la instal tcció de llocs
de venda en determinades zones dels terrenys d' ús públic local i per prestació de serveis a

mercats públics municipals r que es regirà per la present ordenança fiscal t les normes de la

qual s'atenen al que estableix l'article 57 de I'esmenta't Text Refós.

Fet imposable

ARTICLE 2.

1.-Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o I' aprofitament especial de
determinades zones dels terrenys d' ús públic local amb parades de venda

2.-Afecta:

al Mercats minoristes permanents

b l Mercats minoristes temporals.

el Les tradicionalment anomenades" Fires" .

Subjecte passiu

ARTICLE 3.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària r a favor dels quals s'atorguin les concessions o

autoritzacions, o els que es beneficiin de l'aprofitament, si es va procedir sense I' autorització

oportuna.

Responsables

ARTICLE 4.

1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
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2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsit i amb l'abast

que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Quota Tributària

ARTICLE 5.

La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d' aquesta
ordenança.

Exempcions i bonificacions

ARTICLE 6 .

Es concediran les següents exempcions en el pagament de la taxa:

l.-Comerciants adherits a la marca" Puigpunyent viu la natura"
2.- Comerciants derivats per part dels serveis socials municipals

Meritació

ARTICLE 7 .

1 . D'acord amb I' article 26 del Text Refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel Reial Decret

Legislatiu 2/2004 , de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol ·licitar l'ús privatiu o

l'aprofitament especial, o la prestació del servei, que no es tramitarà o no es realitzarà si no

s'ha efectuat el pagament corresponent.

2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol-licitor llicència, la taxa es

meritarà en el moment de l'inicia de l'aprofitament.

Període impositiu

ARTICLE 8.

l.-La taxa es meritarà el primer de gener de cada any, a banda dels supòsits d'inici o

cessament en què es s'aplicarà el que preveuen els apartats següents.

2.-Quan s'iniciï l'activitat en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa la quota
íntegra corresponent a aquest exercici. Si l'inicio del gaudiment de l'aprofitament especial té

lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

3.-Si se cessa en l'activitat durant el primer semestre de l'exercici procedirà la devolució parcial
de la quota ( la meitat) . Si el cessament té lloc en el segon semestre , no procedirà la

devolució de cap quantitat.

Declaració i ingrés

ARTICLE 9 .
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1 . Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta Ordenança
hauran de sol, licitar prèviament la corresponent concessió o autorització, d'acord amb la
normativa establerta en el Reglament de mercats municipals i fer d'ingrés en la forma següent
: les tarifes relatives a mercats permanents les satisfaran els obligats al pagament en períodes
trimestrals naturals avançats ; pel que fa als mercats temporals i les fires r la forma i la
periodicitat del pagament de les tarifes s'ajustaran al Reglament esmentat.

2 . En cas de denegar les autoritzacions, els interessats podran sol íícltor a aquest Ajuntament
la devolució de l'import corresponent sempre que no s'hagués gaudit, utilitzat o aprofitat
especialment el domini públic local i també quan per causes no imputables al subjecte passiu,
el dret a la utilització o aprofitament no s'hagi exercit, o el servei públic no es presti.

3 . No es consentirà l'ocupació de la via pública, fins que no s'hagi autoliquidat la taxa i els
interessats hagin obtingut la corresponent llicència. L'incompliment d'aquest mandat podrà
donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les
sancions i recàrrecs que corresponguin.

Infraccions i sancions

ARTICLE 10.

Per a tot el que es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries, així com les sancions
que corresponguin en cada cas, s'ajustarà al que disposa l'ordenança fiscal general i els
articles 1 78 i següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i
complementin.

ANNEX

ORDENANÇA REGULADORA DE lA TAXA PER lA INSTAL i.ACIÓ DE llOCS DE VENDA EN
DETERMINADES ZONES DELS TERRENYS D'ÚS PÚBLIC lOCAL

TARIFES VIGENTS

Les tarifes de la taxa seran les següents:

1 . Mercat Setmanal:

-Per 2 metres lineal i any 120€
-Per 2 metres lineals i trimestre natural 30€

- Per 2 metres lineals i dia 2,5€

Per a la determinació de les tarifes es prendrà com a base el metre lineal de façana de
venda o servei, entenent que a les parades que facin cantonada es sumaran els costats dels
angles que formin.

En aquells llocs de mercats en que la línia de metres sigui de difícil determinar, es calcularà
com el seu equivalent l'arrel quadrada de la seva superfície expressada en metres quadrats.

Si la mesura de la longitud no resulta ser un nombre enter es calcularà la taxa en proporció a

la quantia de la tarifa establerta per metre lineal.
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lO.-En tot allò no previst en el present Reglament, hom s'ajustarà al que disposa la Llei 7/85 de
Bases de Règim Local i la seva normativa complementària, la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú així com la restant normativa

d'aplicació.

2°.-EI present Reglament entrarà en vigor un cop que l'Ajuntament l'hagi aprovat
definitivament i el text complet del mateix hagi estat publicat al BOIB, havent transcorregut el
termini previst a l'art. 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
estarà en vigor mentres no es modifiqui o derogui expressament'

II. SOTMETRE A INFORMACiÓ PÚBLICA el present acord i el text del Reglament pel termini mínim
de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar olleqocions i reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al BOCAIB, al tauler d'edictes i a la pàgina webb de I' Ajuntament.

El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'Anunci
al BOIB

III. CONCEDIR AUDIÈNCIA a les Associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i

usuàries del terme municipal de Puigpunyent, que estiguin inscrites en el Registre Municipal
d' Associacions veïnals i que els seus fins tinguin una relació directa amb l'objecte d'aquesta
disposició a l'efecte de presentació d'al �egacions i reclamacions, mitjançant la notificació
dels presents acords i la tramesa d'una còpia del text íntegre del Reglament

El termini de l'audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció
de la notificació.

IV.- En cas de no presentar-se ol ieqocions ni suggeriments el Reglament s'entendrà
definitivament aprovat comunicant-se a la Delegació del Govern, Govern de les Illes Balears i
Consell de Mallorca en compliment del que preveuen els articles 103 en relació al 113 de llei

20/2006 i un cop transcorregut el termini fixat a l'article 113 es publicarà el Reglament
íntegrament al BOIB a l'efecte de la seva entrada en vigor

Dita proposta es aprovada amb els vots favorables dels Senyors Gabriel Ferrà Martorell, Sra.

Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, Sr. Toni Marí Enseñat, Sra. Isabel
Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE, i les abstencions del Sr. Antonio Deudero Mayons
i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

4.- Adhesió al Conveni Marc de Col.laboració entre el CIM i Ecoembes

Per part del Senyor Batie s'explica que el motiu del present punt de l'ordre del dia, es l'adhesió
al conveni signat en data 30 de Març de 2012, pel qual es va aprovar l'adhesió al conveni de
col ícboroció entre el Consell de Mallorca i Ecoembalajes España SA, ja que Puigpunyent es el

Municipi que mes recicla, i es l'intenció de l'equip de govern continuar amb la mateixa política
de reciclatge.

Per ambdues parts s'ha signat un nou conveni que tindrà vigència des de març de 2014 fins
setembre de 2019, amb tendència continuista (tots els preus unitaris són els mateixos que
s'aplicaven a l'anterior Conveni amb la pertinent correcció per IPC+índex de Combustible,
amb las següents principal modificacions respecte l'anterior conveni:

. Recollida paper-cartró monomaterial:
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- Percentatge de paper-cartró responsabilitat d'Ecoembes: Actualment i fins l'any 2015 es fixa

el percentatge de paper-cartró adherit que es pot facturar en un 40%.

A partir de 1'1 de gener de 2016 el percentatge a facturar sobre el material recollit vindrà
determinat per l'aportació del municipi (kgs/hab i any). Les condicions es mostren a partir de la

pàgina 39 del Conveni.

- Recollida Porta a Porta domiciliària: En aquest Conveni, a diferència de l'anterior, es

contempla la recollida Porta a Porta ("bolseo"). Aquelles entitats que disposin d'aquest tipus
de recollida hauran d'informar a Ecoembes mitjançant la fitxa d'adhesió de l'existència

d'aquesta modalitat de recollida.

Per facturar la recollida porta a porta no s'han d'introduir contenidors ja que aquest tipus de

recollida només té associat una part variable que depèn únicament dels quilograms recollits .

. Recollida paper-cartró comercial:

- Límits de facturació: En el darrer conveni i en l'actual fins el 2015 es pot facturar un màxim de
3 kg/hab i any per a municipis urbans i 2 kgs/hab i any per a municipis semiurbans.

A partir de 1'1 de gener de 2016 s'elimina ellímit de quilograms però es podrà facturar només
un 25% del material recollit .

. Recollida envasos lleugers:
- Millora de la qualitat per accedir a plusos: En el darrer Conveni es modifiquen les condicions

per accedir als plusos.

En l'actual Conveni la qualitat mínima exigida per l'accés al plus fix i plus variable 1 és:

o Any 2014: 30%

o Any 2015: 26%

o . A partir d'any 2016: 25%

La qualitat mínima en el cas de l'accés al plus variable 2 queda de la següent manera:

o Any 2014: 25%

o Any2015:21%

o A partir d'any 2016: 20%

- Transport d'envasos lleugers: Aquelles entitats que normalment descarreguen a estació de

transferència però que puntualment han de desviar camions a planta per tal de poder realitzar
una caracterització tindran dret (només pel material que hagi estat desviat) al cobrament

d'un plus transport. Per accedir a aquest cobrament és condició indispensable que la planta
es trobi a més de 40km de distància.
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- Recollida Porta a Porta domiciliària: Tal i com s'especifica pel cas de la recollida de paper
cartró monomaterial, en aquest Conveni es contempla la recollida Porta a Porta amb un

sistema propi de pagament.

El Senyor Deudero del PP intervé i diu que al seu moment es varen abstindre per que tenien

certes dubtes a l'altre conveni, però ara s'ha corregit postures en tema de rebuts, envasos, etc

per lo qual el seu partit votarà a favor

Per tot això i vist l'acord de la Comissió Informativa d'assumptes generals de data 25 d'abril de

2014, amb els vots favorables dels Senyor Gabriel Ferrà Martorell, i Sra. Margarida Morell
Martorell de IPG i la Sra. Isabel Martín Romón del PSOE. I l'abstenció de la Sra. Maria Teresa
Pons Picó del PP, per part del Senyor Batie es proposa a I' Ajuntament Plenari, l'adopció del

següent.

ACORD

Primer.- Adherir-se al Conveni Marc de Col lcborocló entre el Consell de Mallorca i Ecoembes,
que s'uneix com Annexe d'aquesta Acta, participant d'aquesta forma en el Sistema Integrat
gestionat per Ecoembes, segons el disposat en l'article 9 del Reglament de desenvolupament
de la Llei d' Envasos, assumint tots els compromisos definits en el mateix

Segon.- Facultar al Senyor Batie per signar tots el documents necessaris per l'efectivitat del

present acord

Dita proposta es aprovada per unanimitat

6.- Decrets de BotHa del 88 al 200/2014

Per part del Senyor Deudero es demana explicació damunt els següents Decrets de Batlia:

Decret 89/2014.- Per part de la Sra Marissa Pla es diu que es tracto de una ovario produïda a

la bomba que subministra aigua calenta al tríspol de I'escoleta de Puigpunyent i donat que
s'havia d'arreglar el més aviat possible

Decret 98/2014 M. Jesus Ortuño còpies de poder per pleits 54,44 €.- Per part del Sr
Batie es contesta que es tracto del poder a la procuradora en el recurs de reforma que es va

interposar per part d'aquest Ajuntament en contra de la LLei

Decret 103/2014

Promocions i
Reparacions diverses al174 Construccions 2014-17 10/02/2014 2.620,86 €

Saguibal poliesportiu

Per part del Senyor Victor Douat Rigo, regidor d'esports, es contesta que aquestes reparacions
varen consistir en la reparació del marge del poliesportiu i vestuaris de sa piscina en els quals hi
havia humitats.
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2 hores de servei

Limpiezas Munar
bombeix Son Serralta i

F14-0607 14/02/2014 280,50 € Galilea dia 5/02/2014,Fullana S.A.
canon gestió aigues

residuals EMAYA

El Senyor Batie explica que, degut al problema de la gestió d'aigües residuals i les queixes del
veïns, de Son Serralta, es varen tenir contactes amb la Conselleria de Medi Ambient i ABAQUA,
però en aquest moments no es possible fer una inversió per finalitzar el projecte aprovat al se

dia, per lo quall'unica solució per ara es recollir les aigües a un depòsit que es buida quant es

necessari, per la qual cosa l'Ajuntament està en negociacions amb l'empresa Munar Fullana i
una vegada que es tingui tota d'informació es tindran les corresponent reunions amb els veïns

Per part de la Senyora Maria Teresa Pons del PP, es demana ni aquest depòsits quedaran fitxos
tal i com estan enmig del carrer, a lo que el Sr Batie li contesta que aquesta instal ·Iacions han
de estar en lloc pla, no es sa solució ideal però no es podia continuar com, ara, també es la
solució mes barata a la que es podia optar

Honoraris per
Maver

23 28/02/2014 800,00 €
informe pericial i

920 22604
Ingenieria S.C. ratificació jutjat

contenciós núm. 2

Per part del Senyor Batie s'explica que es tracta dels honoraris en relació a un peritatge
efectuat per adjuntar al Contenciós-Administratiu interposat per COMASA en contra de
I' Ajuntament

Decret 140/2014

327
Andrés Ramis

336 09/01/2014 135,00 €
2 ovariectomies

169 22699
Caubet moixes

Andrés Ramis
1

328 337 14/01/2014 67,50 € ovariohisterectomia 169 22699
Caubet

moixa

Andrés Ramis
2 ovariectomia

329
Caubet

339 16/01/2014 171,00 € moixes, 1 castració 169 22699
moix

330
Andrés Ramis

340 22/01/2014 135,00 €
2 ovariectomia

169 22699
Caubet moixes

331
Andrés Ramis

341 23/01/2014 103,50 €
1 castració moix, 1

169 22699
Caubet ovariectomia moixa

Andrés Ramis
1 ovariectomia

332 342 29/01/2014 139,50 € moixa, 2 castració 169 22699
Caubet

moix

333
Andrés Ramis

343 31/01/2014 103,50 €
1 castració moixa, 1

169 22699
Caubet castració moix
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334
Andrés Ramis

344 11/02/2014 134,00 €
2 castracions

169 22699Caubet moixes

Andrés Ramis
3 ovariectomies

335
Caubet

345 14/02/2014 238,50 € moixes, 1 castració 169 22699
moix

336
Andrés Ramis

349 20/02/2014 103,50 €
1 castració moixa, 1

169 22699Caubet castració moix

Andrés Ramis
2

337
Caubet

346 17/02/2014 135,00 € ovariohisterectomia 169 22699
moixa

Andrés Ramis
1 ovariectomia

338
Caubet

347 18/02/2014 103,50 € moixa, 1 castració 169 22699
moix

339
Andrés Ramis

348 19/02/2014 36,00 € 1 castració moix 169 22699Caubet

Per part de la Sra. Isabel Martin Roman, Regidora delegada de l'àrea s'explica que es tracta
de una campanya que durant tres mesos s'ha fet de control i castració de cans i moix

7.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 17 i 24 de

Març i 2, 7 i 14 d'Abril de 2014

En relació a la Junta de Govern del dia 14 al punt de CONCESSiÓ DE LLICÈNCIA PER A LA
LEGALITZACiÓ DE PAVIMENTS EXTERIORS / EXP. 018/2014 / DASVIDANIA S.L. (Finca Son Balaguer)
POLíGON 2 PARCEL -lA 164/ Puigpunyent,k per part del Sr Deudero del PP es sol -ícito copia de
l'informe tècnic

De la mateixa acta es demana qual es el concepte de la factura de la Fusteria Sintes numero

47 de data 9 d'abril de 2014, per obres de fusteria als edificis municipals per import de 3.717,35
€, contestant-li el Sr Batie que es tracta de reparacions de persianes, portes, i vidrieres del Casal
Polivalent de Galilea.

8.- Torn d'urgència
No s'estableix

9.- Precs i preguntes
No es formulen
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ACTA DE lA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 29 D'ABRil DE DOS Mil CATORZE

Dia: 29 d'abril de 2014.
Hora: 20 hores 15 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.

IPG
IPG

IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

ORDRE DEL DIA:

Sorteig dels membres que han de formar part de les Taules Electorals d'aquest Municipi a les

properes eleccions al Parlament Europeu de dia 25 de Maig de 2014

Vist que pel Reial Decret 213/2014 , de 31 de març, es va efectuar la convocatòria d'Eleccions
al Parlament Europeu, i que, de conformitat amb l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985 t de 19
de juny, del Règim electoral general, s'ha de procedir a la designació per sorteig públic entre
les persones censades en la Secció segons l'article 23 de la Llei Orgànica 5/1985 , de 19 de

juny, del règim electoral general, del president i els vocals de cada taula.

Resultant en virtut de reiterats Acords de la Junta Electoral Central [ Acord de 9 de febrer de
2000 sobre el sorteig per designació dels ciutadans que han de formar part de les meses

electorals, el Ple d'aquesta Corporació, per unanimitat:

ACORDA

PRIMER.- Procedir a realitzar el sorteig públic per tal de designar els presidents i vocals de cada
mesa electoral, així com a dos suplents per a cada un dels membres de la Mesa.

Prèvia determinació de les persones que poden concórrer al sorteig públic , de conformitat
amb l'apartat 2 de l'article 26 de Llei Orgànica 5/1985 , de 19 de juny, del règim electoral

general, s'extreuen mitjançant sorteig informàtic, els noms dels designats.

Les persones designades han de ser menors de seixanta-cinc anys i han de saber llegir i escriure
. El president haurà de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o ,

subsidiàriament, el Graduat Escolar equivalent. Així mateix, els càrrecs de president i vocal de
cada mesa són obligatoris i no poden ser exercits pels qui es presentin com a candidats.
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persona cega pot ser designada membre de mesa electoral: « Tot i que la LOREG no exclou a

priori per ser designat membre de mesa electoral a cap ciutadà, major d'edat i que sàpiga
llegir i escriure t la minusvalidesa física consistent en ceguesa impedeix a la persona afectada
per la mateixa el correcte desenvolupament de les funcions encomanades als membres de
meses electorals, com ara identificació dels votants, examen de les paperetes de votació i
participació en l'escrutini i altres que exigeixen el coneixement físic directe de diferents
documents, ja que l'adaptació al braille no està en l'actualitat legalment prevista»

SEGON.- De conformitat amb els resultats del sorteig t designar els següents membres de les
meses electorals:

Distrito 1 Secció 1 Mesa A

TITULARS / TITULARES

PRESIDENT/A: SR./SRA. EY ARALAR VIVIEN VICTOR BARTOLOME
CAMI CA'N FONYA NUM 4 - GALILEA

42993674G 0346

1 r VOCAL: SR./SRA. ARBOS MARTORELL ANTONIA
CARRE CARRETERA GALILEA NUM 14 PISO POl

43030873N 0052

2n VOCAL: SR./SRA. BARCELO BALAGUER PEDRO
CARRE CARRETERA VELLA ESTELLENS NUM 58

43025080S 0078

SUPLENTS / SUPLENTES
DE PRESIDENT/A: SR./SRA. BESTARD POMAR MARIA TERESA
CTRA ESPORLES KM 4,3 NUM 9999

43069136A 0126

DE PRESIDENT/A: SR./SRA. LLANERAS LLULL JAIME
CAMI PINS, ES NUM 11 - GALILEA

42950175K 0594

DE 1rVOCAL:
FUSTER OBRADOR JOSE GABRIEL 43032041 F 0442
LUGAR SON SERRALTA NUM 50 - SON SERRALTA DE 1r VOCAL: SR./SRA.

DE 1r VOCAL: SR./SRA. BOHIGAS HOMS CARMEN 43147760J 0142
CAMI FONT, DE SA NUM 6 - GALILEA

DE 2n VOCAL:
LOPEZ MARTINEZ PEDRO ANGEL 42999912D 0603
CARRE TAVERNA, SA NUM 2 DE 2n VOCAL: SR./SRA.

DE 2n VOCAL: SR./SRA. FONT PALMER MARIA ANA
CARRE AJUNTAMENT VELL DE S' NUM 21

43080875N 0406

Distrito 1 Secció 1 Mesa B

TITULARS / TITULARES

PRESIDENT/A: SR./SRA. MENENDEZ DIAZ ANGEL
CARRE TANCA, DE SA NUM 26

43010811Y 0140
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1 r VOCAL: SR./SRA. VIDAL FEITO JUAN
CARRE TRAVESIA, SA NUM 30

43064220D 0624

2n VOCAL: SR./SRA. TALLANTE TORRECILLAS YOLANDA
LUGAR SON CORTEY

43120800D 0566

SUPLENTS / SUPLENTES
DE PRESIDENT/A: SR./SRA. SEDANO GRAÑERAS MARIA ALEJANDRA 11434961 M 0532
CARRE BELTRANA, NA NUM 19

DE PRESIDENT/A: SR./SRA. MORAGUES MARTORELL BARTOMEU
CARRE CARRETERA NOVA ESTELLENCS NUM 14

42965106VV 0166

DE 10 VOCAL: D
RIO DEL PEREIRA DAVID
LUGAR SON FORTEZA NUM 2 DE 1 r VOCAL: SR./SRA.

43105467V 0427

DE 1 r VOCAL: SR./SRA. MARTINEZ OJEDA MANUELA
CARRE TORRENTO, D'ES NUM 23

43073375X 0034

DE 20 VOCAL: DIDo.
OLIVER PONS ANTONIO JUAN
CARRE TORRENTO, D'ES NUM 2 DE 2n VOCAL: SR./SRA.

42984485S 0267

DE 2n VOCAL: SR./SRA. MOREY BALLESTER MARIA
CARRE MAJOR DE GALILEA NUM 20 - GALILEA

43083855VV 0199

TERCER.- Notificar la referida designació com a President i vocals de les meses electorals, als
interessats, en el termini de tres dies.

QUART.- Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 20 hores trenta
minuts i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la
Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

.\fill�Gabrie���arell

ACTA PLE EXTRAORDINARI29-04-2014

Paper transcripció acords i resolucions

99



Il
Govern de les Illes Balears

0659115

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA DE lA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 20 DE MAIG DE DOS Mil CATORZE

Dia: 20 de Maig de 2014.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat

Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Maria Teresa Pons Picó

IPG
IPG
IPG

PSOE
PSOE
PSOE
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

No assisteix el Sr. José Frias Cano. PP
Excusa la seva absència el Sr Antonio Deudero Mayons PP

ORDRE DEL DIA:

1.- Expedient de modificació de crèdit per transferències de crèdit núm. 1/2014 en el vigent
Pressupost.

Vista la possible aplicació del superàvit pressupostari en l'exercici 2014 a l'amortització de
deute, per Providència de Batlia es va incoar expedient per a la concessió de crèdit
extraor€linari.

Vist que amb data 13 de Maig de 2104 es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.

Vist que amb data 13 de Maig de 2013 es va emetre informe d'intervenció, pel qual es va

informar favorablement la proposta d'alcaldia.

Per part de la Senyora Margalida Morell s'explica que I' Ajuntament en aquest moments va per
damunt el nivell d'endeutament premés, ja que es màxim. segons les directrius del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques està amb un màxim del 75% quant l'Ajuntament de

Puigpunyent es troba amb un 83,31% d'endeutament, per la qual cosa es fa necessari una

baixada d'aquest nivell. Per altra banda s'explica que per aquesta amortització anticipada no

hi ha cap tipus de penalització.

Seguidament, i a la vista de l'informe-proposta de Secretaria i el dictamen de la Comissió
Informativa de Hisenda, de conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Reial Decret

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, el Ple, a proposta de la Comissió Informativa de Hisenda adopta per majoria, amb els
vots favorables dels Senyors Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra.
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Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, el Sr. Toni Marí Enseñat .lo Sra. Isabel Martin Roman i el Sr. Victor
Douat Rigo del PSOE i l'abstenció de la Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP, el següent.

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2014 del Pressupost
en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari de
l'exercici de 2013, per amortitzar deute.

A la vista dels resultats llançats per l'informa d'intervenció, es conclou:

1. El compliment dels requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

2. L'Import aplicable a amortitzar deute serà 250.000 euros.

Pel que, vistes i analitzades les operacions es determina que procedeix amortitzar les següents:

Operació de préstec 1 .- Préstec ICO subscrit amb el Banc de Santander en compliment del
RDL 4/2012 per pagament a proveïdors, per import inicial de 1.043,892,47€, segons el següent
quadre d' amortització:

Importe del préstamo 1.043.892 47
Tipo de Interés iniclal 5.939

Pagos anuales 4
Carencia en años 2

Amortización en años 8
Fecha del Drimer Daoo 29-aoo-12

Periodo de carencia Desde 29·mav-14 Periodo de amortizaciónPaQoint. Fecha Intereses N°de cuota Fecha C.lnicial Intereses C.Amortiz.1 29",ago...12 15.&13.62 C.Pendiente9 29-a90-142 29-nov·12 32.621.64 1.011.270.8310 29--n()y� 143 2lHel>-13 11 32.621.64 978.649.19
4 29-may-13

:;>8-("1>-15
32.621.64 946.027.5512 Z9-may.155 2.s..agO-13 32.G21.64 913.405.9113 29-agO-156 29-noY·13 32.621.64 880.784.2714 29-noY-157 28·le1>-14 32.621.64 848.162.6315 29-(eb-168 29-may.14 16 32.621.64 815.540.99_y-16

17 29-a¡¡o.16
32.621.64 782.919.35

18 Z9-n0Y-16
32.621.64 750.297.71

19 2a-feb-17
32.621.64 7H.676.07

20 29-may-17
32.621.64 685.054.43

21 29-ago-17
32.621.64 652.432.79

22 29-"""-17
32.621.64 619.811.15

23 2l1-Iel>-18
32.621.64 587.189.51
32.621.64 554.567.8724 29-may-18

25 29-ago-18
32.621.64 521.946.24

26 29-nov-18
32.621.64 489.324.60

27 28-1&1>-19
32.621.64 456.702.96

28 32.621.64 424.081.3229-may-19
29 29-"90-'9

32.621.64 391.459.68
30 29-nov-19

32.621.64 358.838.04

31 29-fel>-2O
32.621.04 326.216.40

32 Z9-may.2O
32.621.64 293.594.78

33 29-ago-2O
32.621.64 260.973.12

34 29.-nov-20
32.621.64 228.351.48

35 28-(eb-21 32.621.64 195.729.84
36 29-may-21

32.621.64 163.108.20

37 29-ago-21
32.621.64 130.460.56

36 29-nov·21
32.621.64 97.864,92

39 28-r_22
32.621.64 65.243.28

40 29·may..22
32.621.64 32.621.64
32.621.64 0.00
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El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit pressupostari
segons el que estableix l'apartat anterior serà el següent:

Aplicació Pressupostària O 11-91300 Amortització Préstecs

TOTAL DESPESES 250.000 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el BOCAIB, pel termini
de quinze dies, durant els quals les persones interessades poden examinar i presentar
reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
I'esmenta't termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà
d'un termini d'un mes per resoldre-les.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 hores deu
minuts i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la

Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

. �ÇM

Gabrie��rtorell
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA EN

PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 27 DE MAIG DE DOS MIL CATORZE

Dia: 27 de Maig de 2014.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó

IPG
IPG

IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'Acta de les sessions extraordinària i ordinària del dia 29 d'abril de 2014

Per unanimitat es procedeix a aprovar les Actes de les sessions extraordinària i ordinària del dia

29 d'abril de 2014

2.- Presa de possessió de la Sra. Margarita Martorell Ribot com a nova regidora de l'Ajuntament
de Puigpunyent en substitució del Sr. José Frias Cano

En compliment de l'article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

L'Ajuntament va sol . licitar a la Junta Electoral General que li fossin enviades les credencials de

la Sra. Margarita Martorell Ribot, següent en la llista del PP, de les eleccions municipals
celebrades en data 22 de maig de 2011. Aquestes credencials van ser rebudes per

l'Ajuntament el dia 22 de Maig de 2014, amb núm. d'entrada en el Registre General de

l'Ajuntament 836.

Per tot això, el Ple d'aquest Ajuntament, i per unanimitat:

ACORDA

Acceptar la presa de possessió de la Sra. Margarita Martorell Ribot del càrrec de regidor de

l'Ajuntament en substitució del Sr. José Frias Cano després de la renúncia voluntària d'aquest.

I per a això i complint amb el procediment legalment establert, de l'article 1 del Reial Decret

707/ 1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de càrrecs o funcions

públiques, l'alcalde va passar a preguntar a la Sra. Margarita Martorell Ribot si:
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«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del

càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Puigpunyent, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar
la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat?»

A lo qualla Sra. Margarita Martorell Ribot, va respondre afirmativament, utilitzant la fórmula: sL
juro.

A continuació, el Sr Alcalde va pronunciar unes paraules de benvinguda r benvinguda a la

que es varen unir el Sr Antonio Deudero com a representant del PP i el Senyor Toni MarL

representant del PSOE, benvinguda que es agraïda per part de la Sra. Margarita Martorell

Ribot.

Després de la presa de possessió com a regidora es va incorporar a la sessió Sra. Margarita
Martorell Ribot, a la que prèviament se li havia fet entrega per part de Secretaria de la seva

credencial emesa per la Junta Electoral Central

3.- Donar compta de la subvenció atorgada pel departament de cooperació local del CIM per
la renovació de les xarxes de clavegueram, aigua potable i pluvials de la zona Na Beltrana

Per part del Senyor Batie, es dona compta de l'escrit del Departament de Cooperació Local

del CIM RE 784/2014,que diu:

" En relació a la convocatòria de subvencions adreçada a les Corporacions Locals de

Mallorca per a actuacions de competència municipal, aprovada per acord del Ple del Consell

de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 27 de desembre de 2013, i d'acord amb el que

disposa la base 12 de I'esmenentada convocatòria i l'article 24.4 de hi. Lici 3 8/2003, de 17 de

novembre, General de subvencions, se us concedeix un termini de deu dies hàbils comptadors
a partir del dia següent al de la recepció del present escrit perquè presenteu les ol Ieçocions
que considereu oportunes i manifesteu si accepteu o no la subvenció o subvencions que es

proposa concedir de manera provisional i que tot seguit es relaciona a la vista del que ha

informat L'òrgan instructor tenint en compte l'expedient i el que ha informat la Comissió

d'avaluació, en sessió de dia 5 de maig de 2014:

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

CIF: P-0704500-H
Concurrència competitiva: Puntuació: 34 punts (Ordre de prelació: 1)

Obra: Renovació de les xarxes de clavegueram, aigua potable i pluvials de la zona de Na

Beltrana.

Pressupost de l'obra: 430.785,29 €

Import fix de subvenció: 200.000,00 €

Complement de subvenció: 230.785,29 €

Import total de la subvenció: 430.785,29 €

Subvenció amb càrrec a I' any 2014: 191.397,00€
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Subvenció amb càrrec a I' any 2015: 239.388,29€

Percentatge de subvenció: 100 % "

I de que part de la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 12 de maig de 2014 es va

acordar aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm.1 /2014 del Pressupost vigent en la
modalitat de generació de crèdit, d'acord al següent detall :

Altes en Conceptes d'ingressos
Concepte Núm. Descripció Euros:
Subvenció amb càrrec a l'any 2014: 191.397,00€

TOTAL INGRESSOS 191 .397,00€

Altes en Aplicacions de despeses

Aplicació Pressupostària: Renovació de les xarxes de clavegueram, aigua potable i pluvials de

la zona de Na Beltrana any 2014: 191 .397,00€

TOTAL DESPESES 191.397,00 €

Per part del Senyor Batie s'explica que per part del CIM s'ha donat el 100% de la subvenció

demanada per fer una obra d' una xarxa que te mancances i per això es recomana la seva

reparació, pavimentació nova, aceres, arbres, etc

El Sr Deudero del PP, intervé i diu que després de 3 anys de legislatura el CIM segueix amb la

seva política de donar cobertura a infraestructures i serveis, al dia d' avui ja es comencen a

atendre deutes pendents i es dona ajudes, per la seva part dona l'enhorabona a l'equip de

govern per haver presentat un projecte molt necessari pel poble

4.- Decrets de BatHa del 201 al 229 /2014

Per part del Sr Deudero es demana el quins treballs es varen fer de la factura aprovada al

Decret 207:

N.RE.
BENEFICIARI N. FRA. DATA IMPORT CONCEPTE

184
Onofre Jiménez

FA2014008 12/02/2014 393,96
Treballs cuina i

Vidal menjador escola

Contestan-Ii el Sr Batie que ho miraran i li donaran s'informació

També demana el Sr Deudero si s'ha pensat fer qualque tipus d'acció per abaratir el cost del

manteniment de la xarxa d¡'aigua, ja que al Decret 211 s'aproven 11 factures a Mundiagua
per treball varis en tal concepte, contestant-li el Sr. Batie que es un tema complexa però que
s'està intentant solucionar.

El Sr. Deudero pregunta el concepte de la factura del Decret 223.
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Associac. Retret teatre 14/2014 05-04-14 Representacio teatral

A lo que la Sra. Margalida Morell li contesta que es tracta d'una representació a la casa de

Cultura

5.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 21, 28

d'Abril i 5 i 12 de Maig de 2014

De l' Acta del dia 22 demana el sr Deudero el motiu del conveni amb l'hotel Son Net de

comunicacions, contestant-li el Sr Batie que es un conveni fet a tres bandes. L' Ajuntament,
Multimèdia i Son Net per poder e obri la comunicació dels serveis d'emergència de les Policies

Locals, ja que es mapa de Mallorca es complicat per la seva orografia i ha zones obscures a

les quals s'ha d'instol Ior repetidors. La zona a on hi a es repetidor de la TV podria anar bé, però
es complicat ja que es convenis que ses empreses que tenen les instal locions son reticents a

cedir l'espai sense una indemnització, es va intentar veure si havia altra zona i Son Net i va

venir a bé, sa cessió s'ha de fer a l' Ajuntament, no pot cedir directament a Multimedia, i per
això la necessitat de l'acord a tres bandes.

De l' Acta de dia 5 de maig el Sr Deudero demana el motiu perquè s'ha acordat pagar
directament la minuta del lletrat Sr Piña del plet que al seu dia es va guanyar a COMASA,

quant aquesta empresa va ser condemnada en costes i el que s'havia de fer es l'execució a

través del Jutjat, a lo que el Sr Batie li contesta que el client de l'advocat es l'Ajuntament i es

que ha de pagar, i llavors l' Ajuntament ja l'executarà

També demana el Sr Deudero damunt del contracte d'adjudicació de la gestió del servei de

l'Escoleta municipal, contestant-li la Sra. Marissa Pla que els Plecs i les condicions estan

publicades a la pagina Web de l'Ajuntament

Per últim demana el Sr Deudero una explicació damunt el tema del romanent de la subvenció

que s'ha tor4nat a la Conselleria per la reforma de la teulada de ca ses monges, contestant-li

el Sr Batie que la Conselleria va fer un ingrés directe de 100.000 e a l' Ajuntament, doblés que
no es varen utilitzar totalment i no es varen poder justificar, per la qual cosa va haver converses

entre l'Ajuntament i la Conselleria i es va arribar a l'acord de que se tornarien els doblés que

no s'havien gastat i que son aquest que ara s'han ingressat al compte de la Conselleria

6.- Torn d'urgència
No es senyala

7.- Precs i preguntes
No es formulen

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 hores deu

minuts i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la

Corporació Municipal, la qual cos
U\Of'

«.\)
El Batie, ,f§
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ACTA DE lA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA DE URGENCIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 9 DE JUNY DE DOS Mil CATORZE

Dia: 9 de Juny de 2014.

Hora: 20 hores 30 minuts

Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell

Sra. Margalida Morell Martorell

Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó

IPG
IPG

IPG
PSOE

PSOE

PSOE
PP
PP

La Secretària Interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusa la seva absència la Sra. Margarita Martorell Ribot del PP

ORDRE DEL DIA:

1.- Moció del grup IPG sobre la convocatòria d'un referèndum per a determinar la forma

política de l'Estat.

Votació damunt l'urgència de la sessió.-

Abans de començar el debat de l'assumpte inclòs a de l'ordre del dia, i segons especifica la

legislació vigent, per part del Sr Batie es fa una explicació del motiu de l'urgència de la present
sessió que es que el proper dimecres dia 11 de juny, per part del Congres de Diputats a

Madrid, es té previst aprovar la llei orgànica de successió que ve donada per l'abdicació del

Rei D. Joan Carles I de Borbó, Llei que es pretén aprovar de forma urgent i precipitada, per la

qual cosa el partit IPG considera que ara és una bona oportunitat per replantejar l'actual

configuració de l'estat i fer arribar al Govern Central l'opinió de I' Ajuntament de Puigpunyent
damunt aquesta important qüestió.

Per la qual cosa, i segons la legislació vigent, es procedeix a efectuar la votació damunt

l'urgència de la present sessió, urgència que es apreciada amb els vots a favor del Sr. Gabriel

Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, el Sr. Toni Marí

Enseñat, Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i els vots en contra del Sr.

Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP.

Seguidament, per part del Sr. Batie, exercint de portaveu del Partit Independent de

Puigpunyent i Galilea es presenta per al seu debat i aprovació al proper ple extraordinari la

següent moció amb proposta d'acord:

CONVOCATÒRIA D'UN REFÈRENDUM PER A DETERMINAR lA FORMA pOlíTICA DE l'ESTAT.

Avancem cap a una societat amb el poder de decisió.
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El passat dia 2 de juny, el rei don Juan Carlos I va abdicar i va obrir la porta a la successió

monàrquica. Segons la constitució la corona d'Espanya és hereditària en els successors de S.M

Joan Carles I de Borbó, segons l'ordre regular de primogenitura, de manera que recau,

automàticament sobre el seu fill Felip, que seria proclamat rei com a Felip YI. Malgrat això,
també la constitució estableix que les abdicacions es resoldran amb una llei orgànica. Llei que
es pretén aprovar de forma urgent i precipitada.

Aquesta nova situació política que ha propiciat l'abdicació del monarca demana que s'obri

un procés constituent i que la ciutadania pugui opinar sobre una qüestió tan fonamental en la

configuració democràtica de l'Estat. És necessari i prioritari exigir que les Corts Espanyoles,
davant la necessitat de promulgar la llei de Successió, aprofitin l'ocasió per democratitzar

realment la decisió al nivell més elemental i es prevegi la consulta popular sobre si la

ciutadania vol monarquia o república. La societat espanyola, com va demostrar a les

passades eleccions europees, reclama canvis radicals i estructurals en la gestió democràtica

de l'Estat i el Govern i les Corts no poden ignorar aquesta voluntat.

També és una bona oportunitat per replantejar l'actual configuració de l'estat, caduca i

obsoleta segons se consagra a la constitució del 1978, en la que les Illes Balears són tractades

de segona via i no són reconegudes com a comunitat històrica malgrat el fets diferencials que
ens caracteritzen.

Un dels objectius primordials de la democràcia ha de ser aconseguir que aquesta deixi de ser

representativa només cada quatre anys i que les decisions més importants que impliquin
l'elecció del cap d'Estat, o la mateixa configuració de l'Estat, no poden ser preses, només, pels
representants escollits. La bona convivència democràtica exigeix que aquesta sigui real i

participativa.

Per tot això, l'Ajuntament de Puigpunyent presenta la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent reconeix el dret a decidir sobre qualsevol aspecte de

la vida política que tenen els ciutadans, les ciutadanes i els pobles, i insta al Govern espanyol a

celebrar un referèndum per a decidir la forma política de l'Estat, segons consigna l'article 92 de

la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 2/1980 de 18 de gener, sobre la regulació de les

diferents modalitats de referèndum.

2.- El Ple de I' Ajuntament de Puigpunyent insta a tots els Diputats i Diputades de les Corts que

no aprovin cap llei de Successió sense que abans no s'hagi donat la paraula a la ciutadania

per poder participar en el procés de decisió sobre la configuració de la forma política que

regirà l'Estat i sobre l'elecció del nou cap d'Estat.

3.- El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent insta el Govern de les Illes Balears a reconsiderar l'ús

del Palau de Marivent a fi de permetre l'accés públic a tota la ciutadania, així com també a

notificar a la Casa Reial que el Palau de Marivent deixa de ser d'ús exclusiu per a les vacances

dels seus membres.

4.- El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent insta el Govern de les Illes Balears a deixar d'aportar
un milió i mig d'euros anuals al manteniment del Palau pel concepte de residència privada i

vocacional de la Família Reial.
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5.- Trametre aquest acord al President del Govern d'Espanya, al President de les Illes Balears i

als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles.

A continuació pren la paraula el Sr Deudero del PP i manifesta que el Partit Popular de

Puigpunyent es mostra contrari a aquesta moció de forma clara i contundent.

El Partit Popular considera injustificada la convocatòria d'un Ple Extraordinari urgent per
tractar un tema com el que es proposa.

Ni el grup polític que presenta la moció ni el Batie han fet el que es habitual a cada

convocatòria de Ple urgent i extraordinari: posar amb avis i tancar data amb un preavís
telefònic, símptoma clar del seu tarannà amb aquesta proposta que avui ha convocat al Ple.

El Grup polític instant de la moció oblida amb molta facilitat quan vol que cada ple
extraordinari suposa una despesa afegida al funcionament de l'ajuntament.

El Grup polític instant de la moció no es capaç de presentar unes línees mínimes de consens

polític amb un tema tan important com el que proposa, tot i tenint en compte que no està a

disposició d'oferir un marc de consens ni tan sols de mínims.

El Grup polític instant de la moció diu que "aquesta nova situació demana que s'obri un

procés constituent ..

"

quan la realitat es que confon un desitg de partit amb una realitat: les

situacions no demanen res, es el partit el que la demana.

El Grup polític instant de la moció oblida que el model de Estat ja va esser objecte d'un

consens polític amplíssim i es va sotmetre a votació popular amb el referèndum per a

l' aprovació de la Constitució de 1978, concretament el 6 de desembre de 1978, aprovat amb

el 87,78% dels vots a favor.

Per aquests motius el Partit Popular de Puigpunyent i Galilea fa seves ses declaracions de la

Secretaria general del Partit Doña Maria Dolores de Cospedal:

"La democràcia espanyola, el progrés de la nostra nació en les últimes dècades, no es pot
entendre sense la figura de Don Juan Carlos. El Rei ha sabut ser-ho de tots els espanyols, en

una Espanya constitucional, i el referent també de tots els espanyols en un moment clau com

va ser la Transició i també després: un cap de l'Estat equilibrat, representatiu i proper, més enllà

de crisis econòmiques, socials i d'esdeveniments de tot tipus.

Sempre, absolutament sempre, el Rei Don Juan Carlos ha representat el necessari punt de

trobada perquè la convivència de tots els espanyols fos possible.

Per fer això possible, sempre va compter amb la inestimable ajuda i suport de la seva Majestat,
la Reina Donya Sofia.

Si Espanya ha estat i és un dels països amb major desenvolupament econòmic i social del món

es deu, en una part no petita, a la figura de Don Juan Carlos. Si som avui el país que som l'hi

devem en gran manera a la capacitat de consens, de diàleg i de responsobilitot que sempre

va encarnar el nostre monarca.

La seva Majestat el Rei Don Juan Carlos és molt més que un personatge històric. Avui és molt

complicat resumir en unes poques paraules la seva aportació. Necessitarem molt temps per

valorar realment la seva contribució.
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I des del Partit Popular li volem donar les gràcies per ser el nostre Rei, el Rei de tots els espanyols
sense excepció. Un agraïment profund i sincer a la seva labor per Espanya.

Com a Secretària General del Partit Popular vull posar de manifest la lleialtat del meu partit
cap a la Corona, expressada tant per a La seva Majestat el Rei com en aquests moments per
al Príncep hereu, Don Felipe.

Des del Partit Popular volem també destacar l'absolta normalitat en el procés successori en un

context d'estabilitat institucional garantit per la nostra Constitució. Després de gairebé 40 anys
de democràcia, el nostre país ha demostrat ser prou madur com per afrontar un procés de
successió amb serenitat i amb altura de mires en la nostra Corona.

Comencem a escriure un nou temps, que amb tota seguretat serà un digne hereu del

protagonitzat per la seva Majestat el Rei.

El Rei Don Juan Carlos ha estat el Rei de tots els espanyols i estem convençuts que el seu fill, el

Príncep d'Astúries, també ho serà.

El Príncep és la persona més preparada per assumir l'enorme repte que suposa succeir-li en la
Corona. La seva preparació, el seu caràcter, l'amplia experiència en els assumptes públics, les
seves qualitats i el seu compromís amb Espanya són una clara garantia que com a cap d'Estat
sabrà estar a l'alçada de les necessitats del nostre país.

I el repte és enorme, precisament, per tot el que ha sabut construir aillarg de molts anys el Rei
Don Juan Carlos.

Espanya avui, des de tots els seus racons, amb admiració i respecte, li dóna les gràcies. Avui i

sempre".

El Grup polític del Partit Popular a Puigpunyent i Galilea fa seves també les declaracions des
President de la Federació Espanyola de Municipis y Províncies (FEMP):
"La FEMP mostra a Don Juan Carlos el reconeixement del moviment municipalista espanyol al
seu regnat: el President de la Federació i Batie de Santander, íñigo de la Serna s'ha referit al
monarca com a "artífex i garantia de l'arribada i consolidació de la democràcia a Espanya",
recordant el seu paper com a pilar de les institucions en els moments més difícils i referència

permanent del nostre sistema democràtic. "La tasca exercida per Don Juan Carlos ha estat
una mostra contínua de compromís amb Espanya i amb els seus ciutadans, un treball que ha
dignificat la institució de la Monarquia i que ens ha situat entre els sistemes més estables del
món". Fora de les nostres fronteres, ha afegit, "el Rei ha estat el millor ambaixador que el nostre

país ha pogut tenir, pel seu compromís i saber fer, i pel seu paper de mediador, molt més allà
de la diplomàcia".

"La resposta de les nostres demandes han obtingut des de la Casa Real sempre ha estat

ràpida i positiva. La seva Majestat va estar al nostre costat a Vitòria, quan la democràcia

municipal va complir 20 anys, i ens va rebre a La Zarzuela en cadascuna de les ocasions en les
quals l'hi sol �icitem. Sempre s'ha mostrat com un Rei preocupat pels municipis i prova d'això
ha estat d'interès demostrat aillarg de tot el procés d'elaboració de l'ultima reforma local, un

interès que, des del moviment municipalista, tots li agraïm".
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El President de la Federació mostra la seva confiança en la figura de Felipe de Borbó com a

proper Rei, i ho qualifica com a "digne hereu, format i capaç d'assumir la tasca de regnar a

Espanya".

I per finalitzar el Partit Popular de Puigpunyent i Galilea fa seves ses declaracions des Consell de
ministres de 3 de juny:

"Des de la seva proclamació com a Rei, Don Juan Carlos va voler ser-ho, i ho ha estat, de tots
els espanyols. Sense el seu impuls i lideratge la Tronsició. senzillament, no hauria estat possible.
El seu esforç, juntament amb el de tots els que van contribuir a l'adveniment de la democràcia,
va culminar en la Constitució, aprovada per referèndum el 6 de desembre de 1978
sancionada pel Rei en la sessió solemne de les Corts Generals del27 del mateix mes i any.

Si Espanya és avui un Estat de Dret, modern i democràtic, que ha aconseguit altes cotes de
benestar social i protagonisme a Europa i en tot l'escenari internacional, es deu, en gran
manera, al regnat de Don Juan Carlos I.

La Constitució va designar al Rei com el símbol de la unitat i permanència d'Espanya, àrbitre i
moderador dels poders de l'Estat i el màxim representant de la nació espanyola.

Durant aquests 39 anys, el Rei ha exercit les seves altes funcions constitucionals de forma
decidida i lliurada, tant dins de les nostres fronteres, com en l'àmbit internacional, contribuint
de forma decisiva al fet que Espanya sigui un actor important i respectat en el concert de les
nacions.

I aquesta labor no ha estat sempre fàcil. En els moments en què el nou marc de convivència
es va veure en perill, la intervenció del Rei al servei dels espanyols i de la seva democràcia va

ser decisiva, assegurant els fonaments de llibertat i concòrdia sobre els quals es va erigir el nou

Estat social i democràtic de Dret. El Govern vol expressar públicament la seva lleialtat, afecte i

gratitud a SS. MM. els Reis, Don Juan Carlos i Donya Sofia, pel seu lliurament i dedicació a

Espanya i als espanyols durant el seu regnat.

La Constitució assegura la normalitat en la successió a la Prefectura de l'Estat.

Una vegada que l'abdicació sigui efectiva, donarà començament el regnat de l'avui Príncep
d'Astúries, Don Felipe de Borbó i Grècia. El Govern vol expressar la seva seguretat que la seva

formació, caràcter, experiència i vocació de servei a Espanya li permetran exercir
adequadament les seves funcions al servei de la nostra Pàtria, i enfortir la Monarquia
parlamentària, que la Constitució proclama com a garantia de la unitat, progrés, concòrdia i
benestar de tots els espanyols."

A continuació intervé el Sr Batie de lPG, en primer lloc vol intervenir només en aspectes que no

tenen a veure en defensar la moció, més be en aclariments a la convocatòria del plenari.
Abans de res recriminar al Sr. Deudero que només digui mitges veritats, en definitiva mentides,
per començar des de PP s' ha dit que aquest ple extraordinari costarà al Ajuntament unes

despeses que no són certes.

Des de fa temps, per part d'aquest Ajuntament es va prendre l'acord, a proposta precisament
del batie, que els Plens extraordinaris, a no ser els obligatoris ( aprovació del pressupost, sorteig
de taules electorals,etc) no es cobraran dietes, manifestació que en diverses ocasions ha fet el
PP insinuant que es fan plenaris extraordinaris només per poder cobrar les dietes, cosa que no

es així, advertint al grup PP de que en aquest Ajuntament es convocaran tots els plenaris
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Per part del Sr. Batie manifesta que estan disposats a retirar els punts 3 i 4 de la moció, però en

cap cas els números 1 i 2 ja que són l'essència de la moció. Referent a les paraules "caduc i
obsolet" tampoc és negociable retirar-les per l'exposat per la Sra. Morell. A més entendria que
seria una incongruència el fer-ho després de que aquest plenari hagi aprovat innumerable
nombre de mocions defensant els drets de les dones i hi hagi una regidoria d'igualtat.
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extraordinaris que siguin necessaris per benefici del poble, per la qual cosa li agradaria que el
Sr Deudero rectifiqués damunt aquest aspecte.

Per altra banda, és cert que el grup lPG, no va presentar-se a les eleccions europees i que
tampoc varen donar suport a cap grup dels que es presentaven, però són conscients dels
resultat electorals i capaços de fer-ne la nostra lectura

En relació a la convocatòria d'aquest Plenari, es va convocar divendres, Es va convocar a

l'hora habitual, això si, en dilluns, quant l'habitual es que sigui en dimarts, l'urgència ja s'ha

explicat en el moment de la ratificació per part del ple de la mateixa, però el temps entre la
convocatòria i la sessió era més que suficient, i més tenint en compte de que tots els regidors,
excepte el Sr. Deudero tenen la seva residència habitual en el terme municipal de

Puigpunyent, per la qual cosa es fàcil d'acudir a l'Ajuntament

Per part del Sr Toni Marí del PSOE, es manifesta que per part del seu grup s'està a favor de
l'urgència ja que qualsevol partit té dret a qualificar d'urgència un assumpte, baldament trobi
que un debat tan complicat no es pot fer a través d'una moció d'urgència.

El PSOE té una base republicana, però també defensa la Constitució actual, baldament això
no vol dir que no es pugui canviar. El PSOE advoca per una reforma de la Constitució a nivell
de tot s'Estat Espanyol, però també entén que això no es pot fer a través de mocions.

Dintre la moció del Independents consideren que hauria coses que s'haurien de canviar:

1.- La interpretació que ellPG fa de les eleccions, es una interpretació personal d'aquest grup,
per la qual cosa cadascú dels grups amb representació política en aquest Ajuntament pot fer
la seva.

2.- L'afirmació de que "replantejar l'actual configuració de l'estat, caduca i obsoleta" troba

que hi es de demés, el PSOE troba que pot esser millorable i dinàmica, però aquesta sol.lució

que es va donar al seu moment, ha duit a l'actual estat de dret.

3.- La proposta d'acord barreja una sèrie de coses que el PSOE considera que no s'haurien de
mesclar, com es per exemple I' utilització estiuenca del Palau de Marivent per la fomilio Reial

Per lo qual per part del PSOE es troba que no es pot donar suport a aquesta moció si no es

modifiquen aquests punts de la proposta

Per part de la Sra. Margalida Morell, portaveu de IPG pren la paraula i es diu que la gran
majoria d'aquesta taula no varen votar l'actual Constitució degut a la seva minoria d'edat en

aquell temps, per la qual cosa troba important que les noves generacions de ciutadans puguin
triar el model d'estat que volen en aquest moment

Referent al que diu el Sr. Marí reclamant la retirada de l'exposició de motius de les paraules
"caduca i obsoleta", entenem que un model on l'únic mèrit, per ser el futur cap de l'estat, és
ser el primogènit baró, dins ple segle XXI és un model caduc i obsolet.
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Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots a favor del Sr. Gabriel Ferrà

Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, les abstencions del
Sr. Toni Marí Enseñat, Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i els vots en

contra del Sr. Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 hores trenta
minuts i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la

Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

Govern de les Illes Balears

Gabriel rrà Martorell
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 24 DE JUNY DE DOS MIL CATORZE

Dia: 24 de Juny de 2014.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó

IPG
IPG

IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusa la seva absència la Sra. Margarita Martorell Ribot del PP

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les Actes de les sessions del dies extraordinària 20 de maig, ordinària de 27

de maig i extraordinària de 9 de Juny de 2014

A instància del Sr Deudero del PP, a l'acta del dia 27 de maig s'efectuaran les següents
modificacions:

A la pàgina 3, el paràgraf quart que darà redactat de la següent manera:

" El Sr Deudero del PP, intervé i diu que després de 3 anys de legislatura, el CIM segueix amb la
seva política de donar cobertura a infraestructures i serveis i al dia d'avui ja es comencen a

atendre deutes pendents i es pot començar a fer política de donar subvencions, per la seva

part dona l'enhorabona a l'equip de govern per haver presentat un projecte molt necessari

pel poble."

El sr Batie intervé i diu que el projecte de Puigpunyent ha estat el que mes puntuació va

obtindre

A l'acta del dia 9 de Juny, i a instància del Sr Toni Marí del grup PSOE, a la pàgina 6, després
del punt 3 t s'afegirà:

" i fa la següent proposta d'acord: " El Plenari de l'Ajuntament de

Puigpunyent considera imprescindible plantejar una reforma constitucional que actualitzi el
marc de convivència a la realitat actual. Des de el diàleg i l'acord validat per un referèndum,
en els termes previstos pel títol X de la Constitució Espanyola que legitimi novament les nostres
normes bàsiques de convivència en el marc d'un nou pacte constitucional. El Grup IPG

rebutja les modificacions propostes pel grup socialista".

Una vegada efectuades les anteriors modificacions s'aproven ses actes per unanimitat.
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2.- Aprovació modificació Ordenança reguladora subministrament d'aigua

Considerant del màxim interès per a aquest municipi l'aprovació de l'ordenança que reguli el
subministrament de l'aigua potable, ja que la que en aquest moments te aprovada
l'Ajuntament de data 8 d'abril de 1999, per la seva antiguitat no compleix amb les actuals
necessitats d'aquest Municipi,

Considerant que amb data 16 de Juny de 2014, es va emetre informe de Secretaria en relació
amb el procediment i la legislació aplicable per a l'aprovació de I 'ordenança, i que la
Comissió Informativa corresponent va informar favorablement en data 20 de Juny de 2014

Realitzada la tramitació corresponent i atesa la competència del Ple, en virtut dels articles

22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i del article
102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es

proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'ordenança Municipal que regula el subministrament de l'aigua
potable, que diu el següent:

TíTOL I DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

Article 1 r.- Obligació de subministrar aigua potable.

L' Ajuntament de Puigpunyent assumeix I' obligació de subministrar aigua potable als titulars de
béns immobles situats a les zones on hi ha instal �ada la xarxa general de conducció, d'acord
amb les disposicions de la present Ordenança.

En cap cas existirà l'obligació de subministrament per a usos agrícoles.

Article 2n.- Exigibilitat del subministrament d'aigua.

L'obligació de subministrament d'aigua potable establerta a l'article anterior, que assumeix
I' Ajuntament, serà exigible únicament quan la canonada existent a la via pública amb la qual
confronti el solar on s'hagi de subministrar l'aigua, tingui la dimensió suficient que permeti un

servei correcte en condicions normals i regulars de cabal i pressió, sempre que no hi hagi
dificultats tècniques que ho impedeixin.

On no existeixi xarxa general de distribució d'aigua no podrà exigir-se el subministrament

municipal fins que s'hi instal ii.

Tanmateix, podrà contractar-se el subministrament d'aigua a les zones on l'Ajuntament no

pugui garantir, per manca de pressió, cabal, o altres circumstàncies, un subministrament
correcte. En aquests casos, es farà constar en el contracte les causes que poden impedir el
normal funcionament del servei, i I' Ajuntament quedarà eximit de qualsevol responsabilitat per
les irregularitats que puguin produir-se, sense que l'abonat pugui formular reclamació per tal

concepte.

Article 3r.- Necessitat del contracte
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No es durà a terme cap subministrament si l'usuari de l'aigua no ha subscrit prèviament el
corresponent contracte.

TíTOL II DEL CONTRACTE

Article 4t.- Contractació de subministrament d'aigua.

El subministrament d'aigua potable es contractarà pels titulars de l'immoble a llurs representats
legals a voluntaris amb l' Ajuntament mitjançant contracte de subministrament signat per les
dues parts.

Serà de compte i càrrec dels interessats el pagament dels imposts, arbitris, taxes a drets que
gravin el contracte.

La contractació serà sempre a reserva que es facin les instal·lacions necessàries, amb les
condicions que estableixi l' Ajuntament per a cada cas.

Serà condició indispensable per formalitzar l'alta del servei de l'immoble en els apartats al i b]
de l'article següent, que el sol·licitant presenti el títol de propietat, el Butlletí d'instal·lador i
certificat de final d'obra a cèdula d'habitabilitat.

Serà condició indispensable per formalitzar l'alta del servei en l'apartat cl de l'article següent,
que el sol iicitont presenti el títol de propietat.

Serà condició indispensable per formalitzar l'alta del servei en el apartat dl de l'article següent,
que el sol íicitont presenti el títol de propietat i tingui concedida la llicencia municipal d'obra.

Article 5è.- Tipus de contractació.

El subministrament d'aigua potable podrà contractar-se:

al Per a usos domèstics a habitatges.

b] Per a usos comercials.

cl Per a usos domèstics a solars, sempre condicionat que la disponibilitat d'aigua sigui suficient
per atendre sense problemes els usos assenyalats a l'apartat al i b] anteriors.

dl Per a obres, sempre que el sol·licitant tingui concedida llicència municipal i durant la seva

vigència

el Per a altres usos, serà necessari un conveni especial, sempre condicionat a disponibilitat
suficient.

Fora dels casos prevists en els esmentats convenis especials, queda prohibit fer servir l'aigua de .

la xarxa municipal per a usos no prevists en aquest article. Concretament queda totalment
prohibit emmagatzemar aigua en aljubs, dipòsits, pous, fonts, piscines a per qualsevol altre
sistema.

Article 6è.- Canvi del titular del contracte.
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Les finques que actualment tinguin un sol contracte per subministrar vàries unitats d'habitatges
o locals, hauran de formalitzar nous contractes, en els termes del paràgraf anterior, quan es

facin obres de reforma major.
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Els contractes es formalitzaran amb el titular de la finca (subjecte passiu). Quan el titular de la
finca canvií per qualsevol motiu haurà de sol ücitor de I' Ajuntament la rescissió del contracte o

baixa en l'abonament. El nou comprador o titular, sol-licitorò a I' Ajuntament el subministrament
al seu nom, i signarà un nou contracte presentant el títol de propietat.

Es considerarà com a infracció la utilització dels serveis contractats per l'anterior abonat.

Article 7è.- Contractació índlvlduclltzcdc.

El subministrament d'aigua s'ha de contractar per cada part determinada d'un edifici

susceptible d'utilització independent; és a dir, s'han de formalitzar tants contractes com

habitatges i locals hi hagi en un edifici.

Article 8è.- Drets de connexió

Les persones que sol -ícltín la utilització del servei hauran d'abonar els drets de connexió que
assenyali la corresponent Ordenança Fiscal.

Article 9è.- Prohibició d'estendre el subministrament d'aigua.

Es prohibeix estendre el subministrament d'aigua potable contractada a altres finques o

habitatges, tant si són veïnes com no, encara que siguin del mateix propietari; excepte
autorització per escrit de I' Ajuntament per motius que es considerin justificats.

Article 10è.- Prohibició de revendre aigua.

Queda totalment prohibit per a l'abonat la revenda d'aigua potable subministrada per
I' Ajuntament.

L'incompliment d'aquesta prohibició serà motiu suficient perquè l'Ajuntament pugui resoldre

unilateralment el contracte de subministrament, sense perjudici de les sancions administratives i

judicials que puguin correspondre.

Article 11 è.- Termini de duració del contracte.

La durada del contracte a què fan referència els apartats a) i b) de l'article 5è d'aquesta
Ordenança serà indefinida. La dels altres tipus de contracte serà la que en cada cas

s'assenyali al propi contracte.

La durada dels contractes es prorrogarà automàticament, per períodes mensuals, si cap de les
dues parts comunica a l'altra, amb trenta dies d'antelació a la finalització del termini inicial o .

qualsevol de les pròrrogues, la seva intenció de donar-lo per resolt.

TíTOL III QUOTA DEL SERVEI, CONSUM I PREU

Article 12è.- Quota de servei.
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S'estableix una quota de servei trimestral que es meritarà el primer dia de cada trimestre
natural en relació amb la modalitat de cada contracte, a càrrec de l'abonat, tant si s'ha
enregistrat o no consum pel comptador.
Les quotes de servei seran les que estableixi l'Ordenança fiscal.

Article 13è.- Del consum

El consum d'aigua potable que faci l'abonat, serà mesurat per metres cúbics, mitjançant un

aparell comptador instal tot a tal efecte.

A aquests efectes l'abonat manifestarà el nombre de persones que habitaran en el lloc del
subministrament, ja sigui en el moment de subscriure el contracte o, posteriorment, quan es

produeixin alteracions.

L'Ajuntament se reserva el dret de realitzar les comprovacions oportunes. En el cas de locals
comercials i altres modalitats de contractació, s'establirà un nombre d'habitants teòric, en
funció de l'activitat que es pretengui desenvolupar.

L'aigua no consumida en un trimestre no es podrà acumular a cap altre.

Quan qualque comptador enregistri un consum superior als 3.000 litres/ dia, no existeixi
justificació raonable,

l'Ajuntament podrà prendre la mesura cautela de tallar el subministrament per tal d'evitar
posar en periliia resta de subministrament al poble, i fins que el problema quedi subsanat

Article 14è.- Consum estimatiu

En cas d'un deficient funcionament de l'aparell comptador, I' Ajuntament podrà establir un

consum estimatiu, en funció de la mitjana enregistrada pel mateix comptador en el mateix
període dels dos anys immediatament anteriors, o, si no es disposés d'aquesta dada, de la
mitjana, en el període de funcionament incorrecte, de la totalitat dels usuaris del mateix tipus
de contracte.

Article 15è.- Preu

L'Ordenança fiscal corresponent establirà el preu de l'aigua potable sota el principi d'establir
una tarifa progressiva, de manera que com major sigui el consum, més car resulti per metre
cúbic.

Article 16è.- Manca de pagament

Per manca de pagament del rebut emès per l'Ajuntament a l'abonat pel consum d'aigua
realitzat, i pels altres conceptes contemplats a l'Ordenança fiscal, s'iniciarà la via de
constrenyiment, d'acord amb la normativa tributària que regula el cobrament dels tributs
locals.

Quan es produeixi I'impagament de dos rebuts, un mes desprès del venciment del segon, es

requerirà al titular per tal que pagui o justifiqui la falta de pagament en el termini de 15 dies.
Passat aquest termini, si no s'ha atès el requeriment i no es tracta d'un habitatge habitual, es

tallarà el subministra prèvia comunicació al titular, amb un mínim de una setmana d'antelació
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a la data de tallament del subministrament. Si es tracte d'habitatge habitual, la policia o

serveis socials redactaran un informe per establir les circumstàncies i fer una proposta de
resolució al Batie. S'evitarà provocar situacions d'exclusió social.

TíTOL IV ESCOMESES I INSTAL -LACIONS

Article 17è.- Connexió a la xarxa

S'entendrà per escomesa, als efectes d'aquesta Ordenança, el ramal de canonada
necessària per dur l'aigua des de la xarxa general fins a la clau de pas instal Iodo abans del

comptador de l'abonat.

La instol lcció de l'escomesa amb les seves claus de maniobra i els seus aparells de mesura,

serà efectuada per I' Ajuntament.

L'aigua s'agafarà, quan sigui possible, de la canonada general més propera a l'immoble

objecte de subministrament i s'hi conduirà per l'escomesa.

L' Ajuntament, mitjançant el personal que designi, és l'únic competent per fer l'escomesa pel
subministrament d'aigua potable als seus abonats.

S'instal �arà, amb caràcter general, una escomesa per a cada habitatge, local o edifici.

L'Ajuntament establirà les característiques de l'escomesa pel que fa a la pressió de l'aigua,
consum probable, situació i característiques deilloc de subministrament.

Article 18è.- Pressupost de la instal Iocló o canvi d'ubicació de la instal iació existent.

Quan es sol �iciti el subministrament d'aigua potable, I' Ajuntament formularà un pressupost de
les despeses que previsiblement s'hagin de produir per poder subministrar aigua a l'abonat. En

el pressupost no s'inclourà el preu de fer la sèquia necessària per instal �ar la presa, que serà a

càrrec del sollicitont. el qual haurà d'assumir també el cost de reposar el paviment en les
mateixes condicions que estava.

Article 19è.- Pagament de l'import de la instal iació o canvi d'ubicació de la instal Ioclô
existent.

Una vegada acceptat pel sol·licitant el pressupost o resoltes les reclcmocions que s'hagin
formulat, aquest haurà d'ingressar el seu import a la Dipositaria de Fons de I' Ajuntament.

Seguidament es procedirà a l'execució del treballs pressupostats, en un termini màxim de

trenta dies.

Feta la instolloció es lliurarà liquidació detallada de les despeses definitivament ocasionades.

Article 20è.- Propietat de les instal iacions.

Serà de propietat municipal la presa, la clau de pas col-locodo abans del comptador, el propi
aparell comptador i la vàlvula de retenció.

Serà de propietat de I' abonat, la clau de pas i tota la instol ioció que hi hagi posterior al

comptador, així com la caseta on s'hi ubica.
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Article 21 è.- Despeses de reparació, manteniment i conservació.

Serà de compte i càrrec de l'abonat les despeses de reparació, manteniment i conservació
de la instolloció de subministrament d'aigua des del comptador fins al final de la seva

instol ioció de distribució interior o particular. I de compte i càrrec de I' Ajuntament, els

corresponents a la presa i comptador.

Els treballs i operacions de millora de la ínstol lccíó. fets a petició de l'abonat, sobre l'escomesa

d'aigua seran de compte i càrrec de l'abonat.

Article 22è.- Instal iació interior de l'abonat.
La instol lcció interior o particular de l'abonat haurà de fer-se per lnstol Icdors autoritzats pels
Organismes competents.

L' Ajuntament només subministrarà aigua a un immoble quan hagi donat la seva conformitat a

la ínstollccíó i distribució interiors.

Article 23è.- Intervenció de l'Ajuntament en instal iacions particulars.

L' Ajuntament podrà intervenir, inspeccionar o comprovar els treballs, materials i operacions
que es realitzin a la caseta del comptador i a la instal Iccíó particular de l'abonat.

Amb aquesta finalitat l'abonat haurà d'autoritzar al personal designat per I' Ajuntament
l'entrada ailloc on es trobin les esmentades instal·lacions, en hores hàbils.

L'abonat haurà d'ajustar les seves instol-locions particulars de distribució d'aigua, a la
normativa que les reguli, i a les prescripcions que li formuli I' Ajuntament.

L' Ajuntament podrà denegar el subministrament d'aigua potable quan les instol-locions

particulars de l'abonat no reuneixin les degudes condicions.

Article 24è.- Prohibició en instal iacions interiors.

Queda prohibit a l'abonat efectuar qualsevol operació, manipulació o treball a la presa, clau
de pas anterior al comptador i al propi aparell comptador, amb qualsevol finalitat.

Aquests actes i operacions seran considerats constitutius de frau a I' Ajuntament, i els

responsables queden subjectes a les sancions establertes en aquesta Ordenança i per les lleis

corresponents.

Article 25è.- Instal iacions interiors insegures.

Quan a judici de I' Ajuntament la instal loció particular de l'abonat no reuneixi les condicions
necessàries de seguretat i aptitud per a la finalitat a què es destina, I' Ajuntament comunicarà
a l'abonat que la substitueixi, modifiqui o arregli, en el termini que se li assenyali, segons la
circumstància del cas.

Vençut el termini concedit, sense que l'abonat hagi complit l'ordre donada, es podrà
suspendre el subministrament d'aigua fins que l'esmentada instal lcció particular reuneixi les

degudes condicions de seguretat.
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Article 26è.- Visites d'inspecció.

L' Ajuntament, mitjançant els seus agents o treballadors degudament autoritzats, podrà fer
visites d'inspecció en hores hàbils en els punts que es trobi la presa d'aigua, comptador i
instal Iccíó particular o interior de l'abonat. Quan l'abonat impedeixi l'entrada en el lloc al

personal que, autoritzat per l' Ajuntament, tracti de revisar les instal Iocíons. es podrà suspendre
el subministrament d'aigua, sempre que consti la negativa manifestada davant testimonis o en

presència de qualque Agent de l' Autoritat.

TíTOL V DEL COMPTADOR

Article 27è.- Aparell comptador.

L' Ajuntament subministrarà aigua potable al seus abonats, el consum de la qual serà sempre
mesurat per un aparell comptador instal Iot amb aquesta finalitat.

L'aparell comptador del consum d'aigua potable que tingui l'abonat haurà d'ésser del tipus,
classe i característica que assenyali en cada cas l'Ajuntament, d'entre els homologats per la
Conselleria d'Indústria.

Article 28è.- Instal Iocló del comptador.

Serà feta pel personal que designi l'Ajuntament dins una caseta construïda per l'abonat amb

aquesta exclusiva finalitat, situada a la paret de tancament del solar, o, si no n'hi ha, a la

façana de l'immoble, o al lloc que assenyali l'Ajuntament, sempre accessible des de la via

pública. Les dimensions, forma i material de la caseta de comptadors seran fixades per
l'Ajuntament. A l'annex I d'aquesta Ordenança hi figuren els plànols de la caseta de

comptadors.

Abans del comptador, dins la caseta, es col·locarà una clau de pas, un filtre i un reductor de

pressió, i després del comptador una vàlvula de retenció, una clau de comprovació i purga i
una clau general segons queda reflectit en l' ANNEX 1.

Fora de la caseta de comptadors, els abonats estan obligats a instal ior una clau de pas a

l'entrada de la seva instal Iocló interior o particular, situada sempre després del comptador.

Quan una sola escomesa hagi de subministrar aigua a més d'un abonat en un mateix
immoble, s'haurà d'instal·lar una bateria, degudament homologada, capaç de muntar tots els

comptadors que precisa l'immoble. Ha de comptar amb una clau de pas i una vàlvula de
retenció general, i un desguàs directe a la voravia, estarà ventilada i la seva porta haurà de
ser d'un o més fulls de tal manera que quan s'obrin deixin lliure tota l'amplada del quadre. La
clau d'aquestes portes serà del tipus universal.

Quan s'hagués de procedir a substituir un comptador per un altre de diàmetre major, i fos

indispensable ampliar la caseta, les obres d'adequació correran a càrrec de l'abonat.
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En cas de que un abonat rebi el subministrament d'aigua potable amb una pressió inferior 02

quilograms es podrà adoptar la solució tècnica adient sempre amb l'autorització prèvia de

l'Ajuntament. Aquesta autorització s'haurà de reflectir en el contracte.

Article 29è.- Precinte del comptador.

L'aparell comptador es precintarà amb un plom que durà la marca de l'Ajuntament per tal de

garantir que no es manipula.

Article 30è.- Substitució o canvi del comptador.

Quan es detecti un funcionament anormal de l'aparell comptador, podrà ser comprovat a la

pròpia instol lcció de l'abonat pel personal designat per l'Ajuntament, o bé, una vegada
retirat, en un laboratori autoritzat. Si es confirma el funcionament defectuós, I' Ajuntament
podrà efectuar les reparacions o substitucions reglamentàries que escaiguin.
Si fos a denúncia de l'abonat, les despeses que per aquest motiu es produeixin, seran al seu

càrrec quan el comptador estigui en perfectes condicions de funcionament, i de compte de
I' Ajuntament quan no es trobés en perfectes condicions.

Article 31è.- lectura del comptador i facturació.

El consum de l'aigua subministrada a cada abonat, es determinarà mitjançant lectura

practicada trimestralment en el comptador destinat a l'efecte, per treballadors municipals.

L'abonat te l'obligació de permetre l'entrada del personal encarregat de la lectura del

comptador, en eilloc on es trobi instal Iot.

La recaptació de l'import de l'aigua es farà trimestralment mitjançant rebut. Tant en les altes
com en les baixes es liquidarà el trimestre en què es produeixi, sense perjudici que la petició de
baixa sigui atesa immediatament.

Les reclamacions sobre la recaptació per possibles errades de càlcul i altres motius, es faran
davant el Batie, acompanyant els rebuts que es creguin erronis. La resolució que dicti esgotarà
la vio administrativa.

Article 32è.- Abonament trimestral per a conservació del comptador i d'altres elements.

Els abonats pagaran trimestralment una quota per a conservació del comptador i demés
element, de l'import que assenyali l'Ordenança fiscal corresponent.

TíTOL VI INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE

Article 33è.- Interrupció en el subministrament d'aigua.

L' Ajuntament no serà responsable davant els seus abonats de la interrupció, irregularitats o

restriccions que es produeixin en el subministrament d'aigua, quan siguin motivats per avaries,
força major, o qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat.

Article 34è.- Suspensió del subministrament per avaria.
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Quan per raons d'avaria, neteja de les instal·lacions, etc. s'hagi de suspendre el
subministrament d'aigua als seus abonats, l' Ajuntament ho farà saber particularment o

públicament en 48 hores d'antelació; excepte quan es tracti d'avaries produïdes
inesperadament i d'urgent reparació. En aquest cas es farà públic en el menor termini possible.

En la mesura que sigui possible l' Ajuntament donarà a conèixer als seus abonats el temps que
hagi de durar la suspensió del subministrament d'aigua.

TíTOL VII DE lES FALTES I lES SEVES SANCIONS
Article 35è.- Correcció de les infraccions

Correspon al Batie la correcció de les infraccions que es cometin respecte les normes de la
present Ordenança.

Les infraccions a què es refereix el present títol es classifiquen, d'acord amb la seva entitat, en

lleus, greus i molt greus.

Article 36è.- Faltes lleus

Són faltes lleus les següents:

- Conduir, en part o totalment, l'aigua en un altre lloc del que està destinada.

- Subministrar aigua a habitatges que no tinguin el servei contractat, encara que no constitueixi
revenda.

- Obrir o tancar la clau de pas lnstol ícdo dins la caseta de comptadors, sempre que no

s'espatlli.

Article 37è.- Faltes greus

Són faltes greus les següents:
- Executar lnstol locions sense haver complit, amb caràcter previ, els requisits prevists en aquest
Reglament.

- Impedir als treballadors municipals, degudament autoritzats, l'entrada als domicilis en hores
hàbils, per a la inspecció o investigació de les instal iocions

- utilitzar aigua sense haver subscrit contracte d'abonament o seguir amb el de l'anterior titular.

- Negar-se, els propietaris dels immobles, a realitzar les correccions dins les xarxes interiors que
assenyali l' Ajuntament.

- Obrir o tancar la clau de pas lnstol iodo dins la caseta de comptadors, si la manipulació fa
que s'espatlli.

- Reincidir en una falta lleu dins un període de 12 mesos.

Article 38è.- Faltes molt greus

Són faltes molt greus les següents:

ACTA PLE 24-06-2014 123



IJ
Govern de les Illes Balears

0659139

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

- Aixecar els comptadors instal lots sense autorització de I' Ajuntament, rompre els precintes, el
vidre o l'esfera i manipular-los.

- Establir ramals o derivacions que puguin ocasionar l'ús fraudulent de l'aigua per l'interessat o

per tercers.

- Utilitzar l'aigua indegudament.

- Obrir o tancar les claus de pas de la xarxa per persones que no siguin designades per
I' Ajuntament.

- Introduir modificacions a la instal Iocíó abans del comptador, sense prèvia autorització.

- Reincidir en una falta greu en un període de 12 mesos

Article 39è.- Sancions

Les infraccions a què es refereixen els articles anteriors seran corregides mitjançant les següents
sancions:
1. Les faltes lleus, amb multa des d'un 10% del sou mínim interprofessional (SMI) mensual fins a

un 15% del SMI mensual.

2. Les faltes greus, amb multa des d'un 15% del SMI mensual fins a un 30% del SMI mensual i

suspensió del subministrament d'aigua potable fins a un trimestre.

3. Les faltes molt greus, amb multa des d'un 30% del SMI mensual fins a un 60% del SMI mensual
i suspensió del subministrament d'aigua potable fins a un any.

Les conductes susceptibles de sanció administrativa, una vegada tipificades d'acord amb els
articles 36,37 i 38 de la present Ordenança, i en cas d'ésser objecte de sanció, seran multades
i la seva quantia es graduarà segons els següents criteris:

El perjudici causat per la infracció comesa.

La reincidència o reiteració.

Article 40è.- Procediment sancionador

La imposició de qualsevol sanció suposarà la incoació del corresponent expedient
sancionador de conformitat amb el que disposa el Reglament sancionador municipal.

Article 41 è.- Autoritat sancionadora

La facultat sancionadora correspondrà al Batie.

TÍTOL VIII COMPETÈNCIA I RECURSOS

Article 42è.- Competència Municipal.
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Serà de competència exclusiva de I' Ajuntament el coneixement i resolució de les qüestions
administratives que es puguin promoure en l'aplicació d'aquesta Ordenança, excepte els
recursos legals admesos per la Llei.

Correspondrà al Batie l'exercici de les esmentades facultats, que podrà delegar a un membre
de la Corporació que designi a tal efecte.

Article 43è.- Competència de la Conselleria d'Indústria.

Serà de competència de la Conselleria d'Indústria del Govern Balear, les qüestions o

assumptes tècnics o industrials, que amb ocasió de l'aplicació de la present Ordenança,
puguin produir-se i que per prescripció de la legislació especial d'Indústria li pugui
correspondre.

Article 44è.- Competència de la Jurisdicció ordinària.

Correspondrà a la Jurisdicció ordinària conèixer i resoldre les qüestions civils, mercantils i penals
que es plantegin amb motiu de l'aplicació d'aquesta Ordenança

Article 45è.- Recurs contenciós-administratiu.

Les resolucions de la Batlia, en la matèria que regula aquesta Ordenança, esgotaran la via
administrativa i contra aquestes, només es podrà interposar recurs contenciós administratiu.

DISPOSICiÓ DEROGATÒRIA

A l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança quedarà derogat l'Ordenança municipal del servei

d'aigua potable publicada al BOCAIB en data 8 d'abril de 1999 axis com totes les seves

modificacions que siguin anteriors a la present Ordenança.

DISPOSICiÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el BOIB

SEGON. Sotmetre el projecte de l'ordenança Municipal a un període d'informació pública, per
termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les II/es Balears i en el
taulell d'anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades

puguin examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.

TERCER. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals l de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en l'àmbit territorial d'aquest Municipi, que estiguin inscrites
en el registre municipal d'associacions veïnals i que el seu fi tingui relaciódirecta amb l'objecte
de la disposició. En cas de que no es presentés cap reclamació o suggeriment, aquesta acord
inicial s'entendrà, en virtut de la presumpció establerta en l'article 102 de la Llei 20/2006 de 15

de desembre, municipal i de règim local de les illes balears,definitivament adoptat sense
.

necessitat d' adoptar un nou acord exprés

QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
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Dita proposta es aprovada amb els vots favorables del Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra.

Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, Sr. Toni Marí Enseñat, Sra. Isabel
Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i les abstencions del Sr. Antonio Deudero Mayons
i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

3.- Donar compta de l'aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal Ordinari de 2013

Es dona compta del Decret de Batlia número 215/2014 que diu:

Atès que amb data 12 de Maig de 2014, s'incoà procediment per a aprovar la liquidació del

pressupost de I' exercici 2013

Atès que amb data 13 de Maig de 2014, es va emetre informe d'avaluació del compliment de
I' objectiu d'estabilitat pressupostària.

Atès que amb la mateixa data, va ser emès informe d'intervenció, de conformitat amb l'article
191.3 del text refós de la Llei de Hisendes locals.

De conformitat amb l'article 191.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i amb l'article 90.1 del Reial decret
500/1990, sobre matèria pressupostària.

RESOLC

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost general de 2013.

TERCER.- Ordenar la remissió de còpia d'aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la

delegació d'hisenda com de la comunitat autònoma, i això abans de concloure el mes de

març de I' exercici següent al què correspongui 1 .

QUART.- Tinent en compte que la liquidació pressupostària es situa en superàvit, de
conformitat amb I' article 32 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d' obril. d' estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, procedir a destinar aquest superàvit a reduir l'endeutament net

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Puigpunyent a 15 de Maig de 2014 del que, com a secretari,
en dono fe.
Quedant la Corporació assabentada de tot l'anterior.

4.- Moció PSOE per garantir els menjadors escolars l'estiu de12014-
Es procedeix a llegir la moció del PSOE de data 10de Juny de 2014, que diu:

Antoni Marí Enseñat, portaveu del Grup Municipal Socialista de I' Ajuntament de Puigpunyent
presenta la següent moció sobre:
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GARANTIR ELS MENJADORS ESCOLARS L'ESTIU DE 2014

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

Vetllar perquè els nostres menors tinguin una alimentació correcta ha de ser una prioritat per
aquest Ajuntament, com també ho ha de ser davant la situació de pobresa que afecta a una

important part de la població com a conseqüència de la llarga crisi i de les polítiques de
retallades i desmantellament dels serveis públics que patim.

Així ho reflecteix l'Enquesta de Condicions de Vida corresponent a 2013, publicada per l'Institut
Nacional d'Estadística, que indica que un de cada tres ciutadans (el 27,3%) es troba en risc de
pobresa o exclusió social. Resulta altament preocupant constatar que que el risc de pobresa
afecta, sobretot, als infants, tal com han insistit nombroses organitzacions no governamentals
com Save the Children, UNICEF, Creu Roja o Càritas.

El dèficit alimentari afecta al desenvolupament dels menors i augmenta el rise de patir
malalties i infeccions, però també té conseqüències en el desenvolupament potencial dels
infants i provoca desigualtats que, irremediablement, continuaran en el seu futur com a

persones adultes.

A pesar de la disminució d' usuaris i del risc de desaparició d'alguns menjadors a les escoles -

com a conseqüència de les retallades i retards en el pagament de les beques-, els serveis de
menjadors escolars han permès pal·liar en certa mesura aquesta dura realitat durant el curs

escolar, però aquesta necessitat pot quedar desatesa a partir del moment en que els centres
escolars i. també, els menjadors escolars, tanquin les seves portes un cop acabat el curs.

Fins i tot, la Defensora del Poble ha mostrat la seva preocupació aquests dies, i ha demanat
que els menjadors escolars no tanquin a l'estiu per poder continuar atenent als menors més
vulnerables que durant les vacances escolars poden veure agreujada la seva situació.

Comunitats Autònomes com Andalusia, Extremadura i Canàries ja han anunciat que els
menjadors escolars romandran oberts perquè els menors puguin continuar rebent una

alimentació adequada a un lloc en el qual no són estigmatitzats.

PROPOSICiÓ

El Ple de I' Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de les Illes Balears a:

1. Presentar un projecte al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per concorre al
repartiment dels 17 milions d'€ entre les comunitats autònomes, l'objectiu del qual sigui
mantenir oberts els menjadors escolars dels centres escolars durant les èpoques de
vacances escolars, per tal de proporcionar una alimentació suficient i equilibrada als
menors en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears i de Puigpunyent en particular.

2. Coordinar un Pla de Suport a l'Alimentació infantil entre les Conselleries d'Educació, Cultura
i Universitats, la Conselleria d'Afers Socials, els consells insulars i els ajuntaments de les Illes
Balears.
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3. Agilitzar les convocatòries de beques de menjador i el seu pagament de manera que tota
la tramitació es faci dins el curs escolar.

Per part de la senyora Margalida Morell de IPG es diu que considera que els menjadors escolar

gaudeixen d'una funció bàsica per garantir les necessitats dels col lectius mes necessitats que
no sap si a dia d'ara està garantides

EL Senyor Toni Marí del PSOE manifesta que hauria d'haver una línea seria d'ajudes i de gestió i
no només declaracions polítiques, baldament a Puigpunyent els menors no es queden
desprotegits ja que les possibles eventualitats estan cobertes pels pressupostos municipals

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables del Sr. Gabriel
Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, Sr. Toni Marí
Enseñat, Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i les abstencions del Sr.
Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

5.- Moció PSOE per beques de menjador, llibres de text i transport escolar

Es procedeix a llegir la moció del PSOE de data 10de Juny de 2014, que diu:

Antoni Marí Enseñat, portaveu del Grup Municipal Socialista de l' Ajuntament de Puigpunyent
presenta la següent moció sobre:

BEQUES DE MENJADOR,
LLIBRES DE TEXT I TRANSPORT ESCOLAR

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

Les partides destinades a les ajudes per menjador escolar s'han anat reduint any rere any,

pràcticament al mateix ritme que apujaven les xifres de l'atur i, conseqüentment, el nombre de
famílies abocades a la pobresa. Del milió d'euros pressupostat el curs 2010/11 es passà als 0'8
milions del 2011/12, i llavors als 0'59 del 2012/13: si prenem el primer curs com a referència, la
reducció ha estat del 41 % en dos anys.

En unes circumstàncies que requerien justament tot el contrari atès que hi ha més necessitats

que mai. Segons un informe d'Unicef ("La infancia en las Islas Baleares 2012-13"), eI32.4% deis
menors de 18 anys de Balears viu sota el llindar de la pobresa (renda familiar de 17.659 euros

anuals). Amb la cruesa de les xifres absolutes, l'informe conclou que gairebé 65.000 infants a

les Balears es trobaven el curs passat en condicions de pobresa. Tot fa pensar que avui dia la

situació és encara pitjor.

Retallades pressupostàries en aquest capítol no es poden justificar sota cap concepte: es

tracta d'una qüestió bàsica, que salta a la vista de qualsevol. Encara que, en honor a la
veritat, també s'ha de dir que la darrera partida, corresponent al curs 2013/14, s'ha vist
incrementada fins als 0'8 milions d'euros, de manera que s'ha tornat així als nivells del primer.
exercici del Partit Popular al capdavant de la Conselleria.

Aquest increment s'ha aconseguit gràcies, en part, als 100.000 euros d'ajudes de transport
escolar que l'any anterior es pressupostaren i no s'arribaren a convocar; i en part, als 91.226
euros que quedaren deserts a les darreres convocatòries per ajudes de menjador (Balears, 13

novembre 2013).
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Ara bé, en unes condicions socio-econòmiques en deteriorament progressiu, com s'explica
que sobrin diners destinats a alimentació infantil?

En quant a les ajudes per adquirir llibres de text, al llarg dels darrers anys, les diferents
administracions públiques han anat reduint o eliminant les diverses ajudes, programes i partides
econòmiques destinades a pal llor la greu càrrega anual que suposa per a les fornilles la

despesa en material escolar. La reducció de les partides per a subvencions de llibres de text, i
la reducció o eliminació de les ajudes per a fons de llibres han agreujat la situació. Una situació

que vulnera el dret a l' educació dels alumnes econòmicament més desfavorits, i que afecta
directament la igualtat d'oportunitats i l'equitat del sistema educatiu.

Les ajudes per a llibres de text que el Ministeri d'Educació destina a les Balears s'han retallat un

48,5%. Segons la resolució publicada dia 7 de gener de 2014 al Butlletí Oficial de l'Estat, la

partida corresponent a 2013 és de 366.549 euros, en contrast amb els 712.666 euros del 2012.

Tenim una notícia encara pitjor, l'any que ve no n'hi haurà res. José Ignacio Wert ha anunciat

que el 2014 el Ministeri deixarà de proporcionar aquestes ajudes, a part d'algunes quantitats
reduïdes per a Ceuta i Melilla.

Compensaran les subvencions autonòmiques les quantitats que es deixaran de percebre a

càrrec de l'administració central?

A nivell autonòmic, el més d'octubre de 2013, es convoquen les ajudes per a l'adquisició de
llibres de text i material didàctic en els nivells obligatoris de l' ensenyament amb una dotació
de 400.000 euros adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2012-2013.

Observem en primer lloc les dates de la convocatòria. Les ajudes per compte d'uns béns

adquirits el setembre de 2012 es convoquen més d'un any després, i es perceben, amb una

mica de sort, com a mínim ben avançat el 2014, al cap de dos anys de feta l'adquisició dels
llibres.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Puigpunyent presenta per a la
seva consideració i acceptació pel Ple Municipal d'aquesta corporació la següent proposta
d'ACORD:

L' Ajuntament de Puigpunyent insta el Govern de les Illes Balears a treballar per avançar cap a

una educació pública i de qualitat i per això, solllcitern que:

l . Aturi totes les retallades que s'han fet fins ara i les que es tenen projectades en tots els
àmbits que afecten el sistema educatiu arreu del territori (despeses de funcionament,
infraestructures, personal docent i no docent, programes de reutilització de llibres. ... )

2. Augmenti la inversió en educació pública, amb l'objectiu d'arribar al 7% del PIB, tal
com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els recursos

destinats als centres públics a les necessitats socials i educatives concretes .

.

3. Fomenti la col ioboroció de la Comunitat Educativa amb les administracions, es consulti
i es defineixin les línies d'actuació de forma conjunta, abans de prendre qualsevol
mesura de calat.

4. Posi en funcionament i/o recuperi iniciatives públiques de reforç a l'alumnat, tant en

horari lectiu com no lectiu, (programes de suport a la immersió lingüística, programes
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EXIT, PROA ... ) i de suport a les entitats (de forma especial a les AMIPAS) que es fan
càrrec de gestionar els serveis complementaris com el servei de menjador i el d'escola
matinera.

5. Garanteixi una ràtio docents/alumnat i alumnat/aula adequada en tots els centres
docents per fer possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de
l'alumnat.

6. Promogui una educació inclusiva i no segregadora en tots els àmbits, fent valer la

llengua catalana com a llengua vehicular i com a eina d'integració.

7. Mantingui i creï places gratuïtes suficients en centres de gestió pública a l'etapa
educativa de l'educació infantil de primer cicle (0-3) per garantir l'accés de tothom a

aquests serveis.

8. Defensi la Universitat Pública gratuïta i de qualitat, que garanteixi l'accés a tota la
societat i que faciliti la mobilitat amb unes dotacions de beques ajustades a les
necessitats reals, conseqüència de la nostra insularitat.

9. Asseguri una gestió pública, democràtica, participativa i directa als centres educatius

públics.

10. Aposti per una educació en valors encaminada a la formació de ciutadans i
ciutadanes autònoms, crítics i solidaris que superi una exclusiva concepció productiva i
mercantilitzada de l'ensenyament.

Per part de la Sra. Maria Lluïsa Pla lsern de IPG es manifesta que li pareix vergonyós dir que no

s'ha trobat un interlocutor vàlid per arribar a acords i consens amb la comunitat educativa, es

la postura defensada pel PP i per això tenen un conflicte amb totes les escoles públiques de les
illes. Que un President de la CAlB no sigui capaç de seurer-se i parlar d'aquest tema no se

entén i li pareix una postura antidemocràtica

El Sr Batie intervé i diu que la postura del màxim responsable de la CAlB, que després d'un any
no hagi estat capaç de dialogar, no diu res positiu de la seva persona que hauria ja de

desbloquejar aquest tema

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables del Sr. Gabriel
Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla lsern de lPG, Sr. Toni Marí
Enseñat, Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i les abstencions del Sr.

Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

6.-Moció PSOE per la difusió i promoció de la llengua catalana a l'ens Públic de Radio
Televisió de les Illes Balears

Es procedeix a llegir la moció del PSOE de data 10 de Juny de 2014, que diu:

Antoni Marí Enseñat, portaveu del Grup Municipal Socialista a I' Ajuntament de Puigpunyent,
presenta la següent moció

DIFUSiÓ I PROMOCiÓ DE LA LLENGUA CATALANA A L'ENS PÚBLIC DE RÀDIO I TELEVISiÓ DE LES
ILLES BALEARS
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EXPOSICiÓ DE MOTIUS

Fa algunes setmanes es va fer pública la intenció de la Direcció General de l'Ens públic de
radiotelevisió de les Illes Balears de canviar el registre formal de la llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears, utilitzat fins ara als informatius d'IB3 televisió, i passar a emprar un registre
colloquiol amb l'article salat, en teoria en defensa de les modalitats lingüístiques de les nostres
Illes, però sense tenir en compte la gran varietat existent entre illes, ans entre comarques i
municipis d'una mateixa illa.

Aquest aspecte va ser desmentit per la direcció de l'Ens, i des del Govern tampoc se'n
volgueren fer càrrec, ara bé, assessors lingüístics depenents del Govern confirmaren que
havien estat treballant en aquest sentit.

Aquesta decisió es pretenia prendre sense comptar amb l'assessorament de l'autoritat en

matèria lingüística designada per l'Estatut d'Autonomia, que és la UIB. Tampoc l'Institut d'Estudis
Baleàrics, depenent del Govern, volgué assumir aquesta proposta.

Foren moltes les veus de prestigi que s'oposaren a la substitució del registre formal als
informatius d'IB3, argumentant principalment la tradició de l'ús de la nostra llengua que es

remunta a segles enrere, i que sempre ha fet una clara distinció entre el registre formal i el
col �oquial, o recordant que l'ús de l'article literari és molt present també en eillenguatge més
col Ioqulot de la nostra llengua, deixant en evidència l'absurd de l'objectiu resumit com "salar
els informatius".

Per tot l'exposat, el Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent ACORDA:

1. Instar el Consell de Direcció i a la Direcció General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears a difondre i promoure la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, fent

que sigui la llengua pròpia del servei públic de ràdio i televisió de les Illes Balears, que
l'han d'utilitzar normalment i preferentment, i esdevenir vehicles vertebradors de l'espai
de comunicació de la nostra Comunitat.

2. Instar el Consell de Direcció i a la Direcció General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears a mantenir un registre formal en l'ús de la llengua als informatius de la
ràdio i televisió públiques de les Illes Balears, IB3, avalat per la Universitat de les Illes
Balears L en tot cas, a no modificar l'ús actual sense haver consultat a l'autoritat

lingüística marcada per l'Estatut d'Autonomia, que és la Universitat de les Illes Balears.

3. Enviar còpia d'aquest acord al Consell de Direcció i a la Direcció General de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, així com també al Parlament de les Illes

Balears, a la Presidència del Govern de les Illes Balears i al Rector de la Universitat de les
Illes Balears.

Per part de la Sra. Margalida Morell es manifesta que les postures son claríssimes, hi ha una

mania persecutòria i obsessiva del PP en contra de la llengua catalana

El Sr Toni Marí explica que IB· ha fet un canvi radical en contra de l'ús de la llengua catalana i
no té cap sentit que les diferencies lingüístiques ens separin
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Enseñat, Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i les abstencions del Sr.
Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

7.- Moció del PSOE per l'urgència del diàleg per redreçar el conflicte educatiu a les Illes
Balears

Es procedeix a llegir la moció del PSOE de data 10 de Juny de 2014, que diu:

Antoni Marí Enseñat, portaveu del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Puigpunyent
presenta la següent moció sobre:
URGÈNCIA DE DIÀLEG PER REDREÇAR EL CONFLICTE EDUCATIU A LES ILLES BALEARS

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

La gestió del sistema educatiu de les Illes Balears per part del Partit Popular aquesta legislatura
s'ha caracteritzat per la imposició de la ideologia del partit governant per sobre de qualsevol
altra consideració de caire pedagògic o professional, amb constants atacs a l'escola pública,
a la llengua pròpia i als docents, i amb retalls pressupostaris indiscriminats que han afectat la

part de l'alumnat més vulnerable.

També s'ha caracteritzat per una manera de fer les coses on ha primat la prepotència,
l'autoritarisme, la precipitació en la presa de decisions, la incompetència en la tramitació

administrativa, els fets consumats en matèria de normativa i la manca de diàleg generalitzada,
tant amb l'oposició com també amb la comunitat educativa en el seu conjunt.

Tot això ha desembocat en un conflicte sense precedents en la nostra comunitat autònoma

que ha ferit tots els sectors relacionats i que ha provocat importants reaccions, com la vaga de

principis de curs 2013-2014, la manifestació del 29 de setembre, la més nombrosa que s'ha fet
a cadascuna de illes Balears, però que té l'exponent més dramàtic en la vaga de fam que
manté des de fa més d'un més el docent Jaume Sastre, la raó de la qual és demanar al
Govern que s'obrin vies de negociació per solucionar aquesta situació.

Però aquesta veu, com totes les altres que s'han alçat demanant diàleg al president Bauzá per
resoldre el conflicte, no ha estat escoltada, i entre tant la salut de Jaume Sastre es va

deteriorant.

Per altra banda, ja es fan evidents les dificultats d' enfrontar un final de curs 2013-2014 i un

començament del curs 2014-2015 amb la normalitat necessària perquè no afecti el procés
d'aprenentatge de l'alumnat, tot això a causa novament de la gestió del tractament integrat
de llengües imposada sense atendre les demandes dels centres i l'aplicació, precipitada
també, de la LOMQE.

És per totes aquestes raons que el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Puigpunyent
presenta la següent:

MOCiÓ

l. L'Ajuntament de Puigpunyent insta el President de les Illes Balears a iniciar immediatament el

diàleg amb la comunitat educativa, és a dir, sindicats, federacions de pares i mares,

Assemblea de Docents, UIB, associacions professionals dels directors de primària i dels de
secundària i dels inspectors, i associacions d'estudiants, considerats tots com a interlocutors
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vàlids, per tal de tranquil·litzar el sector i que pugui portar per endavant la missió constitucional
que té encomanada.

Per part de la Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG es diu que tot el conflicte l'ha provocat es PP

per una falta de respecte als professionals del mon educatiu i aquí ha estat el gran conflicte, si

s'hagués respectat als docents aquest problema no hi ha hagués estat, en concret a

Puigpunyent una de les imposicions rn.es greus va ser obligar a canviar un àrea que es feia en

català i ara es fa en castellà a mitjanat curs, la qual cosa es patètica. Segons el seu parer les
lleis es poden canviar de dues maneres, imposant o arribant a consens

La Sra. Margalida Morell de IPG manifesta que si no es pot parlar de proactivitat, no es pot
parlar de res, i li pareix surrealista lo que està fent es PP.

El Sr Batie intervé i diu que baix el seu parer el President de la CAlB ha de fer un acte de

responsabilitat i parlar amb sa comunitat educativa.

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables del Sr. Gabriel
Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, Sr. Toni Marí
Enseñat, Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i les abstencions del Sr.
Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

8.-Decrets de BotHa del230 al 229 /2014
No es produeixen intervencions

9.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 21, 28
d'Abril i 5 i 12 de Maig de 2014
No es produeixen intervencions

10.- Torn d'urgència
Seguidament es declara d'urgència i es inclòs a l'ordre del dia el següent punt:

Inici del procediment per la nova elecció de jutge de pau titular d'aquest Municipi.-

Es procedeix a llegir l'escrit de la sala de Govern del Tribunal Superior de Justicia de les Illes
Balears de data 6 de Juny de 2014 RE 966 de 13 de Juny que diu:

" La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears anomenà Jutge de
Pau Titular de dit Ajuntament per un període de quatre anys, en data 16/06/2010, al Sr. Ramón
Serna Mas

Considerant que el pròxim dia 16/06/2014 es compleix el període esmentat en relació al seu

nomenament, es procedent que el Ple de la Corporació que VI. presideix determini l'elecció
de persona idònia per tal que es mantingui en el càrrec durant un nou període de la mateixa
durada.

En qualsevol cas la persona elegida haurà d'acomplir necessàriament els requisits que
estableix l'article 7 del Reglament 1/95 dels Jutges de Pau, i l'acord d'elecció es remetrà
directament al Jutge Degà del Partit Judicial de Palma y preferentment a aquesta Sala de
Govern.
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Remés l'acord d'elecció a aquesta Sala de Govern directament o pel Jutge Degà, es produirà
I'anomenament, si procedeix.

Aquesta comunicació es recordatori per tal de interessar la urgent elecció de Jutge de Pau
Titular. "

Efectuat lo qual per part d'aquest Ajuntament Plenari i per unanimitat es va acordar:

PRIMER.- Agrair la tasca efectuada pel Senyor Remón Serna Mas, Jutge titular d'aquest
Municipi durant el període del seu càrrec

SEGON.- Obrir convocatòria pública a fi d'elegir persona idònia per cobrir l'esmentat càrrec,
de conformitat amb el que disposen els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i
el Reglament 3/ 95 de 7 de juny, mitjançant publicació al BOCAIB i pàgina web d'aquest
Ajuntament a fi de que les persones interessades presentin la instància corresponent en el
Registre General de l'Ajuntament en el termini de 15 dies naturals comptats a partir de la
publicació al BOIB

Els interessats hauran de fer constar en la instància que reuneixen tots els requisits exigits a la
data del tancament de presentació de les mateixes r i així mateix hauran d'adjuntar
documentació acreditativa de l'al ieqot en la instància i demostrativa de la inexistència
d'incapacitat o incompatibilitat.

11.- Precs i preguntes
No es formulen

El Batie,

d(.{)f�Gabrie��oreil
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA EN

PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 5 D'AGOST DE DOS MIL CATORZE

Dia: 5 d'agost de 2014.

Hora: 20 hores 30 minuts

Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell

Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman

Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sra. Margarita Martorell Ribot

IPG
IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusen la seva absència:
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern

PP
IPG

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'Acta de la sessió del dia 24 de Juny de 2014

Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió del dia 24 de Juny de 2014

2.- Aprovació conveni amb la Conselleria de Família i Serveis Socials i l'Ajuntament per dur a

terme actuacions relacionades amb la concessió de targetes d'estacionament de vehicles per

persones amb problemes greus de mobilitat

Vist el model de conveni amb la Conselleria de Família i Serveis Socials i l' Ajuntament per dur a

terme actuacions relacionades amb la concessió de targetes d' estacionament de vehicles

per persones amb problemes greus de mobilitat, que diu:

" Conveni de col iaboració entre la Conselleria de Família i Serveis Socials i I' Ajuntament de

Puigpunyent per dur a terme actuacions relacionades amb la concessió de targetes
d'estacionament de vehicles per a persones amb problemes greus de mobilitat

Parts

Sandra Fernández Herrcnz. consellera de Família 1 Serveis Socials del Govern de les

illes Balears en virtut del Decret 7/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual,
es disposa el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 60 ext.. de 2

de maig), en representació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
amb Cl F S-0711 00 I-H. en ús de les atribucions que u confereix la Llei 3/2003, de 26 de març, de

règim jurídic de l' Administració de la Comunitat Autònoma de les [lles Balears (BOIR núm. 44,
de 3 d'abril).
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Gabriel Ferrà Martorell Batie de l' Ajuntament de Puigpunyent per l'acord del Ple

municipal de 11 de Juny de 2011, d'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.

Antecedents

1. L'article 30.15 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'autonomia de les Illes Balears, estableix que la Comunitat Autònoma té la competència
exclusiva en matèria de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques
i sensorials.

2. D'acord amb l'article 2.7 b del Decret 6/2013, de 2 de maig, del president 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, modificat pel
Decret 15/2013, de 7 de juny, pel Decret 20/2013, de 15 de juliol, pel Decret 23/2013, de 28
d'octubre, i pel Decret 1/2014, de 31 de gener, del president de les Illes Balears, la Direcció
General de Serveis Socials de la Conselleria de Família i Serveis Socials és l'òrgan competent en

l'atenció i el suport a persones amb discapacitat.

3. D' acord amb l' article 5 de l' Ordre de la Consellera de Benestar Social de 24 de maig
de 2000 per la qual s'estableix el procediment de tramitació deis expedients per al
reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat (BOCAIB núm. 73, de 13
de juny), correspon als equips de valoració i orientació del Centre Base de la Direcció General
de Serveis Socials determinar el grau de discapacitat i valorar les diferents situacions exigides
per tenir dret a les prestacions socials i econ6miques que preveu el Reial Decret 383/1984, d'i
de febrer, pel qual s'estableix i es regula el sistema de prestacions previst en la Llei 13/1982, de

7 d'abril, d'integració social de les persones amb discapacitat. igualment, correspon a aquests
equips de valoració i orientació realitzar prestacions i dictàmens en els supòsits de presumptes
beneficiaris de prestacions i serveis atorgats per altres organismes de l' Administració central de

l'Estat, autonòmica o local.

4. El Decret 110/2010, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per ola millora
de l' accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, en l' article 34 regula
l'estacionament de vehicles i la concessió de targetes per a persones amb problemes greus de
mobilitat. D'aquest article destaquen els apartats que es detallen a continuació. Segons
l'apartat 1, els ajuntaments han d'emetre una targeta d'aparcament per a les persones que

tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat i que, a més, tinguin acreditats

problemes greus de mobilitat pel fet de tenir limitada la capacitat de desplaçar-se, de manera

temporal o permanent, amb un nivell de restricció global del 30 %. L'apartat 5 estableix que,

juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar un dictamen sobre l'existència de problemes
greus de mobilitat. D'acord amb l'apartat 7, per unificar els criteris de concessió de les

targetes, el dictamen sobre l'existncia de problemes greus de mobilitat ha de ser emes pels
equips de valoració i orientació de la Direcció General de Serveis Socials, i s'hi ha d'aplicar el

barem establert en el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, que regula el procediment
per reconèixer, declarar i qualificar el grau de discapacitat.

L'apartat 8 estableix que aquest dictamen, que ha de sol·licitar la persona interessada,
és preceptiu i vinculont per a la resolució de la petició de la targeta. En l'apartat 9 s'estableix

que, si la qualificació de la discapacitat és provisional, en el dictamen ha de constar el termini

per revisar-la. 1, finalment, segons l'apartat 10, la concessió de la targeta correspon a

l'ajuntament de la localitat on resideix la persona sol·licitant.
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5. L' Ajuntament de Puigpunyent a través de la Policia Local, té la competència per
emetre les targetes per a persones amb problemes greus de mobilitat, de conformitat amb

l'article 34 del Decret 110/2010. A més, l'article 25.2 g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, estableix la competència dels municipis sobre transit,
estacionament de vehicles i rnobilitat . L'article 7 del Text articulat de la Llei sobre transit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de

2 de març, disposa que els municipis tenen la competència per regular, mitjançant una

ordenança municipal de circulació, la distribució deis aparcaments a les vies urbanes, i que
s'ha de prestar una atenció especial a les necessitats de les persones amb discapacitat que
tenen reduïda la mobilitat i que utilitzen vehicles, a fi d'afavorir la seva integració social. La

disposició addicional quarta de la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text

articulat de la Llei sobre transit, circuïció de vehicles de motor i seguretat vial, estableix que els

municipis, en ['exercici de les competències que els atribueix l'article 7 d'aquesta norma i de

conformitat amb l'article 60 de la Llei 13/1982, durant l'any següent a l'entrada en vigor
d'aquest Llei, han d'adoptar les mesures necessàries per a la concessió de la targeta
d'estacionament per a persones amb discapacitat amb problemes greus de mobilitat 1 per a

l'efectivitat deis drets que se'n deriven, tenint en compte la recomanació del Consell de la

Unió Europea sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a les persones amb

discapacitat.

Els municipis han d'expedir les targetes d'estacionament especial per a persones amb

discapacitat segons el model determinat reglamentàriament, i tenen validesa a tot el territori

nacional. Més recentment, l'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,

pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat ¡ de

la seva inclusió social, estableix que els ajuntaments han d'adoptar les mesures adequades per

facilitar l'estacionament deis vehicles automòbils que pertanyen a persones amb problemes
greus de mobilitat, per raó de la seva discapacitat.

6. Aquest Conveni respon a la necessitat de posar fre a algunes conductes d' ús

indegut de les targetes d'aparcament i a una petició de les associacions de discapacitats en

aquest sentit.

7. Per tot oixo. i amb la finalitat d'aconseguir una coordinació millor entre les

administracions públiques implicades a més de facilitar la tramitació administrativa deis

expedients que conclouen amb l'expedició de la targeta d'estacionament per a persones
amb problemes greus de mobilitat en que concorren les dues administracions, la Conselleria

de Família 1 Serveis Socials i I' Ajuntament de Puigpunyent coincideixen en 1 i-iécessitat de

subscriure aquest Conveni.

D'acord amb l'article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de

l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Administració autonòmica pot
subscriure convenis de col ioboroció amb les altres administracions públiques en l'àmbit de les

competències respectives. D'acord amb l'article 57 de la Llei 7/1985, I' Ajuntament de

Puigpunyent, com administració local, pot subscriure convenis de colloborcció de caràcter

voluntari amb altres administracions en serveis locals i en assumptes d'interés comú.

De conformitat amb ¡'article 4.1 e del Text refós de la Llei de contractes del sector

públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/20 11, de 14 de novembre, resten exclosos de

l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma els convenis de col-loborocíó que se subscriguin amb

entitats públiques que, per la seva naturalesa, no tinguin la consideració de contractes

subjectes a aquesta Llei.
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Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

Clausules

1. Objecte

Aquest Conveni té per objecte establir i articular un procediment de col·laboració entre
la Conselleria de Família i Serveis Socials, mitjançant la Direcció General de Serveis Socials, i

I' Ajuntament de Puigpunyent per instaurar un sistema de supervisió que contribueixi al bon ús

de les targetes d'aparcament, així com una prestació millor del servei per part de les dues

administracions competents.

2. Actuacions del Centre Base d'atenció a Persones amb Discapacitat, de la Direcció

General de Serveis Socials

--- Elaborar un dictamen específic sobre l'existència de problemes greus de mobilitat,

previst en I' article 34 del Decret 110/2010, de 15 d' octubre, pel qual s' aprova el Reglament per
a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, per a l'usuari que
sol·liciti una targeta d'aparcament a I' Ajuntament, a l'efecte de presentar-lo a la Policia Local.
Els problemes greus de mobilitat s'han de valorar de conformitat amb el barem per determinar
l'existència de dificultats per utilitzar transports col Iectíus. establert en l'annex 2 del Reial

decret 1971/1999, de 23 de desembre, que regula el procediment per reconèixer, declarar i

qualificar el grau de discapacitat. El dictamen ha d'especificar si la dificultat de mobilitat té

caràcter definitiu o provisional, així com la data de revisió.

---Comunicar a la Policia Local les incidències que es produeixin en els expedients de

les persones discapacitades amb problemes greus de mobilitat i que puguin tenir

conseqüències en la concessió o la renovació de les targetes d'estacionament.

3. Actuacions de la Policia Local de I' Ajuntament de Puigpunyent

- Facilitar al Centre Base la llista de targetes d'aparcament emeses per l'Ajuntament
de Puigpuyent a l'efecte de comprovar, amb les dades de discapacitat, que es compleixen
els requisits que estableix el Decret 110/2010.

- Comunicar al Centre Base les incidències que detecti en relaci6 amb les targetes
d'aparcament que puguin incidir en les mobilitats dictaminades pel Centre Base.

4. Finançament

Aquest Conveni de col·laboració no implica cap contraprestació econòmica per a

cap de les parts signants.

5. Vigència

Aquest Conveni es mantindrà vigent des del moment en que se signi fins al 31 de

desembre de l'any en curs. No obstant així, s'entendrà renovat automàticament per anys
naturals si no es produeix cap de les causes de resolució que estableix la clàusula sisena.

6. Resolució
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Aquest Conveni es pot resoldre o rescindir, de manera anticipada, per les causes

següents:

a) Per acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

b) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es

deriven de l' objecte del Conveni.

c) Per la denúncia prèvia &alguna de les parts, amb una antelació mínima de tres mesos

a l'acabament de la vigència del Conveni.

d) Per incompliment greu i manifest, per part de qualsevol de les parts, de les cl usules

pactades, amb la denúncia prèvia d'una de les parts.

7. Comissió de Seguiment

Per fer el seguiment de l'execució d'aquest Conveni, de conformitat amb el que
estableix l'article 78.5 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l' Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es crea la Comissió de Seguiment, que està formada
pels membres següents:

a) Dues persones en representació de l' Ajuntament.

b) Dues persones en representació de la Conselleria.

8. Resolució de conflictes

La Comissió de Seguiment creada en la clusu 1 a setena, d' acord amb l' article 78.5 de la
Llei 3/2003, ha de resoldre els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar.
Si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment
del Conveni s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

9. Obligacions

Cada part s'obliga davant l'altra a complir aquest Conveni i la normativa vigent que
l'afecti.

10. Protecció de dades de caràcter personal

Les parts signants d'aquest Conveni de col·laboració han de respectar el que estableix
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la
normativa que la desplega, especialment el que fa referència a la comunicació de dades de
caràcter personal entre les parts.

Com a prova de conformitat, signem aquest Conveni en dos exemplars.

l'informe favorable de CIAG de data 1 d'agost de 2014, per unanimitat es proposa a

l'Ajuntament Plenari l'adopció del següent

ACORD:
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D'una part, la senyora Maria Salorn Coll, presidenta del Consell de Mallorca, que actua en

nom i representació d'aquesta institució, d'acord amb el que preveu l'article 20.1 del vigent
Reglament orgànic del Consell de Mallorca i L'article 9.2, lletra q) de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, de consells insulars.
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Primer.- Procedir a l'aprovació del conveni amb la Conselleria de Família i Serveis Socials i
l' Ajuntament per dur a terme actuacions relacionades amb la concessió de targetes
d'estacionament de vehicles per persones amb problemes greus de mobilitat

Segon.- Facultar al Senyor Batie de I' Ajuntament de Puigpunyent per la signatura dels
documents necessaris per l'efectivitat del present acord

Dita proposta es aprovada per unanimitat

3.-Aprovació conveni entre el CIM i l'Ajuntament de Puigpunyent per establir la finestreta única

Atès l'acord de la Junta de Govern del dia 16 de Juny de 2014, que diu:

" Per part d'aquesta Junta de Govern Local, i per unanimitat es va acordar:

1. Aprovar el conveni tipus de col-lcboroció que s'adjunta entre el Consell de Mallorca
l' Ajuntament de Puigpunyent, per implantar un registre únic d'entrada de documents.

2.- Donar compta del present acord al Plenari de la Corporació, a la primera sessió que per
aquest es celebri per la seva ratificació

CONVENI DE COL i.ABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT DE PER IMPLANTAR UN REGISTRE ÚNIC D'ENTRADA DE DOCUMENTS.

Palma, dio de de 2014

REUNITS

1, de l'altra, el senyor Gabriel Ferrà Martorell, Batie president de l'Ajuntament de Puigpunyent,
que actua en nom i representació de l'esmentat Ajuntament de d'acord amb el que preveu
l'article 21.1, lIètra b), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d'obrar plena, i

MANIFESTEN

l. Que i ha un interès comú de facilitar que els ciutadans del municipi de Puigpunyent
presentin documents davant del Consell de Mallorca.

2. Que, per això, ambdues parts pretenen que, a l'hora de presentar una sol-licitud. escrit o

comunicació adreçat al Consell de Mallorca es pugui fer en el registre d'entrada de
documents de l' Ajuntament de Puigpunyent
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3. Que l'article 38.4, lletra b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa:

«4 Les sol íícítuos. els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les
administracions públiques es poden presentar: [ ... ]

»b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l' Administració General de
l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol
administració de les diputacions provincials, cabildos i consellis insulars, als ajuntaments deis
municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l' Administració local si, en aquest
darrer cas, s'ha subscrit el conveni corresponent.»

1, per subscriure el conveni establert en aquest precepte entre l' Ajuntament de Puigpunyent i
el Consell de Mallorca, totes dues parts

ACORDEN

1. L' Ajuntament de es compromet a:

a) Admetre en els seus registres d'entrada de documents qualsevol sol·licitud, escrit o

comunicació adreçat als òrgans de l'administració del Consell de Mallorca o a les entitats
vinculades o dependents d'aquest, amb independència de la seva localització territorial.

b) Deixar constància en els seus registres de l'entrada de les sol Ilcituds. els escrits i les
comunicacions, amb la indicació en els assentaments del seu número, l'epígraf expressiu de la
seva naturalesa, la data d'entrada, la data i l'hora de presentació, la persona interessada o

l'òrgan administratiu remitent, la persona o l'òrgan administratiu al qual s'adreça, així com una

referència al contingut de la sol �icitud, de l'escrit o de la comunicació que es registra. En

aquests documents, s'hi ha de fer constar un segell que digui «D'acord amb l'article 38.4.b de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre» amb la impressió en color negre. Així rnateix, ha de fer les
tasques d'expedició de rebuts de presentació de documents, i segellat i acarament de còpies.

2. El Consell de Mallorca es compromet a:

a) Proporcionar informació a l' Ajuntament de sobre els òrgans que integren l'administració del
Consell de Mallorca, així com de les seves entitats vinculades o dependents, i també
d'actualitzar aquesta informació periòdicament.

b) Facilitar a la ciutadania la informació adient sobre l'existència deis registres d'entrada de
l' Ajuntament de per presentar documents al Consell de Mallorca i a les seves entitats
vinculades o dependents.

e) Prestar assistència tècnica col·laboració sobre l'organització la informatització deis

registres de l' Ajuntament de
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3. La data d'entrada en els registres de Ajuntament de les sol licituds, els escrits o les
comunicacions adreçats als òrgans de l'administració del Consell de Mallorca o a les entitats

+vlncutodes o dependents d'aquest és vàlida a l'efecte del compliment de terminis de les

persones o les administracions interessades, i té els mateixos efectes que si s'ha presentat en els

registres d'entrada de documents del Consell de Mallorca.

4. Aquest conveni te naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que poden sorgir de la
seva interpretació i aplicació queden subjectes als jutjats i els tribunals Contenciosos
administratius de Palma.

5. Aquest conveni té una durada de dos anys des de la data de la firma, termini que és
automàticament prorrogable per altres dos anys, excepte si alguna de les parts el denuncia

expressament amb una antelació mínima d'un mes a la data de l'extinció.

També es pot extingir per l'acord mutu entre les parts, així com per la decisió unilateral d'una

d'aquestes si l'altra part incompleix greument les obligacions que ha assumit.

6. Tant la formalització del conveni com qualsevol deis supòsits de l'extinció s'han de publicar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Atès l'Acta de la CIAG de data 1 d'agost de 2014

Per part d'aquesta Ajuntament Plenari, i per unanimitat es va acordar;

Primer.- Que per part del Plenari es procedeixi a la ratificació de l'esmentat acord

adoptat per la Junta de Govern Local per qual es va aprovar el conveni tipus de entre el

Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Puigpunyent, per implantar un registre únic d'entrada de
documents.

Segon.- Facultar al Senyor Batie de l'ajuntament de Puigpunyent per la signatura dels

documents necessaris per l'efectivitat del present acord

4.- Aprovació Festes Locals 2015

Vist l'escrit de la Conselleria d'Economia i Hisenda de data 7 de juliol de 2014 RE 1132 de 11 de

Juliol, pel qual manifesta que

" El Consell de Govern, de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de

juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears

(BOCAIB núm. 105, de 15 d'agost), i altra normativa d'aplicació, ha aprovat el calendari de

festes per a l'any 2015 en l'àmbit de les Illes Balears per Acord de dia 4 de juliol, publicat el

BOIB núm. 91 de juliol de 2014. Els dies festius pera l' any 2015 són els següents:

1 de gener Cap d'any Dijous
6 de gener Epifania del Senyor Dimarts
2 d'abril Dijous Sant Dijous
3 d'abril Divendres Sant Divendres

6 d'abril Dilluns de Pasqua Dilluns
1 de maig Festa del Treball Divendres

15 d'agost Assumpció de Maria Dissabte
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12 d'octubre
2 de novembre
7 de desembre

8 de desembre

25 de desembre

Festa Nacional
Dilluns següent al dia de Tots Sants
Dilluns següent al dia de la Constitució
Immaculada Concepció
Nadal

Dilluns
Dilluns
Dilluns
Dimarts
Divendres

D'acord amb l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de

jornades, hores extraordinàries j descansos (BOE de dia 29), els ajuntaments han de determinar

dues festes locals en l'àmbit municipal, a més de les festes indicades que són dies festius en

l'àmbit de les Illes Balears.

Per tot això, us sol·lícit que, abans del dia 15 de setembre, ens comuniqueu els dies que
el Ple de l'Ajuntament hagi fixat com a festius en l'àmbit del municipi per a l'any 2015.

Vist l'informe favorable de la CIAG de data 1 d'agost de 2014, es proposa a

l' Ajuntament Plenari l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Determinar com a dues festes locals en l'àmbit municipal per l'any de 2015, a més de

les festes indicades que són dies festius en l'àmbit de les Illes Balears, les següents:

8 de Setembre

31 de Desembre

Festes Patronals

Final d'any
Dimarts

Dijous

Dita proposta es aprovada per unanimitat

5.- Aprovació del Projecte i els Plecs de condicions tècniques i administratives per la

contractació de l'obra xarxa de clavegueram i aigües residuals i pluvials de la zona de Na

Beltrana

Donada la conveniència i necessitat de realitzar la concessió de l'obra pública consistent en

xarxa de clavegueram i aigües residuals i pluvials de la zona de Na Beltrana, la qual es durà a

terme mitjançant una subvenció concedida pel Consell de Mallorca en el marc de la

Convocatòria de subvencions per els anys 2014 i 2015 adréçada a ajuntaments i entitats locals

menors de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a actuacions de

competència municipal, publicada al BOIB núm. 13 de data 25 de gener de 2014, de

conformitat amb la següent distribució:

Anualitat 2014 191.397,00 €

Anualitat 2015 239.388.29€

La despesa s'imputarà a les següents partides pressupostàries:

Anualitat 2014 65.16930.76200 191.397,00 €

Anualitat 2015 65.16930.76200 239.388.29€

i una vegada comprovat que s'han complert tots els tràmits preparatoris com són l'estudi de

viabilitat, l'avantprojecte de construcció i el projecte de l'obra i replanteig d'aquest.
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Donades les característiques de la concessió d'obra, es considera com procediment més

adequat el procediment obert. oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris
d' adjudicació.

Atès que amb data 28 de juliol de 2014, es va emetre informe d'intervenció sobre el que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.

Atès que amb data 28 de juliol de 2014 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.

Atès que amb data 31 de juliol de 2014, es va emetre per part de l'Arquitecte Municipal
informe tècnic de supervisió del projecte, i que les obres han d'estar contractades abans del
dia 17 de Setembre de 2014, segons la

Per part de I' Ajuntament Plenari i per unanimitat, s'adopta per el següent

ACORD

PRIMER. Aprovar l'expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert i d'urgència,
oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, de la concessió
de I' obra pública consistent en xarxa de clavegueram i aigües residuals i pluvials de la zona

de Na Beltrana,

SEGON. Autoritzar, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació
referenciada en el marc de la Convocatòria de subvencions per els anys 2014 i 2015 adreçada
a ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca de població inferior o igual a 20.000
habitants per a actuacions de competència municipal, publicada al BOIB núm. 13 de data 25
de gener de 2014, de conformitat amb la següent distribució:

Anualitat 2014 191.397,00 €
Anualitat 2015 239.388.29€

La despesa s'imputarà a les següents partides pressupostàries:

Anualitat 2014 191.397,00 €65.16930.76200

Anualitat 2015 239.388.29€65.16930.76200

TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques que regiran el

contracte per procediment obert oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, que
diuen:

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D'OBRES

DE RENOVACiÓ DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM, AIGUA POTABLE I PLUVIALS DE LA ZONA DE

NA BELTRANA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACiÓ URGENT

DISPOSICIONS GENERALS

CLÀUSULA 1. Objecte del contracte
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El contracte tindrà per objecte executar el projecte d'obres de renovació de les xarxes de

clavegueram, aigua potable i pluvials de la zona de Na Beltrana per tal de resoldre les
deficiències detectades a les esmentades xarxes de clavegueram, evacuació d'aigües
pluvials i subministrament d'aigua potable.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres de conformitat amb
l'article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el
text refós de la llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCS)
El projecte d'obres incorporat a l'expedient i tots els documents que l'integren tenen
naturalesa contractual i defineixen amb precisió l'objecte del contracte.

CLÀUSULA 2. Necessitats administratives a satisfer

Amb l'execució del projecte objecte del contracte es pretenen resoldre les deficiències
existents a les xarxes de clavegueram, evacuació d'aigües pluvials i subministrament d'aigua
potable a la zona de Na Beltrana a la població de Puigpunyent, per tal de donar un millor
servei als ciutadans.

CLAUSULA 3. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual.

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció,
es regirà per l'establert:

Als Plecs de clàusules administratives particulars i als Plecs de prescripcions tècniques.
AI Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text

refós de la llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP)
AI Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat

per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en la mesura que continuïvigent
AI Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

A més del present plec tindran caràcter contractual el plec de prescripcions tècniques, els

plànols, la memòria del projecte amb el contingut que es determina a l'article 128 del

RGLCAP, l'Estudi de seguretat i salut laboral, el Pla de seguretat i salut i programa de treball

acceptat per l'òrgan de contractació, els quadres de preus, així com el document que es

formalitzi el contracte.

Les ordres i instruccions de la direcció facultativa de les obres s'incorporaran al projecte com a

interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.

CLÀUSULA 4. Òrgan de contractació

De conformitat amb la Disposició Addicional segona del TRLCSP, la competència com a òrgan
de contractació en el present contracte correspon al Ple de la Corporació, si bé es troba

delegada en favor de la Junta de Govern Local, en virtut de l'acord del Ple de la Corporació
adoptat en sessió extraordinària celebrada en data 28 de juny de 2011. Tot i això, donada to _

importància de I' obra a realitzar i per tal de donar participació a tots els grups polítics
municipals, es creu més adient que l'òrgan de contractació sigui el Ple de la Corporació.

CLÀUSULA 5. Perfil del contractant
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El perfil del contractant d'aquesta Corporació es troba a la pagina web:
www.puigpunyent.net. i es publicaren les dades relatives al present procediment en els termes
establertes al TRLCSP.

CLÀUSULA 6. Valor estimat i preu del contracte

El pressupost base de licitació es determina en la quantitat de TRES CENTS CINQUANTA-SIS MIL
VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS ( 356.020,90.-€ ) i SETANTA-QUATRE MIL SET CENTS
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (74.764,39.-€) en concepte d'IVA.

El preu del contracte inclourà, a títol enunciatiu que no exhaustiu:

L'import dels treballs accessoris o auxiliars
La totalitat de les despeses derivades de Seguretat i Salut en el Treball
Els transports i desplaçaments
Les despeses de col íocccíó d'elements de delimitació i protecció dels treballs, així com

la senyalització vertical i horitzontal dirigida a veïns i trànsit de vianants
Vigilància d'afeccions a tercers pel desenvolupament de l'obra, amb especial atenció

al trànsit i els vianants

Neteja i retirada de material de rebuig i evacuació de restes en les zones limítrofes
afectades per les obres

Tancament de l'obra i protecció amb la perillositat i molèsties produïdes per la mateixa.
Resolució d'incidències que puguin produir les obres en la mobilitat en l'entorn degut a

fenòmens naturals (pluges intenses etc ... ) o als propis treballs d'execució de l'obra.
Majors costos que poguessin derivar amb motiu de la realització de treballs nocturns, en

hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a evitar especials afectacions a tercers,
singularment al trànsit i per tal d'acomplir els terminis previstos, i tota classe d'impostos i
llicències, tant municipals, autonòmiques o estatals.

Els costos que es deriven del compliment dels deures del contractista continguts a la
clàusula 18 del present plec.

Així amb caràcter general s'entendrà que el preu ofert per l'adjudicatari comprèn totes les
despeses directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per la normal execució de
l'obra contractada.

Les ofertes dels licitadors determinaran el preu del contracte per a la construcció de les obres,
exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i aquesta quantitat figurarà com a partida independent.

En cap cas les ofertes que es presentin poden superar l'import abans assenyalat.

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.

CLAUSULA 7. Financament del contracte

El finançament del present contracte es durà a terme mitjançant una subvenció concedida
pel Consell de Mallorca en el marc de la Convocatòria de subvencions per els anys 2014 i 2015

-

-

adreçada a ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca de població inferior o igual a

20.000 habitants per a actuacions de competència municipal, publicada al BOIB núm. 13 de
data 25 de gener de 2014, de conformitat amb la següent distribució:

Anualitat 2014 191 .397,00 €
Anualitat 2015 239.388.29€
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La despesa s'imputarà a les següents partides pressupostàries:

Anualitat 2014 65.16930.76200 191.397,00 €
Anualitat 2015 65.16930.76200 239.388.29€

CLÀUSULA 8. Termini d'execució

El termini d'execució del contracte serà de 6 mesos a comptar des de l'acta de comprovació
del replanteig de les obres, que es durà a terme dins del termini que es consigni en el
contracte.

A més, s'hauran de complir els següents terminis parcials:

A data 15 de desembre s'ha d'haver executat obra per import, almenys, de 191.397,00€.
L'incompliment d'aquest termini suposarà l'aplicació de les penalitats establertes a la clàusula
19 d'aquest plec

PROCEDIMENT ADJUDICACiÓ

CLÀUSULA 9. Procediment d'adjudicació i tramitació de l'expedient

L'adjudicació del contracte es durà a terme per procediment obert.

Per a la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa es tindran en compte varis
criteris d'adjudicació directament vinculats amb l'objecte del contracte i que es relacionen a
la clàusula 12 del present plec

L'expedient serà objecte de tramitació urgent atesa la declaració a l'efecte, degudament
motivada, que obra a l'expedient, i així, de conformitat amb l'article 112 del TRLCSP els terminis
establerts a aquesta Llei per a la licitació i l'adjudicació del contracte es reduiran a la meitat,
tret del termini per a la formalització del contracte que serà de quinze dies hàbils des de la
notificació de l'adjudicació.

CLÀUSULA 10. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors.

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que,
tinguin plena capacitat d'obrar, no incorrin en prohibicions per contractar i que acreditin lo
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional
exigible per a la realització de la prestació objecte del contracte

CLÀUSULA 11. Presentació de Proposicions i documentació a presentar

Les proposicions amb tota la documentació exigida es presentaran en el Registre General de
l'Ajuntament de Puigpunyent o en qualsevol de les formes establertes a l'article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, dins el termini de tretze dies naturals a comptar des del dia
següent a la publicació de l'anunci en el BOIB.
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L'horari d'atenció al públic és:

Mes d'agost: de dilluns a divendres de 8 a 14h
Resta de l' any: de dilluns a divendres de 9 h a 14h, i dimarts i dijous de 15h a 19 h

Si el darrer dia del còmput fos dissabte o festiu, s'estarà prorrogat fins al primer dia hàbil
següent.

La presentació de propos.crons presumeix l'acceptació, per part de l'interessat, de les
clàusules d'aquest Plec. També suposa el coneixement del projecte amb la documentació
tècnica que forma part del mateix, i del Plec de prescripcions tècniques, inclòs al mateix
projecte i que hauran pogut ser examinades a les oficines indicades a l'anunci de licitació.

Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en quatre sobres tancats,
signats pellicitador o per qui el representi i amb la següent informació:

IDENTIFICACiÓ DE L'OBRA
SOBRE NÚM.........

Nom i cognoms o raó social licitador
NIF o CIF
Persona que signa la proposició i amb qualitat de que ho fa
Telèfon, fax i correu electrònic de contacte

El sobres tindran la següent denominació i hauran d'incloure la documentació que s'estableix
per cada un d'ells:

Sobre núm. 1: Documentació Administrativa.
Sobre núm. 2: Criteris tècnics avaluables mitjançant judici de valor
Sobre núm. 3: Criteris tècnics avaluables mitjançant fórmules
Sobre núm. 4: Proposició econòmica.

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals, còpies autèntiques o fotocòpies
compulsades.

Dintre de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada dels
mateixos:

SOBRE NÚM.l DOCUMENTACiÓ ADMINISTRATIVA

a) Documents que acreditin la personalitat i la capacitat d'obrar de l'empresari:

- Quan es tradi d'un empresari individual, se n'ha de presentar el document nacional
d'identitat (DNI), el NIF o bé el possaport.

- Si es tracta d'una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF/CIF de l'empresa i
l'escriptura de constitució i/o modificació, si n'és el cos, adaptada degudament a la llei i
inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible conformement a la legislació
mercantil que hi sigui aplicable. Si no ho és, ha de presentar l'escriptura o el document de
constitució, de modificació, els estatuts o l'ada fundacional, en què han de constar les
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normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el registre públic
corresponent.

- Les emoreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea han d'acreditar la
capacitat d'obrar mitjançant el certificat d'inscripció en un dels registres professionals o

comercials que s'indiquen en la normativa de desplegament del TRLCSP. A més, han
d'acreditar que es troben habilitades per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del
contracte d'acord amb la legislació de l'estat en què es trobin establertes, quan aquest estat
exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització.

- La resta d'empresaris estrangers ha d'acreditar la capacitat d'obrar mitjançant l'informe
expedit per la missió diplomàtica permanent d'Espanya a l'estat corresponent o per l'oficina
consular en l'àmbit de la qual s'ubiqui el domicili de l'empresa. Així mateix, han d'aportar
l'informe de la respectiva missió diplomàtica permanent espanyola relatiu al fet que l'estat de
procedència admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la contractació
amb l'Administració, amb una forma substancialment anàloga També han d'acreditar que
tenen sucursal oberta a Espanya, designar apoderats o representants per a les operacions, i
que estan inscrits en el Registre Mercantil.

b) Documents que acreditin la representació, quan s'actuï mitjançant representant:

- DNI de la persona representant i document públic acreditatiu de l'existència de la

representació i de l'àmbit de les seves facultats per licitar i per contractar, degudament inscrit,
quan sigui exigible legalment, en el Registre Mercantil.

e) Documentació que acrediti la solvència econòmica, financera i tècnica o professional

Per acreditar la solvència econòmica i financera:

Si els licitadors que opten a l'adjudicació del contracte tenen la condició d'empresaris
persones jurídiques, se'ls exigirà l'acreditació de la seva solvència econòmica mitjançant
l'aportació dels comptes anuals presentades el en Registre Mercantil o en el Registre oficial
que correspongui.

Pel contrari, si es tracta de professionals persones físiques, se'ls exigirà l'aportació del justificant
de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.

Per acreditar la solvència tècnica, s'hauran de presentar els següents documents:

1.- Relació de les obres de construcció executades durant els darrers cinc anys, similars a les
descrites al Projecte Tècnic d'obres objecte del present concurs, tant per les seves

característiques com pel seu import igualo superior al pressupost màxim de licitació.

S'ha d'indicar per a cada una de les obres indicades per justificar la solvència tècnica, el tipus
d'obra realitzada, l'import, les dates d'inici i finalització i eilloc d'execució de les obres.

2.- Declaració indicant els tècnics o unitats tècniques, estiguin o no integrades a l'empresa,
dels que aquesta disposi per a l'execució de les obres, acompanyada dels documents
acreditatius corresponents.

d) Declaració responsable de no estar incurs en prohibicions per contractar (Annex II)
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Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa i quan aquest document no pugui ser

expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable
atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.
(s'adjunta model annex II)
Aquesta declaració ha d'incloure la manifestació expressa que es troba al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa d'aquest requisit hagi de
presentar-se abans l'adjudicació.

e) Adreça de correu electrònic per a efectuar les notificacions

f) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre's a la Jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o

indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre al licitador.

g) Especialitats amb relació a les unions temporals d'empresaris:

Cadascun dels empresaris que la componen, haurà d'acreditar la seva personalitat i
capacitat, indicant els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la
participació de cada un d'ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte, hagi
d'exercir la plena representació de tots ells davant l'òrgan de contractació. Aquest document
haurà de ser signat pels representants de cadascuna de les empreses de la UTE. Sense que
sigui necessària la seva formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat
l'adjudicació del contracte al seu favor.

SOBRE NÚM. 2. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

Contindrà entre d'altres aquells documents acreditatius de les circumstàncies a tenir en

compte en la valoració del procediment de contractació d'acord amb els criteris
d'adjudicació del mateix i que són els següents:

A. PROPOSTA TÈCNICA

El licitador analitzarà el projecte, descriurà l'organització de les feines i els equips que
intervindran a l'execució, així com coneixement de l'emplaçament i normativa local.
S'estudiarà la procedència dels materials necessaris per l'execució de l'obra en les diferents
unitats. S'analitzarà la interacció de l'obra en l'entorn i les afeccions que s'ha de considerar en

el desenvolupament i planificació de les feines.

S'estudiaran els procediments de construcció més adequats i les mesures que s'han de prendre
per minimitzar les diferents afeccions que puguin produir-se durant l'execució de les obres
(tràfic de vehicles, trànsit de persones, serveis afectats, etc.).

Es presentarà la documentació justificativa d'acord amb el següent guió:
1 . Memòria tècnica:
a) Memòria tècnica (màxim 10 fulls): on es descriurà l'execució de les obres i els seus capítols
(subministrament aigua potable, clavegueram i pluvials) i la simultaneïtat entre ells.
La memòria tècnica també contemplarà com es plantejaran els possibles talls de
subministrament (per zones i temps).
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b) Plànol on figuri la implantació prevista per l'empresa pels mitjans auxiliars (caseta d'obra,
vestuaris, acopi de material. .. ), maquinària fixa a utilitzar en l'execució. Es valorarà, per tant,
l'estudi en profunditat de l'obra i l'anàlisi del projecte.
c) Plànol de proposta fases execució i planificació: tancament de carrers i derivació de la
circulació.

2. Llistat de personal, assistències tècniques i recursos personals:
a) Llistat de personal, assistències tècniques i recursos materials: Relació del Personal Tècnic i
Facultatiu, que el licitador posaria a disposició del contracte, adscrits permanentment a l'obra,
estiguin o no integrats directament a l'empresa licitadora, senyalant de manera breu i concisa
les referències a la titulació i experiència significativa (relativa a l'objecte del contracte).
b) Llistat dels recursos materials dels que disposa l'empresa oferent per la realització de
l'objecte del contracte, senyalant materials, mitjans auxiliars i instal iocions que el licitador
posaria a disposició del contracte.

B. MILLORES ADICIONALS SENSE REPERCUSSiÓ ECONÒMICA

El licitador aportarà la documentació acreditativa de propostes concretes que suposin millores
en els materials i sistemes constructius prevists en el projecte, unitats d'obra o qualsevol altre
element considerat susceptible de millora a criteri del licitador. En tal cas, els licitadors hauran
de presentar una documentació bàsica de les variants o millores oferides.

Es presentarà:
- Llistat de les millores, amb una breu explicació de cadascuna, i unitats d'obra la seva

quantificació econòmica.

Totes aquestes millores seran ofertes sense repercussió econòmica, degut a la configuració del
sistema retributiu establert per al present contracte a tat alçat o amb preu tancat, pel que
s'entendran incloses en el total del preu ofert per l'adjudicatari.

Algunes de les millores podrien ser, a títol orientatiu, la substitució de l'arbrat existent a la zona

d'actuació, la instal ioció de gàrgoles de fosa decoratives a l'arbrat, la restitució de voreres a
la zona afectada per les obres i no inclosa en el projecte, etc.

SOBRE NÚM. 3. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES MITJANCANT FÓRMULES.

Programa de treball i termini d'execució: Planificació del projecte en el que constin les
diferents fases d'execució i el termini total en que es compromet a acabar-lo. S'han d'incloure
a més, els terminis parcials de finalització dels diferents capítols d'unitats d'obra, indicant
recursos humans i materials assignats. El diagrama en cap cas reflectirà preus.

Es justificarà mitjançant l'aportació del diagrama de Gantt.

El termini d'execució en cap cas podrà superar el fixat a la clàusula vuitena d'aquest plec.
L'oferta del termini d'execució del contracte es realitzarà d'acord amb el model adjunt
(ANNEX III), acompanyat del programa d'execució proposat.
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SOBRE NÚM. 4. PROPOSICiÓ ECONÒMICA.

El licitador ha de presentar l'oferta econòmica segons el model que hi consta a l'annex

d'aquest plec. L'oferta ha d'estar signada per la persona qui tingui poder suficient per fer-ho i
no ha de contenir errors, omissions o obstacles per poder interpretar-la correctament

L'import s'ha d'expressar clarament, en números i en lletres. S'ha d'indicar l'import (IVA exclòs) i,
a continuació, com a partida independent, l'import de l'IVA que s'ha de fer repercutir. També
s'han d'indicar el tipus impositiu d'IVA aplicable a la prestació i l'import total de l'oferta.

S'entén que l'oferta econòmica inclou totes les taxes i els imposts, directes i indirectes, i els
arbitris municipals que gravin l'execució del contracte, que han de córrer a compte del
contractista, llevat de l'IVA que hagi de ser repercutit i suportat per l'Administració, que s'ha
d'indicar com a partida independent.

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà signar cap proposició
amb una unió temporal d'empreses i ho ha fet individualment o si figura a més d'una unió
temporal. L'incompliment d'aquest principi donarà lloc al rebuig de totes les propostes
presentades.

També es consideren incloses en la proposició de l'adjudicatari i en el preu del contracte totes
les despeses que resultin necessàries per executar el contracte

CLAUSULA 12. Criteris de valoració per a l'adjudicació

La puntuació màxima que es pot obtenir és de 100 punts, distribuïts de la següent forma:

A) PROPOSTA TÈCNICA, valorada fins a un màxim de 30 punts, distribuïts en les següents parts:

A.1 Memòria tècnica: valorada fina a un màxim de 20 punts.

Es valorarà significativament l'adopció de mesures per tal de mantenir el servei d'aigua
potable i clavegueram als veïns mentre les instal ·Iacions existents estiguin afectades per les
obres de reforma.

Es valorarà també l'adopció de mesures en la programació de les tasques per tal de minimitzar
els talls del trànsit a les zones afectades i l'accés dels veïns a les seves propietats.

Es donarà la valoració màxima de 10 punts al licitant que presenti una memòria més completa
i més detallada, tant pels mitjans oferts com per la menor afecció de les obres al funcionament
normal del poble. La resta es valoraran proporcionalment.

A.2 Llistat de personal, assistències tècniques i recursos materials: Valorat fins a un màxim de 10·

punts.

Es valorarà amb major puntuació al licitador que ofereixi una relació de personal i mitjans més
extensa i completa sempre que sigui adequada a les feines a desenvolupar i a les obres a

realitzar, valorant-se proporcionalment la resta d'ofertes.
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B) MILLORES ADICIONALS SENSE REPERCUSSiÓ ECONÒMICA: Valorades fins a un màxim de 40

punts.

Es valorarà per una part la major quantitat de millores diferents proposades i per una altra,
l'abast dins la zona d'actuació de l'obra de cada una d'elles.

Per a una mateixa mesura, es valorarà millor al licitador que doni una major cobertura amb

aquesta dins la zona d'actuació o en realitzi un nombre més gran d'unitats, ponderant de

aquest criteri amb la qualitat dels materials oferts. És a dir, es ponderarà el tipus d'actuació,
l'abast d'aquesta i els materials proposats.

Una vegada valorada la millor proposta, aquesta tendrà la màxima puntuació i la resta es

valoraran proporcionalment.

C) PROGRAMA DE TREBALL I TERMINI D'EXECUCIÓ: Valorat fins a un màxim de 5 punts.

Es valorarà amb major puntuació al licitador que ofereixi menor termini d'execució, sempre
que sigui considerat viable i justificada la planificació prevista, valorant-se proporcionalment la
resta d'ofertes.

Valoració: 2,5 punt per cada mes de reducció proposat al termini inicial de 6 mesos previstos.

En el cas de que no s'aporti la seva justificació mitjançant el diagrama de Gantt, aauest criteri
es valorarà amb O punts.

D) PROPOSTA ECONÒMICA: Valorada fins a un màxim de 25 punts

Si la Mesa de Contractació estima que alguna de les ofertes no pogués esser complida com a

conseqüència de d'inclusió de valors anormals o desproporcionats, acordarà l'exclusió de la
mateixa. Tot això amb caràcter previ al càlcul de la mitja aritmètica de les ofertes admeses.

Per considerar que una oferta és anormal o desproporcionada serà d'aplicació l'article 85 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el reglament general de
la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP)

Calculada la mitja aritmètica de les ofertes admeses, aquella que estigui situada en un interval
amb una desviació entre un 1 % i -3% del valor de la mitja aritmètica es puntuarà amb 10 punts.

Les propostes situades en un interval amb una desviació entre 3% i un 7% per davall de la rnlí]o
aritmètica es puntuaran amb 15 punts.

Les propostes situades en un interval amb una desviació entre un 7% i 12% per davall de la

mitja aritmètica es puntuaran amb 20 punts.

Les propostes situades en un interval amb una desviació major del 12% per davall de la mitja
aritmètica es puntuaran amb 25 punts.

Les propostes situades en un interval amb desviació entre un 1 % i un 3% per damunt de la mitja
aritmètica es puntuaran amb 5 punts.

Les propostes situades en un interval amb desviació entre un 3% i un 10% per damunt de la

mitja aritmètica es puntuaran amb 2,5 punts.
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Les propostes situades en un interval amb desviació superiors a un 10% per damunt de la mitja
aritmètica es puntuaran amb O punts.

CLÀUSULA 13. Mesa de Contractació i obertura de proposicions

La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres:

President: el Batie o persona en qui delegui
Vocals:

tres membres nomenats pel Batie, que representin els grups polítics integrants de la

Corporació
La Secretària Interventora de la Corporació, amb veu però sense vot
Secretari: un funcionari de la Corporació que actuarà en qualitat de secretari de la

Mesa de Contractació, i que tindrà veu però sense vot.

Finalitzat el termini de presentació de les proposicions, la mesa de contractació, es reunirà, en

acte intern i qualificarà prèviament la documentació general presentada pels licitadors en el
sobre núm. 1.

Si la mesa observés defectes materials i/o omissions esmenables en la documentació
presentada, podrà concedir un termini no superior a 3 dies hàbils perquè s'esmenin (aquesta
petició de rectificació o d'esmena s'efectuarà via FAX). Si la documentació tingués defectes
substancials o deficiències materials no esmenables, rebutjarà la proposició. De tot allò que
s'actuï es deixarà constància en acta.

Posteriorment, la mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre
núm. 1 i feta l'esmena i, si n'és el cas, després que s'hagin aportat l'aclariment o els documents

complementaris requerits, o bé transcorregut el termini que s'hagi conferit a aquest efecte, en

acte públic, que es comunicarà als licitadors mitjançant escrit remès via fax i publicació en el
perfil del contractant, obrirà les proposicions contingudes en els sobres núm. 2 (criteris tècnics
avaluables mitjançant judici de valor) dels licitadors admesos. Així mateix, convidarà les
persones assistents a formular les observacions que estimin oportunes, que es reflectiran en

l'acta, però en aquest moment la mesa no es pot fer càrrec de documents que no s'hagin
lliurat durant el termini d'admissió d'ofertes o el d'esmena de defectes o omissions. Es deixarà
constància del desenvolupament d'aquest acte en l'acta de reunió de la mesa.

La Mesa traslladarà la documentació presentada al comitè d'experts per a la valoració de les
ofertes.

Una vegada obtingut l'Informe del comitè d'experts, la Mesa de contractació procedirà, en

acte públic, que es comunicarà als licitadors mitjançant escrit remès via fax i publicació en el

perfil del contractant, a donar compte de l'Informe emès pel comitè d'experts i, seguidament,
a l'obertura de les proposicions contingudes en els sobres núm. 3 (criteris tècnics avaluables

mitjançant fórmules) i núm. 4 (proposició econòmica)

La Mesa podrà sol ·licitarà els informes que consideri necessaris per la valoració de les ofertes
presentades.
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La Mesa de contractació, d' acord amb l' article 152 del TRLCSP, podrà apreciar que la
proposició d'una empresa no podrà ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors
anormals o desproporcionats, de conformitat amb el que estableix l'article 85 del RGLCAP

Una vegada obtinguts els informes i valorats els criteris mitjançant l'aplicació de formules,
classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades
desproporcionades o anormals i proposarà a l'òrgan de contractació l'adjudicació del
contracte en favor del licitador que hagi presentat l' oferta tècnica i econòmicament més
avantatjosa, tenint en compte els criteris d'adjudicació establerts als plecs.

CLÀUSULA 14. Adjudicació del contracte

Formulada la proposta d'adjudicació per part de la mesa, l'òrgan de contractació requerirà al
licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per a que, dins el termini
de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment, presenti la
següent documentació:

Certificat acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social

Disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a
l'execució del contracte.

Constituir la garantia definitiva que s'estableix a la clàusula següent.

Si no es complimenta adequadament el requeriment en el termini esmentat, s'entendrà que el
licitador ha rebutjat la seva oferta i es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al
licitador següent, segons l'ordre de classificació de les ofertes.

L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins els cinc dies hàbils següents a la
recepció de la documentació. L'adjudicació haurà de ser motivada i se notificarà als
candidats i licitadors i es publicarà en el perfil del contractant.

CLÀUSULA 15. Garantia definitiva

El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà de constituir
garantia definitiva corresponent a15% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA.

La garantia definitiva podrà presentar-se mitjançant qualsevol de les formes establertes a

l'article 96 del TRLCSP.

La garantia respondrà dels conceptes establerts a l'article 100 del TRLCSP i no serà retornada o

concel lodo fins que no s'hagi produït el venciment del termini de garantia i complit
satisfactòriament l' objecte del contracte o es declari la resolució del contracte sense culpa
del contractista.

CLÀUSULA 16. Formalització del Contracte

El contracte es formalitzarà en document administratiu, excepte que el contractista sol·liciti
que el contracte s'elevi a escriptura pública, fent-se càrrec ell de les despeses que ocasioni.
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El contracte s'haurà de formalitzar en el termini de quinze dies hàbils des de la recepció de la
notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.
Article 52 Responsable del contracte

De conformitat a l'article 52 del TRLCS l'òrgan de contractació designarà un responsable del
contracte al que correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació
pactada, dins l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin.

Les facultats del responsable del contracte s'entendran sense perjudici de les que corresponen
al director facultatiu de conformitat amb el que disposa el capítol I del títol II del llibre IV

EXECUCiÓ DEL CONTRACTE

CLÀUSULA 17. Comprovació el replanteig

L'execució del contracte d'obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig.

A tal efecte, dintre del termini que es consigni en el contracte que no podrà ser superior a

quinze dies des de la data de formalització, llevat de casos excepcionals justificats, es

procedirà a la comprovació del replanteig fet amb antelació a la licitació en presència del
contractista, d'acord amb el que estableix l'article 229 del TRLCSP.

Pla de Seguretat i Salut en el Treball. En el termini màxim de quinze dies hàbils des de la
notificació de l'adjudicació definitiva, el contractista presentarà a l'òrgan de contractació, per
a la seva aprovació abans de l'inici de l'obra, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de
l'obra, ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte, en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests.
En aquest Pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el
Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar
disminució del nivell de protecció previst en l'Estudi.

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present
Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte que serveix de base al contracte i
conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquests donessin al contractista el
Director facultatiu de les obres, i si escau, el responsable del contracte, en els àmbits de la seva

respectiva competència.

CLÀUSULA 18. Drets i Obligacions de l'Adjudicatari

1.- Abonaments al contractista. El contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra executada
d'acord amb el preu convingut i el contracte atorgat.

L'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins els trenta dies següents a la data
d'aprovació de les certificacions d'obra.
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L'expedició de les certificacions de l'obra executada s'efectuarà mensualment durant els
primers deu dies següents al mes que corresponguin i comprendran l'obra executada durant
aquest període

Les certificacions tindran sempre caràcter provisional, els abonaments de les quals tindran el

concepte de pagaments a compte quedant subjectes a les rectificacions i variacions que es

produeixin en el mesurament final, no suposant, per tant, ni aprovació ni recepció de les obres

que comprenguin.

OBLIGACIONS

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són
obligacions específiques del contractista les següents:

1.- La conservació, policia i vigilància de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament,
la col Iococíó i la conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones

de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la qual cosa haurà de complir les ordres que
rebi per escrit de l'Ajuntament i Direcció, respecte d'aquestes obligacions.

2.- Aportar l'equip de maquinària i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona
execució de les obres en el termini estipulat.

3.- Donar compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de

seguretat i higiene en el treball, d'integració social dels discapacitats, fiscal, de protecció de
dades personals, i mediambiental, així como la normativa interna del sector que reguli
l'objecte del contracte i acreditar-ne l'esmentat compliment a requeriment municipal.

5.- Designar un delegat d'obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels
treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents
serveis municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu.

6.- Instal lor a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar l'accés a l'obra, la
circulació en la zona que ocupen els treballs, desviament de trànsit amb el text i

característiques que li indiquin els serveis municipals i els punts de possible perill deguts a la
marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en els voltants.

7.- El contractista adjudicatari de les obres ha d'assumir el cost econòmic que suposi
l'elaboració i la col Iococió d'un cartell que indiqui a peu d'obra, en un lloc visible des de la
via pública, el nom de l'obra, l'organisme o organismes que la subvencionen i la resta de
dades adients. L'esmentat cartell tendrà les característiques que determini el Consell de
Mallorca en el seu moment

8.- Tots els anuncis que colloqui el contractista a peu d'obra informant al públic en general
dels perills o incidències han d'estar redactats, com a mínim, en la llengua catalana.

9.- Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es produeixin a tercers com a conseqüència de
les operacions que requereixi l'execució del contracte.
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10.- Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o indirectes que
es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent d'ella com a

conseqüència de I' execució del contracte

11.- El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixen per a la
Corporació o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

12.- Realitzar els tancaments d'obres, anant a càrrec seu les despeses corresponents.

13.- A la contractació de la corresponent assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els
danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers.

14.- Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessanes per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre
l'entorn)

15.- El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels
materials d'envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a

conseqüència de l'execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la
Corporació. Així mateix, ha de complir les disposicions vigents en matèria de gestió de residus i
complir les actuacions que exigeix la normativa esmentada, informant-ne puntualment la
direcció de l'obra.

16.- Reposició de les rompudes de canalitzacions municipals d'aigua i llum. Així mateix, aniran
a càrrec de l'adjudicatari les reparacions dels desperfectes que es puguin ocasionar a altres
canalitzacions o xarxes que discorrin peilloc de les obres.

17.- Anirà a càrrec de l'adjudicatari l'adquisició de la documentació de l'estat actual de les
infraestructures i xarxes existents a la zona afectada per les obres (xarxa de telefonia, xarxes de
distribució de baixa tensió, xarxes d'aigua potable i clavegueram, etc .. ) necessària per tal
d'evitar interferències entre les obres a executar i les esmentades infraestructures existents.

CLÀUSULA 19. Penalitats per demora

L'òrgan de contractació podrà imposar penalitats al contractista el supòsit de compliment
defectuós o incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execució del
contracte. Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i la
seva quantia no podrà superar el 10% de l'import del contracte.

Així mateix, l'òrgan de contractació podrà optar per la resolució del contracte o per imposar
penalitats al contractista quan, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora
respecte del termini total.

Les penalitats per demora es fixen en 0,20 euros diaris per cada 1.000 euros del preu del
contracte
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Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per resoidre'l o acordar la continuïtat de la
seva execució amb imposició de noves penalitats.

L' Administració tindrà la mateixa facultat abans exposada respecte a l'incompliment per part
del contractista dels terminis parcials o quan la demora en el seu compliment faci pensar
raonablement que és impossible complir el termini total.

La imposició de penalitats no exclou la indemnització a la qual pugui tenir dret I' Administració
pels danys i perjudicis ocasionats pel retard imputable al contractista.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació que serà immediatament
executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de

pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que s'hagués
constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.

Serà d'aplicació el que estableixen els articles 105 a 108 i 211 i 234 del TRLCSP

CLÀUSULA 21. Resolució del Contracte

CLÀUSULA 20. Modificació del Contracte

Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir-ne
modificacions per raons d'interès públic i per a atendre a causes imprevistes, justificant
degudament la seva necessitat en l'expedient.

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen a l'article 223 i 227 del
TRLCSP.

La resolució s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista, de

conformitat amb les normes establertes a l'article 224 del TRLCSP i el procediment establert en

les normes de desenvolupament del TRLCSP.

Els efectes de la resolució venen determinats per l'article 225 i 239 del TRLCSP.

CLÀUSULA 22. Compliment i recepció del contracte

S' entén que el contractista ha complert el contracte quan aquest hagi realitzat la totalitat de

l'objecte, d'acord amb l'establert en aquest plec, al plec de prescripcions tècniques i en el

projecte, i a satisfacció de I' Administració, la conformitat de la qual s'ha de fer constar de
forma expressa mitjançant la recepció de les obres dins del termini d'un mes des de
l'acabament.
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A la recepció de les obres hi assistirà un tècnic designat per I' Administració, el facultatiu

encarregat de la direcció de l'obra i el contractista assistit, si ho estima oportú, pel seu

facultatiu.

Si les obres es troben en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el tècnic

designar er l'Administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i

començant llavors el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el Director de
les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un

termini per a esmenar els defectes observats. Si transcorregut aquest termini el contractista no

ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li altre nou termini improrrogable o declarar resolt el
contracte.

CLAÚSULA 23. Termini de garantia.

S'estableix un termini de garantia de dos anys, o al termini major que, si n'és el cas, s'hagi
establert al contracte atesa la proposició de l'adjudicatari, comptador des de la data de

recepció de les obres, i sense perjudici de la responsabilitat del controctísto per vicis ocults de
conformitat amb allò que disposa l'art. 236 del TRLCSP.

Durant el període de garantia el contractista està obligat a reparar, a costa seu, totes les
deficiències que es puguin observar en l'obra executada, amb independència de les

conseqüències que puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer.

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director de
l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres.

Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat (excepte en el

supòsits de vicis ocults establerts a l'article 236 TRLCSPj, i es procedirà a la devolució o

cancel loció de la garantia, a la liquidació del contracte L en el seu cas, al pagament de les

obligacions pendents.

Si l'informe no és favorable i els defectes observats són conseqüència de deficiències en

l'execució de l'obra i no a l'ús de lo construït, el director facultatiu procedirà a dictar les
instruccions oportunes al contractista per la deguda reparació de lo construït, concedint-li un

termini per fer-ho durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense

dret a rebre cap quantitat per l'ampliació del termini de garantia.

CLAÚSULA 24. Cessió del contracte i subcontractació

La cessió del contracte es regirà pel que disposa l'article 226 del TRLCSP

Respecte a la subcontractació, el contractista podrà concertar amb tercers la realització

parcial de la prestació en els termes establerts en els articles 227 i 228 del TRLCSP.

A tals efectes. els licitadors hauran d'indicar en l'oferta la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a

les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es vagi a

encomanar la seva realització.
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En tot cas, l'adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l'Administració la
intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén
subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificant suficientment l'aptitud d'aquest per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa ia la seva experiència.

Els subcontractes que no s'ajustin al que indica l'oferta, per celebrar-se amb empresaris
diferents dels indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestació
diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des que
s'hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a què es refereix la lletra b) de l'article
227 del TRLCSP, llevat que amb anterioritat haguessin estat autoritzats expressament. sempre
que l'Administració no hagués notificat dins d'aquest termini la seva oposició als mateixos.

Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en

l'oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.

Sota la responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure sense necessitat
de deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a

una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica
suficientment.

ANNEX I - MODEL PROPOSICiÓ ECONÒMICA

__________________r amb DNI/NIF núm. , amb
domicili a C/ , núm.

__
t CP r localitat

_________ r majord'edat. en nom propi. o en representació de l'empresa

Declara:

Que està assabentat/da de els condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte
d'obres de "RENOVACIÓ DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM, AIGUA POTABLE I PLUVIALS DE LA
ZONA DE NA BELTRANA".

Que considera el projecte amb suficient definició per ser executat sense noves determinacions
i es compromet a realitzar les obres amb subjecció estricta als requisits i les condicions

estipulades als plec de clàusules administratives particulars, als de prescripcions tècniques i al

projecte, per l'import següents:

Preu (IVA exclòs):

.........................................euros (en xifres)

.......... euros (en lletres)
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IVA:

......................................... euros (en xifres)

..........euros (en lletres)

Tipus impositiu d'IVA aplicable: %

Preu total:

......................................... euros (en xifres)

....... euros (en lletres)

Igualment declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions

exigides per contractar amb I' Administració i no està incorr en cap prohibició de contractar

legalment establerta.

Lloc, data, signatura i segell de l'empresa
DECLARACiÓ RESPONSABLE RELATIVA A lA VIGÈNCIA DEL CÀRREC QUE M'AUTORITZA A lA
REPRESENTACiÓ

(noms i cognoms) t amb domicili a

•••••••••••••••••••••••••••••••••• r carrer/plaça telèfon , codi

postal t amb DNI/NIF núm. . t que actuo en nom i representació de
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

davant l'òrgan de contractació de L' Ajuntament de la vigència del càrrec

que m'autoritza a la representació segons consta en l'escriptura de .

atorgada a davant el notari en data .

(amb número de protocol ).

Lloc, data i signatura

ANEX II. DECLARACiÓ RESPONSABLE RELATIVA Al COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT
PER SUBSCRIURE CONTRACTES
........................................................................................................... r amb domicili a

..................................carrer/plaça r CP r amb

DNI/NIF núm t que actuo (en nom propi o en representoció
de) t DECLAR SOTA LA MEVA

RESPONSABILITAT davant l'òrgan de contractació de I' Ajuntament de Puigpunyent, no estar
incurs en les prohibicions per contractar establertes a l'article 60 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del
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sector públic, i que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb

l'Ajuntament de Puigpunyent i amb la Seguretat Social i, a més, que no m'he donat de baixa de

l'impost sobre activitats econòmiques.

Lloc, data, signatura i segell de l'empresa

ANEX 111.- MODEL OFERTA TERMINI D'XECUCIÓ

........................................................................................................... r amb domicili a

..................................carrer/plaça r CP r

amb DNI/NIF núm , que actuo (en nom propi o en representació de)
......................................................................................................... , en referència al TERMINI
D'EXECUCIÓ relatiu al contracte d'obres de "Renovació de les xarxes de clavegueram, aigua
potable i pluvials de la zona de Na Beltrana", es COMPROMET davant l'òrgan de contractació
de I' Ajuntament de Puigpunyent, a realitzar al seu càrrec l'execució del mateix en un termini
màxima de MESOS a contar desde l'acta de comprovació del replanteig i inici de
l'obra.

Lloc, data, signatura i segell de l'empresa

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN PER A LA CONTRACTACiÓ DE LES OBRES DE
RENOVACiÓ DE XARXA DE CLAVEGUERAM, PLUVIALS I AIGUA POTABLE DE LA ZONA DE NA
BELTRANA. PUIGPUNYENT

SITUACiÓ: CARRER NA BELTRANA I CARRER NOU DE NA BELTRANA. PUIGPUNYENT

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

INDEX

2. CONDICIONS FACULTATIVES:
2.1. DIRECCiÓ FACULTATIVA I DIRECCIÓ TÈCNICA
2.2. TREBALLS PREVIS I INICIACiÓ A LES OBRES
2.3. REPLANTEIG I ACTA DE REPLANTEIG
2.4. DOCUMENTACiÓ D'OBRA, LLIBRE D'ORDRES I ACTES D'OBRA
2.5. PERSONAL DEL CONTRACTISTA EN L'OBRA
2.6. CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
2.7. TREBALLS DEFECTUOSOS I VICIS OCULTS
2.8. RECEPCiÓ DE LES OBRES
2.9. MODIFICACIONS DURANT LES OBRES I PARTIDES NO EXECUTADES
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3. CONDICIONS ECONÒMIQUES:
3.1. PREUS
3.2. AMIDAMENT, VALORACIO DELS TREBALLS REALITZATS I CERTIFICACiÓ
3.3. ABONAMENTS

4. CONDICIONS TÈCNIQUES:
4.1. MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS
4.2.CONTROL DE QUALITAT
4.3. SEGURETAT I SALUT

1. CONDICIONS GENERALS:

1.1. OBJECTE

L'objecte del present plec és l'ordenació de les condicions facultatives, tècniques
econòmiques que han de regir durant l'execució de les obres consistents en:

Renovació de la xarxa de clavegueram, pluvials i aigua potable de la zona de na Beltrana

Situació: Carrer Na Beltrana i carrer Nou de na Beltrana. Puigpunyent.

L'obra haurà de ser executada d'acord amb els documents que defineixen el projecte tècnic,

seguint en tot moment les condicions que establertes en ell i en el present plec.

La finalitat del contracte és la completa execució de l'obra prevista a la documentació

tècnica. Tots els projectes parcials que es requereixen o siguin necessaris per a la posta en

marxa de les instal.lacions i serveis, s'assumirà i aportà l'empresa contractista. S'entendrà per a

finalitzada l'obra quan s'hagi comprovat el bon funcionament de totes les instal Ioclons

contemplades al projecte.

1.2. DESCRIPCiÓ GENERAL DE LES OBRES

Principalment les obres a realitzar són resoldre les deficiències de les xarxes de clavegueram,
pluvials i aigua potable proposant la substitució de:

- xarxa de clavegueram
- xarxa de pluvials
- xarxa d' aigua potable

1.3. DOCUMENTACiÓ TÈCNICA DEL PROJECTE

1.3.1. Forma part del projecte global redactat per l'enginyer Pere Ventayol March:

DOC 1. Memòria i annexes:

- Memòria (antecedents, estat actual, descripció de les obres

Annex 1. Informe geotècnic
Annex 2. Pla d'obres
Annex 3. Serveis afectats
Annex 4. Estudi de gestió de residus

Annex 5. Estudi de Seguretat i salut

Annex 6. Dimensionament de conductes

Annex 7. Justificació de preus
Annex 8. Control de qualitat
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Annex 9. Reportatge fotogràfic
Annex 10. Justificació compliment bases convocatòria subvenció

Plec de condicions tècniques.
Quadre de preus i estat d'amidaments.

Pressupost global per a l'execució de les obres.
Plànols

1.3.2. Formen part dels projectes abans citats, els següent documents:

al els plànols
b] les memòries i annexes

cl el plec de condicions tècniques
dl estat d'amidaments

De produir-se contradiccions entre els documents del Projecte, l'ordre de preferència serà

precisament aquella en que han estat citats en aquest apartat.

1.3.3. Els amidaments s'entendran sempre acceptats pel Contractista.

1.3.4. Amés dels esmentats documents, i independentment dels mateixos, tindran força
d'obligar totes les ordres donades per la Direcció Facultativa i documentació o plànols
complementaris o aclaridors que es facilitin, amb la variació econòmica si s'escaigués.

1.3.5. Igualment tindran el caràcter de documentació contractual amb força d'obligar, i

independentment dels documents citats, totes les normes, disposicions i reglaments
d' obligatòria aplicació.

1.4. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

El termini d'execució de les obres és de 6 MESOS comptats a partir de la signatura de l'acta de

replanteig.

1.5. PRESSUPOST DE LES OBRES

Les obres, segons es fixa al projecte tècnic, tenen un cost de: 430.785,29€ riVA inclòs).

1.6. CLASSIFICACiÓ DEL CONTRACTISTA:

Segons el què estableix la llei 14/2013 de 27 de setembre en recolzament als emprenedors,
l'exigència de classificació dels contractes d'obra es fixa em 500.000,00 € i per tant no s'exigeix
la classificació per les obres projectades.

1.7. REVISiÓ DE PREUS

Ja que el termini de les obres es inferior a 1 anys, no es dona cap circumstància que establirien

la revisió de preus, per tant no s'aplicarà a aquesta obra.

2. CONDICIONS FACULTATIVES:

2.1. DIRECCiÓ FACULTATIVA I DIRECCiÓ TÈCNICA

2.1.1. La direcció facultativa per a la direcció de les obres la formaran els següents tècnics:
- enginyer director de les obres
- arquitecte supervisor de les obres
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La Direcció Facultativa i supervisió serà nombrada pel Promotor de les obres, que és
l' Ajuntament de Puigpunyent. Aquesta, apart de realitzar les funcions tècniques pròpies de la
Direcció Facultativa, serà l'intermediari entre l'ajuntament i el Contractista; i anirà informant
periòdicament de l' estat d' execució de les obres.

La Direcció Facultativa verificarà el replanteig de l' obra i resoldrà possibles dubtes sorgits
durant l'execució d'aquesta. També elaborarà les modificacions de projecte necessàries que
venguin exigides per a la correcte execució d'elles.

2.1 .2. El contractista estarà com a mínim representat per un professional de grau mig,
arquitecte tècnic, enginyer, que exercirà la Direcció Tècnica. El contractista facilitarà per
escrit, abans de començar l'obra, el nom del tècnic assignat.
La direcció tècnica, representarà al contractista en l' obra i tindrà totes les facultats d' aquell
davant la direcció facultativa.

El contractista i la direcció tècnica que el representi. serà especialment responsable del
compliment de les normes, disposicions i reglaments referits a l'apartat 1.3.5. També vigilarà
especialment la qualitat dels materials que figuren al projecte i la seva correcte posada en
obra. Serà així mateix missió de la Direcció Tècnica el control del replanteig, amidaments,
estudi de preus i certificacions d'obra.

2.1.3. El contractista aportarà el tècnic Coordinador en matèria de seguretat i salut. Aquest
facilitarà per escrit, el seu nomenament i aportarà la documentació necessària en matèria de
seguretat i salut, abans d'iniciar les obres.

2.2. TREBALLS PREVIS I INICIACiÓ A LES OBRES

Un cop signat el contracte, el contractista, en un termini de 15 dies (d'acord amb el plec de
condicions administratives), haurà d'aportar la següent documentació:

- nomenament del coordinador en matèria de seguretat i salut.
- pla de seguretat i salut
- obertura lloc de treball
- pla d'obres i planificació

- nomenament de direcció tècnica
- ocupació via pública (si n'és el cas)
- contracte amb MAC Insular per a la gestió dels residus

L'ajuntament de Puigpunyent, com a Promotor de les obres, aportarà el nomenament dels
diferents tècnics que conformen la Direcció Facultativa (arquitecte supervisor, enginyer
director).

El Contactista tramitarà les connexions dels subministraments de les diferents companyies per
a poder iniciar les obres. Les despeses derivades de tals connexions, seran a compte del
Contractista fins a la seva total finalització i completa entrega a la propietat.

2.3. REPLANTEIG I ACTA DE REPLANTEIG

Un cop supervisada la documentació previa a l'inici de les obres per part de la Direcció
Facultativa, i un cop aprovat el pla de Seguretat i Salut pel coordinador de Seguretat i Salut, es

comunicarà al contractista l'inici de les obres; convocant-lo a l'emplaçament, fent-li entrega
deillibre d'ordres i procedint a la signatura de l'acta de replanteig.
No s'iniciaran les obres si no hi ha conformitat del replanteig per part de la Direcció Facultativa.
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2.3.1. L'acta de comprovació de replanteig, que anirà signada per part de la Direcció
Facultativa i Contractista, contindrà, la conformitat del replanteig d'acord amb el projecte
tècnic i les possibles omissions, errors o contradiccions observades en els documents
contractuals del projecte, així com totes les especificacions que es creguin oportunes.
S'entregarà una còpia de l'acta al Contractista.
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2.3.2. El llibre d' obres i assistències estarà permanentment a I' obra a disposició de la direcció
facultativa.
AI llibre d'ordres s'hi anotaran les instruccions de la direcció facultativa per a la correcte
interpretació del projecte. Les fulles del llibre es realitzaran per triplicat per al director de les
obres, el director de I' execució de les obres i el contractista; totes elles signades pels tècnics.

2.4. DOCUMENTACiÓ D'OBRA, LLIBRE D'ORDRES I ACTES D'OBRA

A l'obra es conservarà una còpia íntegra del projecte que estarà a disposició de tots els
agents que hi intervenen.
Tant els dubtes que puguin sorgir al contractista sobre el projecte, com els documents que
puguin esdevenir diferents interpretacions, es posaran en coneixement a la Direcció
Facultativa amb la finalitat d'estudiar i solucionar el problema.

2.5. PERSONAL DEL CONTRACTISTA EN L'OBRA

El Contractista designarà a una persona com a Cap d'Obra a les ordres de la Direcció Tècnica
del contractista. La seva designació serà informada a la Direcció Facultativa.
El cap d'obra serà fix en l'obra, i haurà de ser persona competent, amb àmplia solvència
moral, do de comandament, capacitat de treball i coneixement pràctic de les bones arts de
la construcció.

2.6. CONTROL I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció del projecte i a les ordres i instruccions de
la Direcció Facultativa.

En general, la determinació de l'ordre dels treballs, és facultat del contractista, excepte en

aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi
convenient variar.

El cap d'obra, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà, junt amb la
Direcció Tècnica, a la Direcció Facultativa en les visites que es facin a les obres; posant-se a la
seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació dels amidaments i les
liquidacions.

La direcció facultativa assenyalarà els dies i hores de visita periòdica a les obres, a les que
haurà d'assistir la direcció tècnica del contractista i el cap d'obra. Les ordres que es dictin en

aquestes visites es ressenyaran en el llibre d' ordres.

En cada visita, el Direcció Tècnica aixecarà una acta resum de quantes gestions s'hi assenyalin
que es signarà en la propera visita. La Direcció Facultativa podrà utilitzar per al control d' obra

qualsevol altre procediment que estimi oportú.
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La direcció Facultativa serà avisada amb suficient antelació, per a assistir a la inspecció de la

posada en obra d'aquelles parts, que per a la seva especial complexitat, ho facin
recomanable.

2.7. TREBALLS DEFECTUOSOS I VICIS OCULTS

El constructor haurà d'emprar materials i qualitats que defineixi el projecte tècnic i la resta de
documentació; i seguir, en tot moment, les normes de bona construcció, no podent substituir
de cap manera materials de més baixa qualitat dels que figuren a la documentació tècnica.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, el Contractista és responsable de
l'execució dels treballs realitzat i de les faltes i defectes que en ells hi pogués existir degut a la
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats; sense que li exoneri de
responsabilitat el control, que és competència de la Direcció Facultativa. Tampoc li exonerarà
el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que
sempre s'entendran emeses i abonades a compte.

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan la Direcció Facultativa detecti vicis o

defectes en els treballs executats, o que els materials i aparells col Ioccts no reuneixin les
condicions estipulades, (ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs o un cop finalitzats), i
abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts
defectuoses siguin realitzades de nou d'acord amb les especificacions tècniques; i tot això a

càrrec del Contractista.

2.8. RECEPCiÓ DE LES OBRES

2.8.1. La Recepció Provisional de les obres es farà amb intervenció del Promotor (Ajuntament
de Puigpunyent), del Constructor i de la Direcció Facultativa. Practicat un detingut
reconeixement d'aquestes i comprovat que totes les instol iocions es troben en correcte

funcionament, s'expendrà un acta amb tants exemplars com a parts que hi intervenen, i

signats tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, fixat en el Plec
de Condicions Administratives.

A la recepció provisional si adjuntarà els certificats finals d'obra de tots els tècnics que han

intervingut en ella, butlletins dels diferents industrials, així com la resta d'autoritzacions d'altres

departaments o organismes necessàries per a procedir a la seva recepció.

Es farà entrega a l'ajuntament d'un joc de plànols actualitzat de les obres realitzades i un cd

de la documentació en suport digital (autocad i pdf).

Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes, es farà constar en l' acta i es donarà al

Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per
reparar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció
provisional de l'obra.

2.8.2. La Recepció Definitiva es verificarà després d'haver transcorregut el termini de garantia
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la Recepció Provisional.

2.9. MODIFICACIONS DURANT LES OBRES I PARTIDES NO EXECUTADES

El Contractista està obligat a efectuar modificacions, addicions o supressions que ordeni la
Direcció Facultativa.
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3.1.1. Preus Unitaris: El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els
costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
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Quan es proposi alguna reforma del projecte per part de la Direcció facultativa o a indicació
de l'ajuntament, si el Contractista entén que representa un augment en el cost, o una

prolongació del programa de treballs, haurà de presentar un pressupost de dites obres i obtenir
l'aprovació de la Direcció Facultativa un cop consultat amb l'ajuntament abans de la seva

execució. De no fer-ho s'entendrà que el Contractista renuncia o entén que no hi escau cap
augment.

Els preus de liquidació d'aquests treballs, es regiran pels establerts al projecte, pels de

descomposició dels preus unitaris del pressupost aprovat aplicant-li la baixa ofertada pel
Contractista.

Els imports de les partides no executades o parcialment no executades seran contemplats
com addicionals negatius en la liquidació de l'obra. La quantitat d'obra no executada serà
descomptada del total de l'amidament contractual.

3. CONDICIONS ECONÒMIQUES:

3.1. PREUS

- Es consideren costos directes:

a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en l'execució de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es

tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents
i malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o

funcionament de la maquinària i instal Iocló utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal �acions, sistemes i equips
anteriorment citats.

- Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal loció d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc.. els del personal tècnic
i administrctiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es

xifraran en un percentatge dels costos directes.

- Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes.

- Benefici industrial:
El benefici industrial del Contractista està inclòs en els preus del pressupost.
L'IVA vigent s'aplicarà sobre els preus del pressupost.

3.1.2. Es produiran Preus Contradictoris només quan el promotor (Ajuntament de Puigpunyent),
mitjançant la Direcció Facultativa, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de
les previstes, o també, quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
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Les certificacions hauran d'anar acompanyades d'un reportatge fotogràfic de l'estat de les
obres, juntament amb còpia de les actes d'obra del termini a certificar.
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El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. Si no hi ha acord, el preu es resoldrà
contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista abans de començar
l'execució dels treballs. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més
anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus del Col 'Iegi
d' Aparelladors de l'any 2014. Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus
unitaris de la data del contracte.

3.1.3. Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o

observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les
obres.

3.2. AMIDAMENT, VALORACIO DELS TREBALLS REALITZATS I CERTIFICACiÓ

El Contractista realitzarà Certificacions mensuals consistents en una relació valorada de les
obres executades durant els terminis previstos, segons l' estat d' amidaments que s'haurà
practicat.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al
resultat de l'amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent
per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost del projecte per a cadascuna
d'elles.
De l'import total, se'n deduirà el tant per cent de baixa ofertada que l'empresa hagi concursat.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració
es refereix.
Les certificacions es presentaran durant els primers 5 dies de cada mes, i es revisaran i
conformaran per la direcció facultativa.

3.3. ABONAMENTS

El Promotor (Ajuntament de Puigpunyent) pagarà en els terminis establerts en el plec de
clàusules administratives i d'acord amb les anualitats fixades per a la subvenció de la qual és
objecte per a l'execució de les obres.

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra
conformades per la Direcció Facultativa, en virtut de les quels es verificaran els pagaments.

4. CONDICIONS TÈCNIQUES:

4.1. MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Les condicions tècniques per a l'execució de les unitats d'obres a realitzar, vénen definides al
corresponents projectes tècnics. En ells es descriuen les característiques tècniques que han de
reunir els processos constructius, les tècniques i els materials a utilitzar.

Per tot allò que no queda especificat en el projecte, serà d'aplicació les diferents normatives
tècniques vigents en la prioritat que es relaciones:

- Normes UNE
- Plec de Condicions Tècniques adjunt al projecte
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CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, per a

la qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novernbre.i

0659186{I
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4.2. CONTROL DE QUALITAT

El contractista s'encarregarà de realitzar, a través de laboratori homologat, totes les proves i

assajos que la direcció facultativa estimi convenient d'acord amb el Pla de Control de Qualitat
i que figuren als projectes tècnics corresponents. En tot allò que no quedi ben especificat, serà
d'aplicació el Decret Autonòmic 59/1994 sobre el Control de Qualitat en l'Edificació, Ús i
Manteniment.

4.3. SEGURETAT I SALUT

El Contractista haurà de complir estrictament totes les mesures de seguretat i salut que el
Coordinador de Seguretat i Salut dicti i que vendran descrites al Pla de Seguretat i Salut.

No es podran iniciar les obres si el Pla de Seguretat i Salut, aportat per l'empresa contractista,
no ha estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut i no s'ha tramitat l'Obertura de
Centre de Treball a la Conselleria de Comerç Indústria i Energia, així com la resta d'obligacions
legals que ha d'assumir el Contractista en matèria de Seguretat i Salut.

Palma de Mallorca a 31 de Juliol de 2014
Redactat pels Serveis Tècnics de l'ajuntament de Puigpunyent

QUART. Publicar en el BOIB i en el Perfil de contractant l'anunci de licitació, perquè durant el
termini de 13 dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.

6.-Decrets de Batlia del 230 al 329 /2014

Aquest punt es deixa pendent per la propera sessió ja que es grup PP no ha rebut
correctament els Decrets

7.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 20 i 27 de

Maig, 3,9,16,23 i 30 de Juny i 7 i 14 de Juliol de 2014

Per part de la Senyora Maria Teresa Pons del grup PP es demana explicació damunt la factura

aprovada per la JGL del dia 27 de maig de 2014 a Mundiagua per Factura M14/375 de data
30 d'abril de 2014, per muntatge d'una bomba submergida al pou nou del cementiri per
import de 6.169,58 €, contestant-li la Sra. Margalida Morell que es tracta del pagament la
bomba prospecció del nou pou que s'ha obert al cementiri municipal

De l'Acta del dia 20 de maig de 20144, es grup PP demana sobre el pagament a Mundiagua
de la factura M14/472 de data 13 de Maig de 2014, per muntatge de depòsits acumulació

d'aigües fecals de Son Serralta per import de 6.428,06 €, contestant-li el senyor Batie que com

ja es va explicar a un altre plenari s'ha hagut de fer aquesta actuació a Son Serralta per
pal 'liar el problema de les aigües fecals, lo qual ha comportat aquesta despesa

8.- Torn d'urgència
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Efectuat lo qual, per part del Senyor Batie, i una vegada consultats tots els grups polítics
d'aquest Ajuntament, es proposa a l'Ajuntament Plenari:
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Designació de Jutge de Pau titular.-

Per part del Sr Batie es dona compte que, per anunci al BOIB número 92 de data 8 de Juliol de
2014, i publicació a la pàgina web d'aquest Ajuntament, s'ha obert un termini per espai de
quinze dies durant els quals els interessat que reuneixin els requisits expressats a la Llei 16/1985
de 1 de juliol del poder judicial i Reglament 3/1995 de 7 de juny, podrien presentar les seves

candidatures a Jutge de Pau Titular d'aquest Municipi

Per la qual cosa, i una vegada acabat dit termini, l' Ajuntament Plenari, amb el vot favorable
de la majoria absoluta dels seus membres ha de procedir a fer l'elecció del candidat,
remetent dita elecció al Jutjat Degà a efectes del seu nomenament

Cal ressenyar que s'han presentat una candidatures, la del Senyor Ramón Serna Mas, el qual
compleix els equisits establerts

Primer.- Elegir al Senyor Ramón Serna Mas com persona idònia per desenvolupar el càrrec de
Jutge de Pau Titular del Municipi de Puigpunyent

Segon.- Remetre el present acord a la Sala de lo Govern del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears als efecte de que es produeixi I'anomenament ,si procedeix

Dita proposta es aprovada pels Senyors Batie Gabriel Ferrà Martorell, i Sra. Margalida Morell de
lPG, Sr Toni MarL Sra. Isabel Martín i Sr. Victor Douat del PSOE i Sra Maria Teresa Pons i Margarita
Martorell Ribot del PP que constitueixen la majoria absoluta legal dels membres de la

Corporació

MOCIONS AL PLENARI PER RAONS D'URGENCIA

Per part del grup PSOE es presenten a la consideració del Plenari, per raons d'urgència les

següents mocions:

PRIMERA

Antoni Marí Ensenyant com portaveu del Grup Municipal Socialista a l' Ajuntament de

Puigpunyent i Galilea presenta la següent Moció:

Conciliació entre les activitats econòmiques del sector serveis i ciutadans.

Exposició de Motius:

Atès que una de les prioritats d'aquest Ajuntament és crear activitat econòmica en el nostre

municipi, per tal de crear llocs de feina.

Atès que per una altra part s'ha de respectar i garantir per part de l' Administració Local, el .

descans i benestar de tot els ciutadans i ciutadanes de Puigpunyent i Galilea.

Atès que al BOIB de 28 de Setembre de 2006 fou publicada L'ordenança Municipal relativa a

la protecció de l'atmosfera era davant la contaminació per renous i vibracions.
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Atès que la llei 8/2012 de Turisme de les Illes Balears regula les Llicències d'activitats dels
establiments turístics ( cafeteries, bars restaurants etc.j amb el tràmit de comunicació prèvia.

Atès que per part del propietaris i gestors dels diferents establiments d'oci, bars i restaurants del
nostre municipi, hi ha la voluntat de poder gaudir d'una major activitat econòmica sense

aquesta molesti als veïnats i perjudiqui el seu descans.

Atès que l'article 23 de la esmentada ordenança parla d'instruments musicals i aparells
electrònics, i concretament en el punt 2 diu: l' Es prohibeix en la via pública i en zones de

pública concurrència com places, parcs, entre d'altres, accionar aparellis de radio i televisió,
tocadiscs, instruments musicals, emetre missatges subsidiaris i activitats anàlogues quan superin
els nivells màxims del capítol Il.

En circumstancies especials, una vegada avaluada la possibilitat de pertorbació al veïnat,
encara que sigui temporal, l' Ajuntament pot autoritzar o denegar la realització d'aquestes
activitats"

Atès tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal Socialista fa la següent:

POPOSTA D'ACORD

a) Adequar l'ordenança municipal al volum maxim que permet la llei Estatal. Per poder
compatibilitzar l'activitat econòmica del municipi i el descans dels ciutadans.

b) Deixar sense efecte una vegada pres l'acord pel Plenari Municipall'article 7 del Capítol 2

de l'ordenança municipal relativa a la protecció de l'atmosfera davant la contaminació de

renous i vibracions.

c) L'Ajuntament crearà una comissió amb Participació Ciutadana de veïnats, establiments

d'oci i totes aquelles persones que vulguin, per tal de modificar l'ordenança i establir uns

criteris definitius per aquest tipus d'activitat. En un període màxim de dos mesos ha d'estar

redactada la esmentada modificació.

d) Fins arribar a un dictamen de la comissió qualsevol esdeveniment per part dels establiments

turístics haurà de ser comunicat i consensuat amb l' Ajuntament.

Passada a votació l'urgència sobre l'inclusió a l'ordre del dia deliberació de la moció,

aquesta es apreciada per unanimitat.

Per part de la Senyora Maria Teresa Pons del grup PP, i en relació al ban informatiu efectuat

per la Batlia, diu que el seu grup està preparant també una proposta de modificació

d'ordenança, ja que troba molt desagradable que no es pugui fer cap activitat musical per

part dels negocis de Puigpunyent i Galilea i mes en època d'estiu

La Senyora Margalida Morell de IPG diu que li pareix be que el PP estigui fent feina damunt el

tema ja que es tracta d'arribar a un consens entre els diversos grups politics

El Senyor Batie intervé i diu que la major part de les queixes que l' han arribat son pel tema de

renous. Si bé es cert que hi ha hagut un problema, es important arribar a un consens entre els

veïnats i els restauradors perquè puguin mantenir una activitat similar a la que han duit fins ara
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La creació d'un subsidi o renda bàsica garantida que permeti a aquest col-lectiu tenir una

prestació mensual que permeti viure amb dignitat, és una petició obligada per la realitat que
vivim atesa la consolidació i cronificació de la pobresa. Una petició per l'establiment d'una
mesura de màxima urgència a l' Estat que necessita del compromís i suport del Govern de les
Illes Balears. Una petició al Govern de l'Estat per que l'estat té recursos suficients com per
escometre aquesta iniciativa, atès l'estalvi de 5.800 milions d'euros que ha suposat la retallada
de les prestacions per la cobertura de l'atur. 1 ateses les bones perspectives econòmiques
que el propi Estat calcula, és el moment d'actuar ja amb urgència en favor deis que més
estan patint la crisi econòmica, deis que la pateixen de manera més cruel.
Per aquests motius el Grup Socialista a l' Ajuntament de presenta pel seu debat r aprovació la

següent:

0659189til
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El Senyor Toni MarL proposa convocar un proper plenari extraordinari i a la major brevetat
possible, una vegada emplaçats i escoltats els interessats afectats, coordinat pel departament
de promoció econòmica, a fi de efectuar la modificació dels esmentats articles. Dita proposta
es aprovada per unanimitat

SEGONA.-

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

La situació econòmica del país, de les illés. el increment de la pobresa i la creixent desigualtat
conseqüència de la crisi, són extremadament preocupants. 37.300 famílies a les illes tenen tots
els seus membres a l'atur, el 56% de les persones demandants de feina no reben cap prestació
econòmica, són a les Illes en ple mes de juny 50.600 treballadors, una situació injusta,
socialment inacceptable que obliga a l'actuació del Govern de l'Estat i el Govern de les illes
Balears a favor d'aquest col-lectius més vulnerables, amb estratègies a mig termini, però
també amb acció immediata que ajudi a minimitzar els seus efectes, i dins aquests col ·Iectius
de persones a l' atur sense prestacions, necessiten una especial atenció aquelles que tenen fills
al seu càrrec.

MOCiÓ

1.- L' Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern d'Espanya a crear un subsidi per a les

persones aturades que no reben cap tipus de prestació amb fills al seu càrrec per tal de

pal ·Iiar el sofriment de moltes famílies.

Passada a votació l'urgència sobre l'inclusió a l'ordre del dia deliberació de la moció,
aquesta es apreciada per unanimitat.

La Senyora Maria Teresa Pons del PP manifesta que pareix esser que això ja s'està fent.

La Senyora Margalida Morell de IPG diu que damunt aquesta tema no té massa coneixement
però que votarà a favor.

Passada a votació la proposta continguda dintre la moció aquesta es provada amb els vots
favorables del Sr. Gabriel Ferrà Martorell, i Sra. Margalida Morell Martorell de lPG, el Sr. Toni Marí
Enseñat, la Sra. Isabel Martin Roman i el Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i les abstencions de la

Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sra. Margarita Martorell Ribot del PP.
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A Balears sols 4 ajuntaments s'han adherit al Conveni, Palma, Lloseta, Sant Antoni de Pormany
i Sant Josep; 1 no hi trobem tampoc habitatges en tots els municipis, però si en molts municipis
que no han signat el conveni, Maó, Inca, ... t recordant que és possible ampliar per part de les
entitats financeres les aportacions d'habitatges.
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TERCERA

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

El Govern de l'Estat al gener del 2013 signava el Conveni per a la constitució del Fons Social
d'habitatges destinats al lloguer, signaven els Ministeris d'economia i Competitivitat, Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, Foment, Banc d'Espanya, la Federació de Municipis i Províncies, la
Plataforma del Tercer Sector, les patronals bancàries i 33 entitats de crèdit, per reforçar la
protecció deis deutors hipotecaris.

Inicialment es constituí el Fons Social d'habitatges amb 5.891 habitatges aportats per 33
entitats financeres signants del conveni, un fons que es podrà ampliar, s'assenyalava, destinat
al lloguer d'habitatges per a les persones que havien patit desnonaments hipotecaris, però
amb unes condicions molt dures.

L'execució d'aquesta mesura es constatà al maig del 2014 fou un fracàs, del total
d'habitatges, sols 410 havien estat entregades en lloguer, de les quasi 6.000 de disponibles, i no

tots els municipis havien signat la seva participació en el conveni, una participació per avalar
la situació social de necessitat d 'habitatge de les persones necessitats.

Adés el fracàs del primer anys de la mesura, el mateix maig del 2014 el Govern de l' Estat a

través de la Comissió de Coordinació i Seguiment que crea el propi Conveni a nivell Estatal,
acordà ampliar les circumstàncies previstes inicialment per facilitar l'accés ailloguer d'aquests
habitatges, als col ·Iectius especialment vulnerables, persones o unitats familiars amb
circumstàncies de vulnerabilitat detectada pels serveis socials municipals o de les
organitzacions no governamentals, per les que l'habitatge suposi un actiu indispensable pel
manteniment de la seva inclusió social.

Atesos els antecedents explicats, ates que són moltes les famílies que necessiten de lloguers
assequibles i que es totalment injust que davant aquesta situació de necessitat segueixin
tancats tants habitatges que avui són titularitat deis bancs, el Grup Socialista a l' Ajuntament de

Puigpunyent presenta pel seu debat i aprovació la següent:

MOCiÓ

1.- L' Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de les illes Balears que s'implica de manera

activa per a millorar l'execució del Fons Social d'habitatges a les nostres [lles. per aquest motiu:
1.1.- El Govern constituirà una comissió de seguiment amb la participació deis ajuntaments de
les Illes, de les entitats del tercer sector i entitats financeres, per facilitar i coordinar a les illes les

oportunitats que aquest Fons Social d'habitatges suposa per accedir al lloguer assequ_ible
d'habitatges tancats propietat avui de les entitats financeres.

1.2.- El Govern de les Illes recollirà les propostes formulades per aquesta comissió de seguiment
pròpia de les [lles. per millorar i modificar si és el cas, el propi conveni que regula les condicions
de funcionament del Fons a nivell de l'Estat, com ja s'ha fet el maig de12014.
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1.3.- El Govern de les Illes establirà amb la col-elaboració els serveis socials municipis i entitats
del tercer sector que treballen en aquest camp, un protocol de criteris per la valoració i
informació a l'accés dels habitatges existents al Fons Social d'habitatges a les Illes.

Passada a votació l'urgència sobre l'inclusió a l'ordre del dia i deliberació de la moció,
aquesta es apreciada per unanimitat.

Per part de la Senyora Margalida Morell de IPG es manifesta que per ventura seria necessari
sollicitor la signatura d'aquest conveni. El grup PP s'adhereix

Passada a votació la proposta que conté la moció del grup PSOE, aquesta es aprovada per
unanimitat

9.- Precs i preguntes
No es formulen
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA EN

PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 16 de SETEMBRE DE DOS MIL CATORZE

Dia: 16 de Setembre de 2014.
Hora: 20 hores 30 minuts

Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell

Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat

Sra. Isabel Martin Roman

Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sra. Margarita Martorell Ribot

IPG
IPG
IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

ORDRE DEL DIA:

1.- Adjudicació obres de renovació de la xarxa de clavegueram, pluvials i agua potable de la

zona de Na Beltrana

« Donada la conveniència i necessitat de realitzar la concessió de l'obra pública consistent en

xarxa de clavegueram i aigües residuals i pluvials de la zona de Na Beltrana, la qual es durà a

terme mitjançant una subvenció concedida pel Consell de Mallorca en el marc de la

Convocatòria de subvencions per els anys 2014 i 2015 adreçada a ajuntaments i entitats locals

menors de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a actuacions de

competència municipal, publicada al BOIB núm. 13 de data 25 de gener de 2014, de

conformitat amb la següent distribució:

Anualitat 2014 191.397,00 €
Anualitat 2015 239.388.29€

La despesa s'imputarà a les següents partides pressupostàries:

Anualitat 2014 65.16930.76200 191.397,00 €

Anualitat 2015 65.16930.76200 239.388.29€

i una vegada comprovat que s'han complert tots els tràmits preparatoris com són l'estudi de

viabilitat, l'avantprojecte de construcció i el projecte de l'obra i replanteig d'aquest.

Donades les característiques de la concessió d'obra, es considera com procediment més

adequat el procediment obert. oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris

d'adjudicació.

Atès que amb data 28 de juliol de 2014, es va emetre informe d'intervenció sobre el que

suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.

ACTA PLE EXTRAORDINARI 16-09-2014

Paper transcripció acords i resolucions

177



I li
I Govern de les Illes Balears

I AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

0659193

Atès que amb data 28 de juliol de 2014 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.

A tès que amb data 31 de juliol de 2014, es va emetre per part de I' Arquitecte Municipal
informe tècnic de supervisió del projecte, i que les obres han d'estar contractades abans del
dia 17 de Setembre de 2014, segons la comunicació del CIM de data 16 de juny de 2014 RE
1003 de data 19 de juny de 2014

Atès que es va realitzar l'expedient de crèdit extraordinari per sufragar les despeses de
l'execució de les obres

Atès que amb data 5 d'agost de 2014, mitjançant Acord del Ple, es va aprovar l'expedient de
contractació juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques
per a I' adjudicació del contracte de concessió d'obra pública, per procediment obert. oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Així mateix es va autoritzar la
despesa que suposa l'adjudicació.

Atès que amb data 14 d'agost de 2014, BOIB n° 109, es va publicar anunci de licitació per
termini de tretze dies naturals, a fi que els interessats presentessin les seves proposicions.

Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.

Atès que amb data 1 i 9 de setembre de 2014, es va reunir la Mesa de contractació, i aquesta,
després de la recepció de l'informa de valoració tècnica, dels sobres 2, 3 i 4 que diuen:

" A la vista de l'informe de valoració tècnica del contingut del sobre n° 2 que es va obrir el
passat dia 1 de Setembre de 2014, es va efectuar per l'equip tècnic, en data 4 de setembre
de 2014, un informe tècnic que llança el següent resultat:

Expedient: 45/2014
Promotor: AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
NIF:P0704500H

Emplaçament: ZONA DE NA BELTRANA - PUIGPUNYENT

Assumpte: Informe tècnic de valoració SOBRE 2 (Criteris tècnics avaluables mitjançant judici de
valor Ide les propostes presentades per les empreses licitadores al concurs d'obra per a la
RENOVACiÓ XARXES CLAVEGUERAM, AIGUA POTABLE I PLUVIALS DE LA ZONA DE NA BELTRANA.

INFORME TÈCNIC

En data 4 de setembre de 2014 i reunit s l'equip tècnic format per Rosa Albertí Oliver i Bartomeu
Riutord Sbert. arquitectes dels serveis tècnics d'aquest ajuntament i Esteve Mestre Sansó,
enginyer industrial, emetem el següent informe tècnic de valoració de les millores presentades
al corresponent sobre n02 de la licitació abans esmentada.

Empreses licitadores presentades:
1 . Melchor Mascaró
2. Amer e Hijos S.A.
3. VITRAC Obra Pública S.L.
4. Matias Arrom Bibiloni, S.L. MAB, Obras Públicas
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5. AGLOMSA
6. Obra y Pavimentaciones MAN

Criteris de valoració:
Els criteris de valoració de les propostes presentades segons clàusula 12, apartat A) i B), del
Plec de Clàusules administratives, seran els següents:

PROPOSTA TÈCNICA (30 PUNTS):
Memòria tècnica (20 PUNTS):

coneixement de la zona afectada per les obres 3 punts
grau de coneixement del projecte a realitzar 2 punts
planificació detallada de les obres i fases d'execució. 6 punts
Senyalització viària i recorreguts alternatius 5 punts
resolució de problemes front a la molèstia dels veïns. 4 punts

Llistat de personal, assistències tècniques i recursos materials ( 10 PU NTS):
representant empresa contractista (tècnic grau mitjà - tècnic grau superior) 4 punts
personal adscrit a l'obra (topògraf, tècnics de qualitat, ... ) 3 punts
recursos o materials 3 punts

MILLORES ADDICIONALS SENSE REPERCUSIÓ ECONÒMICA (40 PUNTS)
Es consideraran millores valorables, les encaminades a la restitució de l'arbrat, millora de
voreres i altres encaminades a la millora de la seguretat dels vianants:

restitució arbrat 10 punts
"alcorques" 1 O punts
Voreres 1 O punts
Altres millores 1 O punts

Valoració:

Valoració memòria tècnica:
Empresa: Continquts de la memòria tècnica Punts Total
Melchor Mascaró Descripció i coneixement de l'entorn 0,50

Coneixement del projecte: Procés constructiu. 0,75
Planificació de les fases d'obra: 3 fases. 3,75

10,75Senyalització viària i proposta de recorreguts 4,75
alternatius. 1,00
Resolució de problemes.

Amer e Hijos S.A. Descripció i coneixement de l' entorn i condicionants. 2,75
Coneixement projecte: Procés constructiu i serveis 1,75
afectats. 4,00
Planificació de les fases d'obra: 4 fases. 4,75 14,75
Senyalització viària i proposta de recorreguts 1,50
alternatius.
Resolució de problemes.

VITRAC Obra Pública S.L. Coneixement projecte: Estudi del projecte. 0,50
Planificació de fases d'obra: 5 fases. 4,00 -4,50
Reportatqe fotoqròflc (Gooqle street view). 0,00

Matias Arrom Bibiloni Coneixement de la zona: Reportatge fotogràfic, visita a 3,00
la zona afectada.

15,00Coneixement projecte: Descripció dels treballs a 2,00
realitzar. 4,00
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Planificació de les fases d'execució: 4 fases. 2,50
Proposta de recorreguts alternatius segons fases. 3,50
Pla per minimitzar afeccions a veïns (reunions veïnals,
avisos previs "buzoneo", ... ).

AGLOMSA Grau de coneixement: memòria procés constructiu. 1,50
Planificació de les fases d'execució: 5 fases. 3,00
Proposta de recorreguts alternatius segons fases. 2,00 10,50
Resolució de problemes: pla per minimitzar afeccions a 4,00
veïns (reunions veïnals, avisos previs "buzoneo", ... ).

Obra y Pavimentaciones Grau de coneixement:memòria procés constructiu. 1,00
2,00MAN Descripció de les fases d'execució: 6 fases. 1,00

Valoració llistat personal, assistència tècnica i recursos materials:
Empresa: Descripció de l'oferta: Punts Total
Melchor Mascaró Representant empresa contractista: tècnic grau mitjà 2,00

3,00
8,00Personal adscrit: topògraf i tècnic de qualitat 3,00

Recursos o materials:
Amer e Hijos S.A. Representant empresa contractista: tècnic grau 4,00

superior(lCCP)
Personal adscrit: topògraf i tècnic de qualitat i medi 3,00 9,00
ambient 2,00
Recursos o materials:

VITRAC Obra Pública S.L. Representant empresa contractista: tècnic grau mitjà 2,00
ITOP 1,50

5,50Personal adscrit: topògraf 2,00
Recursos o materials:

Matias Arrom Bibiloni Representant empresa contractista: tècnic grau 4,00
superior(ICCP) 9,00Personal adscrit: topògraf i tècnic de qualitat 3,00
Recursos o materials: 2,00

AGLOMSA Representant empresa contractista: tècnic grau mitjà 2,00
1,50

5,50
Personal adscrit: topògraf 2,00
Recursos o materials:

Obra y Pavimentaciones Representant empresa contractista: tècnic grau 4,00
MAN superior(ICCP) 9,00Personal adscrit: topògraf i tècnic de qualitat 3,00

Recursos o materials: 2,00

Valoració de les millores ofertades :

Empresa: Llistat de millores: Punts Total
Melchor Mascaró Altres: Reductors velocitat elevats als passos de 1,50

vianants (2 passos)
"Alcorques" (44 ud) 8,50
Substitució arbrat existent (14 ud pereres) 7,00

�

Restitució aceres (75 m2) 2,35
19,35

By-pass per evitar talls de subministrament (no -

valorable)
Quantia total millora: 29.230,24€

Amer e Hijos s.a. Altres: Reductors velocitat elevats als passos de 8,50 22,50
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vianants (5 passos) i Mobiliari urbà (10 bancs, 10

papereres, 4 aparca-bicis i 30 pilons)
"Alcorques" (20 ud) 4,00

Substitució arbrat (20 ud lledoners) 10,00
Quantia total millora: 35.390,13€

VITRAC Obra Pública s.l. Quantita econòmica a disposició de l'ajuntament: no
O

valorable.
-

Matias Arrom Bibiloni "Alcorques" (50 ud) 10,00
Restitució aceres (133 m2) 4,25 14,25
Quantitat total millora: 34.303,31 €

AGLOMSA Restitució aceres (318 m2) 10,00
10,00Quantitat total millora: 6.266,64 €

Obra y Pavimentaciones "Alcorques" (25 ud) 5,00
MAN Substitució arbrat existent (lOud) 5,00

Altres: Reposició paviment asfàltic (600 m2): 5.044,55€ 2,50
Quantitat total millores avaluables: 16.379,30€

12,50Millores en la xarxa de clavegueram i aigua quantificat
en 45.408,78€: no procedeix entenet-se que està inclòs
en el projecte, ni aquestes poden afectar fora de
l'àmbit d'actuació.

Resum i puntuació total SOBRE 2 Proposta tècnica i millores:

PRO POSTA TÈCNICA TOTAL PUNTUACiÓ
Empresa: Memòria Llistat personal MILLORES SOBRE 2

tècnica
Melchor Mascaró 10,75 8,00 19,35 38,10
Amer e Hijos s.a. 14,75 9,00 22,50 46,25
VITRAC Obra Pública s.l. 4,50 5,50 0,00 10,00
Matias Arrom Bibiloni 15,00 9,00 14,25 38,25
AGLOMSA 10,50 5,50 10,00 26,00
Obra y Pavimentaciones

2,00 9,00 12,50 23,50
MAN

Aquest és el parer dels tècnics que hem emès el present informe però, serà la Corporació la

que decidirà el que estimi més oportú.

Puigpunyent, a 4 de setembre de 2014

Després de la lectura de la valoració, es procedeix a l'obertura dels Sobres 3 r criteris tècnics
avaluables mitjançant formules, i 4 (proposició econòmica.

Valoració de l'oferta econòmica:

EMPRESA
PROPOSTA
ECONÒMICAPREU BASE IVA

MELCHOR MASCARO
329.960,17 69.291,64 399.251,81

AMER E HIJOS 343.560,17 72.147,63 415.707,80

VITRAC 352.460,72 74.016,75 426.477,47
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PUNTS TRAM 10 15 20 25 5 2,5 O
DE +1 A- DE -3 A DE -7 A - DE +1 A DE +3 A

% VARIACiÓ 3 -7 12 < -12 +3 +10 > +10

EMPRESA TRAM 1 TRAM 2 TRAM3 TRAM 4 TRAM5 TRAM 6 TRAM 7 TOTAL
MELCHOR
MASCARO O 15 O O O O O 15

AMER E HIJOS 10 O O O O O O 10

VITRAC O O O O 5 O O 5

MAB 10 O O O O O O 10

AGLOMSA O O O O 5 O O 5

MAN O O O O 5 O O 5

En relació al sobre 3, la Mesa acorda sol íicitor els informes tècnics necessaris per la valoració
de les ofertes presentades.

œB
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MAB
338.219,85 71.026,17 409.246,02

AGLOMSA 354.240,00 74.390AO 428.630AO

MAN
354.000,00 74.340,00 428.340,00

1 MITJANA ARITMÈTICA 1417.942,25

Cap de les de ofertes presenta valors anormals o desproporcionats segons l'article 85 del Real
Decret 1098/2001, tal com fixa la clàusula 12 del plec de condicions administratives.

Una vegada obtinguts els informes i valorats els criteris mitjançant l'aplicació de formules, es

classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades

desproporcionades o anormals i per aquesta Mesa,

ES PROPOSA a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte en favor del licitador que
hagi presentat l'oferta tècnica i econòmicament més avantatjosa, tenint en compte els criteris
d' adjudicació establerts als plecs.

En data 9 de setembre de 2014, per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament es va emetre el

següent informe:

Expedient: 45/2014
Promotor: AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
NIF: P0704500H

Emplaçament: ZONA DE NA BELTRANA - PUIGPUNYENT

Assumpte: Informe tècnic final de valoració de les propostes presentades per les empreses
licitadores al concurs d'obra per a la RENOVACiÓ XARXES CLAVEGUERAM, AIGUA POTABLE I
PLUVIALS DE LA ZONA DE NA BELTRANA.

Antecedents

En data 4 de setembre de 20141'equip tècnic format per Rosa Albertí Oliver i Bartomeu Riutort
Sberf. arquitectes dels serveis tècnics d'aquest ajuntament i Esteve Mestre Sansó, enginyer
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PRO POSTA TÈCNICA TOTAL PUNTUACiÓ
Empresa: Memòria Llistat personal MILLORES SOBRE 2

tècnica
Melchor Mascaró 10.75 8,00 19,35 38,10
Amer e Hilos S.A. 14.75 9,00 22,50 46,25
VITRAC Obra Pública S.L. 4,50 5,50 0,00 10,00
Matias Arrom Bibiloni 15,00 9,00 14,25 38,25
AGLOMSA 10,50 5,50 10,00 26,00
Obra y Pavimentaciones

2,00 9,00 12,50 23,50MAN
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industrial, va emetre un informe tècnic de valoració de les millores presentades al corresponent
sobre n02 de la licitació abans esmentada. El resultat d'aquest informe de valoració del sobre
n° 2 va ser:

INFORME TÈCNIC

Un cop s'ha realitzat el corresponent acte públic i donat comptes de l'informe emès en data 9
de setembre de 2014 s' ha procedit a l' obertura de les proposicions contingudes en els sobres
n° 3 (criteris tècnics avaluables mitjançant fórmules) i n° 4 (proposta econòmica).

Fórmules matemàtiques a aplicar:
Els criteris de valoració de les propostes presentades segons clàusula 12, apartats C) iD), del
Plec de Clàusules administratives, seran els següents:

PROGRAMA DE TREBALL I TERMINI D'EXECUCIÓ (5 PUNTS):

Valoració de 2,5 punts per cada mes de reducció proposat al termini inicial de 6 mesos. En el
cas que no s'aporti la seva justificació mitjançant el diagrama de Gant.aquest criteri es

valorarà amb O punts.

PROPOSTA ECONÒMICA (MÀXIM 25 PUNTS)

Calculada la mitjana aritmètica de les ofertes admeses, aquella que estigui situada en un

interval amb una desviació entre un 1 % i -3% del valor de la mitja aritmètica es puntuarà amb
15 punts.

Les propostes situades en un interval amb una desviació entre 3% i un 7% per davall de 10_ mitja
aritmètica es puntuaran amb 20 punts.

Les propostes situades en un interval amb una desviació entre un 7% i 12% per davall de la
mitja aritmètica es puntuaran amb 25 punts.

Les propostes situades en un interval amb una desviació major del 12% per davall de la mitja
aritmètica es puntuaran amb 30 punts.

Les propostes situades en un interval amb desviació entre un 1 % i un 3% per damunt de la mitja
aritmètica es puntuaran amb 10 punts.

Les propostes situades en un interval amb desviació entre un 3% i un 10% per damunt de la
mitja aritmètica es puntuaran amb 5 punts.
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PUNTS TRAM 10 15 20 25 5 2,5 O
DE + 1 A- DE -3 A DE -7 A - DE +1 A DE +3 A

% VARIACiÓ 3 -7 12 < -12 +3 +10 > +10
EMPRESA TRAM 1 TRAM 2 TRAM3 TRAM 4 TRAM5 TRAM 6 TRAM 7 TOTAL
MELCHOR
MASCARO O 15 O O O O O 15
AMER E HIJOS 10 O O O O O O 10

.

VITRAC O O O O 5 O O 5
MAB 10 O O O O O O 10
AGLOMSA O O O O 5 O O 5

MAN O O O O 5 O O 5

MELCHOR MASCARO 329.960,17 69.291,64 399.251,81

AMER E HIJOS
343.560,17 72.147,63 415.707,80

VITRAC
352.460,72 74.016,75 426.477,47

MAB
338.219,85 71.026,17 409.246,02

AGLOMSA 354.240,00 74.390,40 428.630,40

MAN
354.000,00 74.340,00 428.340,00
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Les propostes situades en un interval amb desviació superiors a un 10% per damunt de la mitja
aritmètica es puntuaran amb O punts.

Valoració de les ofertes:

Valoració del programa de treball i termini d'execució:

Empresa: Presenta diagrama de Gant Mesos de Punts
reducció

Melchor Mascaró SI 2 5
Amer e Hijos S.A. SI 2 5
VITRAC Obra Pública S.L. SI 2 5
Matias Arrom Bibiloni SI 2 5
AGLOMSA SI 2 5
Obra y Pavimentaciones SI 2

5MAN

Valoració de l'oferta econòmica:

EMPRESA IVA
PROPOSTA
ECONÒMICAPREU BASE

1 MITJANA ARITMÈTICA 1417.942,25

Cap de les de ofertes presenta valors anormals o desproporcionats segons l'article 85 del Real
Decret 1098/2001, tal com fixa la clàusula 12 del plec de condicions administratives.
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RESUM I VALORACiÓ GLOBAL DE LES OFERTES PRESENTADES:

EMPRESA SOBRE 2 SOBRE 3 SOBRE 4 TOTAL

MELCHOR
38,1 5 15MASCARO 58,1

AMER E HIJOS 46,25 5 10 61,25
VITRAC 10 5 5 20

MAB 38,25 5 10 53,25
AGLOMSA 26 5 5 36

MAN 23,5 5 5 33,5

L'empresa amb més puntuació ha estat AMER E HIJOS, S.A. amb un total de 61,25 punts.

Aquest és el parer dels tècnics que hem emès el present informe però, serà la Corporació la
que decidirà el que estimi més oportú.

Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa i de conformitat
amb l'establer en l'article 151.3 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i
tinent en compte la delegació de competències en favor de la Junta de Govern, efectuada
per l' Ajuntament el Plenari en data 28 de juny de 2011, la Junta Govern Local en sessió
extraordinaria de data 10 de setembre de 2014, per unanimitat, per unanimitat es va adoptar
el següent

ACORD

PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta portada a

terme per la Mesa de contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent:

1.- Amer e Hijos ....................................... 61,25

2.- Melchor Mascaró 58.1

3.-MAB 53,25

4.-AGLOMASA 36

5.-MAN 33,5

6.-VITRAC 20

SEGON. Notificar i requerir a l'empresa Amer e Hijos, licitador que ha presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè presenti en el termini de deu dies a contar des del
següent a aquell que hagués rebut el requeriment, la documentació justificativa de trobar-se
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o

autoritzi a l'òrgan de contractació per a obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de
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ADJUDICACiÓ DEL CONTRACTE
e

OBRA:
Renovació Xarxes de Clavegueram, Aigua Potable i Pluvials de la zona de Na
Beltrana

AJUNTAMENT: Puigpunyent
PROCEDIMENT D' ADJUDICACIÓ: Procediment obert

ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ:Plenari
CONTRACTISTA: Amer e Hijos
CIF CONTRACTISTA: A-07296536

DATA DE L'ADJUDICACIÓ: 16-09-2014

DIRECTOR / A DE L'OBRA:Esteve Mestre Sansó

TITULACiÓ DIRECTOR / A OBRA: Enginyer

œ
Govern de les Illes Balears

0659201

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a

l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver
constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-Proposta i s'adoni a I'
Ajuntament Plenari per efectuar l'adjudicació definitiva

Per tot això, i una vegada que l'empresa proposta Amer e Hijos, en data 12-09-2104, va

presentar a aquest Ajuntament RE 1427, la documentació requerida conforme a l'article 64.2
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la garantia definitiva, per part del Senyor Batie
es proposa a I' Ajuntament Plenari l'adopció del següent acord:

PRIMER:

FINANÇAMENT APROYAT

PRESSUPOST DE L'OBRA ANUALITAT 2014 ANUALITAT 2015

430.785,29 191.397,00 239.388,29

CONTRACTACiÓ DE L'OBRA

PRESSUPOST DE L'OBRA ADJUDICACiÓ DE L'OBRA BAIXA

430.785,29 415.707,80 15.077,49

FINANÇAMENT SEGONS L'ADJUDICACIÓ

I ANUALITAT 2014 I ANUALITAT 2015PRESSUPOST DE L'OBRA
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El Batie,
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415.707,80 184.698,98 231.008,82

MILLORES REFERIDES A LA CONTRACTACiÓ DE L' OBRA

Altres: Reductors velocitat elevats als passos de vianants (5 passos) i Mobiliari urbà (10
bancs, 10 papereres, 4 aparca-bicis i 30 pilons)
"Alcorques" (20 ud)

Substitució arbrat (20 ud lledoners)
Quantia total millora: 35.390,13€

SEGON.- Anomenar a la Sra. Rosa Albertí Oliver, Arquitecte Municipal, com a tècnic
responsable del contracte, de conformitat al que estableix l'article 52 de Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per que es va aprovar el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. Les facultats, del responsable del contracte s'entenen sense

perjudici de les que corresponen al director facultatiu d'acord amb el que disposa el capítoll
del títolll deillibre IV de l'esmentat text legal

TERCER.- Facultar al Senyor Batie per la signatura del contracte i qualsevol altra documentació
necessària per l' efectivitat del present acord

Dita proposta es aprovada per unanimitat

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22 hores i s'estén
la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la Corporació
Municipal, la qual cosa certifico.
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 30 de SETEMBRE DE DOS MIL CATORZE

Dia: 30 de Setembre de 2014.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sra. Margarita Martorell Ribot

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

1.- Aprovació de l'Acta de les sessions del dia 5 d'agost i 16 de Setembre

Son aprovades per unanimitat ses actes de les sessions del dia 5 d'agost i 16 de Setembre

2.- Ratificació de les al -legacions contra l'acord del CIM d'aprovació inicial de
desenvolupament de la Llei 2/2014

Es procedeixen a llegir les al ieqocions presentades pel Batie a I' acord del Ple del Consell
Insular de Mallorca de data 24 de juliol de 2014, d'aprovació inicial del Reglament de
desenvolupament de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, a l'àmbit de l'illa
de Mallorca, en data 24 de setembre de 2014, que diuen:

" Gabriel Ferrà Martorell, amb DNI 43.042.933C, Batie de l'Ajuntament de Puigpunyent, actuant
en la seva representació, presenta, dins el termini conferit a l'efecte, de conformitat amb
l'anunci publicat al BOIB núm. 101 de data 26 de juliol de 2014, les següents al legacions a
l'acord del Ple del Conseliinsular de Mallorca de data 24 de juliol de 2014, d'aprovació inicial
del Reglament de desenvolupament de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl,
a l'àmbit de l'illa de Mallorca.

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

El ple del Conseliinsular de Mallorca, en sessió celebrada dia 24 de juliol de 2014 va adoptar el
següent acord:

1 r.-Aprovar inicialment el Reglament de desenvolupament de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d'ordenació 1 ús del sòl, en L'àmbit de l'lila de Mallorca, que s'incorpora com a annex a

aquest acord.

2n. Sotmetre l'expedient i el text aprovat inicialment al tràmit d'informació pública, mitjançant
la inserció dels anuncis corres ponents en el tauler d'edictes del Conseliinsular de Mallorca i en

ACTA PLE 30-09-2014

Paper transcripció acords i resolucions

188



0659204

lIJ
Govern de les Illes Balears •

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin
interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin

pertinents, dins el termini de dos mesos, comptadors des de la inserció de i'anunci
corresponent en l'esmentat Butlletí Oficial. ( ... j"

2.- L'esmentat Acord es va publicar al BOIB núm. 101 de data 24 de juliol de 2014, per lo qual
cosa, ens trobem encaro en termini d'informació públic i de presentació d'al·legacions.

3.- El reglament aprovat inicialment, a l'article 67, preveu que. a l'efecte del còmput de la

població possible, coda habitatge correspon a una població de 2,6 persones. Es modifica així
el que preveu el Decret 2/1996, de 16 de gener. sobre regulació de capacitats de població. A
més, a la disposició final primera del reglament, aquest decret queda desplaçat a l'àmbit de
l'illa de Mallorca.

4.- El reglament aprovat inicialment, a l'article 69.4, preveu que, de forma excepcional i de
manera motivada, es puguin rebaixar els 5 m2 per habitant del sistema generals d'espais lliures

públics. Que igualment, a la disposició final primera, es desplaça i deixa de ser aplicable el
Reial Decret 2159/1978. de 23 de juny, que era el que regulavo aquest aspecte.

5.- L' Ajuntament de Puigpunyent tramita l'adaptació del planejament municipal al Pla
Territorial de Mallorca. 1 que. atès que ja s'ha superat el tràmit d'aprovació inicial, no s'ha

d'adaptar al previst a la llei 2/2014. segons allà que dicto lo disposició transitòria segona.

6.- Que no queda ciar al Reglament si el planejament en tramitació es podrà o s'haurà
d'acollir a la ràtio prevista de 2,6 habitants per habitatge perquè el Decret 2/1996 haurà

quedat desplaçat. Tampoc queda clar si el planejament en tramitació es podrà acollir a la
rebaixa de sistemes generals d'espais lliures públics. prevista a l'article 69.4, atès que el Decret

2159/1978 també haurà quedat desplaçat.

7.- Així mateix, i pel que fa al tema deis espais lliures púbics, a l'article 60, es preveuen només
com a Sistemes generals als Parcs i Jardins, que han de tenir unes condicions específiques:

1. Als efectes previstos a la LOUS i en aquest Reglament. les reserves de sé! corresponent a

zones verdes que prevegi el planejament urbanístic es divideixen en les categories següents:

oj Àrees de joc: han de preveure una superfície mínima de 200 me tres quadrats i permetre
que s'hi inscrigui un cercle de 12 metres de diàmetre. En tot cas només poden tenir la
consideració de sistema local.

bj Jardins: han de disposar d'una superfície mínima de 1.000 metres quadrats permetre que s'hi

inscrigui un cerclades 30 metres de diàmetre. Poden tenir tant la consideració de sistema local
com la de sistema general d'espais lliures.

e] Parcs han de disposar d'una superfície mínima de 15.000 me tres quadrats i permetre que
s'hi inscrigui un cercle de 100 metres de diàmetre. Poden tenir tant la consideració de sistema
local com la de sistema general d'espais lliures.

-

Així doncs. els sistemes generals d'espais lliures computables, poden ser només parcs i jardins,
amb unes condicions de dimensió que tan que la majoria dels espais disponibles a dia d'avui i
amb aquesta qualificació al municipi siguin inviables per a ser-ne considerats. Aquesta
problemàtica és extensible a molts de municipis petits, que no disposen d'espais adequats
perquè puguin ser considerats com a sistemes generals d'espais lliures públics. Això obligarà a
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aquests municipis a realitzar qualificacions de sistemes generals, per poder complir amb la
ràtio. amb les consegüents despeses d'expropiació que hauran d'afrontar les arques
municipals.

Els nuclis petits, a més, no han disposat tradicionalment d'aquest tipus d'espais, i no existeixen
dins les seves trames àmbits que puguin tenir aquesta consideració. De fet, les places del poble
moltes vegades no tenen aquestes dimensions, i es tracta clarament d'espais amb vocació de
Sistemes Generals. Per aquest motiu s'hauran de preveure aquests espais fora de les trames
tradicionals, amb les distorsions que això podria provocar.

Per tot el que s'ha exposat, l'Ajuntament de Puigpunyent, presenta les següents:

AL LEGACIONS:

l. Que quedi clar al Reglament que, els instruments de planejament que es trobin en

tramitació i que no s'hagin d'adaptar a la Llei 2/2014, puguin utilitzar la ràtio prevista de 2.6
habitants per habitatge.

2. Que quedi ciar al Reglament que, els instruments de planejament que es trobin en

tramitació i que no s'hagin d'adaptar a la llei 2/2014, es puguin acollir a la rebaixa de sistemes
generals d'espais lliures púbics, prevista a l'article 69.4.

3. Que s'introdueixi qualque excepció per a nuclis petits, per tal que es puguin considerar com

a Sistemes Generals, espais lliures amb unes dimensions [inferiors a les de jardins. "

Per part del Sr Deudero es demana si prèviament a les al �egacions presentades hi ha hagut
informes tècnics o jurídics, i si s'ha tingut en compte el coeficient d'habitants que al seu

moment es var tenir en compte pels tècnics redactors de les NNSS que en aquest moment es

troben en tramitació davant el CIM.

Per part del Sr Batie s'explica que per part del CIM es va fer una sèrie de consultes amb els
Ajuntaments damunt l'esmentada normativa, i que la ràtio prevista de 2.6 habitants per
habitatge en lloc de 3, va motivada arrel d'aquest consens amb el CIM

Passada a votació la ratificació de les al ieqocions presentades, aquesta es aprovada per
unanimitat

3.- Moció que presenta el grup PP per donar suport a la reforma de la Llei electoral i promoure
l'elecció directa del Batle- Batlesa

Es procedeix a llegir la moció que presenta el grup PP per donar suport a la reforma de la Llei
electoral i promoure l'elecció directa del Batle- Batlesa que diu:

MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DES PARTIT POPULAR A S'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT PER DONAR SUPORT A LA REFORMA DE LA LLEI ELECTORAL 1 PROMOURE L'ELECCIÓ
DIRECTA DE BAlLE/ BAlLESSA.

De conformitat amb el que preveuen els articles 91.4 i 97 dei Reglament d'organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Popular a l' Ajuntament.
desitja elevar al Ple municipalla següent
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MOCiÓ:

Exposició de Motius.- L'article 140 de la Constitució estableix: "La Constitució garanteix
l'autonomia deis municipis. Aquests gaudiran de personalitat jurídica plena.

El seu govern i administració correspon als seus respectius ajuntaments, integrats pels Baties i els

regidors. Els regidors seran elegits pels veïnats del municipi mitjançant sufragi universal, igual,
llliure. directe i secret, en la forma establerta per la llei.

Els baties seran elegits pels regidors o pels ve(nats. La llei regularà les condicions en què sigui
procedent el règim de consell obert".

Es a dir, la Constitució preveu la possibilitat que els baties i batllesses siguin elegits directament
pels veïnats. És més, al 1.978 el govern d'Adolfo Suárez va presentar un projecte de Llei
d'eleccions Locals que preveia la designació automàtica com a alcalde del cap de llista de la
candidatura més votada. Per tant, no només establia un sistema d'elecció directa, sinó que la
llista que comptés amb un major suport ciutadà havia d'assumir la responsabilitat del govern
municipal.

Encara que aquesta previsió normativa no va resultar aprovada, la veritat és que en diversos

països del nostre entorn, com França i Portugal es contempla la designació com a Batie de la

persona que encapçali la llista més votada.

Així mateix, durant l'actual període constitucional hi va haver diverses propostes o

plantejaments programàtics de reforma del marc electoral municipal. Així, el 1.998 el grup
parlamentari socialista va plantejar una proposició de llei orgànica que tenia per objecte
modificar l'elecció deis baties i batlesses. En l'exposició de motius de l'esmentada norma es

deia: "En definitiva, les raons que justifiquen l'elecció directa del batle per tots els electors són
de naturalesa política, és a dir, són raons fundades en la recerca d'una millor governabilitat,
d'una major identificació del batle amb els electors i. en fi, d'un reforçament de L' Ajuntament
com a institució destinada a proporcionar serveis als ciutadans.

Aquesta iniciativa del Grup Parlamentari socialista proposava canvis substancials que
afectaven l'elecció directa del batle com l'establiment d'una prima electoral per al grup
polític de l'alcalde guanyador o una segona volta. No obstant això, quan el Congrés deis

Diputats va ser dissolt aquesta iniciativa legislativa va caducar.

Més endavant, al programa electoral amb que el PSOE va concórrer a les Eleccions Generals
de 2.004, aquest partit va tornar a plantejar l'elecció directa. De fet, aquesta va ser la

proposta estrella a l'inici de la redacció del Llibre Blanc per ala reforma del règim local que,
com tantes altres del govern Zapatero, no es va complir.

D'altra banda, al programa electoral amb que el PP va concórrer a les eleccions generals de
2.011, i en les que va comptar amb un notable suport ciutadà, ja es diu que:

-

"Promourem la reforma del sistema electoral municipal per respectar la voluntat majoritària
d'ells veïnats garantint, a la vegada, l'estabilitat deis ajuntaments."

Es a dir: una reforma electoral que permeti als ciutadans escollir directament al batle o

batlessa, personificant més la seva elecció, en permetre que la màxima responsabilitat
municipal recaigui sobre el cap de llista de la candidatura més votada.
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Per tant, des d'aquest grup municipal considerem que s'ha de reforçar la legitimitat popular i
representativa deis baties i botlesses. facilitant la governabilitat, garantint l'estabilitat durant el
Mandat electoral i possibilitant el compliment del programa electoral proposat als ciutadans.

Per tot això, elevem al Ple l'adopció del següent

ACORD;

Únic.- Manifestar la voluntat d'aquesta Corporació Municipal que s'adoptin les modificacions

legals oportunes que garanteixin el respecte a la voluntat majoritària dels ciutadans i
L'estabilitat de I' Ajuntament, de tal manera que el cap de la llista més votada a les Eleccions
Locals sigui l'elegit com a batle/batlessa de Puigpunyent.

Vist que al punt cinquè hi ha una altra moció damunt el mateix tema presentada pel grup
PSOE, s'acorda per unanimitat debatre les dues mocions conjuntament, per la qual cosa es

procedeix per part del Senyor Toni Mori del PSOE a llegir la proposta que diu:

REBUIG DE lA MODIFICACIO DE lA lOREG PER IMPLANTAR l'ELECCIÓ DIRECTA DELS BAllES I
BAlLESES

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

Els mitjans de comunicació han avançat aquest dies la intenció del Govern que presideix
Mariana Rajo d'impulsar una reforma de la Llei Electoral per implantar un sistema d'elecció
directa dels baties i batieses, tot i que no tengui el suport de cap altre partit polític, rompent
així el consens imperant en l'anomenat bloc de constitucionalitat. El PSOE ja va fer arribar la
seva disconformitat amb la formula escollida pel PP i pel Govern per aquesta elecció directa,
a través del Secretaria General del partit Socialista traslladant un NO rotund al President del
Govern espanyol.

Quan resten només 9 mesos per a les properes eleccions municipals, una reforma que trastoca

completament el sistema electoral dels Ajuntaments sense garantir major pluralitat ni

proporcionalitat, ni tampoc una veritable estabilitat municipal, i que es pretén imposar des de
la majoria absoluta del PP al Congrés dels Diputats, sense escoltar a cap de les demés forces

polítiques de l'estat, demostra l'oportunisme i prepotència d'aquesta reforma

El PP ha afirmat que està obert al diàleg, per+o llança la proposta i l'amenaça d'aprovar la
reforma en solitari sense haver obert consultes prèvies amb la resta dels partits, a més de fer-ho

quan queda menys d'un any per les eleccions. El Fet de canviar les regles del joc en un

escenari tan proper en el temps a les eleccions només s'explicaria per la por a perdre batlies

per part del PP.

La proposta del PP, per altra banda, no respon a cap demanada social, ni política, ni té res a

veure amb l'exigència de regeneració política i democràtica que demanda la societat

espanyola. Una regeneració de la democràcia que en tot cas reclama major plorolisrne i

respecte per les minories, que el nostre sistema electoral actual ja dona capacitat de

participar, forjant majories polítiques quan son necessàries i garantía d'estabilitat.

Les modificacions de les lleis electorals autonòmiques que el PP ha aprovat, com a Castilla-la
Mancha, a les que s'han plantejat també a les Illes Balears, i fins i tot les que va aprovar el PP

unilateralment fa dues dècades, amaguen sempre la intenció de garantir la preservació del
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poder per part del PP, son modificacions que es plantegen sense diàleg ni negociació.

Els Ajuntaments esdevenen així, un cop més, víctimes del Partit Popular, ja ofegats
econòmicament ara seran buidats de competències per la reforma local de 2013, i ara

acabaran amb batlies no representatives de la majoria socials del municipi si no impera el
seny, el sentit comú i s'atura aquesta modificació unilateral de la llei electoral pel que respecta
a l'elecció de baties i batieses.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta la següent

MOCiÓ:

1.- L'Ajuntament de Puigpunyent rebutja a intenció del Govern espanyol de modificar la Llei
Orgànica del Règim Electoral General ( LOREG) per tal d'implantar un sistema d'elecció
directa del baties i batlesses, sense consens amb la resta de forces polítiques.

2.- L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern d'Espanya a no seguir endavant en la seva

intenció de modificar la Llei Orgànica de Règim Electoral General ( LOREG) per tal d'implantar
un sistema d'elecció directa dels baties i batlesses.

3.- L'ajuntament de Puigpunyent acorda fer arribar una copia d'aquesta moció a la FEMP, a la
FELlB, al Congrés dels Diputats i al Govern d'Espanya

El senyor Toni Marí intervé i diu que està totalment d'acord en donar major transparència al

procés electoral, però totalment en contra de la reforma que vol implantar el PP

Per part del Senyor Batie es manifesta que IPG votarà en contra de la moció del PP per afinitat
amb el PSOE i per programa electoral. Entén que la majoria de votons de Puigpunyent les
darreres eleccions varen votat a IPG-PSOE, i si qualque vegada a Puigpunyent hi ha hagut un

partit bisagra aquesta ha estat el PP que a unes passades eleccions va donar el vot al PSOE en

lloc a la forca mes votada que va ser IPG.

Considera que la reforma de la llei orgànica es de dubtosa constitucionalitat, es tracta d'una
reforma que toca directament l'essència del sistema electoral establert, i amb conseqüència,
afecta directament a la democràcia. Per fer aquest tipus de modificacions s'exigeix un alt
consens entre les diferents forces politiques, un debat calmat, rigorós i profund per transformar
la Llei de 1985 en una norma que respongui a les noves demandes de participació ciutadana,
d'adaptació a les noves tecnologies i de control democràtic. i que aquesta reforma -es

planteja mes a nivell de grans corporacions a on perilla sa Batlia, que a petites poblacions com

és Puigpunyent, a més de que no pareix oportuna en aquest moment a mig any de les

properes eleccions.

La contradicció entre les afirmacions del president Rajoy el febrer de 2013 ( quan assegurava
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que una reforma electoral, a diferencia de I'IRPF no es podia dura a terme sense consens) i les
intencions manifestades durant els darreres mesos, després de les darreres eleccions al
Parlament europeu, posa de manifest que la pretesa reforma esdevé oportunista i prepotent i
no respon e cap cas a una demanda de la societat en aquest sentit. Son molt mes nombroses
les demandes de modificació de la legislació electoral per aconseguir una major
representativitat de la societat actual i un reforçament del sistema democràtic per acabar
amb la corrupció política. Deixant de banda aquestes demandes ( que ja fa temps que es

plantegen des de diferents sectors de la societat ) i proposant la modificació en aquest únic
sentit exposat, queda clar que amb aquesta modificació no es contribueix a augmentar la
càrrega democràtica de les institucions sinó que només respon a interessos polítics i electorals
del PP.

El Sr. Toni Marí manifesta que lo que intenta es PP es a vuit mesos de les eleccions intentar
canviar les regles des joc, això es podria parlar després de ses eleccions, però no abans

Passada la proposta del PP a votació aquesta es rebutjada amb els vots a favor del Sr. Antonio
Deudero Mayons, Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sra. Margarita Martorell Ribot del PP i els vots en

contra del Sr. Gabriel Ferrà Martorell ,Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern .

de IPG i Sr. Toni Marí Enseñat ,Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE.

Passada la proposta del PSOE a votació aquesta es aprovada amb els vots a favor del Sr.
Gabriel Ferrà Martorell ,Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG i Sr.
Toni Marí Enseñat ,Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i els vots en contra
del Sr. Antonio Deudero Mayons, Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sra. Margarita Martorell Ribot del
PP.

4.- Moció que presenta el grup PP per l'aprovació d'una Ordenança Reguladora dels horaris
als establiments, espectacles públics i activitats recreatives a Puigpunyent

Per part del Senyor Antonio Deudero del PP, es procedeix a llegir la moció que diu:

ANTONIO DEUDERO MAYANS, Concejal electo y Portavoz del Grupo Municipal del Rartido

Popular en PUIGPUNYENT, según tengo debidamente acreditado, ante el ante el

Ayuntamiento comparezco y, como mejor proceda en derecho,

DIGO:

La regulación de los horarios de los establecimientos, de los espectáculos públicos y de las
actividades recreativas en el municipio de Puigpunyent constituye un elemento fundamental

para asegurar la tranquilidad y la convivencia entre los vecinos que quieren descansar y
aquellos que desean disfrutar de actividades recreativas y de espectáculos, pudiendo incluso

llegar a ser éstas un reclamo para la llegada de visitantes.

En los últimos años ha sido creciente el interés de una parte de los vecinos, también de los
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visitantes del pueblo, y ha sido promovido por los locales de negocio abiertos, el hacer mini
conciertos en vivo y en directo con gran acogida de público y clientes. "Sopars a la fresca"
amenizados por música, fiesta de cumpleaños etc., han venido siendo la tónica habitual en los

negocios abiertos.

También es cierto que una parte de los vecinos ha presentado en paralelo quejas y algunas
denuncias por entender que estas actividades van en contra de la tranquilidad que necesitan

para su correcto descanso, todo ello debido a la falta de unas claras reglas del juego, de unas

normas que sean de obligado cumplimiento. Todo ello incide directamente en las molestias

que se pueden producir por ruidos molestos, y es indudable también su relación directa con

aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, el orden público, la limpieza viana, etc.

El hecho de que la vida cotidiana gire en torno a determinados horarios obliga a la

adaptación a éstos con la finalidad de salvaguardar derechos constitucionales tales como la
calidad de vida, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente adecuado para las

personas, al mismo tiempo que se facilita la adecuada utilización del ocio.

Es por estos motivos por los que su ordenación y control es más necesaria que nunca, lo que
motiva la presentación de esta propuesta de Ordenanza Municipal por el grupo municipal del
pp de Puigpunyent en el Ayuntamiento, en el bien entendido de que ha de ser posible
compaginar ese interés de desarrollar la actividad con el de ofrecer al residente la

tranquilidad necesaria.

Por ello el grupo popular presenta al pleno para obtener su apoyo y para su posterior remisión

para su aprobación por la Junta de Gobierno municipal, la siguiente propuesta de·

ORDENANZA REGULADORA DE LOS HORARIOS DE ESTABLECIMIENTOS, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y

ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PUIGPUNYENT.

Ordenanza.- "El Art. 19 de la Ley 9/1997, de 22 de diciembre, de diversas medidas tributarias y
administrativas, establece que el horario general de los espectáculos y de las actividades
recreativas será determinado reglamentariamente por el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de les illes Balears. No obstante, mientras esta administración no regule este tema,
corresponderá a los plenos de los Ayuntamientos aprobar mediante reglamento ampliaciones
o reducciones de los horarios en materia de espectáculos públicos y de actividades
recreativas.

El artículo 45.1 de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de Régimen Jurídico de las Licencias

Integradas de Actividad de las Islas Baleares, señala que «el horario general de apertura y
cierre de las actividades catalogadas se determinará por orden de la consejería competente
en materia de licencias de actividades del Gobierno de las [lles Balears. Los plenos de los

ayuntamientos respectivos pueden reducir motivadamente, para una zona o zonas de su

municipio, los citados horarios».

Es decir, queda clara la habilitación que realiza el legislador autonómico a favor de los

ayuntamientos para establecer los horarios de apertura y cierre de establecimientos, así corno
de la posibilidad de reducir dicho horario en zonas concretas del municipio, todo ello en vlrtud
de la potestad reglamentaria que se reconoce a los municipios y de las competencias que en

materia de horarios les atribuye la legislación autonómica arriba indicada.

Haciendo uso de esta facultad prevista en los párrafos anteriores, se procede a la fijación de
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los horarios de apertura y cierre de los establecimientos y espectáculos públicos y de las
actividades recreativas en el Municipio de Puigpunyent y todo ello de acuerdo al siguiente
articulado:

Artículo 1. Horario de apertura y cierre.

1.1.- A los efectos de esta ordenanza se consideran los siguientes grupos de locales o

Actividades:

1.- Restaurantes, Bares, Cafés, Cafeterías y análogos.

11.- Bares Musicales (bar con licencio de música) y análogos.

111.- Bingos, Salones de Juego, Cines, Teatros, Cafés-Teatro y análogos. IV- Discotecas, Salas
Fiesta y de Baile, Cafés conciertos yanálogos.

V- Salones Recreativos.

1.2.- El horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos y actividades recreativas
será como sigue:
En los periodos comprendidos entre el 1 de abril al 31 de octubre y el 15 de diciembre al 31 de
enero:

Grupo Tipo de establecimiento Apertura Cierre

I Restaurantes, Bares, Cafés, Cafeterías y análogos 07:00 03:00

II Bares Musicales (bar con licencia de música) y similares 16.30 04:00

III Bingos, Salon de Juego, Cines, Teatros, Café-teatros y análogos 16:3004:00
IV Discoteca, Sala de Fiesta, Salas de Baile, Cafés concierto! análogos 16.30 06:00

V Salones recreativos 10:30 03:00

1.3.- En los periodos comprendidos entre el 1 de noviembre al 14 de diciembre y el 1 de febrero
al 31 de marzo el horario de cierre se reducirá en media hora, excepto los viernes, sábados y
vísperas de fiestas que se regirán por el horario establecido en el apartado 1.2. Se exceptúan
las Salas de Bingo, que no alterará su horario de cierre.

La apertura se refiere al horario a partir del cual está permitido abrir e iniciar la actividad. El
cierre se refiere al horario a partir del cual la actividad del establecimiento debe haber cesado

completamente. A partir de la hora de cierre establecida, cesará toda amenización musical,
juego o actuación en el local y no se servirán más consumiciones. Tampoco se permitirá la
entrada de más personas y se encenderán todas las luces del local para facilitar su desalojo.

Artículo 2. Excepciones.

2.1.- Aquellos establecimientos en los que concurran varias y distintas licencias de actividad y
siempre que dichas actividades no puedan ser separadas fisicamente unas de otras, y por
tanto objeto de apertura y cierre de forma individualizada en función de la actividad,
adoptarán como horario de apertura el más restrictivo de los establecidos para las d(ferentes
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actividades y como horario de cierre, el más restrictivo de los establecimientos para las
distintas actividades.

2.2.- Para los locales del Grupo 1, sólo y excepcionalmente para aquellos establecimientos que
habitualmente sirven desayunos, y no realizan ninguna otra actividad no encuadrada en

dicho grupo 1, se permite el adelanto de 2 horas del horario de apertura, previa solicitud de los
titulares de dichos establecimientos al Ayuntamiento, debiendo realizar este servicio sin ningún
tipo de actividad o amenización musical.

2.3.- En los locales del Grupo Iv, en el caso de organización de galas juveniles, se permitirá la
realización de la actividad hasta las 24:00 horas en festivos y vísperas de festivos, con las
limitaciones de admisión, consumo y servicio de bebidas establecidos para menores. En estos
casos deberán transcurrir al menos 1 hora desde la conclusión de la gala juvenil al inicio
normal de la actividad, dentro del horario permitido.

Artículo 3. Terrazas.

Los locales que cuenten con terraza pública o privada (cualquiera que sea el Grupo de local
o actividad) deberán cesar la actividad en dicha terraza a las 00:00 horas, sin que pueda
sobrepasar el horario establecido en la tabla contenida en el artículo 1 .2.
En los periodos comprendidos entre el 1 de abril al 31 de octubre y el 15 de diciembre al 31 de

enero podrán prolongar su actividad hasta las 00:30 horas.

Artículo 4. Ejecución del cierre.

El establecimiento deberá quedar totalmente vacío de público como máximo media hora

después del horario de cierre autorizado.

Artículo 5. Otros horarios.

El horario de apertura y de cierre o finalización de los demás establecimientos, espectáculos
públicos y actividades recreotlvos que, según la normativa vigente, requieran autorización
administrativa, y no estén contemplados en la presente ordenanza, requerirá de autorización

expresa y especifico.
Artículo 6. Restricciones.

El Ayuntamiento podrá adelantar el horario de cierre, o retrasar el horario de apertura, de

aquellos locales a los que, por infracción a la normativa de actividades clasificadas, se les

haya señalado la obligación de adoptar medidas correctoras. Dicha restricción de horarios,
de funcionamiento se prolongará hasta que se hayan adaptado dichas medidas y obtenido
informe favorable del órgano competente.

Artículo 7. Fiestas populares.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, el Alcalde podrá autorizar horarios espeçiales
durante la celebración de fiestas populares y en las de navidad y Semana Santa, con las
limitaciones que se establezcan en la resolución administrativa correspondiente.

Artículo 8. Infracciones.

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan las
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disposiciones de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o

de otro orden que pudieran derivar de las mismas.

2. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de la presente
Ordenanza, los hechos constatados por agentes de la autoridad tíenen valor probatorio, de
acuerdo con la normativa aplicable al efecto, sin perjuicio de otras pruebas que puedan
aportar los interesados.

3. A los expedientes sancionadores que se instruyan, y con los requisitos que correspondan de
acuerdo con la legislación vigente, se podrán incorporar imágenes de los hechos
denunciados, ya sea en foto grafio, filmación digital u otros medios en la denuncio formulada
de acuerdo con la normativa aplicable. En todo caso, la utilización de videocámaras

requerirá, si procede, las autorizaciones previstas en la legislación aplicable, así como su uso

de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

4. Las infracciones administrativas se clasifican en:

1. Leves

al El retraso en el comienzo o terminación de los espectáculos, en un exceso de tiempo de
hasta 30 minutos.

b] El adelanto en la apertura o el retraso en el cierre de los establecimientos públicos, en un

exceso de tiempo de hasta 30 minutos.

cl Cualquier infracción a las normas de la presente Ordenanza no calificada como falta grave
o muy grave.

2. Graves

al El retraso en el comienzo o terminación de los espectáculos, en un exceso de tiempo de
más de 30 minutos y hasta una hora.

b] El adelanto en la apertura o el retraso en el cierre de los establecimientos públicos, en un

exceso de tiempo de más de 30 minutos y hasta una hora.

cl Las infracciones leves cuando, doce meses antes de cometerlas, el responsable de las

mismas haya sido objeto de sanción mediante resolución definitiva, por infracción tipificada
como leve.

3. Muy graves

al El retraso en el comienzo o terminación de los espectáculos, en un exceso de tiempo de
más de una hora.

b] El adelanto en la apertura o el retraso en el cierre de los establecimientos públicos, en-un

exceso de tiempo de más de una hora.

cl Las infracciones graves cuando, doce meses antes de cometerlas, el responsable de las

mismas haya sido objeto de sanción, mediante resolución definitiva, por infracción tipíficodo
como grave.
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6. Las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza como leves prescribirán en el plazo de
6 meses, las tipficadas como graves en el de 2 años y las tipificadas como muy graves en el de
3 años. Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del

procedimíento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable.

El procedimiento sancionador ordinario deberá ser resuelto y notjficarse la resolución que
proceda al interesado, en el plazo máximo de un año, desde su iniciación, produciéndose la
caducidad del mismo en la forma y modo previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá acordar la suspensión del plazo
máximo para resolver cuando concurro alguna de las circunstancias previstas y exigidas para
ello en el artículo 42.5 de la citada ley, de acuerdo con la redacción establecida por la Ley
411999, de 13 de enero.

Artículo 9. Sanciones

1. Las infracciones podrán ser sancionadas por vía administrativa, de conformidad con las

siguientes cuantías:

b] Infracciones leves, con multa de hasta 750 euros.

cl Infracciones graves, con multa de hasta 1.500 euros.

dl Infracciones muy graves, con multo de hasta 3.000 euros.

2. Para la imposición de sanciones previstas en la presente Ordenanza se tendrán en cuenta,
en todo caso, los criterios de graduación siguientes:

al La gravedad de la infracción.

b] La existencia de intencionalidad.

cl La naturaleza de los perjuicios causados.

dl La reiteración. Se entiende que hay reiteración cuando, en el momento de la comisión de
los hechos tipificados como infracción en la presente Ordenanza, el presunto responsable esté

imputado en la instrucción de otros procedimientos sancionadores por infracciones a la

presente Ordenanza.

3. En la f(jación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el

cumplimiento de la sanción no resulte más beneficiosa para la persona infractora que el

cumplimiento de las normas infringidas.

4. La desobediencia o la resistencia a la autoridad en los términos de los artículos 556 y
634 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre, del Código Penal dará lugar al hecho de

que, por el órgano actuante, se pase el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción para la
determinación de las responsabilidades penales en las que se hubiese podido incurrir.
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5. Prescribirán a los seis meses las sanciones impuestas por infracciones leves en la presente
Ordenanza; a los dos años las impuestas por infracciones graves y a los tres años las impuestas
por infracciones muy graves.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél
en que se haya agotado la vía administrativa de la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
de ejecución.

Artículo 10. Reconocimiento de la responsabilidad.

Las personas denunciadas pueden asumir su culpabilidad y conformidad mediante el pago de
las sanciones de multa, con una reducción del 30% del importe máximo de la sanción si el

pago se hace efectivo antes del inicio del procedimiento sancionador, o con una reducción
del 20% del importe de la sanción que aparezca en la resolución de inicio o en la propuesta
de resolución si el pago se hace efectivo antes de la resolución final.

En todo caso, la cuantía resultante de aplicar dichas reducciones no podrá superar el límite
inferior de las cuantía señaladas en el artículo 9.1 de la presente Ordenanza.

Disposición Final.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación íntegra en

el Boletín Oficial de las Islas Baleares de conformidad con lo establecido en el Art. 70.2 de la

Ley 7/1985 de 2 cbril. Reguladora de Bases de Régimen LocaL"

Por lo que,

SOLICITO AL AYUNTAMIENTO DE PUIGPUNYENT.- Que habiendo por presentado este escrito y el
texto de propuesta de Ordenanza municipal que lo acompafla, se sirva admitirlo; tenga por
realizadas las manifestaciones y por propuesto al Pleno el siguiente

ACUERDO:

Elevar la propuesta de ORDENANZA REGULADORA DE LOS HORARIOS DE ESTABLECIMIENTOS,
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PUIGPUNYENT realizada para su

tramitación y posterior aprobación por la Junta de
Gobierno municipal yel Pleno.

Per part del Sr. Batie es recorda al Sr Deudero que al Plenari del dia 5 d'agost es va acordar

que l' Ajuntament crearà una comissió amb Participació Ciutadana de veïnats, establiments
d'oci i totes aquelles persones que vulguin, per tal de modificar l'ordenança i establir uns

criteris definitius per aquest tipus d'activitat, i que la tramitació de la corresponent Ordenança
ve regida per l'establert a la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes balears i la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, per la qual_cosa
s'està fent feina per l' Ajuntament en tal sentit

El Sr. Toni Marí sol üclto que es retiri la proposta ja que pel pròxim dilluns 6 d'octubre a les 19
hores 30 minuts està convocada una reunió amb els afectats per tractar del tema, i que el
tema important es el des renous, no altres qüestions t considera que la proposta presentada
pel PP està allunyada de la realitat social de Puigpunyent.
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Per part del Sr. Deudero es manifesta que si s'ha duit aquesta proposta pel torn d'urgència es

per considerar que segons l'acord del dia 5 d'agost el terrmini per presentar propostes era de
dos mesos. El seu grup desconeixia que s'hagués convocada una reunió

El Sr. Toni Marí del PSOE diu que durant aquest temps per part del PP no s'ha demostrat cap
inquietud, s'ha convocat ara la comissió per un tema d'oportunitat i disponibilitat dels
interessats, ja que el passats mesos eren mesos d'estius i de Festes Locals.

Per part de la Senyora Maria Teresa Pons del PP es diu que per part del PP no s'ha rebut cap
cridada ni comunicació de l'equip de govern ni del regidor de l'àrea damunt aquest
particular, per lo qual no es pot demanar ara cap culpa al PP de no haver pres cap iniciativa.

Per part del Senyor Batie es manifesta que, si bé aquest esborrany pot resultar lnteressont. el
tràmit no es aquest, per la qual cosa proposa que s'incorpori aquest text aportat pel PP com

document de feina per les futures reunions de la comissió encarregada de la redacció de la
futura Ordenança

Passada aquesta proposta a votació aquesta es aprovada per unanimitat, manifestant el

Senyor Batie la seva satisfacció per l'acord adoptat.

5.- Moció que presenta el grup PSOE de rebuig a la modificació de la LOREG per implantar
l'elecció directa de Baties i Batieses

El present punt es va debatre i votar conjuntament amb el contingut del punt tercer

6.- Decrets de Batlia del 230 al 379 /2014

El Sr Deudero sol.licita informació damunt el Decret 238/2014

N.RE.
BENEFICIARI N. FRA. DATA IMPORT CONCEPTE

543 Instal3.0 140074 15-05-2014 869,36
Treballs instal icció
caldera escoleta

Per part de la Sra. Maria Lluïsa Pla s'explica que e tracta de la bomba de la caldera de
I' Escoleta que s' ha reparada

7.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades els dies 28 Juliol.

4,11,18 d'agost, 1,9, 10, 15, i 22 de setembre

De l'Acta del dia 4 d'agost de 2014, el Sr Deudero demana sobre l'acord de procedir a

efectuar l'escriptura publica del solar i centre de salut municipal, contestant-li el Sr Batie que
l' esmentat immoble no compta amb la corresponent escriptura publica de titularitat a favor

d'aquest Ajuntament, ni figura dintre de l'inventari municipal de bens, i que per donar d'alta
l'acreditació del SAD a I'IMAS del CIM, es requisit imprescindible comptar amb la
documentació pertinent, entre la qual s'inclou l'acreditació documental de l'esmentada

titularitat, per la qual cosa s'ha d'efectuar a escripturar-lo.
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De l' Acta del dia 11 d'agost es demana sobre la concesió a Davidania S.L. d'una llicencia de
legalització a Son Balaguer, contestant-li el Sr Batie que, d'acord amb els informes tècnic i

jurídic, s'informa favorablement la legalització amb canvi d'ús d'annexes existent
complementaris o de serveis a l'habitatge unifamiliar amat existent,.

De l'Acta del di 18 d'agost es demana per part del Sr Deudero damunt un pagament per
import de 13.487 €, contestant-li el Sr batle que es tracta de la liquidació del cànon de
sanejament corresponent al segon trimestre i s'efectua el pagament a l'agència tributària.

8- Torn d'urgència

El Grup Independent de Puigpunyent i Galilea presenta la següent PROPOSTA relativa a:

LA POLíTICA EDUCATIVA DEL GOVERN DE LA ILLES BALEARS

Exposició de motius

L'Estatut d'autonomia, document regulador a la nostra Comunitat sota l'empara de la
Constitució Espanyola, recull: "la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears) la nostra cultura i
tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són
elements vertebradors de la nostra identitat".

Perquè això sigui possible és necessari que el conjunt de la societat pugui conèixer i emprar
amb normalitat la llengua catalana, i per tant el sistema educatiu ha de garantir que els
escolars de les Illes Balears puguin utilitzar correctament el castellà i el català al final del
període d'escolarització. L'aprenentatge de l'anglès és imprescindible, però assolir

competència en llengua anglesa no ha de suposar cap detriment per a l'ensenyament de la
llengua catalana.

El passat 19 d'abril de 2013, el Consell de Govern de les Illes Balears aprovà el decret pel qual
es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes
Balears, amb algunes premisses,

- s'ajusta l'ensenyament en català dificultant l'objectiu d'aconseguir que tots els escolars i a

llarg termini tota la societat balear, coneguin la llengua pròpia del país.
- el decret de llengües prohibeix també el sistema d'immersió lingüística que ha mostrat la seva

validesa, en avaluacions científiques d'entitats com I'IAQSE (Institut de l'avaluació de la
Qualitat del Sistema Educatiu).

- també preveu la tria de llengua en el primer aprenentatge; l'escola és un espai de
convivència amb una funció localitzadora indeclinable, i per tant s'han d'evitar distincions
entre els infants per la llengua d'ensenyament. La majoria de pares així ho entengueren i el
curs passat 2013-2014, només un 10% trià el castellà pel primer ensenyament dels seus fills i filles.

S'oposaren al decret obertament, la Mesa sectorial d'educació, els representants dels

professors, la Universitat de les Illes Balears, la Federació de pares i mares i el Consell escolar de
les Illes Balears ... i tants altres que s'afegiren a les reivindicacions aillarg del curs.

Per això aquest ple municipal, instà en el seu moment, al Govern de les Illes a derogar-lo i a

evitar qualsevol actuació que promogués la distinció d'alumnes segon la seva lIengüa
d'aprenentatge o la fragmentació de la societat en comunitats lingüístiques, fracturant el
consens social en aquesta matèria, aconseguit amb més de trenta anys de diàleg democràtic.
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Des de l'aprovació del decret TIL, una gran part de la societat balear i gairebé tots els
estaments de la comunitat educativa han demostrat el seu rebuig a aquest sistema

d'ensenyament de llengües i al seu calendari d'aplicació.
Les reivindicacions a aquesta política educativa del Govern de les Illes i del seu president, han
estat continuades, menyspreades i també ignorades, aquests darrers cursos.

La nul·la resposta de l'equip de govern i el seu president, a la vaga indefinida
convocada pel sector docent, amb seguiments insospitats i al llarg de gairebé vint dies,
foren el primer exemple de la seva supèrbia, més explícita encara davant una

manifestació social de gairebé 100.000 persones, mai vista a les nostres Illes i que
reclamava el dret al diàleg i al consens; fou desoïda absolutament.

AI llarg d'aquests gairebé vint dies de vaga indefinida, sindicats i plataforma docent,
varen recórrer als tribunals. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, fallà a

favor del sector docent anul·lant el calendari d'aplicació del decret. La resposta
sorprenentment immediata, fou un decret llei, signat pel president del Govern, un dels

procediments legislatius més antidemocràtics i de manca de consens amb que

compta un equip de govern per dur endavant la seva tasca.

Després d'aquest fet el propi Conseller d'Educació, professional de l'educació, va

dimitir i va mostrar el seu desacord amb la política educativa promoguda pel seu propi
president i per extensió, govern.
Les actuacions legítimes d'un ample espectre de la societat balear s'afegiren durant el
curs passat a les reivindicacions, en contra de dinamitar un model d'escola integradora
que s'havia anat implantant al llarg de més de trenta anys. La ceguera ètica del

president del Govern davant una vaga de fam indefinida, només responen a un

vertader absolutisme en la manera de fer política.
Amb el nomenament de la nova Consellera, sense cap interès, inquietud o

coneixement del sector, el president del Govern, torna mostrar el seu despreci absolut a

la nostra cultura i llengua.
Sindicats, associacions, assemblees ... segueixen amb la cursa reivindicativa i comença
el curs 2014-2015 amb tres sentències judicials favorables que sepulten el tractament

integrat de llengües definitivament, quan I'anul ien per no comptar amb l'informe

favorable dels experts de la Universitat, com preveu l'Estatut d'autonomia. El Govern de

les Illes i el seu president, responen que només és una fallida procedimental i que en

cap cas afecta a la implantació del decret deixant irresponsablement i ja havent

començat el curs, un buit profund en els centres educatius, els seus equips directius, tot

l'equip docent, pares i el principals afectats de tot plegat als alumnes.

Aquestes sentències tornen ser el detonant pel cessament de la Consellera, que sota

l' ala del president, ha negat el diàleg i qualsevol apropament de postures per arribar a

acords amb la comunitat educativa, aillarg del seu mandat.

Però no només en relació a l'aplicació del TIL el president de la nostra Comunitat i el seu

govern han demostrat poca finor en matèria educativa, les retallades en beques per menjador
o compra de llibres, l'augment de ràtios a les aules que minven la qualitat dels ensenyaments,
les no substitucions del personal docent deixant als infants desatesos, educativament parlant i

tantes altres qüestions són un clar exemple de les greus mancances d'aquesta política
educativa que ha aconseguit rompre el consens pedagògic, lingüístic i social aconseguit al

llarg de 30 anys.

Totes aquestes actuacions DENOTEN una incapacitat de gestió i de resolució de conflictes

exemptes de l'eficiència i el consens esperats en una democràcia; a més DENOTEN una

inestabilitat institucional, provocada per aquest Govern i el seu president, que no només es

dona en l'àmbit educatiu, sinó en un altre tan sensible com el sanitari (també amb tres
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consellers aquesta legislatura); DENOTEN un absolut menyspreu per les inquietuds dels
ciutadans de les Illes, per la nostra cultura i per la nostra llengua; DENOTEN una irresponsabilitat
social, justificant actuacions invalidades per la justícia; DENOTEN, en definitiva, el poc respecte
d'aquest president i el seu Govern, a les persones i institucions de les nostres Illes.

Per tot això el ple de la corporació aprova els següents

ACORDS:

1- L'ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de les Illes Balears i al seu president, a donar
instruccions clares als centres educatius per tal de retirar immediatament el projecte TIL
acatant així les darreres sentències del Tribunal de Justícia que anul 'Ien el decret que regula
la seva aplicació.

2- L' ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de les Illes i al seu president, a reprendre les
negociacions amb la comunitat educativa, agents socials, universitat per tal de reconduir la
difícil situació de l'educació a les Illes Balears, amb una vertadera intenció de resoldre els
conflictes i deixant en mans d'experts, tècnics, pedagogs, mestres, ... professionals de
l'educació els canvis i innovacions que sens dubte hi ha d'haver en l'educació per tal
d'adaptar-se als nous temps i per tal de definir un model lingüístic i educatiu estable i de
consens.

3.- L'ajuntament de Puigpunyent, demana la dimissió del president de les Illes Balears, per
haver provocat de manera intencionada i sense escrúpols aquesta crispació en el sistema
públic d'educació de les Illes, menyspreant reiteradament tots els sectors del món educatiu
per tal d'imposar la seva política lingüística, més pròpia d'altres temps.

4.- Remetre aquesta moció al Govern de les Illes Balears.

Passada l'urgència de la proposta a votació aquesta es aprovada per unanimitat.

Per part del Sr Deudero es manifesta que, al no tenir amb anterioritat la proposta no l'han
poguda estudiar, però que, donades les circumstàncies n o poder fer altre cosa que rebutjar
lo. per moltes de raons

Perquè el procés de canvi en matèria educativa era un compromís electoral del PP, perquè
es segueix el mateix criteri entre objecte i causa, perquè es un tema que té impacte directe
per qüestions de tramitació, ja que es un tema no específic de la llengua catalana, sinó de
sistema global educatiu.

Educació i sanitat son dues Conselleries que han pujat els seus pressupostos a costa d'altres
Conselleries, i de fet hi ha hagut una sèrie de decisions que han provocat un canvi entre
consellers.

Per part del Senyor Toni Marí del PSOE, manifesta que li hagués agradat tenir copia de _la
moció amb antelació, no obstant això, ses posicions dels grups polítics d'aquesta Corporació
en relació al TIL estan ben clares. Ja es hora que el President de la CAlB surti d'aquest
problème i que façi cas del que li diu sa societat.

La Sra. Maria Lluïsa Pla de IPG manifesta que si d'educació d'un país ha de passar per l'opinió
d'un partit polític, sense comptar amb la resta de la societat, podem aplegar
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Per part del Senyor Batie es manifesta que es PP no duia el trilingüisme dins el seu programa
electoral, sinó que el que els pares poguessin triar l'idioma d'ensenyament

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots a favor del Sr. Gabriel Ferrà
Martorell ,Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG i Sr. Toni Marí
Enseñat ,Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i els vots en contra del Sr.
Antonio Deudero Mayons, Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sra. Margarita Martorell Ribot del PP

PROPOSTA DEL BAllE DE PUIGPUNYENT EN REFERÈNCIA AL BUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALS
ALUMNES DE SECUNDÀRIA DEL NOSTRE MUNICIPI

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

Els alumnes de secundària de Puigpunyent i Galilea utilitzen diàriament el Bus escolar que
contracta la Conselleria d'Educació per cobrir el transport dels alumnes que estan en edat
obligatòria de Puigpunyent fins als instituts corresponents de referència.

Dimecres passat quan va arribar el BUS alguns pares informaren que els seus fills havien tingut
problemes per pujar a l'autocar ja que no hi havia lloc per tots, hi va haver alumnes que van

quedar-se al centre, altres els van anar a recollir les famílies i els altres varen pujar amb Taxi. De
fet aquesta situació s'ha repetit un parell de dies des de que va començar el curs.

L'endemà, ja que la Conselleria ja no atenia al públic, eren més de les 14h, des d'aquesta
Batlia ens posem en contacte amb el Servei de Transport de la Conselleria d'Educació per tal
de mostrar la nostra sorpresa i la nostra preocupació davant d'aquest fet. Ja en tenien
constància i van explicar que estaven estudiant la situació, ja que els nostres alumnes es

recullen a quatre instituts diferents i havien d'aclarir què havia passat.

Divendres la Conselleria es posa en contacte amb Batlia per fer saber que estan valorant i
analitzant el problema per trobar-hi una solució. Diuen que el problema és a Son Pacs. El mes

de maig es va fer una previsió d'alumnes en servei de Bus i aquesta va ser curta. Esperen per la
setmana que ve, és a dir, aquesta, tenir-ho resolt. Des Batlia es va exigir que mentre no es

trobés una solució definitiva no es podia deixar cap nin a Palma. Es van comprometre a anar

informant. A dia d'avui no hem rebut més notícia.

Avui sí que ens ha arribat un escrit que ha passat l'lES Son Pacs a les famílies. Aquí s'informa
que ells van comunicor el mes de març 2014 i dins el termini establert, a Conselleria, la previsió
d'alumnes que utilitzaria la línia de transport escolar a Puigpunyent durant el curs 2014/2015. La
previsió era de més de 55 alumnes i recordaven que aquesta línia era compartida amb els
altres instituts de la zona.

Per tant un sol autocar no era suficient. Entre els quatre instituts són més de 67 alumnes que
tenen dret al transport.

La Conselleria ha contractat un autocar de 55 places per donar aquest servei i, evidentme-nt,
no hi caben. Conselleria demana un poc de paciència i també disculpes per les molèsties.

Des de l'Institut s'avisa que els dies que l'autocar tingui més usuaris que la capacitat permesa,
aquest no partirà. Demanen a les famílies, que puguin, vinguin a recollir als seus fills.
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De conformitat amb el que preveuen els articles 77 de la Llei 7/1985, de Bases de régim local,
als articles 14 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les
Entitats Locals, i a i'article 72 de la Llei 20/2006, municipal i de régim local deis Illes Balears, on

es reconeix el dret d'informació dels membres de les corporacions locals, DEMANEM a
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Per tots aquests fets el Batie proposa al Ple el següent

ACORD:

1- Exigir a la Conselleria d'Educació que garanteixi, a partir de demà mateix, el transport fins a

Puigpunyent a tots els alumnes d'aquest municipi que hi tinguin dret.

2- Remetre aquest acord a la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears.

Passada l'urgència de la proposta a votació aquesta es aprovada per unanimitat.

Per part del Sr Deudero es manifesta la seva postura a que s'estableixi el servei a la major
brevetat possible

Per part de la Sra. Margarita Martorell del PP, s'explica com a coneixedora del tema, que Son
Pax ho ha fet malament, ja que les matricules comencen al mes de maig, al mes de setembre
es tenen ja ses llistes i es pot fer perfectament la previsió necessària perquè això no passi. Sap
segur que Son Pax ha donat les llistes aquesta setmana

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada per unanimitat

9.- Precs i preguntes

PREGUNTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A SAJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT PER TAL DE REBRE DEGUDA RESPOSTA ESCRITA AL PROPER PIE ORDINARI DEI MES DE·
SETEMBRE.

1.- Partida municipal destinada a les campanyes de vacunació i esterilització d'animais al
pobie: identificació, denominació i import. Anys 2.010 a 2.014.

2.- Despesa realitzada efectivament per aquest conceptes anys 2.010 a 2.014.

3.- Empresa o empreses, professional o professionais, subministradors d'aquests serveis i dels
medicaments i dels productes necessaris.

4.- Factures expedides, factures pagades factures pendent de pagament per tots eis
conceptes referits anteriorment.

Per part del Sr Toni Marí del PSOE es contesta que totes les dades sol �icitades estan en

possessió del PP, bé a través del Pressupost Municipal o dels Decrets de Batlia d'aprovació de
les factures corresponents

Per part del Senyor Deudero ves demana quines son ses previsrons per l'aprovació dels

Pressupostos Municipals de l'exercici de 2015, contestant-li la Sra. Margalida Morell, que
segurament es duran a Plenari abans de final d'any
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Per part de la Sra. Maria Teresa Pons es demana quina es la normativa municipal per
d'lnstol locions de plaques solars, contestant-li el Sr Batie que en aquesta moment no la coneix

però que pot fer la consulta a l' arquitecte municipal

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22 hores i s'estén
la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la Corporació
Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

. .( ���)

Gabriel,�torell
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 28 D'OCTUBRE DE DOS MIL CATORZE

Dia: 28 d'octubre de 2014.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla lsern
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó

IPG
IPG
IPG
PSOE
PSOE
PP
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusa la seva absència:
Sra. Margarita Martorell Ribot
Sr. Toni Marí Enseñat

PP
PSOE

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'Acta de les sessió del dia 30 de Setembre
Es aprovada per unanimitat l' acta de la sessió del dia 30 de setembre de 2014

2.- Aprovació Compte General Pressupost 2013
Considerant el compte general de l'exercici de 2013, juntament amb tota la seva

documentació annexa, segons la legislació vigent.

Considerant l'informe d'intervenció emès sobre aquesta, el Dictamen de la Comissió

Especial de Comptes

Considerant que el compte s'exposà al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions,
objeccions o observacions, i que no se n'han presentat cap

De conformitat amb l'establert en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de

les bases del règim local, el Ple, adopta per majoria absoluta, amb els vots favorables del Sr.
Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla lsern de lPG, Sra.
Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i l'abstenció del Sr. Antonio Deudero

Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP t el següent

ACORD

PRIMER.- Aprovar el compte general de l'exercici de 2013

SEGON.-. Rendir el compte general així aprovat i tota la documentació que la integra a la
fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com s' estableix en l' article 212.5 del text refós de la
Llei reguladora de hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març ..
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3.- Aprovació addenda conveni amb I'ATIB

Vista la proposta de conveni de col ·Iaboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i l' Ajuntament de Puigpunyent per a la realització de determinades actuacions en matèria de

gestió tributària de les taxes per entrada i sortida de vehicles a través de les voravies, reserva

d'espai per aparcament i ocupació de via pública, que prèviament ha etat informada
favorablement per la Comissió d'assumptes generals, que diu:

Parts
José Vicente Marí Bosó, president 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 BalearsBiel Ferrà Martorell, batle de l' Ajuntament
de Puigpunyent facultat per a aquest acte per l' acord del Ple municipal de dia

_

de
_____

de2014.

Antecedents

1. L'Ajuntament de Puigpunyent ha delegat a lo Comunitat Autònoma de les Illes Balears les

competències relacionades amb la recaptació en període voluntari i executiu de diversos
tributs id' altres ingressos, que es va instrumentar mitjançant la signatura del corresponent
Conveni entre ambdues Administracions el dia 13 de juny de 2000.

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades per mitjà
de la recaptació de zona de Mallorca, òrgan adscrit a l' Agència Tributària de les Illes Balears,
ens creat per la Llei 3/2008, de 14 d'abril, a la qualli 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 Puigpunyent entén que per a una millor gestió del servei de recaptació
dels seus tributs propis, és convenient que la recaptació de zona dugui a terme una sèrie de

tasques relacionades amb la gestió tributària de les taxes per entrada i sortida de vehicles a

través de les voravies, reserva d'espai per aparcament i ocupació de via pública.

4. Els articles 3, 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú, 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 s-ervei als ciutadans,
podent celebrar convenis de col·laboració que, en el cas que afectin a 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 les comunitats autònomes, tant en serveis locals corn en assumptes
d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari sota las formes i en els termes prevists
en les lleis, i podrà tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que
se subscriguin.

6. El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el
_

de de 2014, ha adoptat,
entre d'altres, l'acord d'aprovar el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma Illes
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Balears per a la realització de determinades actuacions en matèria de gestió tributària de les
taxes per entrada i sortida de vehicles a través de les voravies, reserva d'espai per

aparcament i ocupació de via pública.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se i

acorden subscriure aquest conveni, i per això convenen les següents

Clàusules

1. Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest Conveni de col·laboració es la realització, en règim d'encàrrec de gestió,
per part de l'Agència Tributària de les Illes Balears (d'ara endavant, ATIB) tasques relacionades

amb la gestió tributària de les taxes per entrada i sortida de vehicles a través de les voravies,
reserva d'espai per aparcament i ocupació de via pública.

2. Actuacions a les quals fa referència el Conveni i forma de prestació dels serveis

Correspon a I'ATIB, a través del servei territorial de la recaptació de zona de Mallorca (d'ara
endavant, recaptació de zona), dur a terme les següents actuacions:

a) Obtenció d'informació. La recaptació de zona realitzarà les actuacions d'obtenció

d'informació per a la liquidació de la taxa, la depuració i correcció de les dades i usos del

padró, i efectuarà el creuament de les dades amb les corresponents a l'impost sobre béns

immobles per a I' assignació de referència cadastral.

b) Realització de les operacions conduents a la liquidació de la taxa i remissió d'aquestes
operacions a I' Ajuntament per a la pràctica de la liquidació corresponent.

e) Notificació als obligats tributaris, mitjançant els instruments i sistemes habituals utilitzats a

l'efecte per la recaptació de zona, de les liquidacions a què es refereix la lletra b) anterior.

d) Manteniment i actualització del registre públic anual per al cobrament de la taxa, amb la

corresponent actualització dels models i de les quotes, i remissió a I' Ajuntament a efectes de la

liquidació col·lectiva de la taxa.

3. Aplicacions informàtiques i serveis telemàtics

1. La recaptació de zona ha de desenvolupar les tasques objecte d'aquest Conveni

mitjançant les seves aplicacions informàtiques, sense perjudici de l'establiment, en el seu cas,

dels mecanismes d'interconnexió que siguin necessaris amb els sistemes d'informació de

I' Ajuntament per tal de què aquest pugui fer les consultes o les comprovacions que consideri

convenients.

2. El pagament en període voluntari i executiu del tribut a que fa referència aquest Conveni es

pot dur a terme a les entitats bancàries col Ioborcdores de I' ATIB així com per lnternet en el

Portal de I'ATIB (http://www.atib.es). que possibilita l'emissió telemàtica del justificant del

pagament telemàtic realitzat.

4. Ingrés de les liquidacions

Les quantitats abonades per raó del pagament del tribut objecte d'aquest Conveni

s'ingressaran
-

en el compte bancari que, a aquest efectes, determini I' Ajuntament, el qual
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haurà de ser comunicat per escrit a I' Àrea Economicofinancera de I' ATIB.

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 I' 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
recaptadora dictats pels òrgans competents de I'ATIB en virtut de la delegació de

competències resultant dels Conveni de recaptació de dia 13 de juny de 2000.

6. Compensació econòmica
L' ATIB ha de restar, per una sola vegada, un 10% de les quantitats ingressades corresponents a

les liquidacions tributàries girades sobre els valors obtinguts per mitjà dels serveis prestats en

virtut d'aquest Conveni.

En qualsevol cas, perquè I' ATIB pugui practicar la retenció a què es refereix el paràgraf
anterior, és necessari que I' Ajuntament manifesti la seva conformitat amb les liquidacions sobre
les quals s'ha d'efectuar l'esmentada retenció.

7. Condicions d'ús i protecció de dades

1. L'ús de les dades no comporta, en cap cas, que I'ATIB n'adquireixi la titularitat. A tots els
efectes, la titularitat correspon a I' 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, I'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 annex al present Conveni el document de mesures de seguretat que
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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. Duració del Conveni

Aquest Conveni tindrà efecte des d'aquesta mateixa data fins que qualsevol de les parts el
denunciï amb l'antelació suficient perquè es puguin acabar els treballs en curs.

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

Per part d'aquest Ajuntament Plenari i per unanimitat es va acordar:

PRIMER.- Procedir aprovar l'esmentat conveni

SEGON.- facultar al Senyor Batie per la signatuira del mateix

TERCER.- Notificar el presenta acord a l' Agència Tributària de les Illes Balears pel seu

coneixement i efectes oportuns

4.- MOCiÓ de IPG CONTRA LA FUMIGACiÓ AMB INSECTICIDA AGRESSIU I NO SELECTIU CONTRA
LA PROCESSIONÀRIA DEL PI

El grup municipal INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA sotmet a la consideració del ple, la
següent.

MOCiÓ CONTRA LA FUMIGACiÓ AMB INSECTICIDA AGRESSIU I NO SELECTIU CONTRA LA
PROCESSIONÀRIA DEL PI

El Govern té previst dur a terme una campanya de fumigació amb un insecticida agressiu i
poc selectiu en contra de la processionària del pl. durant les properes setmanes i fins a mitjans
de novembre.
En concret, el pla del Govern és fumigar les zones de pinar amb avioneta i helicòpter amb un

insecticida anomenat DIMILIN Oleoso B, el principi actiu del qual, el diflubenzuron és un potent
inhibidor del desenvolupament dels estadis de larva. Tot i que només estigui present a aquest
producte amb una concentració del1 ,5% i que el pla de fumigació evita les finques inscrites al
CBPAE (+ 100 metres a la rodona) i les caseres registrades, és córrer un risc innecessari ja que
existeixen alternatives viables com el Bacilus turingensis, prou efectiu i de vida activa de curta
durada, que està permès en agricultura ecològica.

Posam en dubte la necessitat d'aplicar aquest insecticida no només per la seva persistència al
medi ambient sinó també pel perill de deriva que suposa la seva fumigació aèria per als
nostres cultius ecològics. A més, encara que el DIMILIN Oleoso B es descriu com a compatible
amb les abelles, varis estudis científics (Adamson et al. 2005, Devillers i Pham-Delegue 2002,
Tasei 2001, Thompson et al. 2005, Thompson et al. 2007) demostren que dosis menors a les-letols
afecten a la vida de l'insecte (efectes damunt el rendiment de la colònia, mortalitat de les
larves i ous, etc.) i per tant poden tenir un efecte no menyspreable sobre les seves poblacions.

Del projecte "Tratamiento fitosanitario contra la Thaumetopoea piityocampa Den. & Schiff. en

las Islas de Mallorca y Menoca, 2014. Plan de aplicación aerea" elaborat per l'empresa
TRAGSATEC (empresa adjudicatària dels treballs de fumigació), destacam els següents
paràgrafs:

PUNT 9 de l'esmentat projecte:
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9. ZONA DE TRATAMIENTO y SUPERFICIE TRATADA

La superfície total a tratar serà de 27.028 ha, distribuidas de la siguiente manera:

- MALLORCA 24.059 ha
- MENORCA 2.969 ha

La relación de municipios con superficie de pinar objeto de tratamiento aéreo dentro del

presente proyecto es la siguiente:

- Mallorca: Atoró. Alcudia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campos,
Capdepera, Costitx, Esporles, Felanitx, Inca, Lloret de Vistalegre, Llubí, Llucmajor, Manacor,
Mancor de la Vall, Mariade la Salut, Marratxí, Montuïri, Muro, Palma, Petra, Porreres, Sant

Llorenç des Cardassar, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva,
Senselles, Ses Salines, Sineu, Son Servera y Valldemossa.

- Menorca: Alaior, Ciutadella, Es Mercadal. Es Migjorn Gran, Ferreries y Maó

En los polígonos de tratamiento que se adjuntan, se han eliminado los núcleos de población,
las colmenas de asentamientos apícolas, los cultivos agrícolas ecológicos y las masas de agua,
estableciéndose una franja de seguridad o buffer de 100 m, tal y como marca el anejo VI del

Real Decreto 131 1/2012, de 14 de setiembre, por el que se establece el marco de actuación

para conseguir el uso sostenible de los productos fitosanitarios".

PUNT 13 del projecte (segon paràgraf):
13. MEDIDAS ESPEcíFICAS DE GESTiÓN DEL RIESGO

Según el Registro este producto está clasificado ecotoxicológicamente como A para
mamíferos, A para aves, A para peces y compatible con las abejas, siendo A la clasificación

más baja lA baja toxicidad, B media toxicidad y C alta toxicidad).

Asimismo tiene la clasificación según RD 255/2003 de Peligroso para el medio ambiente, siendo

nocivo para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el

medio ambiente acuático. Por ello, se indica no limpiar el equipo de aplicación del producto
cerca de aguas superficiales así como evitar la contaminación a través de los sistemas de

evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Dintre d'aquest pla no es contempla la fumigació del nostre municipi, però sí de municipis
fronterers: Esporles, Calvià i Palma així com gran part del territori de Mallorca i Menorca. Els

transmissors naturals, vent. aigües subterrànies, torrents ... no deixen de complir la seva funció

natural de transportar els diferents agents, els innocus i els nocius, com és el cas, i per tant

afectar negativament la salut de tot el territori.

La franja de seguretat o buffer que preveu aquest pla de 100 m. difícilment pot garantir_la no

fumigació de les zones excloses.

A més es fa un reconeixement explícit de la perillositat que suposa la utilització d'aquest
producte per al medi ambient.

Aquest equip de govern, i històricament tots els governs d'esquerres del nostre municipi, han

optat per la lluita d'un municipi sostenible, mediambientalment parlant, amb polítiques de

respecte al medi natural que ens envolta.
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Durant aquesta darrera legislatura, hem optat per la no fumigació amb productes químics
dintre del nostre municipi i conseqüentment les fumigacions pernicioses a les zones frontereres
tampoc poden ser ignorades irresponsablement.

Per tot això que es proposa al Ple d'aquest Ajuntament que s'adoptin els següents.

ACORDS:

1.- Instar al Govern de les Illes Balears a no utilitzar insecticides agressius i no selectius contra la
processionària del pi.

2.- Instar al Govern de les Illes Balears a utilitzar mitjans més racionals i selectius pel tractament
de la processionària del pi que garanteixin la no contaminació del territori on vivim.

3.- El ple de l'ajuntament de Puigpunyent acorda transmetre aquests acords al Govern de les
Illes Balears i a I'APAEMA (Associació Producció Agrària Ecològica Mallorca).

Per part del Sr Deudero del PP es manifesta que la lluita contra la plaga endèmica de la

processionària està declarada d'utilitat publica des de fa molts d'anys.

El Servei de sanitat Forestal de la Direcció General de Medi Natural, Educació ambiental i
canvi climàtic es el responsable tècnic de les actuacions.

Els mètodes de control d'aquesta plaga estan declarats d'utilitat pública:

a) Proposta de Resolució del Conseller de Medi Ambient per la que es declara la existència de

plaga de processionària del pi en les illes de Mallorca i Menorca, qualificant-se d'utilitat

publica les mesures fitosanitàries que s'adoptin pel seu control (BOIB 145 de data 21-10-2003)

b) Proposta de resolució del Conseller de Medi Ambient per la qual es declara d'utilitat publica
les mesures fitosanitàries que s'adoptin pel seu control de l'agent nociu conegut com

processionària del pi en les illes de Eivissa i Formentera (BOIB 20 de data 7-02-2009 )

El sistema que es va utilitzar també va ser declarat d'utilitat publica, a l'any 2010 el Govern del
pacte de progrés també va ordenar i autoritzar fumigacions amb el mateix producte i amb el
mateixos justificants tècnics, si tan dolent era el producte ¿ perquè el varen autoritzar els
tècnics de Medi Ambient del Govern? ¿ perquè no es varen canviar les resolucions d'utilitat

pública quan varen governar?

Gabriel Vicens aleshores Conseller de Medi Ambient, quota PSM r avui MES, va signar les
autoritzacions, l'exemple enviat va ser per 600 has a Eivissa.

Fa un dies la Conselleria va fer publiques les empremtes dels vols, en vermell els traçat del vol

polvoritzant el producte i en blau el traçat de la trajectòria sense polvoritzar.

I a més l' Ajuntament de Puigpunyent està debatent damunt una qüestió que no té cap
afecció dintre el territori municipal, ja que Puigpunyent no ha estat comprés dintre aquestes
actuacions de fumigació

Per part de la Sra. Margalida Morell de IPG es diu que es seu grup no en va tenir coneixement

d'aquestes altres actuacions que explica el Senyor Deudero, i que a Puigpunyent no s'utilitzen

productes químics per aquestes feines
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El Senyor Batie explica que el criteri defensat per la proposta no es tracta d'una oposició en

contra del govern del PP, sinó en consonància amb la política municipal de no fumigar amb
productes químics. No li sorprèn que es PP voti a favor de les línies que marca el govern Bauzà,
però pel seu grup lo important es avalar els criteris del municipi

Passada la proposta a votació r aquesta es aprovada vots favorables del Sr. Gabriel Ferrà
Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, Sra. Isabel Martin
Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i els vots en contra del Sr. Antonio Deudero Mayons i
Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP.

5.- MOCiÓ de IPG PER A UNS PRESSUPOSTS GENERALS DE L'ESTAT 2015 JUSTOS I DIGNES
AMB LES ILLES BALEARS I ELS SEUS CIUTADANS I CIUTADANES.

El grup municipal INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA sotmet a la consideració
del ple, la següent

MOCiÓ PER A UNS PRESSUPOSTS GENERALS DE L'ESTAT 2015 JUSTOS I DIGNES AMB LES ILLES
BALEARS I ELS SEUS CIUTADANS I CIUTADANES.

El Govern d'Espanya ha aprovat el projecte de pressuposts generals de l'Estat per 02015.
D'acord amb aquest projecte, a les illes Balears hi ha prevists 138 milions en inversions de l'Estat
entre altres projectes per depuradores, transport ferroviari, etc... Això significa 124€ per
habitant, molt per davall dels 242€ per habitant de mitjana espanyola. De fet molt lluny dels
391 € per càpita prevists a Cantabria o els 699 prevists per Castella i Lleó.

Es tracta sens dubte d' un greuge comparatiu cap als ciutadans de les illes Balears que sumen

el 2,3% de la població total de l'estat espanyol, però només rebrem 1'1,2% del total de les
inversions.

Per posar un exemple, del total de 3000 milions previstos per inversions ferroviàries a l'Estat

(sobretot per AVE), Balears només rebrà 3,8 milions. Tenint en compte que els ciutadans de
Balears amb els seus imposts també financen I' AVE, seria just rebre una compensació.

Tot i que la xifra de 138 milions per a 2015 suposa un increment del 86% en relació a les
inversions previstes per a 2014, venim d'unes xifres d'inversió tan ridícules, que aquest increment
no suposa escalar cap posició i som la darrera comunitat en inversió per càpita.

Aquesta situació es repeteix any rere any, i en la inversió global de l'estat cap a les comunitats
autònomes dels darrers 20 anys les illes Balears, sempre sistemàticament quedam molt per
davall de la mitjana. Aquesta situació es produeix en governs centrals tant del PSOE com del
PP.

Per exemple,

- El 2006 la mitjana era de 426€ per habitant i Balears rebé 1 73€.

- El 2009 la mitjana eren 520 i les Balears reberen 256.

- El 2011 la mitjana eren 346 i Balears rebé 1 62.

- El 2012 la mitjana era de 295 i Balears rebé 131.

-I el20141a mitjana estava en 206 i a Balears n'hi destinaren 66.
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Com veiem la discriminació es continua, i tot i que les xifres varien sempre Balears queda en els
darrers llocs d'inversió estatal.

A tot això s'hi pot afegir que des de 2011 no arriben les inversions estatals previstes a l'Estatut
d'Autonomia, que en el finançament autonòmic som de les comunitats que més aportem i de
les que menys rebem, i que l'Estat no ha aprovat tampoc el nou règim especial per a les illes
Balears previst a l'Estatut que hauria d'estar en vigor des de principis d'any.

Per tot això.

1.- El ple de l' Ajuntament de Puigpunyent i Galilea considera discriminatori contra els ciutadans
de les Illes Balears les inversions previstes al projecte de pressuposts generals de l'Estat per a

2015 en comparació a la mitjana d'inversions estatals.

2.- El ple de l'ajuntament de Puigpunyent i Galilea denuncia que aquesta discriminació es

produeix des de fa molts anys i suposa una mancança de recursos econòmics per garantir els
serveis públics que en el seu moment es van transferir a la nostra Comunitat. Així com una

minva per a l'economia de les Illes Balears, per la competitivitat de les nostres empreses. En
definitiva, els ciutadans de les Illes Balears patim un greuge històric quan a l'aportació que fem
a les arques estatals en relació a les inversions i aportacions que fa l'estat en el nostre territori.

3.- El ple de l'ajuntament de Puigpunyent i Galilea insta al Govern de l'Estat a millorar el

finançament previst per a Balears per a 2015 i anys successius per tal de poder garantir el
benestar dels ciutadans de les Illes.

4.- El ple de l'ajuntament de Puigpunyent i Galilea constata que un any més el Govern de les
Illès Balears no ha sabut exigir al de l'Estat uns pressuposts justs i dignes per als ciutadans de
Balears i que compleixin el marc legal de l'Estatut d'autonomia. I per tant, l'insta a que mostri el
seu desacord i a que pressioni per tal que es recondueixi aquesta situació que es va repetint
any rere any i que empobreix les Illes Balears i els seus ciutadans i ciutadanes.

5.-L'ajuntament de Puigpunyent i Galilea insta als diputats i senadors en representació de les
Illes Balears a que no donin suport a aquests pressuposts previstos pel 2015

El Sr Deudero del PP intervé i manifesta que reconeix que aquesta demanda es una qüestió
històrica. Ses Illes sempre acaben amb una posició mes dolenta que la resta de les Comunitats
Autònomes. Balears es aportadora i sempre rep molt menys del que aporten. Sorpren que
aquest tern.o històric ara es plantegin després de tantes legislatures.
Durant anys s'han costejat infraestructures nacionals amb doblés de ses Illes. Això ha estat

sempre una reivindicació del PP Balear al Govern Central

El seu grup està a favor de la proposta menys el punt quatre i el cinquè, ja que considera que
el Govern de les Illes ha fet una reivindicació contundent del seu desacord damunt aquest
tema, per la qual cosa, si es poguessin retirar aquests punts el grup Municipal del PP votaria a

favor de la moció.

Vistes les matisacions efectuades pels grups polítics, que no suposaven un desacord total a la
moció presentada, per part de l' Ajuntament plenari es va optar per efectuar una votació de la
moció punt a punt, la qual va obtenir el següent resultat:

En relació al Punt 1, aquest va ser aprovat per unanimitat.
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El Punt 2 va ser aprovat amb els vots favorables vots favorables del Sr. Gabriel Ferrà Martorell,
Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG Sr. Antonio Deudero Mayons i
Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP , i els vots en contra de la Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor
Douat Rigo del PSOE

El punt 3 va ser aprovat per unanimitat afegint-hi" i inversions"

El punt 4 va ser desestimat amb els vots favorables del del Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra.
Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG i els vots en contra del Sr. Antonio
Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP r i la Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor
Douat Rigo del PSOE

El punt 5, va ser aprovat amb els vots favorables de del Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra.
Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG i la Sra. Isabel Martin Roman i Sr.
Victor Douat Rigo del PSOE i els vots en contra del Sr. Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria
Teresa Pons Picó del PP t

6.- Decrets de BatHa del380 al431 /2014

Es dona compta deis Decrets de Batlia del 380 al 431 /2014

7.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades els dies 29 de
setembre,6, i 13 d'octubre 2014

Es dona compta dels acords de la Junta de Govern Local celebrades els dies 29 de
seternbre.é. i 13 d'octubre 2014

8- Torn d'urgència
No s' aprecia

9.- Precs i preguntes
Per part del Sr Deudero del PP es manifesta l'agraïment del seu grup al Govern Balear, IBANAT i
Policia Local de Calvià per la seva feina en l'extinció de l'incendi ocasionat a Galilea. Per part
del Senyor Batie s'afegeix l'agraïment especial a la Policia Local de Calvià, i que personalment
ja va manifestar al seu dia al Batie de Calvià. La Sra. Isabel Martí del PSOE també s'adhereix

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22 -hores vint
minuts i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la
Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 25 DE NOVEMBRE DE DOS MIL CATORZE

Dio: 25 de novembre de 2014.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla lsern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Maria Teresa Pons Picó

IPG
IPG
IPG
PSOE

PSOE
PSOE
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusen la seva absència:
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Margarita Martorell Ribot

PP
PP

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'Acta de la sessió del dia 28 d'octubre de 2014

A instancies del Sr Batie, s'efectua la següent modificació de l'Acta de la sessió del dia 28
d'octubre del 2014:

AI punt cinquè, després del paràgraf que diu: "El punt 5, va ser aprovat amb els vots favorables
de del Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla lsern de
IPG i la Sra. Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i els vots en contra del Sr.

Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP "

, s'afegirà: " El Sr Batie vol fer
constar el seu desencant amb el sentit del vot del PP i el PSOE, ja que, segons el seu entendre
ha quedat patent que s'ha votat en clau de lleialtat al partit de cadascun en comptes de fer
ho amb els ciutadans d'a1questes illes i també els de Puigpunyent i Galilea"

Efectuada dita modificació es va aprovar l'acta per unanimitat.

2.- Expedient de modificació de crèdits 3 i 4 /2014

EXPEDIENT DE MODIFICACiÓ DE CRÈDITS 3/2014 I MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORD-INARIS
SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.

Per part de la Sra. Margalida Morell, Regidora d'Hisenda d'aquest Ajuntament, s'explica que
les inversions més importants que es preveuen finançar amb romanent de tresoreria de 2013
són d'obligada i urgent realització per part de l'ajuntament. Aquest fet, justifica la incorporació
d'una petita part d'aquest romanent al pressupost vigent.

Dites inversions son les següents:
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Instaliació recollida aigües fecals de Son Serralta: es tracta de la instol-loció d'un sistema de
recollida de les aigües fecals de Son Serra Ita ja que existia un abocament no autoritzat per
part de l'ajuntament al torrent.

Adaptació de les instaliacions de la xarxa municipal d'aigua potable a la normativa sanitària
vigent: obres d'adaptació de les infraestructures que no s'adequaven a la normativa vigent i
de les que l'autoritat sanitària n'exigia la realització de la inversió.

Adaptació de les captacions de la xarxa municipal d'aigua potable a la normativa sanitària
vigent: obres d'adaptació de les infraestructures que no s'adequaven a la normativa vigent i
de les que l'autoritat sanitària n'exigia la realització de la inversió.

Parc etnològic Sa Riera: inversió a l'entrada del nostre poble, la primera imatge del municipi,
per tant de gran importància per a la promoció turística.

Inversió de millora en edificis municipals: d'una banda es contempla inversions a l'escola que
venen motivades pel canvi de model educatiu que s'ha posat en funcionament aquest curs

2014/2015 i d'altra banda, inversions de millora en les cases de cultura de Puigpunyent i
Galilea.

Atès que s'han de realitzar les despeses anteriorment ressenyades, que no poden demorar-se
fins a l'exercici següent i en el Pressupost vigent no existeix crèdit per fer front a aquestes
despeses, o el crèdit previst inicialment no és suficient i no pot ser objecte d'ampliació, de
conformitat amb l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el

qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i els
articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'ha incoat l'expedient de modificació
de crèdits en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb
romanent de tresoreria per a despeses generals.

Vist l'informe d'intervenció sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, de
conformitat amb l'article 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat

pressupostària i Sostenibilitat financera (LOEPYSF), així com l'informe d'intervenció sobre la
modalitat de modificació de crèdit.

Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 21 de novembre de 2014.

Vist que l'expedient ha seguit la tramitació legalment establerta.

Per part de la Sra. Margalida Morell, regidora d'Hisenda, es proposa al Ple de la Corporació
que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost vigent en la
modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria

per a despeses generals de conformitat amb el següent detall de partides:

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PRESSUPOST DE DESPESES
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Crèdits
extraordinaris
171.689.00 Parc etnolò ic So Riera 6.000 €
933.622.00 Inversions de millora en edificis munici als 9.500€
161.623.01 Instal Iocíó recollida ai ües fecals de Son Serralta. 6.500 €
161.623.02 Adaptació de les instal·lacions de la xarxa municipal

d'ai ua otable a la normativa sanitària vi ent. 27.000 €
452.623.00 Adaptació de les captacions de la xarxa municipal

d'ai ua otable a la normativa sanitària vi ent.
16.500 €

65.500 €TOTAL

SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament per tal de que, durant el termini de
quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci en el BOIB,
qualsevol persona pugui examinar l'expedient i formular les reclamacions que estimin
pertinents.

Si no es presenten reclamacions, el present Acord s'entendrà eleva automàticament a definitiu
sense necessitat de nou Acord plenari.

EXPEDIENT DE MODIFICACiÓ DE CRÈDITS 4/2014 MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB BAIXES PER ANUL -LACIÓ DE CRÈDITS.

Atès que s'han de realitzar despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i no hi
ha crèdit o el crèdit previst inicialment en el Pressupost no és suficient i no pot ser objecte
d'ampliació, de conformitat amb l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (en
endavant TRLRHL) i els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'ha incoat
l'expedient de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit finançats amb baixes per anulació de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no

compromeses, les dotacions de les quals s'estimen reduibles sense pertorbació del respectiu
servei.

Vist l'informe d'intervenció sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, de
conformitat amb l'article 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i Sostenibilitat financera (LOEPYSF), així com l'informe d'intervenció sobre la
modalitat de modificació de crèdit.

Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 21 de novembre de 2014 i que
l'expedient ha seguit la tramitació legalment establerta.

Per part de la Sra. Margalida Morell, Regidora d'Hisenda, es proposa al Ple de la Corporació
que adopti el següent ACORD:
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PARTIDA CONCEPTE
PRESSUPOSTÀRIA IMPORT
Crèdits extraordinaris
155-62400 Adquisició vehicle 20.000,00 €

Suplements de crèdit
155-21001 Servei Neteja carrers 7.000,00 €
155-22000 Material ordinari manteniment 6.500,00 €
151-22707 Redacció projectes i altres treballs tècnics 6.000,00 €
233-13000 Retribucions bàsiques treballadora familiar 4.986,71 €

321-22100 Energia elèctrica escola i escoleta 4.000,00 €
321-21200 Conservació i manteniment edifici escola 2.000,00 €
321-16000 Seguretat Social ordenança escola 150,00 € -

332-16000 Seguretat Social bibliotecària 250,00 €
441-46200 Conveni targeta ciutadana 1.100,00 €
920-22604 Jurídics, contenciosos. 12.000,00 €
920-22706 Assessoria Laboral i econòmica 5.500,00 €
920-48900 Felib i Femp 120,00 €

TOTAL 69.606,71 €

Govern de les Illes Balears

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost vigent en la
modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats baixes per anulació de crèdits,
de conformitat amb el següent detall de partides:

BAIXES O ANULACIONS EN APLICACIONS DE DESPESES

PARTIDA CONCEPTE
PRESSU POSTÀRIA IMPORT
011-31000 Interessos préstecs 11.000,00 €
011-91300 Amortització préstecs 26.000,00 €
132-15000 Policia Local. Productivitat. 7.500,00 €
233-22701 Servei treballadora familiar 4.986,71 €
430-22706 Pla de promoció turística 3.000,00 €
452-21000 Conservació i manteniment recursos hidràulics 10.000,00 €
920-12000 Retribucions bàsiques personal funcionari (aux. admin. Comptable) 4.000,00 €
920-12100 Retribucions complementàries personal funcionari (aux. admin.

Comptable) 3.120,00 €
TOTAL

" '.

69.606,71 €

ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES

SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i en el tauler d'edictes de l' Ajuntament per tal de que, durant el termini de
quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci en el BOIB,
qualsevol persona pugui examinar l'expedient i formular les reclamacions que estimin

pertinents.

Si no es presenten reclamacions, el present Acord s'entendrà elevat automàticament a

definitiu sense necessitat de nou Acord plenari.
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Dita proposta es aprovada amb els vots favorables del Sr. Gabriel Ferrà Martorell , Sra.
Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, Sr. Toni Marí Enseñat, Sra. Isabel
Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i l'abstenció de la Sra. Maria Teresa Pons Picó del
PP.

3.- Aprovació refinació préstec FFPP

Vist que amb data 10 de novembre de 2014, es va iniciar procediment per al refinançament
per a la concel loció d'operacions de préstec formalitzades per les entitats locals amb el Fons
per al Finançament del Pagament a Proveïdors.

Vist que amb data 11 de novembre del 2014 es va emetre per intervenció informe, per valorar
la viabilitat de la concertació d'aquesta operació de refinançament així com informe per part
de Secretaria sobre la legislació aplicables i el procediment a seguir.

Vist que amb data 13 de novembre de 2014, es va sol ücítor oferta a les entitats financeres de
la localitat atorgant-los el termini de fins al dia 21 de novembre a les 9 hores, per a la
presentació de les mateixes.

Vist que durant aquest termini, es van presentar les ofertes que consten en l'expedient.

Atès que després de les ofertes presentades i després de la recepció de l'informa de valoració
tècnica, es va realitzar proposta d'adjudicació a favor de Colonya Caixa Pollença

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'informa proposta- Secretaria de data 21 de
novembre del 2014 es proposa al Ple I' adopció del següent

ACORD

PRIMER. Concertar una nova operació per refinançar l'operació subscrita amb càrrec al
mecanisme de finançament del Fons de pagament a proveïdors.

SEGON. Adjudicar la concertació de l'operació de refinançament a les següents condicions a

aquesta entitat financera Colonya Caixa de Pollença

TERCER. Notificar l'adjudicació a les entitats financeres que van presentar ofertes i van resultar
excloses.

QUART. Notificar a Colonya Caixa de Pollença adjudicatari provisional d'aquesta operació de

refinançament el present acord i indicar-li que fins a la recepció de l'autorització del Ministeri,
no es podrà entendre adjudicada definitivament la nova operació.

CINQUÈ. Que aquest Ajuntament es compromet a:

1- L'adhesió automàtica al Punt general d'entrada de factures electròniques .de
l'administració General de l'Estat d'acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
Sector Públic.,

2- L' adhesió automàtica a la plataforma Emprèn en 3 prevista en l'acord del Consell de
Ministres per impulsar i agilitzar els tràmits per a l'inicia de l'activitat empresarial de 24 de maig
de 2013.
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3- Procedir a la substitució immediata de, almenys, un 30% de les vigents autoritzacions i
llicències d'inici d'activitat econòmica per declaracions responsables, d'acord amb el que
preveu la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, i elaborar un

informe d'avaluació de les normes de l'entitat local que s'han de modificar per resultar
incompatibles amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre, d'acord amb les directrius fixades pel
Consell per a la unitat de mercat.

SISÈ.- Que per aquest Ajuntament es confirma el pla d'ajust aprovat contenint la
condicionalitat exigida per l'acord i les projecció de les mesures compromeses.

SETÈ.- Sol ílcitor al Ministeri d'hisenda i Administracions Públiques, el refinançament de
l'operació formalitzada amb càrrec al Fons.

Dita proposta es aprovada per unanimitat

4.- Aprovació la Certificació "Renovació xarxes de clavegueram, aigua potable i pluvials
zona Na Beltrana

Vista la primera certificació de l'obra" Renovació Xarxes de Clavegueram, aigua potable i

pluvials de la zona de Na Beltrana", que es va adjudicar pel Ple d'aquest I' Ajuntament amb
data 16 de Setembre de 2014, a l'empresa Amer, Obres i Serveis.

Vist que l'import total del pressupost adjudicat és de 415.707,80 euros i la subvenció
concedida per part del CIM dintre la convocatòria de subvencions adreçada a les
Corporacions Locals de Mallorca per actuacions de competència municipal, és del mateix
import.

Vist que aquesta primera certificació té un import de 37.064,36 i que juntament amb la
certificació s'ha presentat una relació valorada signada pel director de l'obra, a la qual
s'especifiquen els treballs realitzats per a l'expedició d'aquesta certificació, que a més el
contractista de l'obra ha presentat la corresponent factura i que aquesta certificació compleix
les condicions imposades a la concessió de la subvenció.

Per part d'aquest Ajuntament Plenari, i per unanimitat es va acordar:

PRIMER.- Procedir a l'aprovació de l'esmentada certificació i la seva factura corresponent

SEGON.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i al CIM per al seu coneixement i
efectes oportuns

5.- Decret de Batlia del432 a1456/2014

Aquest punt de l'ordre del dia queda pendent per la propera sessió

6.- Control a l'equip de govern: Actes de la JGL del dia 27 d'octubre, 4 i 10 de novembre de
2014

Es dona compta de les actes de la JGL del dia 27 d'octubre, 4 i 10 de novembre de 2014 r

quedant els presents assabentats

7.- Torn d'urgència
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Per part del Sr Batie, es proposa que, donat que avui dia 25 de novembre es el Dia
Internacional per l'eliminació de la violència cap a les dories. per part d'aquest Ajuntament, i
per motius d'urgència es faci una declaració institucional, a proposta de l'Institut Balear de la
Dona.

Passada a votació l'urgència de dita declaració, aquesta es aprovada per unanimitat.

A continuació per part del Senyor Batie, es procedeix a llegir el text que diu:

DECLARACiÓ INSTITUCIONAL 25 NOVEMBRE 2014

DIA INTERNACIONAL PER A l'ELIMINACIÓ DE lA VIOlÉNCIA CONTRA lES DONES

Reunits en sessió plenària, la qual tingué lloc el dia 25 de novembre de l'any 2014, hem
aprovat la Declaració Institucional següent amb- motiu del 25 de novembre, Dia internacional
per a I' eliminació de la violència contra les dones.

En la Conferencia Mun 1 iol de Beijing, ja es va reconèixer la violència contra les dones com un

obstacle per a' la igualtat, el desenvolupament i la pau deis pobles, que impedeix que les
dones gaudeixin dels drets humans i llibertats fonamentals.

L'eradicació de les vulneracions deis drets humans i Llibertats fonamentals és un mandat
normatiu derivat dels tractats internacionals de les Nacions Unides i la Unió Europea, ratificats
per el Govern d'Espanya, er tant ha de ser tractada amb màxima prioritat en les agendes de
les diverses administracions públiques com a garants deis drets de les dones.

Lluny del mite que en les generacions mes joves, la desigualtat entre dones i homes [lo
violència contra les dones estan ja superades, la realitat ens mostra que lo incidència de la
violència de gènere en la població juvenil és preocupant.

Les dades indiquen un augment de d'assetjament sexual per part dels atlots en edat
adolescent, una major violència en les relacions de festeig i una baixada en l'edat de la
interposició de les denúncies. s imprescindible promoure polítiques i actuacions adreçades a la
sensibilització social i a una educació en el valor de la igualtat, així com també, l'eradicació
de la desigualtat estructural que encara avui persisteix en la nostra organització social. Es molt
ciar: com més igualtat, menys violència.

Reiterem, una vegada més, la nostra condemna ferma de qualsevol expressió de violència
contra les dones i el nostre suport institucional i incondicional a les dones víctimes i als seus fills i
filles. Cal recordar les 43 dones mortes assassinades enguany a Espanya i. especialment, les de
les Illes Balears: Oiha Yuríyiuna, Rosa Maria Martínez i Isabel Barceló.

És per això que I' Ajuntament de Puigpunyent manifesta el compromís com a odministroció
pública de compartir la lluita contra la violència de gènere per mitja de polítiques i actuacions

públiques dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor social
inqüestionable per a una societat que se sustenti sobre la defensa dels drets inalienables i
irrenunciables per a la igualtat i la dignitat de rotes les persones.

En coherència amb aquest compromís, i des de la unitat de tota la corporació local, serveixi

aquesta declaració institucional per fer palesa una responsabilitat compartida com a institució

pública i com a poble a fi d'aconseguir una societat lliure de violència contra les dones.
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8.- Precs i preguntes

No es formulen

Per part del Senyor Batie, es demana a la Corporació si per part dels Srs. Regidors es ve a bé
que el darrer plenari de l'any, que s'hauria de celebrar el dia 30 de desembre, per motiu de les
festes de Nadal es celebri el dia 16 de desembre, mostrant la seva conformitat tots els presents

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 hores trenta
minuts i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la

Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

Gabri��rtorell
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL REUNIDA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 16 DE DECEMBRE DE DOS MIL CATORZE

Dia: 16 de desembre de 2014.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó

IPG
IPG
IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusen la seva absència:

Sra. Margarita Martorell Ribot PP

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'Acta de la sessió del dia 25 de novembre de 2014

Es aprovada per unanimitat l'acta de la sessió del dia 25 de novembre de 2014

2.- Aprovació 2° Certificació Renovació xarxes zona na Beltrana

Seguidament per unanimitat:

Primer.- Es procedeix a aprovar la SEGONA certificació de l'obra" RENOVACIO XARXES DE
CLAVEGUERAM AIGUA POTABLE I PLUVIALS DE LA ZONA DE NA BELTRANA", per import de
86.946,67 euros que es va adjudicar pel Ple de l'Ajuntament amb data 16 de setembre de
2014. L'import total del pressupost adjudicat és de 415.707,80 euros i la subvenció concedida
és de 415.707,80 euros.

Juntament amb la certificació s'ha presentat una relació valorada signada pel director de
l'obra, a la qual s'especifiquen els treballs realitzats per a l'expedició d'aquesta certificació.

Segon.- Així mateix es procedeix a aprovar la corresponent factura numero 14/403 de data
30/11/2014 pel mateix import de l'empresa Amer e hijos, ja que aquesta certificació compleix
les condicions imposades a la concessió de la subvenció.

3.- Modificació pòlissa contracte 6202.01.006558.93 subscrita en La Caixa de

confirming per pagament a proveïdors, subscrita el dia 6 de maig de 2010, per l'ampliació
fins a 300.000€.
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Atès que en data 9 de desembre de 2014, es va iniciar expedient per concertar un contracte
de confirming per l'ampliació fins a 300.000€. de la pòlissa subscrita en La Caixa, contracte
6202.01.006558.93 per confirming pel pagament a proveïdors, subscrita el dia 6 de maig de
2010, i en la mateixa data es va emetre informe de SECRETARIA-INTERVENCIO.

Examinada la documentació que l'acompanya i l'informe favorable de la corrussro

d'assumptes generals de data d'avui, d'acord amb aquesta i de conformitat amb allò que
estableix l'article 21.l.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, per part de l' Ajuntament Plenari i amb els vots favorables del Sr. Gabriel Ferrà Martorell,
Sra. Margalida Morell MartorelLi Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, Sr. Toni Marí Enseñat, Sra.
Isabel Martin Roman i Sr. Victor Douat Rigo del PSOE i les abstencions del Sr. Antonio Deudero
Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP, es va

ACORDAR:

PRIMER. Contractar la concertació del confirming per a la gestió de pagament als

proveïdors.

Les condicions mínimes seran:

GESTiÓ DE PAGAMENTS:

Import fins a 300.000 €
Termini màxim de venciment de les factures: 90 dies

Termini de pròrroga del pagament de les factures pel client: 60 dies
Interès de finançament: 2,512 %
Codi base: Euribor 11 hores Brussel·les
Periodicitat: Trimestral
Diferencial: 2,25%
Termini de l'índex: 3 mesos

Publicació: 1 dia Hàbil anterior a la data de revisió

Tipus d'arrodoniment: Sense arrodoniment
Interès de demora: 20,500%
Comissions: 0,000%

SEGON.- Facultar al Sr. Batie Gabriel Ferrà Martorell , Secretaria-Interventora, Margalida Mulet
Cañellas i Tresorer Sr Antoni Marí Enseñat, com a firmes conjuntes per la disposició de fons, per
la signatura del corresponent contracte

TERCER. Notificar el present acord a l'adjudicatari tot convocant-lo per a la signatura del
contracte.

4.- Aprovació liquidació definitiva despeses de la compravenda de d'immoble del carrer

Major 93 de Puigpunyent

Atès que per part d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2014, es va

acordar l'adquisició al Sr. Llorenç Ferrà Carbonell de la següent finca: "URBANA. Porció de

terreny de forma quasi rectangular, amb una casa de procedència de la possessió de Son
Nét, en el terme de Puigpunyent, assenyalada amb el núm. 93 del carrer Major". Finca
registrai 2325, foli 97, tom 5583 de l'arxiu, llibre 54 de Puigpunyent, referència cadastral
9566036DD5896N00010J.
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Atès que al punt 4 de l'esmentat acord es va acordar que "I' Ajuntament es farà càrrec de
les despeses de Notaria, imposts i Registre derivats de la escriptura de venda i donació a

favor de I' Ajuntament"

Atès que de l'anterior compravenda s'ha generat una plusvàlua per import de 3.219,05 €
com a liquidació definitiva de les despeses, segons factura de la gestoria Inés Pizà Celobert.
per part d'aquest Ajuntament i per unanimitat es va acordar:

Procedir a l'abonament de l'esmentada quantitat a la gestoria Inés Pizà Gelabert a fi de

liquidar la totalitat de les despeses que ha ocasionat I' esmentada compravenda

5.- Modificació Ordenança fiscal de residus

Considerant la necessitat de la modificació de l'ordenança fiscal de residus ja que I'

Ajuntament facilita actualment i quinzenalment la recollida controlada de runa, la qual cosa

ocasiona unes despeses a aquesta Corporació sense que a la actualitat es repercuteixi
aquest cost damunt els beneficiaris

Considerant que amb data 23 de novembre es va emetre informe de Secretaria- Intervenció
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a la modificació de l'esmentada

Ordenança.

Considerant que amb data 23 de novembre pels Serveis Municipals es redactà la proposta
amb l'estudi econòmic corresponent

De conformitat amb l'establert en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

reguladora de les bases del règim local, i del article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de

desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el Ple a proposta de la Comissió
Informativa per unanimitat adopta el següent.

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal de residus sòlids urbans amb

la redacció que a continuació es recull:

Després de el segon paràgraf de l'article 7 " Quota Tributària", s'afegirà:

"L' Ajuntament facilitarà quinzenalment la recollida controlada de runa previ pagament
d'1 ,5 €/sac de 15 Kg i amb una capacitat màxima de 10 sacs".

SEGON. Sotmetre-la a un període d'informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de les II/es Balears i en el taulell d'cnuncís- de la

corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades puguin exam-inar

l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.

TERCER. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el

registre municipal d'associacions veïnals i que el seu fi tingui relació directa amb l'objecte de

la disposició
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QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.»

6.- Pregunta del PP damunt valoracions cadastrals

Per part del Sr Deudero, portaveu del grup PP, es presenta la següent:

PREGUNTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A SAJUNTAMENT
DE PUIGPUNYENT PER TAL DE REBRE DEGUDA RESPOSTA ESCRITA AL PROPER PLE ORDINARI DEL
MES DE DESEMBRE.

De conformitat amb el que preveuen els articles 77 de la Llei 7/1985, de Bases de règim local,
als articles 14 següents del Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, i a l'article 72 de la Llei 20/2006. municipal i de règim local deis Illes Balears, on

es reconeix el dret d'informació deis membres de les corporacions locals, DEMANEM a

I' Ajuntament:

El Grup independents de Puigpunyent duia al seu programa electoral un compromís de
davallada del coeficient de l'IBI fins a arribar a un OAO% en general. Així també el Partit
Socialista duia al seu programa una davallada de la pressió fiscal municipal, també amb l'IBI.

Que al mateix temps ja fa pràcticament 3 anys que, a preguntes del grup del PP a

l'Ajuntament, d'equip de Govern va ter públic que duia en marxa negociacions amb

['oficino del Cadastre per tal de aconseguir pels veïns del poble una rebaixa a les
valoracions en aquell moment publicades i que es consideraren molt elevades en relació a

la realitat deis valors, degut a que les valoracions es varen ter a un moment econòmicament

àlgid i arribaren a un moment de crisi generalitzada.

Que els mitjans de comunicació s'han fet eco les darreres setmanes de municipis que estan

aprovant normatives municipals acollint rebaixes deis valor cadastrals de fins un 25% con a

conseqüència del bon resultat de les seves respectives negociacions amb l'oficina del

Cadastre, inclús amb davallades del seus coeficients de l'IBI, per tal de tenir-lo aprovar i que
siguin d'aplicació aquest 2.015 que era arriba.

Per aquests motius,

DEMANEM a l'Ajuntament.- Que l'equip de Govern faci públics els resultats de les seves

negociacions amb l'oficina del Cadastre al temps que posa damunt de la taula la possible
rebaixa dels valors cadastrals aconseguida i també el percentatge de rebaixa del coeficient
de l'IBI municipal que té previst aplicar (en urbá i en rústic) per tal de complir amb el seu

compromís del programa electoral d'arribar al OAO% general i tenir-lo aprovar i que siguin
d'aplicació aquest 2.015 que ara arriba.

El Senyor Batie pren la paraula i manifesta que, degut a que aquest plenari s'ha ovónçot i

per problemes personals de salut que ha patit, la contestació a aquestes qüestions la fera al

pròxim plenari ordinari

7.- Pregunta del PP damunt campanyes de vacunació i esterilització d'animals

Per part del Sr Deudero, portaveu del grup PP, es presenta la següent:
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PREGUNTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A L'AJUNTAMENT
DE PUIGPUNYENT PER TAL DE REBRE DEGUDA RESPOSTA ESCRITA AL PROPER PLE ORDINARI DEL
MES DE SETEMBRE.

De conformitat amb el que preveuen els articles 77 de la Llei 7/1985, de Bases de règim local,
als articles 14 1 següents del Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, i a l'article 72 de la Llei 2012006, municipal i de règim local deis lles Balears, on

es reconeix el dret d'informació dels membres de les corporacions locals, DEMANEM a

I' Ajuntament:

Que al passat mes de setembre demanarem, i 3 mesos després reiterem, que ens doni

resposta escrita a les següents qüestions:

1.- Partida municipal destinada a les campanyes de vacunació i esterilització d'animals al

poble: identificació, denominació i import. Anys 2.010 02.014.

2.- Despesa realitzada efectivament per aquest conceptes anys 2.010 a 2.014.

3.- Empresa o empreses, professional o professionals, subministradors d'aquests serveis i deis
medicaments i deis productes necessaris.

4.- Factures expedides, factures pagades factures pendent de pagament per tots els

conceptes referits anteriorment.

Per part del Regidor Sr Toni Marí, se li fa entrega de la documentació sollicitodo

8.- Decrets de Batlia del432 a1477

Per part del Sr Deudero es sol �iciten els següents aclariments:

Decret 441:

111541 Nofre Giménez 1 FA2014061 112-10-20141 805,501 Treballs realitzats 1 321 1 21200

Demana el concepte, contestant-li la Sra. Marissa Pla que per instcl ioció d'una picaal pati
de les escoles i canalització d'aigües brutes

Decret 450

116
Ferreria Mestral 211 3-11-14 784,08 Comportes diposits aigua5

116
Ferreria Mestral 212 3-11-14 326,70 Material xarxa aigua

4

116 ,

3
Ferreria Mestral 213 3-11-14 1435,06 Material xarxa aigua

117
Ferreria Mestral 204 29-10-14 1258,40 Material xarxa aigua

4
117

Ferreria Mestral 206 29-10-14 99,22 Treballs vies públiques2
116

Ferreria Mestral 209 29-10-14 163,35 Treballs vies públiques9

117
Ferreria Mestral 207 29-10-14 105,27 Treballs realitzats

1
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Demana el concepte, contestant-li la Sra. Margalida Morell que per adaptació dels dipòsits i

pous de I' Ajuntament a la normativa sanitària

Decret 463

126
Vodafone

CI074775 15/11/201
231,57 € 452 22200

8 5506 4

Demana el concepte, contestant-li la Sra. Margalida Morell que per misatjes rel.lacionats
amb el sistema de les bombes d'aigüa

Decret 468

Demana el concepte, contestant-li la Sra. Isabel Martin que es tracta de la paga i senyal per
l'adquisició al concessionari Medimotors Mallorca d'un vehicle Toyota model Hilux D-4D, per
un cost total de 20000 euros.

9.- Control de l'equip de govern, actes de les JGL del dies 17 i 24 de novembre de 2014

Per part del Sr Deudero es manifesta que considera que les reunions de la Junta de Govern
Local, com la del 24 de novembre, en les quals únicament s'aprova una despesa, es podrien
estalviar.

10.- Torn d'urgència

Es Senyor Deudero sol·licita que es debati i aprovi per raons de l'urgència una proposta de
davallada del tipus de L'IBI que du preparada, argumentat que aquesta serveix com base
tècnica per la seva aprovació.

Per part de la Secretaria-Interventora, es manifesta que aquest procediment incompleix
l'establert a del Real Decreto Legislatiu 2/2004, de 5 de març, I la llei 7/1985, ja que es

preceptiu l'informe d'intervenció i de la Comissió Especial de Comptes, entre d'altres, per la

qual cosa informa desfavorablement

El Sr Deudero retira la proposta, pendent d' estudi.

11.- Precs i Preguntes

La Sra. Maria Teresa Pons demana damunt es llum del carrer de Sa Vinya. Per part de la Sra.

Margalida Morell se li fa una explicació de l'estat de la referida instal �ació

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 hores

cinquanta minuts, donant els molts d'anys i bones festes a tots els presents, i s'estén la

present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria Interventora de la Corporoció
Municipal, la qual cosa certifico.

La Secretària Interventora,
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Gabriel Ferrà Martorell Margalida Mulet Cañellas
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