
 



 



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT •

ACTES PLENARIS 2011

DILlGÈNCIA.- El present llibre compren les actes celebrades pel Ple de la Corporació durant l'any
2011 degudament foliades des de la pàgina 0480051 a la 0480176 signades i segellades.



0480051 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL

REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I CINC DE GENER DE DOS MIL ONZE.

Núm. de la Sessió: 1

Dia: 25 de gener de 2011.

Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 00 minuts.

Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan Ferrà Martorell
Sr. Miquel Ramon Matas
Sr. Jaume Pujol Vich

Sr. Antoni Marí Ensenyat
Sra. Margalida Sureda Moranta

Sra. Petra M. Valero González
Sra. Margalida Morey Matas
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. Antonio Deudero Mayons
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN

DATA 28 DE DESEMBRE DE 2010.

2n.- APROVACiÓ DE LA PROPOSTA D'ACORD ENTRE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I EL

COL i.EGI PÚBLIC PUIG DE NA FÀTIMA PER A lA CESSiÓ D'ÚS DE DIVERSOS ESPAIS.

3r.- RESOLUCiÓ DE LA NOTA D'OBJECCIÓ DE LA INTERVENCiÓ MUNICIPAL A LA COMPRA
DEL VEHICLE OPEL CORSA, AMB MATRíCULA 4960 CTW.

4t.- MOCiÓ PRESENTADA PEL SR. ANTONIO DEUDERO MAYANS, REGIDOR DEL GRUP

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR REFERENT A LES BOMBES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

AL NUCLI URBÀ DE GALILEA.

5è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADES DES DE DIA 22 DE DESEMBRE DE 2010 FINS

DIA 19 DE GENER DE 2011 AMBDUES INCLOSES

DECRETS DE BATLIA DES DEL 665/2010 FINS 027/2010 AMBDOS INCLOSOS

6è.- TORN D'URGÈNCIA

7è.- PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBR�;1F-1�
DATA 28 DE DESEMBRE DE 2010.

ACTA PLE ORDINARI25/1/2011
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GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

El Sr. Batie dona compte i lectura de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada en

data 28 de desembre de 2010 i els membres presents i de dret acorden per unanimitat
la seva aprovació.

2n.- APROVACiÓ DE LA PROPOSTA D'ACORD ENTRE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I EL
COL -LEGI PÚBLIC PUIG DE NA FÀTIMA PER A LA CESSiÓ D'ÚS DE DIVERSOS ESPAIS.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta d'acord del conveni de col·laboració
entre l' Ajuntament i el Col·legi Puig de Na Fàtima per a la cessió d' us de diverses
instal·lacions, que diu literalment així:

"CONVENI DE COL -LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I EL COL -LEGI
PÚBLIC PUIG DE NA FÀTIMA PER A LA CESSiÓ D'ÚS DE DIVERSOS ESPAIS.

Atès que aquest Ajuntament es troba interessat en lautilització de DIVERSOS ESPAIS DE
L'EDIFICI DEL COL ·LEGI Puig de na Fàtima per poder dur a terme les diverses activitats

esportives, culturals, lúdiques i festives organitzades per l' Ajuntament.

A tès que el Col ·Iegi abans esmentat ha de poder complir sense detriments la seva

finalitat pública a la qual es troba adscrit, per part d'aquest Ajuntament s'ha elaborat
un esborrany de Conveni de col ioboroció entre l' Ajuntament de Puigpunyent i el

Col·legi públic Puig de Na Fàtima, per a la cessió de l'ús de l'espai destinat a gimnàs
amb els vestidors, pati i determinats departaments de l'edifici central (menjador, sala
d'informàtica, cuina, etc.), el qual diu així:

Parts

Joan Ferrà Martorell, Batie-President de l'Ajuntament de Puigpunyent, facultat així
mateix per l'atorgament del present document, i per l'acord del Ple de la Corporació
en sessió ordinària celebrada el 30 de març de 2010.

Xxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI xxxxxxxxxxxxx, en representació del Centre d'educació

primària Col·legi Puig de Na Fàtima

Acorden:

La cessió de l'ús de l'espai destinat a gimnàs amb els vestidors, pati i determinats

departaments de l'edifici central (menjador, sala d'informàtica, cuina, etc.) de
l'escola Puig de Na Fàtima a l' Ajuntament de Puigpunyent, per activitats culturals,
esportives, lúdiques o festives organitzades o tutelades per l' Ajuntamen����
Puigpunyent, sempre que no pertorbin els horaris o activitats pròpies de l'esc .

4-
Amb aquesta cessió l'ajuntament es compromet a: �

�
r<

Que totes les activitats programades es realitzaran fora de I'h � es
.,d

es a dir a partir de les 17'00 h. o bé en dies festius. .,rt-
Un cop finalitzat l'activitat, totes les instal·lacions i materials d 'esg:.Rt'..�r\\\S
quedaran en el mateix estat i situació en que estaven abans que s'

'

la dependència.
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GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

L'ajuntament, mitjançant la designació d'un responsable, s'encarregarà de
la vigilància, manteniment i tendrà cura del bon ús que es faci de tot

l'equipament i de les instal locions. i reparà, si és necessari i de forma
immediata tot allò que s'hagi pogut espanyar.

El Col 'Iegi Puig de Na Fàtima no percep cap quantitat per la cessió del citat espai.

Es constituirà un Comité format per 1 representant de I' Ajuntament, la direcció del
centre i un representant dels pares i mares dels alumnes per tal de dur un seguiment i
control de les activitats a realitzar i resoldre dubtes o discrepàncies que, en el seu cas,

puguin sorgir entre les parts del present conveni.

El present conveni tindrà una durada d'un any, prorrogable tàcitament per acord de
les parts i podrà ser rescindit per qualsevol de les parts mitjançant una comunicació de
les dues, que ha de ser comunicada a l'altra amb una antelació mínima de quinze
dies, o per alguna de les causes següents:

a) L'acord mutu de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

b) L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants
del conveni.

c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte
del conveni.

Com a mostra de conformitat, signem aquest document en dos exemplars.

Puigpunyent,
"

El Sr. Batie explica que es tracta d'una proposta que es formularà a la direcció del
centre i que si estan d'acord amb el contingut es signarà el conveni i si hi ha qualque
modificació s'informarà novament al Ple de la Corporació.

El Batie manifesta que es tracta d'un edifici mantingut per l'Ajuntament i que hi ha

espais comuns que estan preparats per ser utilitzats per la resta de ciutadans del

municipi sense necessitat d'entrar a les aules. Són espais compartibles.

Amb aquest conveni es tracta d'establir les regles de comportament per tal d'utilitzar
diversos espais.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació que acordi

esborrany de conveni.

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda per unanimitat dels membres pre
proposta.
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3r.- RESOLUCiÓ DE lA NOTA D'OBJECCIÓ DE lA INTERVENCiÓ MUNICIPAL A lA COMPRA
DEL VEHICLE OPEL CORSA, AMB MATRíCULA 4960 CTW.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la nota d'objecció subscrita per la secretària
interventora referent a la compra d' un cotxe per part de l' Ajuntament per se utilitzat

pel servei d'aigua, que transcrita diu literalment així:

"APROVACiÓ DE lA DESPESA I DEL PAGAMENT REFERENT A l'ADQUISICIÓ PER PART
D'AQUEST AJUNTAMENT D'UN VEHICLE PEL SERVEI D'AIGUA.

En relació amb l'expedient d'adquisició per part d'aquest ajuntament del
vehicle Opel Corsa, amb matrícula 4960 CTW per a ser utilitzat per a la brigada
municipal, concretament pel servei d'aigua, s'emet el present informe, en el

compliment de la funció interventora i de conformitat amb els articles 213 i següents
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

Correspon a la intervenció d'aquest ajuntament el control i fiscalització de la

gestió econòmica municipal en la seva modalitat de funció interventora, que té per
objecte fiscalitzar tot acte o document que doni lloc al reconeixement i liquidació
d'obligacions i despeses de contingut econòmic, així com els pagaments que de les
mateixes se'n derivin.

De l' examen de documentació es manifesta per part d'aquesta intervenció el
desacord amb el fons de l'acte objecte del present informe i, és per la qual cosa que
es formula la present nota d'objecció basant-se en la insuficiència de crèdit, tot i que,
encara no ha estat aprovat el Pressupost corresponent a l' exercici 2011 i. de
conformitat amb l'article 169.6 del TRLRHL, si quan s'inicia l'exercici econòmic no

hagués entrat en vigor el pressupost corresponent s'entendrà automàticament

prorrogat el Pressupost de l' exercici anterior fins el límit màxim dels seus crèdits inicials
com a màxim, no existint consignació pressupostària en les previsions inicials del

Pressupost de l'exercici 2010 per dur a terme la despesa objecte del present informe,
que ascendeix a la quantitat de 3.500 €.

De conformitat amb l'article 216 del TRLRHL si la nota d'objecció es basa en

insuficiència de crèdit, es suspendrà la tramitació de l'expedient fins que la mateixa

sigui solucionada. Si l'òrgan a qui afecta la nota d'objecció no està d'acord amb la

mateixa, correspondrà al Ple de la Corporació la resolució de la discrepància quan es

basi en insuficiència de crèdit. La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data

En relació a la qüestió objecte del present informe, s'ha de don

s'està elaborant el Pressupost corresponent a l'exercici 2011 i es durà a te
de la present inversió a l'aplicació pressupostària corresponent.
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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

CONCLUSIONS FINALS:

Per aquesta intervenció, en l'exercici de la funció interventora, s'ha procedit a

la comprovació del crèdit disponible per a l'aprovació de la compra del vehicle
abans esmentat per un import de 3.500 € L de conformitat amb l'establert en els punts
anteriors resulta procedent i obligatori formular nota d'objecció abans de l'adopció de
l'acord ja que la disconformitat es refereix al reconeixement d'obligacions i ordenació
del pagament, la qual cosa suspendrà la tramitació de l'expedient fins que la present
nota d'objecció sigui solventada pel Ple de la Corporació.

La Secretària Interventora,

Cristina Pou Bosch."

El regidor Miquel Ramon explica que es va decidir comprar l'esmentat vehicle ja que
es tracta d'un vehicle de segona mà i va ser una oferta interessant. Hi ha un empleat
que es dedica al servei d'aigua i necessita un vehicle pel seu transport.

El regidor del PP, Sr. Antonio Deudero demana qui utilitza el cotxe i el Sr. Miquel Ramon
diu que l'utilitza l'empleat d'aigua. El Sr. Deudero demana si no bastaven els cotxes
que te l' Ajuntament per anar a visitar cases i el Sr. Miquel Ramon diu que no ja que
l'encarregat d'aigua visita 5 dipòsits municipals diaris i visites setmanals al pous
municipals. Era necessària la compra d'aquest vehicle i per no comprar-ne un de nou

s'ha aprofitat aquesta oferta.

El Sr. Batie diu que potser la mancomunitat ens proporcioni una furgoneta.

El Sr. Deudero creu que I' adquisició del vehicle no és essencial i per la qual cosa

s' abstindran.

El Sr. Batie proposa al Ple de la Corporació que aprovi la compra de l'esmentat vehicle

per import de 3.500 €.

Sotmesa la proposta a votació s'acorda per majoria de 7 vots a favor (5 PSOE i 2

Independents) i dues abstencions (PP) la proposta abans transcrita.

4t.- MOCiÓ PRESENTADA PEL SR. ANTONIO DEUDERO MAYANS, REGIDOR DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR REFERENT A LES BOMBES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
AL NUCLI URBÀ DE GALILEA.
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AfUNT.A..\1ENT i
DE

.

PUIGPlTNYENT I
REGISTRE
D'ENTRADA

IN.c all
DATA

1 7 ENE. 2011

GRIfP MIfNlrlPAI. P1IIGPlfNYFNT I GAI. II. FA

A l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ANTONIO DEUDERO MAYANS, regidor del Grup Municipal del Partit Popular a

l'ajuntament de Puigpunyent, presenta al ple de la corporació la següent

MOCiÓ:

Que fa poc més d'un any que les obres de abastiment d'aigua al nucli urbà de Galilea es

varen acabar.

Que tenim coneixement del fet que les dues bombes de subministrament d'aigua al nucli
urbà de Galilea s'han espenyat i que s'ha donat una solución transitòria al problema.

Que per aquestes circumstàncies demanem informació respecte de:

al Realitat de I'averia de les bombes. Pressupost de reparació.
b) Data d'instaHació de les bombes. Temps que duien en funcionament.

cl Garanties de les bombes del fabricant i/o I'instal·lador.

dl Actuacions de I' Ajuntament per a la reclamació de responsabilitats i aplicación de les

garanties i per a la solución definitiva del problema.
el Explicació detallada de la solución transitoria posada en marxa.

f) Cost econòmic. Despesa feta per I' Ajuntament

Per tot això,

DEMANAM.- A la Junta de Govern de l'Ajuntament traslladi l'informació adient al proper

PLE respecte de:

al Realitat de I'averia de les bombes. Pressupost de reparació.
b] Data d'instal·lació de les bombes. Temps que duien en funcionament.

el Garanties de les bombes del fabricant i/o I'instal-lador.

dl Actuacions de I'Ajuntament per a la reclamació de responsabilitats i aplicación de les

garanties i per a la solución definitiva del problema
el Explicació detallada de la solución transitoria posada en marxa i cost econòmic.

f) Cost econòmic. Despesa feta per I' Ajuntament.

Regidor electe i Portaveu del Grup Municipal del PP de Puigpunyent i Galilea

ACTA PLE ORDINARI 25/1 /2011 6
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El Sr. Oeudero procedeix a la lectura de la moció presentada i el Sr. Miquel Ramon
manifesta en relació a la present moció que les bombes no són de distribució, sinó

d'impulsió i que es varen instol Ior l'any 2008. L'avaria ha estat causada perquè es va

connectar la bomba i degut a la pressió es va xapar la tuberia i va banyar els motors.

El Sr. Oeudero demana si la canonada d'aigua a Es Coverany sa va connectar a les
bombes de Galilea i el tub a que es va connectar va rebentar i si la connexió estava
ben feta i estava supervisada per un tècnic i si se sap si podia aguantar la pressió.

El Sr. Miquel Ramon diu que si que se podia fer. Que divendres es va rompre i dilluns ja
es va arreglar. Ningú va tenir interromput el servei d'aigua a Galilea. El cost econòmic
serà de 80 euros mes o menys, que serà el cost de la reparació que hagi duit a terme

Munidiagua.
No hi va haver solucions transitòries ja que no va ser necessari tallar aigua a Galilea i a

Es Coverany les dues famílies perjudicades tenien aljub. Són avaries que es solucionen
aviat i la gent no es dona compte de res.

5è.- CONTROL DE l'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE lA JUNTA DE GOVERN CELEBRADES DES DE DIA 22 DE DESEMBRE DE 2010 FINS
DIA 19 DE GENER DE 2011 AMBDUES INCLOSES

Pel que fa als Acords de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2010 el
Sr. Oeudero demana si se li pot fer arribar una copia del Conveni de concessió d' Ajuts
d'Urgència Social. Així mateix sol üclto el cost total per a l'elaboració del Catàleg de
Bens Patrimonials.

El Sr. Batie diu que el Catàleg de Bens Patrimonials no esta definitivament aprovat pel
Consell de Mallorca. Es va haver d'adaptar al PTM i es va enviar al Consell Insular a

l'any 2008 i ens varen comunicar una sèrie de deficiències. L'equip redactor va quedar
sorprès i per circumstàncies personals de l' equip redactor no ho podien solucionar. És
important dur a terme aquesta tasca ja que va amb paral·lel amb les NNSS i abans és
necessari aprovar el Catàleg. Ens hem informat i hem trobat un equip multidireccional
que ens ha presentat una proposta en la que creuen que és millor la redacció nova

del Catàleg.

El Sr. Oeudero demana quins doblers es va gastar l' Ajuntament amb el Catàleg
anterior i el Sr. Batie diu que s'hauria de mirar però que creu que eren uns 4.000 E.

DECRETS DE BAlLlA DES DEL 665/2010 FINS 027/2010 AMBDOS INCLOSOS

669/2010.- el Sr. Oeudero demana en quin concepte són els pagament
jurídica del Consell Insular. El Sr. Batie respon que són contenciosos que t
en marxa, un d'ells amb el Sr. Albero.

ACTA PLE ORDINARI25/l/2011 7
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677 /2010.- el Sr. Deudero demana el concepte del pagament i el Sr. Batie respon que
són els honoraris del Treballador Social.

6/2011.- el Sr. Deudero demana els conceptes de les factures i el Sr. Batie diu que són

per passar a la Comissió Balear de Medi Ambient.

10/2010.- el Sr. Deudero demana per que és el forn que s'ha comprat. La Sr. Margalida
Sureda diu que és el forn de ceràmica i afegeix que amb el projecte de l'escola
d'adults ja es contemplava la compra del forn.

15/2011.- el Sr. Deudero diu que te coneixement sobre un escrit de les naus de

compostatge i demana si se paguen les maquines espenyades.
El Sr. Miquel Ramon diu que la planta de compostatge és necessària i hem pagat la
novatada per voler innovar. És útil per Puigpunyent i es fan estudis. Si una màquina està
aturada es penalitza a l'empresa segons els termes del contracte.

16/2011.- el Sr. Deudero demana com és que els pagaments són d'altres anys i el Sr.
Batie diu que s'ha pagat segons el conveni que va signar l'Ajuntament en relació a la
seva aportació.

24/2011.- el Sr. Deudero demana el concepte de la factura i el Sr. Batie respon que és
un projecte que havia de fer un tècnic.

19/2011.- el Sr. Deudero demana el concepte del pagament sobre la central
d'alarmes i el Sr. Batie diu que deuen ser les alarmes instal Iodes al Punt Verd.

7è.- PRECS I PREGUNTES

El Sr. Deudero demana informació sobre el Ban d'antenes de telefonia

El Sr. Miquel Ramon diu que arrel de l'apagada de Es Trast i la nova ubicació a Son Net
ha rebaixat la cobertura. S'ha de dir que el tema de la cobertura és per culpa de
Movistar i no de l'Ajuntament. L'ajuntament recuilies queixes dels veïnats i les trasllada
al Movistar.

El Dr. Deudero demana si l'aigua de la depuradora va al torrent. El Sr. Miquel Ramon
diu que volen posar en coneixement de la Conselleria de Medi Ambient de la fuita

perquè la recanalitzi. L'aigua depurada se'n va al torrent, no s'emplea per regar.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22:00
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

Joan Ferrà Martorell

ACTA PLE ORDINARI 25/1/2011 8
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA NOU DE FEBRER DE DOS MIL
ONZE.

Núm. de la Sessió: 2
Dia: 9 de febrer de 2011.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 30minuts.
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan Ferrà Martorell
Sr. Miquel Ramon Matas
Sr. Jaume Pujol Vich

Sr. Antoni Marí Ensenyat
Sra. Margalida Sureda Moranta
Sra. Petra M. Valero González
Sra. Margalida Morey Matas
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. Antonio Deudero Mayons
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1 r) APROVACiÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'EXERCICI 2011.

2n)TORN D'URGÈNCIA
I.

3r) PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

El Sr. Miquel Ramon diu que es tracta d'un ple extraordinari per a l'aprovació del

Pressupost de l' exercici 2011 .

Es procedeix per part del Sr. Miquel Ramon, regidor d'Hisenda, a l'explicació del

contingut del Pressupost.

Una vegada s'ha duit a terme l'explicació, es dona la paraula als altres grups polítics
que formen part del consistori.

El grup Independents vol fer les següents consideracions:

s'ha notat a faltar la convocatòria dels pressuposts participatius
hi ha una aturada en l'actualització de IBI

és optimista la partida de participació en els tributs de l'Estat

El grup PP diu que votarà en contra pels següents motius:

ACTA PLE EXTRAORDINARI8/2/2011 9
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si no s'haguessin rebut els doblers excepcionals del CIM no s'hagués pogut
llevar el Romanent de l'exercici 2009
hi ha 9 despeses que són diferents als altres pressuposts i no deixen les mans

lliures a l'equip de govern que surti de les properes eleccions.
Que l'IBI te una pressió fiscal baixa no és vera i es poden posar com exemples
els municipis de Palma. La pressió fiscal no és la més alta però tampoc és la més
baixa.
La partida destinada a la recollida de fems és la tercera despesa més elevada
del pressupost i la taxa no es redueix.

Així mateix demana com és que es pressuposta amb 1 euro diverses partides. El Sr.

Miquel Ramon diu que són partides obertes pel POS.

També s'ha de tenir en consideració quin és l'augment del deute.

Estan d'acord amb la previsió del fons social però no basta per votar a favor.

Un altre punt a tenir en consideració és l'elevat cost de personal.

També comparteixen els tres punts que han dit els Independents.

Després de les intervencions el Sr. Batie proposa al Ple de la Corporació que, format el

Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 2011, així com les

bases d'execució i la plantilla de personal i atès l'informe de la secretaria interventora

municipal de data 4 de febrer de 2011 i el dictamen favorable de la Comissió
d'Hisenda de data 4 de febrer de 2011, adopti el següent ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de I' Ajuntament de Puigpunyent,
per a l' exercici econòmic 2011 juntament amb les seves Bases d' execució

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris i personal laboral.

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per a l'exercici 2011, les Bases d'

Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis
al Butlletí Oficial de les Illes Balears i tauler d' anuncis de I' Ajuntament, a efectes de

presentació de reclamacions pels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.

I
, CINQUÈ. Remetre còpia a l' Administració de l' Estat, així com, a l'òrgan de govern de

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

ACTA PLE EXTRAORDINARI8/2/2011 10
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I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22:00
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

Joan Ferrà Martorell

ACTA PLE EXTRAORDINARI8/2/2011 11
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-DOS DE FEBRER DE DOS MI ONZE.
Núm. de la Sessió:
Dia: 22 de febrer de 2011 .

Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 30 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan Ferrà Martorell

Sr. Miquel Ramon Matas
Sr. Jaume Pujol Vich
Sr. Antoni Marí Ensenyat
Sra. Margalida Sureda Moranta
Sra. Petra M. Valero González
Sra. Maria Teresa Pons Picó.
Sr. Antonio Deudero Mayons
El Secretari Interventor acetal. Josep Ramon Marquès.

ORDRE DEL DIA:

ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
DATA 25 DE GENER DE 2011 I DE LA SESSiÓ CELEBRADA EN DATA 8 DE FEBRER DE 2011

2n.- AUTORITZACiÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COL i.ABORACIÓ AMB LA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA PER DUR A TERME TREBALLS DE CONSERVACiÓ,
MANTENIMENT I MILLORA DELS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT PÚBLICA DE SEGON
CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA.

3r.- APROVACiÓ DE LA MODIFICACiÓ PUNTUAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PER OCUPACiÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL.

4t.- APROVACiÓ DEL PAGAMENT DE LA CERTIFICACiÓ NÚM. O A LA UTE PUIGPUNYENT,
ILLENCA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. I ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. EN
CONCEPTE DE ACOPIOS DE LES OBRES DE REHABILITACiÓ I MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE
PUIGPUNYENT PER IMPORT DE 31.378,21 €.

5è.- APROVACiÓ DEL PAGAMENT DE LA CERTIFICACiÓ NÚM. 1 A LA UTE PUIGPUNYENT,
ILLENCA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. I ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. EN
CONCEPTE DE TREBALLS REALITZATS PER LES OBRES DE REHABILITACiÓ I MILLORA DEL
CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

6è.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJU �Ç�....
I

PUIGPUNYENT AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA D � DE PU/;
��

Cl

s
7è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN: �

......
jJo.o.

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADA EN DATA 12 DE GENER DE
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0480063 I

Que la intenció de les dues administracions per augmentar la cooperació i

coordinació en les actuacions que es duen a terme.
Que la Conselleria d'Educació i Cultura assumeix les obres correspon :...,
reformes, millora i substitució d'elements, adaptacions i tronsforrnooi �éePù¡;
siguin necessàries al centres, que s'especifiquen a l'annex I del conv W C;<:>
Existirà una coordinació entre les dues administracions i s'establir ls clP� �
de comunicació per a una correcta coordinació de les feines i I erv is ÇJe ¡� --<

neteja dels centres. � .

- -

i t!!
L' Ajuntament donarà conformitat a les condicions per les quals es P !red

.

��
recepció del centre per part de la Conselleria per part d'ass it-�L��manteniment.

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

DECRETS DE BAlLlA DES DEL 028/2011 FINS 057/2011 AMBDOS INCLOSOS

8è.- TORN D'URGÈNCIA

8è/1. APROVACiÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL -LABORACIÓ ENTRE LA
CONSElLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCiÓ I IMMIGRACiÓ DEl GOVERN DE LES IllES
BALEARS I LA FEDERACiÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS PER IMPULSAR LA
IMPLANTACiÓ DEL PROTOCOL MARC INTERDISCIPLINARI D'ACTUACIONS EN ElS CASOS
DE MALTRACTAMENT I D'ABÚS SEXUALINFANTIl.

9è.- PRECS I PREGUNTES

9è/1. PREGUNTA QUE FORMULA El GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR DE PUIGPUNYENT I
GALILEA EN RElACiÓ A LA "OPERACiÓN CLOACA"

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ.

1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CElEBRADA EN
DATA 25 DE GENER DE 2011 I DE LA SESSiÓ CELEBRADA EN DATA 8 DE FEBRER DE 2011

Considerant que la secretària s'ha trobat indisposta aquests dos darrers dies, no ha

pogut acabat les actes esmentades i per això aquest punt es retira de l'ordre del dia i

es debatrà en una propera sessió.

2n.- AUTORITZACiÓ DE LA SIGNATURA DEl CONVENI DE COL -LABORACIÓ AMB LA

CONSElLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA PER DUR A TERME TREBALLS DE CONSERVACiÓ,
MANTENIMENT I MillORA DELS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT PÚBLICA DE SEGON

CICLE D'EDUCACIÓ INFANTILI PRIMARIA.

El Sr. Batie dóna lectura a la següent proposta de conveni de col íoborocíó amb la
conselleria d'Educació i Cultura per a dur a terme treballs de conservació,
manteniment i millora dels centres docents de titularitat pública de segon cicle
d'educació infantil i primària i en el qual s'estableix, entre altres punts:

ACTA PLE ORDINARI22/2/2011 13
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L' Ajuntament no assumirà el manteniment d'obres de millores fetes per la
Conselleria que hagin estat executades defectuosament igualment es pot
negar a reparar les avaries que tenguin l'origen en obres defectuosament

encarregades per la Conselleria ..

Per tal de garantir l'adequada coordinació entre les parts i resoldre els dubtes
sobre la interpretació d'aquest conveni es crea una comissió mixta de

seguiment, integrada per tres representants de la Conselleria d'Educació i
Cultura, un representant de I' Ajuntament i dos nomenats pel Consell Executiu
de la FELIB.

Aquest Conveni te una durada de dos anys i es renovable tàcitament per
períodes de dos anys, sense perjudici de la facultat de qualsevol de les parts de
denunciar-lo amb un mes d'antelació a l'expiració del termini.

Aquest conveni es complementa amb dos annexes, en el primer es detallen quines són
les reparacions de conservació i millora que corresponen a I' Ajuntament i quines són
les reformes millores, adaptacions o substitucions d'elements que corresponen a la
Conselleria; i en el segon annex es detallen les accions que ha de dur a terme i de les

quals és responsable I' Ajuntament de Puigpunyent des de la recepció provisional del
centre.

Posada la proposta de signatura de l'esmentat conveni és aprovada amb el vot
favorable dels vuit regidors assistents a la reunió i es faculta al Sr. Batie per a la seva

signatura.

3r.- APROVACiÓ DE LA MODIFICACiÓ PUNTUAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PER OCUPACiÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL.

La regidora Sra. Margalida Sureda exposa que, degut a l'increment de venedors
ambulants que venen al municipi a vendre els seus productes i considerant que no

existeix cap ordenança reguladora de la taxa pel cobrament d'aquest servei, ja que la
instal Iocló d'aquests llocs de venda suposa unes despeses de neteja i recollida dels
residus que deixen, es fa necessària la modificació de l'ordenança fiscal reguladora
de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes
cadafals i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.

Considerant el cost del personal de neteja i recollida depenent de I' Ajuntament que es

dedica a retirar les restes que poden deixar els venedors i el temps que hi dediquen,
suposa un cost d'uns cinc euros per lloc de venda.

"Article 5è.- Quantia.
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa

superfície ocupada pels aprofitaments, expressada en metres quadrats.

La tarifa de la taxa és la següent: per metre quadrat i any 10 euros.

2.- En els casos d'ocupació de terrenys d'ús públic local per llocs de venda ambulan
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5è.- APROVACiÓ DEL PAGAMENT DE LA CERTIFICACiÓ NÚM. 1 A LA UTE PUIGPUNYENT,
ILLENCA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. I ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.

-

E i:)�
CONCEPTE DE TREBALLS REALITZATS PER LES OBRES DE REHABILITACiÓ I MILL ��Et t:

0�CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT. � �. " ��::\I
:r: �i� [1 '1: \Examinada la certificació número 1 presentada per l'empresa adjudicat' fit de I B;;;Iobres de rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent, l' UTE Pui ny ",

IJ

!<:/
Illenca empresa Constructora SA i Assignia Infraestructuras SA, per un import ç¡1 �e c.' '»13.517,23 euros. �����
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que s'instol tin de manera ocasional i no permanent, la quantia es cobrarà segons el
nombre de llocs de venda que s'instal·lin.

La tarifa de la taxa és la següent: per lloc de venda: 5 euros, que s'abonaran a les
oficines municipals pels sol-licitonts. un cop que per part de l' Ajuntament s'autoritzi de
la instal Iocló deilloc de venda"

La regidora del partit popular demana si amb aquesta taxa també s'inclou el cost de
la recollida dels residus que puguin deixar. La Sra. Sureda contesta que si, que
correspon a la neteja i a la recollida dels residus.

Posada la proposta a votació i amb el vot favorable dels vuit regidors assistents a la
reunió, s'acorda:

a) L'aprovació provisional de la modificació de I 'ordenonço municipal reguladora
de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires,
tribunes, cadafals i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, amb la nova

redacció de l'article 5è tal com s'expressa a l'apartat anterior.
b) L'exposició pública per un termini de trenta dies.
e) En el cas de no presentar-se olleqocions s'entendrà aprovada definitivament

amb la publicació del text en el BOIB, sense necessitat d'adoptar un nou acord
per part del Pie.

4t.- APROVACiÓ DEL PAGAMENT DE LA CERTIFICACiÓ NÚM. O A LA UTE PUIGPUNYENT,
ILLENCA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. I ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. EN
CONCEPTE DE ACOPIOS DE LES OBRES DE REHABILITACiÓ I MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE
PUIGPUNYENT PER IMPORT DE 31.378,21 €.

Vista la certificació número O presentada per I'UTE Puigpunyent, corresponent a les
obres de rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent per provisió de materials
per a la realització de les esmentades obres i per un import de 31.378,21 euros.

I considerant que aquesta documentació no està signada ni autoritzada per cap
tècnic, s'acorda amb els vots a favor dels cinc regidors socialistes i la regidora
independent i amb l'abstenció dels dos regidors del partit popular que abans de la
seva aprovació s'ha de demanar l'autorització i la conformitat dels tècnics redactors
del projecte.

ACTA PLE ORDINARI22/2/2011 15



0480066 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

S'acorda per sis vots a favor (5 del partit socialista i 1 del partit independent) i dues
abstencions del dos regidors populars, la seva aprovació i aprovar el seu pagament i
remetre una còpia de l'esmentada certificació a la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques del Govern Balear pel seu coneixement i efectes. -

6è.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE l'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE lA DONA.

El Sr. Batie dóna lectura a la següent moció presentada pel partit socialista:

"MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE l'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE lA DONA.

D'acord i a l'empara del previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i

Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de

Puigpunyent sotmet a la consideració del Ple la seqüent MOCiÓ:

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

Els acords recentment concertats entre Govern, Sindicats i Empresaris signifiquen un

bon principi per remuntar l'actual situació de crisi econòmica en la què el nostre país
es troba sumit en els darrers anys. Però també es fa necessori. per tal de superar
aquesta àrdua etapa, que les Administracions més properes a la ciutadania, és a dir,
els Municipis, assoleixin un Pacte de compromís i de responsabilitat envers la
ciutadania, per eradicar així definitivament les desigualtats entre homes i dones
encara existents a la nostra societat.

Crear i mantenir un model social més igualitari, més eficient i més productiu, amb major
cohesió social i sense posar en perill l'Estat de Benestar, fa necessària una reflexió en

profunditat i una presa de decisions meditada però decidida com a fi últim de la

gestió municipal, que no només repercutirà en el be comú a l'àmbit més pròxim, sinó
també a l'àmbit general de tot l'Estat.

Hem de forjar un nou paradigma de serveis socials més acord amb la realitat de les
dones de la nostra societat actual per reduir els desequilibris entre dones i homes. La

_ responsabilitat del que és privat segueix essent, quasi exclusivament, de les dones l. si
no aconseguim que els homes agafin consciència i comparteixin les responsabilitats
familiars, les dones seguiran estant en clara desavantatge. Perquè la igualtat "real i
efectiva" passa per la incorporació de les dones a una ocupació de qualitat en les
mateixes condicions que els homes, i això exigeix un repartiment igualitari de l'esfera

privada, dels assumptes domèstics i de les atencions. Només amb una ver"
..

corresponsabilitat entre homes i dones s'equilibraran realment les oportunit �� ab PU/aelles. �'<,) �<'l

Per això, la corresponsabilitat entre homes i dones en allò privat, l'accés de I �on s '��'¡{ �
mercat laboral i a llocs de treball de qualitat, així com I'empoderament d �s dOc�· 5!� . .,...,;'''��. -e r

en el que és públic són els instruments que ens permetran remoure positiv ,nt le
, y}estructures socials basades en l'antiga societat patriarcal. �£&

I aquesta tasca ha de començar des de la gestió dels municipis perquè és des d'ells
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dels que parteix, en primera instància, la posada en marxa de les polítiques d'Igualtat
per aconseguir que l'enorme potencial humà, social i econòmic que aporten les dones
a la nostra societat, contribueixi decisivament a millorar no només la nostra situació
econòmica, sinó també l'equitat entre homes y dones.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa en aquest Ple, per a la seva

aprovació si procedeix, la següent

MOCiÓ

Des de l'àmbit municipal, és necessari:

Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques actives d'ocupació que es

desenvolupin a nivell local.

Repensar els horaris, apostant per la flexibilitat en els serveis públics,
l'harmonització dels temps escolars i una racionalització dels horaris comercials

perquè siguin compatibles amb la conciliació de la vida professional i personal
de dones i homes.
Estendre la xarxa de serveis d'atenció als menors de O a 3 anys i a les persones
en situació de dependència, així com l'ampliació d'horaris d'escoles infantils i
centres de dia per a persones majors i persones amb discapacitat.
Fomentar la posada en marxa de projectes d' obertura per als centres escolars

per atendre les necessitats de conciliació de les famílies de cada centre,
segons les demandes familiars. Es desenvoluparan els serveis de berenar,
menjador i activitats extraescolars necessaris per a la conciliació en el període
lectiu. Així mateix, garantirem la posada a disposició de les famílies de serveis
d'atenció infantil de caràcter lúdic durant els períodes de vacances escolars.

Reforçar els programes del Servei d' Ajut a Domicili i Tele-assistència per a

I' atenció a les persones en situació de dependència, majors, famílies en risc
d'exclusió i persones amb discapacitat, promovent la creació d'ocupació
femenina i l'activitat emprenedora de les dones en aquest sector, potenciant a

la vegada la conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
Des dels serveis d'orientació, formació, intermediació municipals per a

l'ocupació, fomentarem Programes Estratègics de Promoció de la Igualtat
d'Oportunitats a les empreses. D'acord amb la Llei de Contractes del Sector
Públic, incorporarem a l'adjudicació de contractes públics clàusules que
permetin valorar positivament a les empreses socialment responsables amb la

Igualtat entre dones i homes.
Estimular les iniciatives emprenedores de les dones i l'enfortiment de les xarxes

de dones empresàries, mitjançant ajudes econòmiques (subvencions i

microdrèdits). En aquest context, des de les polítiques locals incentivarem
l'accés de les dones a les tecnologies de la informació i el coneixement,
perquè
això tingui importants efectes econòmics i socials.

,� DE Ff}
Impulsar la lluita contra la feminització de l'exclusió social, adequa rësposto !'�
i recursos dels Serveis Socials a les diferents necessitats dels col 'Ie � d �<ia� c:::..�en situació o risc d'exclusió i estimularem, a través d'accions po �es, I a,o:,òe>'éM !:
als recursos educatius, socials i econòmics d'aquests collectlus d al'0nes" (1 I;;

? <-
"'-'t..

.

t;E£($B'" ,�
�
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La regidora Sra. Sureda afegeix que comparteix en la totalitat aquesta moció però
que particularment cada persona a casa seva ha de posar el seu gra de sorra per
evitar discrinacions, tant homes com dones.

El portaveu del partit popular manifesta que el seu grup votarà a favor, però que creu

innecessari les dues primeres línies de la moció, ja que la discriminació no és un efecte
de la crisi econòmica, ni cal fer menció a l'acord assolit entre sindicats, govern i

empresaris. Així mateix afegeix que a la moció li manca concreció a l'hora d'establir
amb quins punts es pot evitar la discriminació de gènere; són punts molt genèrics i no

concreta com es pot aplicar en la política municipal del nostre ajuntament.

El Sr. Batie contesta que l' Ajuntament no té competència en moltes de les les àrees

que estableix la moció, ni en ocupació, però es tracta de fomentar les activitats que
millorin o afavoreixin la convivència familiar i evitar el desequilibri de la dona a l'hora
de la convivència en parella, per això, per exemple subvenciona el 50 % de les
activitats extraescolars.

Afegeix el Sr. Ferrà que aquesta moció és una declorccíó d'intencions presentada pel
seu partit i que en totes les activitats organitzades per l'ajuntament es tendron en

consideració els criteris exposats a l'anterior moció.

Posada la proposta a votació, és aprovada amb el vot favorable dels vuit regidors
assistents a la reunió.

7è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADA EN DATA 12 DE GENER DE 2011

Referent a l'acta de la Junta de Govern celebrada dia 12 de gener, el regidor del
Partit Popular, Sr. Deudero demana com es troben les obres de "Ca ses monges", el Sr.
Batie contesta que ja s'ha fet l'acta de replanteig i aviat començaran les obres. A
continuació, el mateix regidor Sr. Deudero, demana informació sobre el catàleg de
bens patrimonials. El Sr. Ferrà contesta que aproximadament en un mes i mig es podrà
proposar la seva aprovació provisional.

DECRETS DE BAlLlA DES DEL 028/2011 FINS 057/2011 AMBDOS INCLOSOS

Referent al decret 30/2011 el portaveu popular demana a que és deu el pagament
d'una factura a l'empresa Balimsa, el Sr. Batie contesta que es un suport a la neteja de
I'escoleta.
En quan al decret 37 i a petició del Sr. Deudero, el Sr. Ferrà manifesta que el pagament
s'ha fet amb la pròrroga del pressupost de l'any 2010 ..

En relació al decret 40 del regidor popular demana si hi ha algun pagament pendent
dels projectes fets dins el marc del planE, el batle contesta que no; i a més.ei ft�l·
una còpia dels projectes, el Sr. Ferrà contesta que els pot consultar qua �gui i q OA

demanarà als serveis jurídics si se li pot facilitar una còpia dels esmentats �e
"., ,� "'-2. �Referent al decret 41, a petició del regidor Sr. Deudero, el batle m ;...;tfest � b -1-.,

factura a la qual es refereix correspon als serveis telefònics de totes le Jbpe d�F't�i�s �)
municipals que ara han passat a utilitzar els serveis de l'empresa Vodafo�. ::���� ,.;?:
També, el Sr. Deudero, demana a que es deu el pagament de 301 �, el batbe,
contesta que es deu a la presentació fora de termini d'una documentoci êté¡l)f
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un contenciós que té l' Ajuntament.
En quan al decret 51 i a petició del partit popular el Sr. Ferrà exposa que els

pagaments deilloguer d'unes plataformes aeris fou per podar els arbres del recinte del
polisportiu i per arreglar els focus de l'enllumenat. En quan al material elèctric va ser

per adquirir un quadre per l'estalvi energètic de l'enllumenat public ..

Per acabar, i referent al decret 53, el regidor popular demana a que correspon la
quantitat abonada al Sr. Miquel Sureda, El Sr. Batie contesta que va ser el tècnic
encarregat de l'elaboració dels estudis de seguretat de totes les obres incloses en el
planE.

8è.- TORN D'URGÈNCIA

A petició del Sr. Batie es proposa declarar la urgència per tractar l'aprovació de
l'adhesió al conveni marc de col íoborccíó entre la Conselleria d'afers socials,
promoció i immigració del Govern de les Illes Balears i la Federació d'entitats locals de
les Illes Balears per impulsar la implantació del protocol marc interdisciplinari
d'actuacions en els casos de maltractament i abús sexual infantil. El motiu de la
declaració d'urgència és que no va ser tractat a la Comissió Informativa d' Assumptes
Generals i és un tema el suficientment important per no ajornar-lo a un proper ple.

La proposta és aprovada per unanimitat i s'acorda la declaració d'urgència.

8èfl. APROVACiÓ DE L'ADHESiÓ AL CONVENI MARC DE COL i.ABORACIÓ ENTRE LA
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCiÓ I IMMIGRACiÓ DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS I LA FEDERACiÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS PER IMPULSAR LA
IMPLANTACiÓ DEL PROTOCOL MARC INTERDISCIPLINARI D'ACTUACIONS EN ELS CASOS
DE MALTRACTAMENT I D'ABÚS SEXUAL INFANTIL.

L'equip de Govern proposa que s'aprovi la signatura d'un conveni marc de
collcborocló entre la Conselleria d'afers socials, promoció i immigració del Govern de
les Illes Balears i la Federació d'entitats locals de les Illes Balears per impulsar la
implantació del protocol marc interdisciplinari d' actuacions en els casos de
maltractament i abús sexual infantil.

Aquest conveni pretén la col loborocíó entre aquestes entitats i promoure un protocol
.d'actuacions en els casos de maltractament infantil a les Illes Balears.
Així mateix s'estableixen quines han de ser les actuacions de cada una de les tres
entitats, conselleria, FELIB i entitats Locals.

Desprès de discutit cada un dels punts d'aquest conveni s'acorda:
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9è.- PRECS I PREGUNTES

9èfl. PREGUNTA QUE FORMULA El GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR DE PUIGPUNYENT I
GALILEA EN RELACiÓ A lA "OPERACiÓN CLOACA"

El Sr. Deudero dóna lectura al següent escrit presentat pel seu partit:

"Antonio Deudero Mayons, concejal electo y portavoz del grupo municipal del partido
popular en Puigpunyent, según tengo debidamente acreditado, ante el Ayuntamiento
comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

Tras la "Operación Cloaca" hemos podido saber que desde que el

Ayuntamiento puso en marcha el sistema de recogida selectiva puerta a puerta, los
vecinos podrían haber estado pagando este servicio por duplicado pues desde
mediados de 2006 el CIM facturó por la totalidad de las toneladas recicladas en

Mallorca a pesar de que el trabajo lo hacia la concesionaria municipal de la recogida
puerto a puerto.

Muchos ciudadanos se sienten engañados después de que se prometiera que
la tasa de basuras (la suma de la tasa de incineración y de la tasa de recogida)
bajaría si se reciclaba. Se ha comprobado que ha sido todo lo contrario. Al coste
añadido de la recogida puerta a puerta se le suma ahora la tasa de incineración que
ha seguido aumentando.

Preguntamos al equipo de gobierno y al alcalde si sabían que el CIM estaba
cobrando por las toneladas que recogía la concesionaria contratada por el

Ayuntamiento. De ser así el Ayuntamiento habría estado ocultando este escándalo al
consentir que los vecinos de Puigpunyent y Galilea pagaran por duplicado por el
mismo servicio. Si no es así estamos ante una gran incompetencia del Ayuntamiento
que se ha vanagloriado siempre de ser experto en temas de reciclado y recogida
selectiva y que no ha sido capaz de comprobar que efectivamente con esos recibos

pagados se cobraba por dos veces la misma cosa.

Por todo ello presentamos las siguientes preguntas por escrito para que sean

realizadas y contestadas en el próximo pleno ordinario:

1.- Sabia el Equipo de Gobierno y/o el alcalde que el CIM estaba cobrando por
las toneladas que recogía la concesionaria contratada por el Ayuntamiento.

2.- ¿Se ha contabilizado ya el dinero que se ha cobrado de más?
3.- ¿Qué acciones legales tiene previsto tomar el Ayuntamiento para reclamar

ese dinero cobrado de más?
4.- ¿Cómo se tiene previsto devolver ese dinero a los vecinos que pre�'iar:�rre:��

lo han ido pagando recibo tras recibo?" �<\ Dt. PU/o
.Q/ ;.6�

Afegeix el Sr. Deudero que el motiu d'haver presentat aquestes pregunt er��.estat per qu.e.I'equip de govern pugui estudiar les preguntes i preparar I \'70nt6(ste\ dIV
manera anticipada. :;? \, <¡

\\(
- -

, ''']/.

El Sr. Batie manifesta que els veïnats en cap moment han estat enganyats, '.�,Çl� I'D.(''f>��,.,'"[.. ,

2004 pagaven uns 122 euros anuals i a partir del 2005 es va rebaixar a 95 euros;'"R;;¡¡:g:�rr
2011 el cost serà de 145, tenint en compta l'increment de l'IPC no hi ha hagut cap
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increment en el rebut de la taxa.

El regidor Sr. Ramon afegeix que a l'escrit presentat pel partit popular hi manca el
registre d'entrada, i que no tenia constància de l'existència d'aquest escrit. Continua
dient, el Sr. Ramon, que Puigpunyent, Esporles i Bunyola foren els únics municipis que es

donaren compta d'aquesta incidència i per això varen demanar una compensació a

l'empresa concessionària pels treballs que no realitzaven.
A l'escrit presentat, a més, hi ha una sèrie d'afirmacions que no són certes, com la que
diu que el Consell emet factures pels residus, la realitat és que el Consell paga tot el
material recollit. Altres afirmacions que són falses són les següents: la taxa de gestió de
residus no inclou la incineració, considerant la inflació, la taxa de recollida s'ha reduït,
el consell no cobrava per les tones recollides, sinó que pagava.

Les empreses facturaven al CIM les tones recollides des de les compactadores fins el
tractament. L'any 2009 es va canviar l'empresa de recollida i es va arribar a un acord
verbal pel qual l'empresa, considerant que no realitzava el servei, ens abonava
l'import del treball que no realitzava. En el dia d'avui l'empresa deu a l'ajuntament el
treball que no ha fet però que si ha cobrat del Consell.

El regidor del partit popular Sr. Deudero contesta que l'escrit es va enviar per e-mail a

Secretaria i que s'ha respòs de manera genèrica al seu escrit.

El regidor Sr Ramon reitera que el consell no cobra pel residus recollits.
El Sr. Deudero contesta que l'empresa que cobra és Tirme i aquesta depèn del
Consell, i demana que es contesti a cada una de els preguntes que ha fet.

Les contestacions del sr. Batie són les següents:

"1.- Sabia el Equipo de Gobierno y/o el alcalde que el CIM estaba cobrando
por las toneladas que recogía la concesionaria contratada por el Ayuntamiento."
El Sr. Ferrà contesta que no

"2.- ¿Se ha contabilizado ya el dinero que se ha cobrado de más?"
La resposta és que no, ja que no s'ha cobrat de més

"3.- ¿Qué acciones legales tiene previsto tomar el Ayuntamiento para reclamar
ese dinero cobrado de más?"
El Sr. Batie manifesta que cap.

"4.- ¿Cómo se tiene previsto devolver ese dinero a los vecinos que previamente
lo han ido pagando recibo tras recibo?"
La contesta és que no, ja que no s'ha cobrat cap dobler de més i que és fals que els
ciutadans paguin més de que reciclen. A més si el Sr. Deudero vol. poden tractar

aquesta qüestió més detingudament a una altra reunió.

Joan Ferrà Martorell
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ACTA DE lA SESSiÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA -DIA 26 D'ABRil DE 2011

Data: 26 d'abril de 2011
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20,15 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extraordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Batie Sr. Miquel Ramon Matas (per
delegació), hi assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sra.
Margalida Sureda Moranta, el Sr -. Jaume Pujol Vich i el Sr. Antoni Marí Enseñat per part
del Grup Socialista; la Sra. Maria Teresa Pons Picó i el Sr. Antonio Deudero Mayons, per
part del Partit Popular, i la Sra. Petra M. Valero Gonzàlez, per part deis independents de
Puigpunyent i Galilea.

Es troba present la secretària, Cristina Pou Bosch, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. President manifesta que aquest ple extraordinari s'ha convocat a fi de donar
compliment al que s'indica en l'article 26 de la vigent Llei orgànica del règim electoral
general, que és la constitució de les Meses Electorals per les properes eleccions locals i
autonòmiques del proper dia 22 de maig. Una vegada complertes totes les formalitats
legals establertes, aquest Ajuntament ha constituït les Meses Electorals que s'indiquen,
amb les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.

SECCiÓ: 001 MESA: A
TITULARS

PRESIDENT: SRA. MARIA LUISA BAJO JIMENEZ ELECTOR NÚM. 0062

1 r VOCAL SR. EUSEBIO ANTONIO CRESPO MESQUIDA ELECTORA NÚM. 0279

2n VOCAL SR. PEDRO JUAN CARRASCO MARTORELL ELECTOR NÚM. 0220

SUPLENTS

PRESIDENT: SR. VICTOR BARTOLOME EYARALAR VIVEN ELECTOR NÚM. 0330

PRESIDENA SRA. CRISTINA FUSTER VIDAL ELECTORA NÚM. 0427

1 r VOCAL SR. ANA MARIA BALLESTER BALAGUER ELECTOR NÚM. 0070

1r VOCAL SR.
0438

2n VOCAL SR. ANTONIO GONZALO CRESPO ROSSELLO

MATEU GARAU ROTGER ELECTORA NÚM.

SECCiÓ: 001 MESA: B

2n VOCAL SR. ALEJANDRO ADROVER LOPEZ

TITULARS
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PRESiDENT SR. iSABEL OLIVER PAYERAS ELECTOR NÚM. 0250

1 r VOCAL: SR. PATRiCiA SANCHEZ DE ALCAZAR POZO ELECTOR NÚM. 0486

2n VOCAL SRA. ANTONiA TRUJiLLO MOLINA ELECTORA NÚM. 0556

SUPLENTS

PRESiDENT SRA. MARiA OLIVER YENES

PRESiDENTA SR. ALBERTO RUiZ ViDAL

1 r VOCAL SRA. ALEXANDRA MiRALLES TAULER

ELECTOR NÚM.

ELECTORA NÚM.

ELECTOR NÚM.

0256

0452

0143

1 r VOCAL SRA. MARiA DELS ANGELS MORENO FERNANDEZ ELECTORA NÚM. 0185

ELECTOR NÚM.

ELECTOR NÚM.

2n VOCAL SR. GABRiEL MARTORELL SASTRE

2n VOCAL SR. ANTONiO MARí GiNARD

0094

0005

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són ies vint hores i trenta minuts, ei Sr. batie
aixeca ia sessió de ia quai s'estén ia present acta amb ei seu vist i piau.

Vist i piau,
Ei batie en funcions

Miquei Ramon Matas
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ACTA DE lA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACIÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I SIS D'ABRIL DE DOS MIL ONZE.

Núm. de la Sessió: 5
Dia: 26 d'abril de 2011.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 30 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Miquel Ramon Matas (aetuant com Batie, de conformitat amb el decret 148/2011)
Sr. Jaume Pujol Vich
Sr. Antoni Marí Ensenyat
Sra. Margalida Sureda Moranta
Sra. Petra M. Valero González
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pona Picó
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACIÓ DE l'ACTA DE lA SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 29 DE MARÇ DE 2011.

2n.- APROVACIÓ DE lA TERCERA CERTIFICACIÓ DE lES OBRES DE REHABILITACIÓ
MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT PER IMPORT DE 27.074,56 €.

3r.- CONTROL DE l'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE lA JUNTA DE GOVERN DES DE DIA 9 DE MARÇ DE 2011 FINS DIA 13 D'ABRIL,
AMBDÓS INCLOSOS.

DECRETS DE BAlLlA DES DEL 113/2011 FINS 146/2011 AMBDOS INCLOSOS

4t.- TORN D'URGÈNCIA

5è.- PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSIÓ:

1r.- APROVACIÓ DE l'ACTA DE lA SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 29 DE MARÇ DE 2011.

El Sr. Miquel Ramon, dona compte i lectura de l'esborrany de l'aeta de la sessió
celebrada en data 29 de març de 2011 i els membres presents i de dret acorden per
unanimitat la seva aprovació.

2n.- APROVACIÓ DE lA TERCERA CERTIFICACIÓ DE lES OBRES DE REH
MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT PER IMPORT DE 27.074,56 €.

El Sr. Batie dona compte i leetura de la proposta que diu així:

a aquest Ajuntament tres copies de la factura núm. 693/11/0003 per p
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Pel que fa al Decret 136/2011, el Sr. Toni Deudero demana per quin concepte es paga
a Arxiduc i de quina empresa es tracta. El Sr. Miquel Ramon respon que és l'empresa
que du el tema de riscs laborals. El Sr. Toni Deudero demana amb quina periodicitat se
li paga i el Sr. Miquel Ramon diu que ho hauran de comprovar.
Així mateix el Sr. Toni Deudero demana el concepte dels pagament a distri�:::1:_'�s-......
luque i el Sr. Miquel Ramon respon que ara mateix no ho podem saber �ff[. �5sr&l.!Oconsultar la factura. Probablement, sigui per bosses de fems. C(,i �c.� � '1-.
Pel que fa al Decret 137/2011, el Sr. Toni Deudero, demana el concepte d � fa ur. a �Telim. El Sr. Miquel Ramon respon que és per les papereres de recollida s �tiva· <-
es va concedir una subvenció per part del Consell de Mallorca per fer fron d'toq s "i.

despeses. La Secretària Interventora vol fer constar que la present factur
.

�L�f�S
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PUIGPUNYENT (Assignia i Illenca) pel concepte "import corresponent a la tercera
certificació de les obres de Rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent", per
import de 27.974,98 €.

Vist que l'import de I'esmentda factura no coincideix amb l'import de la certificació
presentada i signada per l'arquitecte director de l'obra de data 28 de març de 2011,
per import de 26.197,89 €.

Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Requerir a l'empresa contractista que rectifiqui la factura presentada per tal
d'adaptar-la a l'import certificat pel tècnic director de les obres de referència.

SEGON.- Autoritzar el pagament de la factura referent a la tercera certificació de les
obres abans esmentades a la UTE PUIGPUNYENT, per import de 26.197,89 €

TERCER.- Dur a terme els tràmits pertinents per tal de justificar la despesa realitzada
davant la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques del Govern de les Illes Balears, tot i
que es tracta d'una obra subvencionada per l'esmentada Conselleria.

QUART.- Donar compte del present acord al departament de comptabilitat pel seu
coneixement i efectes".

Un cop acabades les intervencions es sotmet l'assumpte a votació i la proposta és
aprovada per 4 vots a favor del PSOE i dels Independents i 2 abstencions del PP."

3r.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DES DE DIA 9 DE MARÇ DE 2011 FINS DIA 13 D'ABRIL,
AMBDÓS INCLOSOS.

DECRETS DE BAlLlA DES DEL 113/2011 FINS 146/2011 AMBDOS INCLOSOS

Pel que fa al Decret 134/2011, el Sr. Toni Deudero demana el concepte pel qual es fa
el pagament de les factures objecte de la resolució. El Sr. Miquel Ramon respon que és
pel tractament de residus. La Secretària Interventora vol fer constar que a questes
factures ja varen ser aprovades per Junta de Govern Local de data 23 de març de
2011, si be, per error, s'han inclòs al present Decret.
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aprovada per Junta de Govern de data 30 de març de 2011, si be s'ha inclòs al
present decret per error.

Pel que fa al Decret 141/2011, el Sr. Toni Deudero demana els conceptes de les
factures de Distribuciones Luque, Paper Oms i Pedro Ruberts Mestre STC. El Sr. Miquel
Ramon respon que s'han de consultar les factures corresponents per saber el
concepte concret, que estan a la disposició dels regidors al departament de
comptabilitat.

4t.- TORN D'URGÈNCIA

4t/1. APROVACiÓ PROPOSTA CAMí SON NET.

El Sr. Miquel Ramon vol donar compte d'un escrit presentat pels veïns de Son Net en

relació a la declaració del Camí de Son Net com a via pública d' accés a dos llocs
d'interès turístic i naturalístic.

El Sr. Miquel Ramon procedeix a la lectura de l'escrit i demana als membres presents
que, una vegada adoptada la urgència del present assumpte, es procedeixi a la
votació de la proposta.

L'escrit diu literalment així:

"El camí de "sa font des pi" i "es Ratxo", proposta de declaració com a via pública:

1- descripció:

A efectes pràctics cal distingir 3 parts, que són:
a) dellímit del casc urbà fins a "sa boal"

b) de "so boal" al Puig de Galatzó

c) de "so boal" al Ratxo(Reserva)

2- exposició de motius:

Aquest camí s'ha convertit des de fa uns anys en una de les vies de propietat privada
amb més ús públic de trànsit rodat de l'illa de Mallorca, això s'ha degut a la massiva
afluència de vehicles als dos punts esmentats, "sa font des pi" per iniciar l'excursió al
Galatzó i a la Reserva pel seu gaudi turístic.

Segons diverses fonts consultades el nombre de vehicles que hi accedeixen (en
estimació a la baixa), pot oscil·lar entre 18.000 i 20.000 per any, és a dir, prop de 350
per setmana. Això fa que l'ús mínim estimat sigui de l'ordre de 40.000 vehicles ja que
s'ha de tenir en compte que es tracta d'un camí sense sortida i per tant tot vehicle
que hi entra ha de tornar a sortir per allà mateix. --

Aquest ús massiu, que inclou vehicles pesats, juntament amb les deficiè és DJe PÚ'?o
disseny i construcció de camí (en principi pensat només pels veïnats, és a

.r

p r ú - �c.
reduït) ha fet que el seu deteriorament sigui actualment molt acusat, c c;¡¡: qu .' � -z:
només fa desagradable i difícil el circular-hi i fins i tot pot arribar a ser �illósautocars i similars. ?

"'-'_t.
, c_3- conclusió: 8ALHS"�
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Essent que, com ja s'ha exposat, es tracta d'un camí privat pertanyent als propietaris
de les parcel Ies de "Son Net", que el manteniment l'hem de realitzar per compte
nostre i que som precisament els que en fem menor ús considerem adient que donada
la excepcionalitat del cas seria convenient que l'ajuntament de Puigpunyent inicies les
actuacions necessàries davant les administracions públiques competents per a la seva

declaració com a via d'accés a dos llocs d'interès turístic i naturalístic, o per instar a

aquestes administracions a prendre la responsabilitat del seu manteniment.

En el torn d'intervencions, la regidora Margalida Sureda diu que creu que s'hauria de

preparar millor la proposta i fer-ne un estudi més complet. El recull està bé com a

resum però s'ha d'elaborar millor el document. La idea és bona però cal perfeccionar
Ia.

El regidor Toni Deudero diu que la moció és d'una entitat important com per estudiar-la
amb més deteniment i comptar amb informes escrits. ,És un tema molt transcendental.

El Sr. Miquel Ramon diu que es retira el present assumpte del torn d'urgència perquè
s'estudiarà amb més deteniment.

5è.- PRECS I PREGUNTES

El regidor Miquel Ramon vol contestar les preguntes fetes pel regidor Toni Deudero en

relació a la instal {oció de foses sèptiques.

El Sr. Toni Deudero demana què és el tub que surt de la fossa sèptica fins el torrent. El Sr.

Miquel Ramon diu que és un tub d'aigües fecals depurades.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 :30
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

entora,
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VUIT DE JUNY DE DOS MIL ONZE.

Dia: 8 de juny de 2011.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 20 hores i 45 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan Ferrà Martorell
Sr. Jaume Pujol Vich
Sr. Antoni Marí Ensenyat
Sra. Petra Valero Gonzalez
Sra. Margalida M. Morey Motos
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Morey Matas
El Secretari Interventor accidental: Josep Ramon Marquès.

ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LES SESSIONS ORDINÀRIA
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADES EN DATA 26 D'ABRIL DE 2011.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LES SESSIONS ORDINÀRIA
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADES EN DATA 26 D'ABRIL DE 2011.

Es dóna compta dels esborranys de les actes de la sessió ordinària del mes d'abril i de
l'extraordinària celebrada dia 26 del mateix mes d'abril i per unanimitat s'acorda la
seva aprovació.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 20:45
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi el Secretari Interventor
accidental de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

Joan Ferrà Martorell
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ACTA DE LA SESSiÓ CONSTITUTIVA DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT CELEBRADA EN
DATA 11 DE JUNY DE 2011.

Núm. de la Sessió:
Dia: 11 de juny de 2011.
Hora: 17:00 hores a 18:00 hores.
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. Antoni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sra. Caterina Verger Andreu
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó.
Sr. José Frias Cano
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1.- CONSTITUCiÓ DE LA MESA D'EDAT

2.- COMPROVACiÓ DE LES CREDENCIALS DELS REGIDORS ELECTES I ACREDITACiÓ DE LA
PERSONALITAT

3.- JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS ELECTES I CONSTITUCiÓ DE LA CORPORACiÓ

4.- ELECCiÓ DEL BATLE

5.- PRESA DE POSSESSiÓ DEL BATLE

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

La Secretària explica que, de conformitat amb el que disposen els articles 195.2 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (LOREG), i 37.2 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'orqcnltzqçl

,

funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), s'ha de constituir u ©i1!)P�d'Edat integrada pels electes de més i de menys edat presents a l'acte i p �retari

/O/�de la Corporació. � �. '(:.
� I Ji tí 7.

En conseqüè�cia, es constitueix la Mesa d'.Edat integrada pel. Sr. J,ose �s c���...:l �electe de major edat, que actua com a president, pels Sr. Antoni Mon Ense � el�� A<"
de menys edat i la Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

y,

SALE�'?-S
2.- COMPROVACiÓ DE LES CREDENCIALS DELS REGIDORS ELECTES I ACREDITACiÓ DE LA
PERSONALITAT

·1.- CONSTITUCiÓ DE LA MESA D'EDAT
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La Secretària Interventora explica que, de conformitat amb l'article 195.3 de la LOREG,
correspon a la Mesa d'Edat comprovar les credencials presentdes o les acreditacions
de la personalitat dels electes d'acord amb les certificacions que la Junta Electoral de
Zona hagi tramès a l' Ajuntament.

A l'acta de proclamació de candidats electes tramesa per la Junta electoral de Zona
es fa constar que, d'acord amb els vots obtinguts per cada candidatura, el nombre de
regidors electes de l' Ajuntament de Puigpunyent és el següent:

Independents de Puigpunyent i Galilea: 3 regidors electes.
Partido Socialista Obrero Español: 3 regidors electes
Partido Popular: 3 regidors electes.

D'acord amb aquests resultats, es proclamen regidors electes els candidats següents:

Pel partit Independents de Puigpunyent i Galilea:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla lsern

Pel Partido Socialista Obrero Español:

Sr. Antoni Marí Enseñat
Sra. Maria Isabel Martin Roman
Sra. Caterina Verger Andreu

Pel Partido Popular:

Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. Jose Frias Cano.

La Secretària Interventora informa que els regidors electes han presentat les seves

credencials a la Secretaria de l' Ajuntament.

Seguidament es dona compte de la coincidència de les credencials amb l'acta de
proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona i s'informa de que tots els regidors
electes han presentat les declaracions d'interessos requerides per l'article 75.7 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL). Per tant, tots els
regidors han complit els requisits previs necessaris per poder prendre
deus càrrecs i es pot procedir a la constitució de la corporació.

3.- JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS ELECTES I CONSTITUCiÓ DE LA C

Es procedeix a la crida dels regidors per tal de prendre possessió del seu e

la Mesa d'Edat, per ordre de seient, donant lectura de la fórmula establert
que diu literalment així:

Juri Promet per la meva consciència pel meu honor de complir fidelment les

ACTA SESSiÓ CONSTITUTIVA 11/6/2011 30



0480081 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

obligacions del càrrec de regidor de l' Ajuntament de Puigpunyent, amb lleialtat al rei, i
de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'estat.

Els regidors Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell, Sra. Maria Lluïsa
Pla lsern. Sr. Antoni Marí Enseñat, Sra. Caterina Verger Andreu, Sra. Isabel Martin Roman
ho fan mitjançant la fórmula de promesa, afegint "per imperatiu legal", excepte el

regidor Sr. Antoni Marí Enseñat, mentre que les regidors Sr. Antonio Deudero Mayons,
Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sr. Jose Frias Cano ho fan mitjançant la fórmula de

jurament

Una vegada tots els regidors han pres possessió del càrrec, el president de la Mesa
declara constituïda la corporació.

4.- ELECCiÓ DEL BAllE

La Secretària Interventora dóna compte del que estableix l'article 196 de la LOREG
referent a l'elecció del Batie, dient que poden ser candidats tots els regidors que
encapçalin les seves llistes. Si algun candidat obté la majoria absoluta dels vots dels

regidors, és proclamat electe. Si cap dels candidats obté aquesta majoria, és

proclamat batle el regidor que encapçali la llista que hoi obtingut més vots populars
en el municipi corresponent. En cas d'empat es resoldrà per sorteig.

El president de la Mesa demana als caps de llista dels diversos partits polítics si es

presenten com a candidats a Batlia.

El candidat del partit Independents de Puigpunyent i Galilea, Sr. Gabriel Ferrà Martorell
diu que si, que es presenta com a candidat. El candidat del PSOE, Sr. Antoni Marí
Enseñat manifesta que retira la seva candidatura i el candidat del PP, Antonio
Deudero Mayons manifesta que el seu partit també retira la seva candidatura.

Per tant, és candidat el Sr. Gabriel Ferrà Martorell, del partit Independent de

Puigpunyent i Galilea.

A continuació, el president de la Mesa planteja el sistema de votació que s'ha
d'utilitzar per elegir el batle. Proposa la votació ordinària, cosa que accepten tots els

regidors.

A continuació es procedeix a la votació ordinària per elegir el batle i s'obtenen els

següents resultats:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell: 6 vots a favor i 3 abstencions.

Seguidament el president de la Mesa d'Edat proclama batle al Sr.

Martorell, que ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels regidors.

5.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL BAllE

El batle electe pren possessió del seu càrrec davant el ple de l'Ajuntament
la fórmula legal següent: , BALEf>,?-S
Jo, Biel Ferrà Martorell, promet, per imperatiu legal, per la meva consciència i pel meu
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honor complir fidelment les obligacions del càrrec de batle de I' Ajuntament de
Puigpunyent, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma

fonamental de l'Estat.

El Batie anterior, Sr. Joan Ferrà Martorell li lliura el bastó de comandament al nou botte.
Sr. Gabriel Ferrà Martorell.

A continuació, el president declara dissolta la Mesa d'Edat i passa a presidir la sessió el
batie, que dona la paraula als portoveus dels grups municipals.

Inicia el seu torn el regidor del partit pp, Sr. Antonio Deudero Mayons, que diu unes

paraules i després diu unes paraules el regidor del PSOE Antoni Marí Enseñat.

Després d'aquestes intervencions conclou l'acte el botte. que manifesta el següent:

"Autoritats presents, veinats i veïnades, companys i companyes,amics i amigues,

En primer lloc vull expressar l'emoció, l'orgull i al mateix temps l'enorme responsabilitat
que sent en aquests moments, crec sincerament que el fet de ser batlle del municipi
allà on un ha nascut, ha crescut, hi viu i te la intenció de viure-hi, és el màxim que un

puigpunyentí de Galilea com jo, pot aconseguir.

Segons el diccionari de l'enciclopèdia catalana, entre altres definicions, s'afirma que:

"Correspon al batlle de fer que es compleixin les lleis i disposicions governatives, de
mantenir l'ordre i de tenir cura que siguin prestats amb exactitud els serveis i que siguin
satisfetes les càrregues públiques imposades per l'estat ".
No dubteu que aquests trets seran els eixos bàsics on es mourà l'equip de govern que
sortirà després d'aquest ple.

Vull manifestar, des d'aquesta batllia, el mateix que va expressar el poble. Els meus

companys i companyes del partit i jo mateix, creiem fermament que tots els grups
municipals s'han de tenir en compte, totes les sensibilitats són importants, formin a no

part de l'equip de govern. No tenim cap dubte que tots els que seiem a aquesta taula
cercam el millor pel poble, és cert, però amb diferents i petits matisos que són les

petites grans diferències d'uns i dels altres. Conseqüentment, apostarem per una

política de govern progressista, democràtica, participativa, justa, social, ecològica, de
defensa de l'entorn i del seu patrimoni, de defensa de la nostra cultura, de la nostra

llengua i de les nostres tradicions. Però, al mateix temps, oberta, moderna i
d'acolliment al nouvinguts. Ho farem evidentment perquè és en la que creiem i també

perquè entenem que és la que ha triat el poble després dels resultats del passat dia 22
de maig.

Volem governar, com no pot esser d'altra manera: amb la transparènci _' .

absoluta, i donarem un impuls per a què així sigui, però també facilitarem q &If l'Plè!).
membres d'aquest ple, com qualsevol home a dona d'aquest municipj �bin� �
portes obertes de pinta en ample de l'ajuntament, que és en definitiva cao/i-' �I \ �
poble, la casa de tots els puigpunyentins i galileus. Volem donar una p mj's

\

�
aquest sentit, no només tenint les portes obertes sinó convidant a qu "{eng ._. "'-J

l'ajuntament, a ca seva. Els que avui formam part d'aquest ple estem a di
.

servei dels homes i dones d'aquest municipi.
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No hem de perdre de vista que a partir de dilluns ens hem d'aferrar tots a la feina i que
el que més ens ha d'interessar a tots és que el municipi avanci cap a una millora. Són
moments difícils i per això tots som importants per aconseguir que el nostre municipi
millori en sostenibilitat, justícia i benestar per tothom, sense grans fites però amb la
fermesa del qui es sent arrelat i valorat.

No vull acabar sense fer especial menció als batlles anteriors. En primer lloc, a dos
referents per la meva persona, els lndependents Toni Colom i Toni Arbona, dels quals
he aprés i encara aprenc tant. En segon lloc, també vull recordar als dos darrers batlles
d'aquest municipi, els socialistes Josep Muncunill i el batlle sortint en Joan Ferrà. Me
consta que cap dels quatre han tingut gens fàcil la difícil tasca de fer un municipi
millor, i puc afirmar sense perill d' equivocar-me que, si miram enrera ho han

aconseguit. En darrer lloc, també pens que tots els membres dels equips que els han

acompanyat, des de l'inici de la democràcia, és a dir tots els regidors i regidores tenen
en comú que han treballat pel bé del poble i dels veïnats, cada un des de la seva

ideologia, sempre molt respectable. Estam tots d'enhorabona per I' aconseguit fins ara

entre tots: un poble referent dins Mallorca, pel seu entorn i la seva gent.

Per acabar permeteu-me que faci una referència als que avui ja no estan entre
nosaltres, especialment al meu padrí Joan Ferrà, que va perdre la seva vida per
defensar precisament els valors que avui representa aquest el ple. Crec que si ves

l'acte simbòlic de l'entrega de la vara de batlle per part del seu net major, Joan, al
seu net petit, Biel r es sentiria molt orgullós.

Des del dia després de les eleccions no he aturat de rebre felicitacions i enhorabones,
de les quals em sent molt agraït r però el que certament més desig i pel que
treballarem de debò és que després de quatre anys els que estiguem d'enhorabona
siguem tots els puigpunyentins i galileus pel fet d'haver aconseguits les fites i els reptes
marcats. En definitiva per ser una mica millor poble, encara."

I, sense cap altre assumpte per tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a

secretària, estenc aquesta acta.
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De conformitat amb el que estableix l'article 36.2 del ROF, es redacta la present
acta, amb els documents i justificants adjunts.

SITUACIÓ TRESORERIA

SALDOS BANCARIS

Banc Núm. Compte Saldo a data 11-06-2011

,

LA CAIXA 2100-4397-19-0200001579 77.539,80

LA CAIXA 2100-4397-13-0200017778 401,33

SA NOSTRA 2051-0079-31-1070004397 6.748,90

SA NOSTRA 2051-0079-33-1004490480 9.628,51

SA NOSTRA 2051-0079-34-1070002177 1.219,00

BBVA 0182-5747-44-0200070499 64.316,13

SUBTOTAL 159.863,67

PRÈSTECS

Banc Data Capital Data Capital Periodicit
Constitució concedit cancel·laci Pendent at

ó

LA CAIXA 24/05/2006 195.401,09 24/05/2021 195.401,09 mensual

LA CAIXA 10/12/2010 167.285,35 01/01/2026 163.894,95

SA 21/11/2007 500.000,00 31/12/2027 450.000,00
NOSTRA

CI Sa Travessia, 37 c.r. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971 614455, Fax: 971 614401 E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net



SA 28/12/2009 160.017,02 31/12/2029 152.489,10 mensual
NOSTRA

BBVA 21/06/2000 240.404,84 30/06/2015 92.463,40 anual

BBVA 26/05/2010 159.133,36 26/05/2020 159.133,36 trimestral

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

OPERACIONS TRESORERIA (CONFIRMING)

Banc Límit Venciments

BBVA 200.000,00 12/08/2011: 40.273,95

26/08/2011: 13.051,13

05/09/2011: 19.047,14

08/09/2011: 19.858,27

13/09/2011: 19.783,94

TOTAL VENCIMENTS: 112.014,43
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Una vegada es trobin actualitzats els saldos comptables i, en el seu cas, la seva

oportuna conciliació bancària a data de dia 11 de juny de 2011, s'aportaran i

s'adjuntaran a la present documentació.

CAIXA

SALDO A DATA 10-06-2011 2.620,53 e

CI Sa Travessia, 37 C.P. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971 614455, Fax: 971 614401 E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net
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Així mateix s'aportaran, una vegada siguin emesos per les entitats corresponents,
els certificats bancaris justificatius dels saldos existents a cada una d'elles a data 11
de juny de 2011.

Puigpunyent, 11 de juny de 2011.

El Batie cessant El Batie entrant

�
Sig. Gab iel� Martorell

CI Sa Travessia, 37 C.P. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971 614455, Fax: 971614401 E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net
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ACTA DE lA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA DE l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT CELEBRADA EN
DATA 21 DE JUNY DE 2011.

Núm. de la Sessió:
Dia: 21 de juny de 2011.
Hora: 20:30:00 hores a 21 :00 hores.
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. Antoni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sra. Caterina Verger Andreu
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó.
Sr. José Frias Cano
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1 r.- PERIODICITAT DE lES SESSIONS DEL PLE.

2n.- CREACiÓ I COMPOSICiÓ DE lA JUNTA DE GOVERN lOCAL.

3r.- CREACiÓ I COMPOSICiÓ DE lES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.

4t.- DESIGNACiÓ TRESORER DE lA CORPORACiÓ

5è.� CONEIXEMENT DE lES RESOLUCIONS DE BATLIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE
TINENTS DE BATLE I DELEGACIONS DE BATLIA I COMPOSICiÓ GRUPS pOlíTICS
MUNICIPALS.

6è.- TORN D'URGÈNCIA.

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ:
���T DS .

�'> "cG
� �

-< . S
;::¡ '\.1

...., e
<é <'

"<;
"De conformitat amb el que disposa l'article 80.1 de la Llei 15 e �0
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLlB), el Ple de l'A]

':1
Q�t- �

ha de dur a terme les sessions ordinàries com a mínim una vagada cada mes

municipis de més de 20.000 habitants; cada dos mesos en els municipis amb població
entre 5.001 i 20.000 habitants; i cada tres mesos en els municipis fins a 5.000 habitants,
llevat dels casos en què hi hagi també Junta de Govern Local, en els quals la

periodicitat del Ple ha de ser cada dos mesos com a mínim.
D'acord amb el que disposa l'article 380) del ROF, el Ple de l' Ajuntament ha d'acordar

1 r.- PERIODICITAT DE lES SESSIONS DEL PLE.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:
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la periodicitat de les seves sessions.

Per tot això,

PROPOS:

1.- Que les sessions plenàries ordinàries es celebrin amb caràcter mensual el darrer
dimarts de cada mes a les 20:30 hores, prèvia convocatòria per tractar els assumptes
inclosos en l'ordre del dia, el qual contindrà, entre d'altres qüestions, les propostes
d'acord que, formulades per escrit pels membres de la Corporació, s'hagin presentat
amb deu dies naturals d'antelació a la data del Ple i sempre abans de les dotze hores,
o el primer dia hàbil posterior, si fos inhàbil. Si el dimarts previst per a la celebració de la
sessió ordinària fos festiu, es traslladarà al dimarts següent i la presentació de les
propostes dos divendres abans ..

2.- La primera sessió ordinària se celebrarà el darrer dimarts del mes de juliol"

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero demana si dimarts que ve hi haurà Ple ordinari.

El Sr. Batie diu que no, que potser hi hagi Ple extraordinari.

El portaveu del PP continua dient que la seva opinió és que es continua amb la
mateixa tònica de sempre en quan a les propostes. Pensaven tenir una línia més
directa pel que fa a la informació però veu que no és així. L'equip de govern es

cenyeix als terminis legalment establerts a l'hora de proporcionar informació a

l'oposició.

El Batie respon que les propostes s'han enviat en el moment que s'anaven acabant de
perfilar i que els assumptes a tractar no eren de gran transcendència ja que no hi ha
grans canvis respecte a la legislatura anterior. Tots els membres de l'equip de govern
varen tenir la informació definitiva en el mateix moment que tots els regidors.

El portaveu del PP vol agrair que les sessions plenàries es facin els mateixos dies i fora
de l' horari laboral.

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda per unanimitat dels membres presents i de dret
la proposta abans transcrita.

2n.- CREACiÓ I COMPOSICiÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

Així mateix, la Junta de Govern Local, amb les funcions que li atribueix
bàsica de règim local, és presidida pel Batie i formada per un nombre de
superior al terç del nombre legal d'aquests, designats i cessats lliurement p
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donant compte amb posterioritat al Ple.

Les seves funcions pròpies són les que li atribueix l'article 23.2 de la LBRL:

L'assistència al Batie en l'exercici de les seves atribucions.
Les atribucions que el batle o altre òrgan municipal li delegui.

Així mateix, el Batie i el Ple poden delegar-li totes aquelles competències que la llei
permet.

La periodicitat de les sessions serà la que determini el reglament organic de la
corporació. Si no hi ha un termini establert, serà cada quinze dies hàbils, com a mínim (
articles 88.1 LMRLlB i articles 112 i 113 ROF)

Per tot això,

PROPOS:

1.- Crear la Junta de Govern Local

2.- Estarà composada pel Batie que la presidirà i tres regidors anomenats lliurement pel
Batie.

3.- Es reunirà en sessió ordinària cada dilluns a les 09: 15 hores, quan no coincideixi amb
la Comissió d'Obres. Quan coincideixi amb la Comissió es reunirà a les 10:00 hores.

4.- Les seves funcions seran les que li atribueix la normativa sobre règim local, sense

perjudici de les competències que posteriorment puguin delegar-li el Batie o el Ple".

El portaveu del grup PP, Sr. Antonio Deudero diu que el seu grup s'abstindrà de la
votació ja que està composada per membres de l'equip de govern sense

representació del seu grup. Pensen que la Junta de Govern ha d'existir però
s'abstindran.

Sotmès l'assumpte a votació s'aprova la proposta per 6 vots a favor dels grups
Independents de Puigpunyent i Galilea i 3 vots en contra del grup PP.

3r.- CREACiÓ I COMPOSICiÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Les Comissions Informatives són òrgans sense atribucions resolutòries que t ���P1?�
funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que han de ser sotmes

Z1
�

a la junta de govern local quan actuï amb funcions delegades del ple, exc Rte e er¡��'. �
casos d'urgència o quan el batle sol-liciti el seu informe. e

.. ".-:: ...( r �
.. &.4�;"'-:!(\ 7 ¿;

� �.'f.·'ift¿�-l: �
De conformitat amb l'article 24.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, mu 11681 i 'a?' _.:ç�
règim local de les Illes Balears, les comissions informatives i de control existir $f(fA1t� - »

municipis de més de 5,000 habitants i en aquells en que es constitueixi la Jun �

Govern Local o ho acordi el Ple.
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Aquestes comissions seran les que determini el ple la seva finalitat serà facilitar
l'exercici de la gestió municipal.

La seva creació i funcionament es troba regulada als articles 123 a 126 i 134 a 138 del
ROF.

Estaran integrades pel Batie, que és el president originari de totes elles, ( excepte en el
cas que delegui la presidència efectiva en un altre membre a proposta de la mateixa
comissió una vegada creada) i per representants de tots els grups polítics municipals
en proporció a la representació dels mateixos en el ple. El portaveu de cada grup
designarà per escrit els integrants del grup que hagin de ser adscrits a cada comissió.

La seva periodicitat ordinària i les competències de cada comissió s'han d'establir a

l'acord plenari de creació.

Per tot això,

PROPOS:

1.- Crear les següents Comissions Informatives:

a) Comissió Especial de Comptes i Hisenda. D'existència preceptiva a tots els
municipis. Si be, a més de les competències que li atribueix l'article 127.2 del
ROF, actuarà com a comissió informativa permanent en relació als assumptes
relatius a economia i hisenda de la corporació.

b) Comissió d'Obres i Urbanisme. Té la funció d'informar les diferents sol-licituds de
llicències d'obres presentades pels particulars.

c) Comissió Informativa i de control general. Per assumptes generals que hagin de
ser sotmesos al ple o Junta de Govern quan actuï per delegació del ple.

2.-.Cada comissió estarà integrada pel Batie (que exercirà la presidència excepte en

els casos de delegació efectiva, efectuada a proposta de la comissió corresponent,
donant compte amb posterioritat al ple de la corporació) i per tres membres, un de
cada grup polític, complint així amb la proporcionalitat exigida legalment. El portaveu
de cada grup designarà per escrit als integrants del grup que hagin de ser adscrits a

cada comissió. Els regidors no adscrits no formen part de les comissions però tenen dret
a assistir-hi amb veu però sense vot.

3.- La periodicitat de les Comissions serà la següent:

a) Comissió especial de comptes i hisenda: obligatòriament abans de dia 1 de juny de
cada any i els divendres abans del ple ordinari o 48 hores abans del ple extraordinari
que, pels assumptes que s'hagin de tractar, requereixi el seu informe o dict
09:15 hores ��

.s
s

;:::¡
b) Comissió d'obres i urbanisme: cada quinze dies, els dilluns a les 09:15 ., P\�....

�. z
d) Comissió Informativa i de control general: els divendres abans ,c _

e ¡;,,'
ordinari i 48 hores abans dels plens extraordinaris, a les 09: 15 hores'. 84 ')�¿£ARS�

El portaveu del grup PP t Sr. Antonio Deudero diu que faran l'esforç per poder as
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les comissions a les 09:15 hores, tot i que és tracta d'horari laboral. Però creuen que
podran complir amb l'horari proposat.

Així mateix vol demanar que els Plens extraordinaris es celebrin també els dimarts a les
20:30.

El Sr. Batie respon que en la mesura de les possibilitats la intenció és celebrar les plens
extraordinaris els dimarts a les 20:30 i les comissions informatives d'assumptes generals
els divendres.

Els membres presents i de dret aproven per unanimitat la proposta abans transcrita.

4t.- DESIGNACiÓ TRESORER DE LA CORPORACiÓ

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"De conformitat amb el que estableix l'article 92.4 de la LBRL segons el qualla figura
del Tresorer municipal pot recaure en un membre de la corporació en aquells municipis
de menys de 5.000 habitants.

Aquest nomenament, de conformitat amb l'article 164.2 del TRRL comportarà
l'obligació de constituir fiança, si be, la corporació municipal pot rellevar-lo de
l'obligació acordant expressament que la resta de membre electes siguin responsables
solidàriament del resultat de la gestió.

Per tot això,

PROPOS:

1.- Designar al Sr. Antoni Marí Enseñat pel càrrec de Tresorer municipal.

2.- Amb l'objectiu d'alliberar al Tresorer de l'obligació de prestar fiança, s'acorda
respondre solidàriament del resultat de la gestió de tresoreria.

3.- Que I' Ajuntament subscrigui, en la mesura de les seves possibilitats, una pòlissa de
crèdit o caució que respongui de les possibles pèrdues en la Tresoreria per la conducta
culpable o negligent que pugui tenir el Tresorer".

El portaveu del grup PP, Sr. Antonio Deudero diu que votaran en contra de la proposta
ja que no hi ha hagut consens entre tots els grups polítics i que el grup PP no ha estat
consultat i no s'ha consensuat amb el nostre grup.

Els membres presents i de dret aproven per 5 vots a favor dels

Independents i PSOE, 3 en contra del PP i 1 abstenció del regidor Antoni
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5è.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE

TINENTS DE BATLE I DELEGACIONS DE BATLIA I COMPOSICiÓ GRUPS POLíTICS
MUNICIPALS.

El Sr. Batie dona compte dels següents Decrets de Batlia:

211/2011, relatiu al nomenament dels tinents de batie, 212/2011, relatiu a les

delegacions de competències de batlia en els regidors i 213/2011, relatiu a la
constitució dels grups polítics municipals,

El Sr. Antonio Deudero diu que són conseqüència clara del pacte de governabilitat i

desitja a l'equip de govern molta sort. Des de l'oposició faran feina per tal de que vagi
be el municipi i el poble se'n beneficií. Però vol recordar que no han tingut possibilitat
de governar.

La regidora Margalida Morell vol agrair al PP la seva voluntat de no posar traves a la

gestió municipal i escoltaran les propostes fetes pel PP. Creuen que amb el PSOE tenien

un millor enteniment per governar conjuntament.

El regidor Antoni Marí vol dir que per part del grup PSOE i com a part de l'equip de

govern la finalitat és millorar la gestió diaria.

El Sr. Batie vol agrair les paraules i l'oferiment en quan a no posar traves a la gestió
municipal i qualsevol proposta o suggeriment que pugui fer l'oposició serà estudiat i

ben rebut, sense tenir en compte el color polític de la proposta. No voldria que el

poble de Puigpunyent sigui discriminat per les institucions balears i pugui fer extensiu als

dirigents polítics.

I, sense cap altre assumpte per tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a

secretària, estenc aquesta acta.

Vist i plau,

EIBatIQ�
..�\:Zrtorell
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ACTA DE lA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA DE l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT CELEBRADA EN
DATA 28 DE JUNY DE 2011.

Núm. de la Sessió:
Dia: 28 de juny de 2011 .

Hora: 20:30:00 hores a 21 :00 hores.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla lsern
Sr. Antoni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sra. Caterina Verger Andreu
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó.
Sr. José Frias Cano
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1 r.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE lA CORPORACiÓ EN ELS ÒRGANS
COL i.EGIATS.

2n.- DELEGACiÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN FAVOR DE lA JUNTA DE GOVERN lOCAL.

3r.- RELACiÓ DE CÀRRECS AMB DEDICACIONS EXCLUSIVES I PARCIALS I QUANTIES
CORRESPONENTS.

4t.� RÈGIM D'INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES MEMBRES CORPORACiÓ.

5è.- CONEIXEMENT DE lES RESOLUCIONS DE BAlLlA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE
MEMBRES DE lA JUNTA DE GOVERN lOCAL I DELEGACIONS EN FAVOR DE lA MATEIXA I
NOMENAMENT MEMBRES COMISSIONS INFORMATIVES.

6è.- TORN D'URGÈNCIA.

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ:

1 r.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE lA CORPORACiÓ EN ELS ÒRGANS
COL i.EGIATS.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

De conformitat amb l'article 38.c) del ROF, és competència del PI
dels representants de la Corporació davant els òrgans col·legiats
següents:

• Mancomunitat de tramuntana
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• Consell Escolar
• Fons Mallorquí de solidaritat
• Federació d' Entitats Locals de les Illes Balears
• Consorci d'aigües de Puigpunyent
• Consell de sa Nostra
• Consorci d'Informàtica Local

Per tot això, proposo nomenar els següents membres:

- Mancomunitat de tramuntana:
Titular: Gabriel Ferrà Martorell

Suplent: Toni Marí Enseñat
- Consell Escolar:

Titular: Margalida Morell Martorell

Suplent: Isabel Martin Roman

- Fons Mallorquí de solidaritat: Caterina Verger Andreu

- FELlB:
Titular: Gabriel Ferrà Martorell

Suplent: Antoni Marí Ensenyat.

- Consorci d'aigües de Puigpunyent: pendent per altre sessió plenària.
- Consell de sa Nostra: Margalida Morell Martorell

- Consorci d'Informàtica Local: Gabriel Ferrà Martorell

El portaveu del grup municipal PP, Sr. Antonio Deudero diu que s'ha seguit la mateixa
formula que estableix la representació proporcional del Ple i per això votaran a favor.

El Batie vol fer constar que tots són membres de l'equip de govern.

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda per unanimitat dels membres presents i de dret
la proposta abans transcrita.

2n.- DELEGACiÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

PROPÒS:

Que el Ple de la Corporació delegui en la Junta de Govern Lo
competències:

1. De les contemplades a l'article 22.2 de la LBRL:
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L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació
en matèries de competència plenària.
La declaració de lesivitat dels actes de l' Ajuntament
La concertació d'operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins
cada exercici econòmic, excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost,
excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats
en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei
reguladora de les hisendes locals.

L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva

contractació o concessió i. en tot cas, quan no estiguin prevists en el
pressupost.

2. De les contemplades a la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de contractes del sector públic:

les competències com a òrgan de contractació respecte de tot tipus de
contractes quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
i. en qualsevol cas, els 6 milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan
la seva durada sigui superior als quatre anys, sempre que l'import acumulat de
totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos

ordinaris del pressupost del primer exercici, i la quantia assenyalada.
L'adjudicació de concessions sobre bens de la Corporació i l'adquisició de
bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com les

enajenacions patrimonials quan no s'atribueixin al batle i els bens declarats de
valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor"

El portaveu del PP diu que la representació institucional està al plenari i la delegació
de competències minva les competències de l' òrgan municipal.

El regidor Antoni Marí creu que l' Ajuntament ha de funcionar de manera dinàmica i
amb la periodicitat de les juntes es dona més eficàcia en la gestió.

La regidora Margalida Morell diu que és per donar més agilitat a la feina quotidiana.

El Batie també es ratifica i diu que qualsevol acord es tramet al Ple i les actes de les
juntes de govern són públiques i s'hi pot accedir a elles.

Sotmès l'assumpte a votació s'aprova la proposta per 6 vots a favor dels grups
Independents de Puigpunyent i Galilea i 3 vots en contra del grup PP.

3r.- RELACiÓ DE CÀRRECS AMB DEDICACIONS EXCLUSIVES I PARCIALS I QUANTIES
CORRESPONENTS.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"De conformitat amb el que estableixen els articles 75 de la LBRL i 74 d
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,

PROPOS:
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PRIMER.- Aprovar els càrrecs de la Corporació que exerciran els seus càrrecs amb
dedicació exclusiva i parcial:

Sra. Margalida Morell Martorell, regidora delegada de Cultura, Hisenda, Medi Ambient i
Aigua: amb dedicació exclusiva

Sra. Isabel Martin Roman: regidora delegada de Gent Gran, Esports i Benestar Animal:
amb dedicació parcial de l O hores setmanals.

SEGON.- Aprovar les quanties que percebran segons aquesta responsabilitat:

Per la dedicació exclusiva: 36.402,94 E/any bruts
Per la dedicació parcial: 9.100,70 €/any bruts per l O hores setmanals.

El règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de les retribucions
derivades de la dedicació parcial serà de l O hores setmanals."

El regidor del PP diu que el seu vot serà totalment en contra perquè la idea de a

dedicació exclusiva ha de ser per la persona que encapçali la llista, si bé la llei permet
derivar-ho a altre regidor. S'hauria d'haver dit a la campanya electoral. El Batie hauria
de ser una persona amb dedicació i proper al poble.

El Batie diu que tot i que no tingui dedicació exclusiva serà accessible i dedicarà hores.
No és una preocupació.

Sotmès l'assumpte a votació s'aprova la proposta per 6 vots a favor dels grups
Independents de Puigpunyent i Galilea i 3 vots en contra del grup PP.

4t.- RÈGIM D'INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES MEMBRES CORPORACiÓ.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"De conformitat amb el que estableixen els articles 74 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 75 de la LBRL i 13 del ROF els
membres de les corporacions que no tenguin dedicació exclusiva ni parcial podran
percebre indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col ·Iegiats en les

quanties i condicions que acordi el Ple de la Corporació

Així mateix, tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin els seus

càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, tendron dret a rebre
indemnitzacions per les despeses ocasionades per I' exercici del càrrec, quan siguin
efectius, i prèvia justificació documental.

Per tot això,
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a) Sessions del Pie: 30€/sessió
b) Sessions de la Junta de Govern Local: 140€/sessió
c) Sessions Comissions Informatives: 15€/sessió."

El portaveu del grup PP diu que les partides per indemnitzacions són iguals en tots els

òrgans menys en el Ple. Hi ha un augment en les sessions de Ple i volen saber el motiu.

El Batie diu que el Ple és un òrgan de representació i per donar-li més importància

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda per unanimitat dels membres presents i de dret
la proposta abans transcrita.

5è.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIONS EN FAVOR DE LA MATEIXA I
NOMENAMENT MEMBRES COMISSIONS INFORMATIVES.

El Sr. Batie dona compte dels següents Decrets de Batlia:

215/2011, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern i 216/2011,
relatiu a la composició de les comissions informatives. El portaveu del PP diu que és un

bon criteri ja que la LBRL dona aquesta possibilitat.

I, sense cap altre assumpte per tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a

secretària, estenc aquesta acta.

Interventora
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA DOTZE DE JULIOL DE DOS MIL
ONZE.

Núm. de la Sessió:
Dia: 12 de juliol de 2011.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 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
Sra. Caterina Verger Andreu
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

La Sra. Maria Lluïssa Pla lsern excusa la seva assistència ja que es troba de viatge.

ORDRE DEL DIA:

1 r.- APROVACiÓ SOL -LICITUD CONSELL DE MALLORCA PER SUBSTITUCiÓ DE PROJECTE
INCLÒS AL PLA D'OBRES I SERVEIS PER A L'ANY 2010.

2.- ACCEPATACIÓ DE LA PRÒRROGA SOL -LICITADA PER UTE PUIGPUNYENT EN RELACiÓ AL
TERMINI PER ACABAR LES OBRES DE REHABILITACiÓ CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

3.- APROVACiÓ DEL PAGAMENT DEL LA QUARTA FACTURA DE LES OBRES DE
REHABILITACiÓ DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

4.- MOCiÓ SERRA TRAMUNTANA.

5.- TORN D'URGÈNCIA.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1 r.- APROVACiÓ SOL -LICITUD CONSELL DE MALLORCA PER SUBSTITUCiÓ DE PROJECTE
INCLÒS AL PLA D'OBRES I SERVEIS PER A L'ANY 2010.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Atès que en data 9 de setembre de 2010 el Ple del Consell Insular de Mal�:g::::q'.a..._
acceptar la renúncia per dur a terme les obres de "ampliació escoleta" i I

.

el Pla d'Obres i Serveis per a l'any 2010 de noves obres, concretament, les

"millora de pavimentació i drenatge de pluvials de varis carrers"
"escoleta infantil municipal"
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"Adaptació oficina de correus"
"entrada magatzem escola"

"Adequació entrada al poble"
"Millores Parc Verd"

Atès que totes les obres estan ja executades, excepte el projecte "adaptació oficina
de correus" i vist que hi ha dues obres, "escoleta infantil municipal" i "adequació
entrada al poble" que han tingut un cost superior al previst com a conseqüència de
extres i modificacions durant l'execució de les obres.

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Sol ·licitar al Consell de Mallorca la substitució de la quantia assignada al
projecte "oficina de correus" per cobrir els extres abans esmentats."

En el debat posterior hi ha les següents intervencions:

El portaveu del grup PP, Sr. Antonio Deudero manifesta que el seu grup s'abstendrà en

la votació ja que si bé creu que és cert que hi ha hagut uns extres i tenen un resum dels
imports, no tenen les dades i informes que han motivat els extres. Així mateix, creuen

que el projecte de l'oficina de correus és una necessitat.

El portaveu del grup PSOE, Sr. Toni Marí Enseñat, manifesta que l'oficina de correus és
un projecte necessori. si be, creu que és millor aplaçar-ho per no augmentar la
despesa municipal.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell Martorell, diu que es tracta
de decidir entre augmentar l'endeutament o renuncia a l'obra, si be, també creu que
és necessària.

El Sr. Batie manifesta que probablement sigui un projecte a fer en un futur. Valoram
positivament les obres de l'oficina de correus, però és un tema de prioritat econòmica.

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda per majoria de 5 vots a favor del grup
Independents i PSOE i 3 abstencions del grup PP.

2.- ACCEPTACiÓ DE LA PRÒRROGA SOL -LICITADA PER UTE PUIGPUNYENT EN RELACiÓ AL
TERMINI PER ACABAR LES OBRES DE REHABILITACiÓ CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

Vista la conformitat tècnica i jurídica per a la concessió de la pròrroga, es

Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Acceptar la pròrroga sol·licitada per l'empresa UTE PUIGPU
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finalitzades, amb les possibles responsabilitats que es puguin derivar en cas

d'incompliment del termini esmentat.

SEGON.- Comunicar el present acord a la UTE Puigpunyent així com a la direcció
facultativa pel seu coneixement i efecte oportuns."

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero Mayons, manifesta que el seu grup s'abstindrà
en la votació ja que pensen que mitjançant la concessió de la pròrroga creen més
inconvenients als veïnats. Així mateix, volen presentar un escrit de deficiències
observades a l'obra.

El portaveu del grup PSOE, Sr. Toni Marí Enseñat, diu que es tracta de que les obres

quan abans i causar els menys perjudicis possibles als veïnats. I creu que és bo que tots
els grups puguin presentar aportacions pel que fa a les deficiències.

La portaveu del grup Independents, Sr. Margalida Morell Martorell, manifesta que si
estan dins els terminis legals s'ha d'autoritzar. I pel tema de les deficiències ja es tenen
en compte, però és bo que es facin aportacions.

El Sr. Batie diu que les deficiències s'han posat en coneixement avui mateix a la
direcció facultativa i s'acceptaran també les aportacions dels veïnats. La recepció
l'ha de fer l' Ajuntament i no s'acceptaran deficiències.

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda per majoria de 5 vots a favor del grup
Independents i PSOE i 3 abstencions del grup PP.

3.- APROVACiÓ DEL PAGAMENT DEL LA QUARTA FACTURA DE LES OBRES DE
REHABILITACiÓ DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

Atès que en data 23 de maig de 2011 l'empresa UTE Puigpunyent va presentar la
factura 693/11/0005 relativa a l'import corresponent a la quarta certificació de les
obres de "rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent", per import de
125.712,15€.

Atès que s'està a l'espera de la signatura d'una operació de tresoreria per tal de cobrir
les despeses procedents de l'esmentat projecte, si bé, es considera necessari el

pagament d'una part de l'esmentada factura.

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:
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TERCER.- Donar compte del present acord al departament de comptabilitat pel seu

coneixement i efectes."

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero Mayons, manifesta que es segueix amb la
mateixa línia que la legislatura passada. Com que és un projecte que continua de
l'anterior legislatura i el grup popular no estava d'acord amb el projecte en el seu

moment, s'abstindran en la votació. Així mateix, creu que s'ha de fer un requeriment a

l'empresa i a la direcció facultativa per tal de subsanar les deficiències abans de fer
més pagaments.

El portaveu del grup PSOE, Sr. Toni Marí Enseñat, diu que s'ha d'intentar pagar a

I' empresa per així com estan les coses i que queda un gran marge per negociar tot i

que queda pendent de certificar un import elevat en relació al preu de contracte. Ja
hi haurà temps de reclamar.

El Sr. Batie diu que l'Ajuntament ja te pressions per par de l'empresa adjudicatària i es

pot fer el pagament del 25% sense haver de fer cap operació de tresoreria. El

pagament és urgent.

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda per mojono de 5 vots a favor del grup
Independents i PSOE i 3 abstencions del grup PP.

4.- MOCiÓ SERRA TRAMUNTANA.

El Sr. Batie dona compte de la següent moció:

"Des de l'Ajuntament de Puigpunyent ens congratulam i volem mostrar l'orgull perquè
la UNESCO, a la seva reunió celebrada a París el passat 27 de juny, declaràs la Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial de la Humanitat. Amb aquesta declaració, tot el nostre
municipi, com a part de la Serra és un dels 878 llocs del món protegits pel seu paisatge,
els seus valors culturals, patrimonials i naturals.

Volem recordar que un percentatge molt alt del nostre municipi forma part de les
30.745 ha de la zona central de protecció i la resta forma part de les 78.617 ha de la
zona d'amortiment. Es per això que el nostre paisatge, la nostra gent, les nostres
tradicions i els nostres elements culturals en surten beneficiats per aquesta declaració i
des de I' Ajuntament de Puigpunyent farem tota la feina necessari perquè així sia.

Ara i ja per començar, podem utilitzar la nova marca: Puigpunyent i Ga
de la humanitat.
Enhorabona a tots i totes!"
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Es proposa al Ple de la Corporació que aprovi la moció abans transcrita.

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Batie diu que es tracta d'un escrit obert a fer aportacions per la resta de grups
polítics ja que és millor arribar a un consens entre tots, malgrat aquest escrit el signi el
Batie seria bo que es fes un escrit conjunt de tots els grups amb aportacions i consens.

El portaveu del grup PP, Sr. Antonio Deudero Mayons, proposa afegir un annex 3, ja
que fa un parell de dies que va sortir a la premsa que dos municipis de la Serra de
Tramuntana (Sóller i Fornalutx) varen sol ücltor ésser seu de la Serra de Tramuntana.

Puigpunyent és un municipi que és capdavanter en la defensa del medi ambient i
l'entorn i per l'enclou que te també podria optar a la co-capitalitat.

El portaveu del grup PSOE, Toni Marí Enseñat, creu que es podrien fer dues mocions
distintes, una per dir que ja som Patrimoni de la Humanitat i l'altre per la sol-licitud de
cocapitalitat.

El Sr. Batie i la portaveu del grup Independents, Margalida Morell Martorell, diuen que
es pot fer un document apart i preparar-ho per aprovar en el proper Ple.

Sotmès l'assumpte a votació s'aprova la moció per unanimitat dels membres presents.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 :30
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

EIBatie

�Gabrie�rà Martorell
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIT EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I SIS DE JULIOL DE DOS MIL ONZE.

Núm. de la Sessió:
Dia: 26 de juliol de 2011 .

Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 30 minuts.
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sra. Caterina Verger Andreu
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

El Sr. Antonio Deudero Mayons excusa la seva assistència ja que es troba de viatge.

ORDRE DEL DIA:

1 r.- APROVACiÓ DE LES ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 11
DE JUNY DE 2011 (SESSIÓ CONSTITUTIVA) 21 I 28 DE JUNY ( SESSIONS EXTRAORDINÀRIES
D'ORGANITZACIÓ) 112 DE JULIOL DE 2011.

2n.- APROVACiÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2012.

3r.- APROVACiÓ DE LA SOL tlCITUD DE COCAPITALITAT DE LA SERRA DE TRAMUNTANA.

4t.- MOCIONS:

MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR EN RELACiÓ A LA
REALITZACiÓ D'UNA AUDITORIA DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS.
MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR EN RELACiÓ A LA
REALITZACiÓ D'UNA AUDITORIA DE LA SITUACiÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT.

5è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES 4, 11 I 18 DE JULIOL DE 2011.

DECRETS DE BAlLlA DES DEL 205/2011 FINS AL 240/2011 AMBDOS INCLOSOS.

6è.- TORN D'URGÈNCIA
7è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:
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DE JUNY DE 2011 (SESSiÓ CONSTITUTIVA) 21 I 28 DE JUNY ( SESSIONS EXTRAORDINÀRIES
D'ORGANITZACIÓ) 112 DE JULIOL DE 2011.

Pel que fa a I' acta de la sessió de dia 12 de julio!' es deixa la seva aprovació per al
proper Ple ordinari que es celebri.

Pel que fa a les actes dels dies 11, 21 i 28 de juny, el Sr. Batie proposa la seva

aprovació, si be, com que les actes s'han passat tard als diferents regidors, es podran
fer objeccions en la propera sessió ordinària.

El regidor Toni Marí Enseñat diu que, en relació a l'acta de dia 11 de juny, quan va

prometre el seu càrrec no va afegir la formula "per imperatiu legal", per la qual cosa

s'hauria de suprimir. Així mateix voldria afegir a l'acta les seves manifestacions.

El grup municipal PP demana si poden afegir els corresponents escrits i el Batie respon
que miraran si la radio va fer les gravacions del Ple per poder incorporar-les.

Les actes són aprovades per unanimitat dels membres presents.

2n.- APROVACiÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2012.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Atès que per part de la Conselleria de Treball i Formació ens han requerit per tal de
que I' Ajuntament determini dues festes locals en l'àmbit municipal per tal d'incorporar
lo al calendari de festes per a l'any 2012.

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar com a festa local d' àmbit municipal els dies 16 d'agost de 2012 i 31
de desembre de 2012.

SEGON.- Comunicar el present acord a la Conselleria de Treball i Formació pel seu

coneixement i efectes oportuns."

El Sr. Batie diu que per a l'any 2012 no es proposa dia 8 de setembre ja que cau en

dissabte.

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda per unanimitat dels membres presents la

proposta abans subscrita.

3r.- APROVACiÓ DE LA SOL -liCITUD DE COCAPITALITAT DE LA SERRA DE TRAMUNTANA.
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a paisatge cultural pels valors paisatgístics, culturals, històrics i etnològics.

Atès que el municipi de Puigpunyent s'inclou en la seva totalitat dins la declaració i la
major part de la seva superfície s'enclaven dins la zona central de protecció.

Atès que des de sempre, aquest ajuntament ha tengut especial cura amb la protecció
del nostre paisatge, amb la recuperació de la nostra història, amb la conservació i
recuperació dels elements etnològics, alguns d'ells únics en tota la serra.

Sol 'licitam del Consell de Mallorca:

1 r La cocapitalitat de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la
Humanitat perquè aquesta hauria d'estar repartida en les tres zones de la Serra: Nord,
centre i sud, ja que cada una d'elles té les seves pròpies característiques i perquè així
tots els habitants de l'espai es sentin plenament identificats.

2n Que el nostre municipi sigui la seu d'alguna de les oficines de gestió que es puguin
crear a la Serra de Tramuntana.

3r Que en el nostre municipi es pugui lnstol lor un centre d'interpretació per tal d'acollir
a tots els visitants que accedeixen a la Serra des de Palma i des de Calvià.

Perquè tot això es pugui dur a terme, des de l' Ajuntament ens comprometem a

collcboror amb l'administració insular perquè aquests punt abans esmentats puguin
ser una realitat."

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero Mayons, manifesta que el seu grup està
d'acord amb el contingut de la proposta

El portaveu del grup PSOE, Sr. Toni Marí Enseñat, diu que també estan d'acord amb el
document.

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda per unanimitat dels membres presents la

proposta abans subscrita.

4t.- MOCIONS:

MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR EN RELACiÓ A LA
REALITZACiÓ D'UNA AUDITORIA DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS.

El regidor del grup municipal PP, Jose Frias Cano, procedeix a la lectura d
que diu així:

,

6>fi t.r '

"ANTONIO DEUDERO MAYANS, Concejal electo y Portavoz del Grupo Munici t.u�WS
Partido Popular en PUIGPUNYENT, según tengo debidamente acreditado, ante el an e

el Ayuntamiento comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:
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Que interesa al derecho del grupo municipal del Partido Popular presentar la
siguiente

MOCiÓN

Que en el mes de abril de 2.011 presentamos escrito ante esta corporocion
pidiendo un informe completo de los servicios de intervención municipal en relación a

los cobros de cantidades económicas con cargo a la empresa concesionaria de la

recogida selectiva del CIM, las fechas de los cobros, sus cuantías, total del dinero
recibido, concepto, así como destino final del dinero y partidas presupuestarias a las
que éste se habría asignado, sin que a esta fecha hayamos recibido el informe
solicitado.

Que sin perjurcro de que ese informe nos llegue en un plazo más o menos

prudencial de tiempo, lo que venimos en volver a solicitar mediante el presente
escrito, lo cierto es que se hace necesario, ahora of inicio de esta nueva legislatura,
conocer el detalle de todo cuanto tiene que ver con el sistema de recogida selectiva
implantado en el municipio. De este modo se podrá hacer saber a los vecinos cuál es

el coste real del sistema de recogida selectiva puerta a puerta e informar en qué
importe total debería fijarse la tasa de recogida de residuos municipal. Todo ello con

dos finalidades:
Que todos sepamos cuál es el coste total y real del sistema de

recogida implantado.
Que la tasa municipal cubra efectivamente el coste del servicio y
que ésta no sea deficitaria.

Que para conseguir conocer lo anterior se hace necesario proceder a realizar
una auditoría que lleve a cabo una empresa consultora del sector que sea capaz de

reflejar, en un detallado informe, el estado y situación real del sistema municipal
implantado de recogida selectiva puerta a puerta y el coste total que éste le supone
a las arcar municipales y que debe repercutir a los vecinos a través de la
correspondiente tasa municipal.

Por lo anterior el Grupo municipal del PP en Puigpunyent y Galilea propone al
Pleno la aprobación de la siguiente MOCiÓN:
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cost que suposa el servei.

El Sr. Batie diu que el grup PP va presentar una sol·licitud per la emissió d'un informe
d'intervenció sobres aquest assumpte i es va contestar que es posava a l'abast la
documentació necessària però a dia d' avui no han consultat la documentació.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell Martorell, diu que estan
d'acord amb la primera part de la moció de saber el cost real que suposa la taxa, si
be, està previst una revisió de les ordenances fiscals de l' Ajuntament i es determinarà
amb l'informe previ a l'ordenança.

El regidor del grup PP, Sr. Jose Frias Cana, diu que tenint en compte la situació
econòmica de l' Ajuntament que no és molt "alegre" es vol saber la realitat de la
situació econòmica. Si hi ha un informe de la Secretària Interventora que aclari la
situació del tema de l'ordenança de residus ens bastaria, que reflecteixi la situació
actual.

El Sr. Batie diu que tot el que afecti al sistema de recollida de residus es farà una revisió
i un informe econòmic per valorar la situació del sistema i de la taxa.

El grup municipal PP diu que la proposta és per a la realització d' una auditoria externa,
si be, estan d'acord si aquesta informació es fa per part dels tècnics municipals. Lo que
es vol saber és si la taxa és a no deficitària.

Sotmès l'assumpte a votació la moció és rebutjada per 6 vots en contra dels grups
Independents i PSOE i 2 a favor del grup PP.

- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR EN RELACiÓ A LA
REALITZACiÓ D'UNA AUDITORIA DE LA SITUACiÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT

El regidor del grup PP dona lectura de la proposta que diu així:

"ANTONIO DEUDERO MAYANS, Concejal electo y Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular en PUIGPUNYENT, según tengo debidamente acreditado, ante el ante
el Ayuntamiento comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que comenzamos una nueva legislatura con el gran reto de poder se r
dando servicio a los ciudadanos al tiempo que se debe hacer frente a una coyuntura
económica muy precaria.
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Que para poder concretar el proyecto de actuaciones a llevar a cabo en este
entorno se hace imprescindible conocer de antemano el estado real de la cuentas

municipales, máxime cuando el Ayuntamiento ha estado gobernado por el mismo
partido político durante todos estos últimos años, por lo que el nuevo Equipo de
Gobierno y su alcalde necesitan de esta herramienta para saber qué situación
heredan de las anteriores legislaturas.

Por lo anterior el Grupo municipal del PP en Puigpunyent y Galilea propone al
Pleno la aprobación de la siguiente MOCiÓN:

Que se acuerde por el Pleno municipal la realización de una auditorio que
refleje en un detallado informe el estado y situación económicos reales del

ayuntamiento."

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del grup PSOE, Toni Marí Enseñat, manifesta que el seu grup votarà en

contra ja que any rera any s'han anat aprovant els pressuposts i es va fer amb
transparència. L' Ajuntament està obert a tothom i els regidors poden venir a consultar
la documentació que creguin oportuna.

La portaveu del grup Independents, Margalida Morell Martorell, diu que és necessari
per l'equip de govern conèixer els comptes per dur a terme el projecte que vol fer,
però no mitjançant una auditoria externa ja que hi ha personal necessari que ens pot
donar la informació

El Sr. Batie diu que amb la figura de la Intervenció creu que és suficient per tenir el
coneixement de l' estat actual. En aquests moments no és necessari una auditoria
externa. Està clar que volem tenir la informació econòmica corresponent però amb els

mitjans tècnics propis. Així mateix, afegeix que aquest dijous proper s'aprovarà la

liquidació corresponent a l'exercici 2010 i es tindrà més informació.

El regidor del grup PP, Sr. Jose Frias Cano, diu que la situació de transparència no és
tan real, no és la percepció que tenen des del seu grup. Sap que per la situació
econòmica de l' Ajuntament no està per contractar una auditoria externa, si be, és
necessari saber la situació econòmica de l' Ajuntament.

El Sr. Batie diu que estan a disposició dels regidors els comptes i a la sessió con�s�r���
es va posar a disposició dels grups l'acta d'arqueig i els saldos bancaris \-\'\

��
El regidor del PP, Sr. Jose Frias Cano diu que no només volen dades compt �es s <{
tresoreria. z

';:l
,_., "

El Sr. Batie diu que també hi constava aquesta informació. Tombés afe êix q
regidors tenen dret a obtenir informació, si be, malgrat es poden fer

'.

� Ed�êdocuments hi ha un deure de confidencialitat.
- A ,")

Sotmès l'assumpte a votació la moció és rebutjada per 6 vots en contra dels grups
Independents i PSOE i 2 a favor del grup PP.
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5è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES 4, 11 I 18 DE JULIOL DE 2011.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 205/2011 FINS AL 240/2011 AMBDOS INCLOSOS.

El regidor del PP, José Frias Cano, diu que a diferents decrets consten pagaments al Sr.
Jose Aranda Huertas i demana amb quin concepte. El Sr. Batie respon que és el
treballador social.

6è.- TORN D'URGÈNCIA

El Sr. Batie proposa incloure la moció sobre el tancament de RTV per torn d' urgència
justificant que durant el mes d'agost no hi haurà ple i s'hauria d'aprovar abans del mes

de setembre

La urgència és aprovada per 6 vots a favor del grups Independents PSOE 2
abstencions del grup PP.

El Sr. Batie dona lectura de la moció que diu així:

" Il

El regidor del grup PP, Sr. Jose Frias Cano, diu que el seu grup no està d'acord amb la
moció ja que en la situació actual s'han d'evitar duplicitats i creuen que el servei és
deficitari.

La portaveu del grup Independents, Margalida Morell, diu que TV Mallorca és un espai
diferent a IB3 ja que ocupa el lloc de les ràdios locals i municipals. Fan una feina molt
bona i amb bons professionals, una feina social important. Cobreixen espais que no

coberts per IB3.

Sotmesa la moció a votació, és aprovada pel vot favorable de 6 vots a favor dels
grups Independents i PSOE i 2 vots en contra del grup PP.

El Sr. Batie proposa incloure un altre punt en l'ordre del dia mitjançant el torn

d'urgència, relatiu al nomenament dels membres que han de formar part del Consorci
d'aigües

La urgència és aprovada per unanimitat.

El Sr. Batie proposa com a membres de l' Ajuntament de
d'aigües els següents:

- un representants de cada grup polític: Margalida Morell Martorell (Indep
Toni Marí Enseñat (PSOE)
Antonio Deudero Mayons (PP)

- el Batie
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- el treballador del servei d'aigües, Sr. Llorenç Hernández.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

7è.- PRECS I PREGUNTES.

El regidor del PP, Jose Frias demana que ha passat al Parc Verd i quina és la situació ja
que també ha passat altres pics i és prou important donada la ubicació del mateix.

La regidora Margalida Morell diu que hi ha hagut un foc però no se sap com s'ha
produït, demà dematí hi ha una reunió amb el tècnic de residus. No se saben els
motius però els danys si.

El Batie diu que tenen propostes per tal d'evitar aquest risc i es valoraran.

El regidor Jose Frias diu que és molt perillós ja que el Parc Verd està a prop de l'escola,
piscina, vivendes i hi ha productes molt perillosos.

La regidora Margalida Morell diu que fins demà no es podrà fer una valoració.

El regidor del PP, Jose Frias demana si els treballadors de la plaça han deixat de fer
feina

El Sr. Batie diu que per part de I' Ajuntament no hi ha constància formal de
l'abandonament de l'obra i que demà hi ha una reunió amb el gerent de l'empresa
contractista i tendrem més informació.

El regidor del PP, Sr. Jose Frias demana si la radio encara està en funcionament i la
regidora Margalida Morell diu que en principi si. La regidora del PP Maria Teresa Pons
demana el motiu de que no es gravin els plens per la radio i la regidora Margalida
Morell diu que es preveuen canvis per tal de que es puguin retransmetre els plens
per internet.

El regidor del PP, Jose Frias demana si hi ha qualque notícia d'un tall de corrent i el
Batie diu que des de I' Ajuntament no hi ha constància però demà s'informaran d'on
afectarà.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 :30
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

EIBatleü�
Gabriel Fe\à Martorell
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I TRES D'AGOST DE DOS MIL
ONZE.

Núm. de la Sessió:
Dia: 23 d'agost de 2011.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 30 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

El Sr. Toni Marí Enseñat excusa la seva assistència per motius personals
La Sra. Caterina Verger Andreu excusa la seva assistència ja que es troba de viatge.

ORDRE DEL DIA:

lr.- APROVACiÓ DE LES SEGÜENTS CERTIFICACIONS DE LES OBRES DE REHABILITACiÓ I
MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT:

40 certificació(75%)
50 certificació
60 certificació

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

lr.- APROVACiÓ DE LES SEGÜENTS CERTIFICACIONS DE LES OBRES DE REHABILITACiÓ I
MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT:

40 certificació(75%)
50 certificació
60 certificació

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Vist que en data 23 de maig de 2011 i registre d'entrada 941 es va presentar a aquest
Ajuntament la factura núm. 693/11/0005 per part de la UTE PUIGPUNYENT (Assignia i

Illenca) pel concepte "import corresponent a la quarta certificació de les obre -._

Rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent", per import de 125.712, 1 ��'\: DB Pr,
� 'v.'

En data 1 6 de juny de 201 1 i registre d'entrada 1089 es va presentar <tJaq�__"'I' %
Ajuntament la factura núm. 693/11/0006 per part de la UTE PUIGPUNYENT (�SSi9 ro

_. Z
Illenca) pel concepte "import corresponent a la cinquena certificació de le :2?re,:! ,;:;;Rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent", per import de 186.453, 5,€. �

<9r'1 í t:« R�
-

"Y.
'''_!.� f\. ';;>
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En data 15 de juliol de 2011 i registre d'entrada 1297 es va presentar a aquest
Ajuntament la factura núm. 693/11/0007 per part de la UTE PUIGPUNYENT (Assignia i

Illenca) pel concepte "import corresponent a la cinquena certificació de les obres de
Rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent", per import de 79.961,81 €.

Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada en data 12 de juliol
de 2011 va aprovar el pagament del 25% de la factura núm. 693/11/0005 corresponent
a la quarta certificació de les obres esmentades.

Vist que les esmentades factures són conformes amb les corresponents certificacions
presentades i signades per la direcció facultativa de l'obra.

Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar el pagament del 75% de la factura núm. 693/11/0005 a la UTE
PUIGPUNYENT, que suposa un import de 94.284,11 €, així com aprovar el pagament de
les factures 693/11/0006 i 693/11/0007 per imports de 186.453,65€ i 79.961,81€
respectivament.

SEGON.- Dur a terme els tràmits pertinents per tal de justificar l'aprovació de les
esmentades factures davant la Direcció general d' Arquitectura i Habitatge,
Conselleria d' Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, tot i

que es tracta d'una obra subvencionada per l'esmentada Conselleria.

TERCER.- Donar compte del present acord al departament de comptabilitat pel seu

coneixement i efectes".

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero Mayons diu que seguiran amb la mateixa línia
de sempre ja que creuen que el projecte no era necessari pel poble i era de caire
electoralista, malgrat no hagi funcionat

Sotmès l'assumpte a votació la proposta és aprovada per 4 vots dels Independents i
PSOE i 3 abstencions del PP.

El Sr. Batie vol fer constar que s'estan preparant els documents necessaris per sol Iicitor
un préstec ICO, que probablement s'hagi d'aprovar en el proper Ple.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 :30
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El

Batlü�
Gabriel ,rrà Martorell
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA TRETZE DE SETEMBRE DE DOS MIL
ONZE.

Núm. de la Sessió:
Dia: 13 de setembrede 2011 .

Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 05 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. Antoni Marí Enseñat
Sra. Isabel Roman Martin
Sra. Caterina Verger
Sr. José Frias Cano
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

Han excusat la seva assistència els regidors Sr. Antonio Deudero Mayons i la Sra. Maria
Teresa Pons Picó

ORDRE DEL DIA:

lr) APROVACiÓ DE LA SOL -LICITUD DE FINANÇAMENT MITJANÇANT PRÉSTEC ICO.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

lr) APROVACiÓ DE LA SOLi.ICITUD DE FINANÇAMENT MITJANÇANT PRÉSTEC ICO.

El Sr. Batie comunica als assistents que el motiu de la convocatòria és aprovar la
sol iicitud d'un préstec dins la línia ICO destinada a entitats locals per a 2011, i per això
proposa la seva aprovació i manifesta que la finalitat d'aquesta línia és permetre a les
entitats locals la cancel·lació de deutes pendents de pagament amb empreses i
autònoms i les obligacions de pagament han d'estar certificades i correspondre a

subministraments, obres o serveis entregats amb anterioritat a dia 30 d'abril de 2011.

La quantitat màxima que es pot sol ·licitar és el 25% de la participació de l' entitat locals
en els tributs de l'estat, que, segons l'Institut de Crèdit Oficial, ascendeix a la quantitat
de 56.895,18 euros, si bé, les factures que s'inclouen ascendeixen a la quantitat de
56.839,08€.

Un cop concedit el préstec l'ICO l'abonarà a l'entitat de crèdit
proveïdors.
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A continuació el Sr. Batie exposa que aquest ajuntament compleix els requisits exigits a
la convocatòria, ja que té la liquidació de l'exercici 2010 aprovat, l'estalvi net és positiu
i el capital viu no és superior al 75 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici
anterior.

L'amortització del préstec es realitzaria en un termini de tres anys i les quotes, segons
simulació i en el cas que l'interès sigui del 6'5% serien les següents:

l er any:
2n any:
3r any:

22.663,25 euros

21.430,52 euros

20.197,79 euros

Les factures que s'inclouran dins la línia ICO són les que es relacionen en el document
adjunt i els criteris adoptats per establir l'ordre de prelació són els establerts a l'article
5.2 del Reial decret llei 8/2011, de 1 de juliol, de conformitat amb l'informe de Tresoreria
de data 8 de setembre de 201 1 .

Atès l'informe favorable de la Secretària Interventora de data 8 de setembre de 2011.

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud del préstec ICO de conformitat amb la proposta abans
esmentada per import de 56.839,08€ i de conformitat amb la relació de factures
adjunta.

SEGON.- Dur a terme els tràmits pertinents per tal de sol·licitar a l'Institut de Crèdit
Oficial el crèdit esmentat.

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El regidor Sr. Toni Marí explica el seu vot manifestant que no es just que les empreses
hagin de suportar el pes dels problemes econòmics que la societat actual pateix i que
per part de l' Ajuntament s'han de posar tots els medis per facilitar el cobrament de els
empreses.

El regidor Sr. Jose Frias contesta que s'han d'analitzar detingudament les prioritats dels

pagaments i que n' hi ha alguns casos, com per exemple el pagament del lloguer de
les composteres o la inauguració de l'escola que s'haurien d'estudiar la prioritat o la
necessitat de la contractació de les despeses.

eren necessàries o no.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per sis vots a favor (3 regi
independent i 3 del partit socialista) i una abstenció del regidor del partit

!i_-q¡C--
.... r-

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són �:::í-��
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hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

EIBatie

�
Gabriel erra Martorell

La se�rventora,
Cristina Pou Bosch
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-SET DE SETEMBRE DE DOS MIL ONZE.

Núm. de la Sessió:
Dia: 27 de setembre de 2011 .

Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 55 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sra. Caterina Verger Andreu
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACiÓ DE LES ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 12
I 26 DE JULIOL, 23 D'AGOST I 13 DE SETEMBRE DE 2011.

2n.- APROVACiÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI D'ENCOMANA DE GESTiÓ
DERECOLLIDA SELECTIVA AMB EL CONSELL DE MALLORCA

3r.- APROVACiÓ DE LA PROPOSTA I PRESSUPOST ESCOLA D'ADULTS PER A L'ANY 2011-
2012.

4t.- APROVACiÓ DE LA PROPOSTA I PRESSUPOST ESCOLA DE MUSICA PER A L'ANY 2011-
2012.

5è.- APROVACiÓ SOL -LICITUD AL CONSELL DE MALLORCA PER A LA INCLUSiÓ AL POS
2012 DEL PROJECTE DE COL -LOCACiÓ DE GESPA AL CAMP DE FUTBOL.

6è.- APROVACiÓ CONVOCATÒRIA ELECCiÓ SUPLENT DEL JUTGE DE PAU.

7è.- MOCIONS:
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4.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA
EN RELACiÓ A lA llENGUA CATALANA.

5.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA
EN RELACiÓ A lA MODIFICACiÓ DEL REGALAMENT DEL PLA D'OBRES I SERVEIS.

8è.- CONTROL DE l'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE lA JUNTA DE GOVERN lOCAL CELEBRADES DES DEL DIA 1 D'AGOST DE 2011
FINS DIA 19 DE SETEMBRE DE 2011, AMBDUES INCLOSES.

DECRETS DE BAlLlA DES DE 241/2011 FINS 300/2011.

9è.- TORN D'URGÈNCIA

10è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ:

1r.- APROVACiÓ DE lES ACTES EN ESBORRANY DE lES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 12
I 26 DE JULIOL, 23 D'AGOST I 13 DE SETEMBRE DE 2011.

Vists els esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 12 i 26 de juliol, 23

d'agost i 13 de setembre, el portaveu del partit popular manifesta:

aj En relació a l'acta de dia 12, quan es parla de capitalitat de la Serra de
Tramuntana s'hauria de dir co-capitalitat.

bj En quan a l'acta de dia 13 de setembre manifesten que no l'han rebuda.

Per unanimitat s'acorda l'aprovació de les actes dels dies 12 i 26 de juliol i 23 d'agost i
es deixa pendent la del dia 13 de setembre que s'aprovarà en un proper ple.

2n.- APROVACiÓ DE lA PRÒRROGA DEL CONVENI D'ENCOMANA DE GESTIÓ DE
RECOLLIDA SELECTIVA AMB EL CONSELL DE MALLORCA

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Atès que el 5 de novembre de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l'acord

d'aprovar el Conveni d'encomanda de gestió entre el Consell de Mallorca i el nostre

Ajuntament per un període de 10 anys per tal de que el Consell de Mallorca dugués a

terme la gestió de la recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartr'
envasos lleugers. ��<\

� ---""

En data 22 d'octubre de 2001 el Ple d' aquesta Corporació va r a

l'esmentat Conveni. Z
?
.,."

El punt sisè del Conveni exposa que té una vigència inicial fins a l'any
perjudici de la pròrroga expressa, que s' haurà de comunicar dos mesos a

seva finalització.
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Atès que des del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ens han
sol-licito! que I' Ajuntament en Ple aprovi sollicitor al Consell de Mallorca que aprovi
una Addenda al Conveni d' encomanda de gestió de recollida selectiva de les
fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers, en que es prorrogui el Conveni fins el 30
de maig de 2012, atès que el contracte amb l'empresa concessionària finalitza en

aquesta data i l'acabament anticipat del contracte suposaria fer front a una

demanda per part de l'empresa concessionària, amb sol-licitud d'indemnitzacions per
incompliment de contracte per part del Consell de Mallorca per raons no imputables
al concessionari.

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Sol iicitor al Consell de Mallorca que aprovi una Addenda al Conveni
d'encomanda de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i
envasos lleugers, en que es prorrogui el Conveni fins a 30 de maig de 2012, per tal
d'evitar que el Consell de Mallorca hagi de fer front' a indemnitzacions econòmiques
per incompliment de contracte."

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El regidor Sr. Deudero manifesta que el seu partit s'adhereix a la proposta, sense

perjudici que es continuï amb el procés judicial que actualment s'està duent a terme.

El Sr. Marí afegeix que el partit socialista també s'adhereix a la proposta.

La regidora Sra. Morell diu que el motiu d'aquesta proposta ha estat a petició del
Consell de Mallorca.

Sotmès l'assumpte a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

3r.- APROVACiÓ DE lA PROPOSTA I PRESSUPOST ESCOLA D'ADULTS PER A l'ANY 2011-
2012.

La regidora d' educació dona compte de la proposta educativa econòmica de
l'escola d'adults per el curs 2011-2012, adjunta al present Acord.

Així mateix, manifesta que es segueix la línia d'anys anteriors amb els cursos que han
tingut més acceptació i a més s'ha afegit algun altre com és el teatre.

El dèficit que comporta aquesta iniciativa fa que els preus hagin de ser més elevats i
s'ha intentat ajustar els ingressos a les despeses, i a més es cobraran dues quotes de 60
euros cada quadrimestre. '\. DE-�

��: (_¡/�"\.
Per tot això, el Sr. Batie proposa que el Ple de la Corporació adopti el següe :.)fc ft�� ,-(¿�
"PRIMER,- Aprovar la proposla educaliva i econòmica per a l'on �Oll- "I �1presentada." "'-',t. � �Á�

El Sr. Batie afegeix que des de l'equip de govern es vol oferir un màxim de' 8 Q#
d'opcions però el moment econòmic actual fa que s'hagi de donar prioritat a aque s
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cursos que no suposin un cost massa elevat. Si la situació econòmica variés hi hauria la
possibilitat de reajustar els preus.

El portaveu del partit popular, Sr. Antonio Deudero diu que li sembla encertat la
continuïtat de l'escola d'adults i que s'ofereixin nous cursos, a més es compren que la
situació actual faci incrementar les quotes dels alumnes i per aquests motius el seu

partit votarà a favor.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat

4t.- APROVACiÓ DE lA PROPOSTA I PRESSUPOST ESCOLA DE MUSICA PER A l'ANY 2011-
2012.

La regidora d'Educació, Sra. Marissa Pla, manifesta que pel que fa a l'ecolo de música
també es seguirà la tònica d'anys anteriors i que el Consell Escolar del Colleqi Puig de
na Fàtima ha accedit a cedir les instal Ioclons del centre escolar per les activitats de
l'escola de música.

També s'han hagut d'ajustar els preus a les despeses de les activitats i això ha fet que
siguin més elevats, però a diferència de l'any passat, es permeten els pagaments
mensuals.

Per tot això, el Sr. Batie proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar la memòria i el pressupost de l'any 2011-2012 de l'escola de musica

adjunta.

La regidora Sra. Maria Teresa Pons proposa fer un descompte per les famílies
nombroses.

Desprès d'estudiada aquesta proposta s'acorda que el segon membre d'una família
tengui un descompte del 30 % i en el cas que hi hagi un tercer membre, el descompte
d'aquest sigui del 50 % de la quota.

El regidor Sr. Antonio Deudero demana si hi ha algun document signat amb el Consell
Escolar en el qual es reguli la cessió dels espais escolars.

La regidora Sra. Marissa Pla contesta que a la passada legislatura es va acordar, per
part del Ple de I' Ajuntament, un conveni genèric però manca la seva signatura per
part dels representants del Consell Escolar.

El portaveu del PP diu que votaran a favor de la proposta però troben a mancar la

signatura del conveni.

Sotmesa la proposta a votació, la memòria i la proposta
modificacions esmentades són aprovades per unanimitat.
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El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Atès que dia 14 d'octubre finalitza el termini per presentar sol·licituds de finançament
pel Pla d'Obres i Serveis per a l'any 2012,

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de sol ·licitud de finançament al Consell Insular de
Mallorca per a l'obra anomenada " col ·Iocació gespa artificial al camp de futbol",
amb un pressupost d'execució per controcte de 554.991.21 euros i demanar la seva

inclusió en el Pla d'Obres i Serveis per a 2011. La subvenció a fons perdut que se

sol ·licita puja a un import de 443.992,96 euros (80%), essent l'aportació municipal de
110.998,24 euros ( 20%).

SEGON.- Aprovar el projecte de l'obra de referència redactat pel Sr. Tomeu Morey
Martorell, el qual no és tècnic municipal.

TERCER.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla
d'Obres i Serveis de 2011 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM."

El regidor Sr. Antonio Deudero manifesta que el seu grup no ha rebut la proposta.

El Sr. Batie contesta que és la mateixa que es va presentar al Pla d' Obres i Serveis de
2011 i que es presenta a rel de la visita del Conseller de Cooperació Local al municipi.

Així mateix, el portaveu del grup socialista, Sr. Toni Marí diu que l'Ajuntament té una

subvenció concedida per part de la Fundació IIlesport que subvenciona el 20% restant
del camp de gespa no sol ·Iicitat al POS 2012

El portaveu del partit popular, Sr. Antonio Deudero contesta que l' entitat Illes port està
en una mala situació econòmica i l'objecte dels convenis signats amb el govern
anterior no estava inclòs dins l'objecte social d'lliesport, i que la Fundació esmentada
no podia signar aquest tipus de convenis i que aquests diners no estan disponibles ni hi
estaran. L' Ajuntament hauria de bestreure els doblers.

El portaveu del grup socialista, Sr. Antoni Marí diu que aquestes no són les notícies que
arriben a l' Ajuntament per part de Iliesport, per això, creuen que no tenen la mateixa
informació i se'ls fa arribar la meteixa.

El Sr. Batie diu que, malgrat la situació d'lllesport sigui la que diu el Sr. Deudero, si que
l' Ajuntament té la capacitat d'endeutar-se per dur endavant el projecte que es

pretén sol ·licitar al POS.

Així i tot, malgrat avui s'acordi demanar aquest projecte, en un futur e

El Sr. Antonio Deudero afegeix que el seu grup votarà a favor de la
un dels punts que duia en el seu programa.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.
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6è.- APROVACiÓ CONVOCATÒRIA ELECCiÓ SUPLENT DEL JUTGE DE PAU.

El Sr. Batie exposa als assistents que en aquests moments únicament està cobert el
càrrec de jutge de pau i no el càrrec de jutge de pau substitut i per això es fa
necessari fer una convocatòria a la població del municipi per si alguna persona està
interessada en ser nomenada per aquest càrrec.
Afegeix que seria interessat que la persona que s'anomeni ho fos amb el consens de
tots els grups polítics.

Per tot això, el Batie proposa al Ple de la Corporació municipal que adopti el següent
ACORD:

PRIMER.- Iniciar els tràmits necessaris per a l'elecció del jutge de pau substitut de
Puigpunyent.

Sotmesa la proposta a votació s'acorda per unanimitat donar publicitat a la
convocatòria i convidar a aquelles persones que vulguin ocupar el càrrec de jutge de
pau substitut d'aquest municipi a presentar-se.

7è.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ A LA REALITZACiÓ D'UNA
AUDITORIA.

Que interesa al derecho del grupo municipal del Partido Popular presentar la
siguiente

El Sr. Batie dona compte i lectura de la moció presentada pel grup municipal PP, que
diu així:

"ANTONIO DEUDERO MAYANS, Concejal electo y Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular en PUIGPUNYENT, según tengo debidamente acreditado, ante el ante
el Ayuntamiento comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

MOCiÓN

Que comenzamos una nueva legislatura con el gran reto de poder seguir
dando servicio a los ciudadanos al tiempo que se debe hacer frente a una coyuntura
económica muy precaria.

Que para poder concretar el proyecto de actuaciones a llevar a cabo en este
entorno se hace imprescindible conocer de antemano el estado real de I os

municipales, máxime cuando el Ayuntamiento ha estado gobernado éífM�,partido político durante todos estos últimos años, por lo que el nu ��qUipo de/ò�Gobierno y su alcalde necesitan de esta herramienta para sabe �é � ¿ \

heredan de las anteriores legislaturas. ; I ,"":-.�,,�. e �)
Por lo anterior el Grupo municipal del PP en Puigpunyent y Gall""" pr��al".!JPleno la aprobación de la siguiente MOCiÓN: >.Y'
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Que se acuerde por el Pleno municipal la realización de una auditorio que
refleje en un detallado informe el estado y situación económicos reales del
ayuntamiento."

Una vegada llegida la proposta, el Sr. Antonio deudero afegeix que, per reduir el cost

que suposa aquesta auditoria, es podria fer amb el personal dependent del

departament d'intervenció municipal el qual feria un estudi detallat de la situació
econòmica actual.

El regidor Antoni Marí contesta que ja va quedar argumentat en un ple anterior els
motius pels quals votaran en contra i que I' equip de govern te coneixement de la
situació econòmica de I' Ajuntament.

La regidora Sra. Morell afegeix que la postura del seu partit és la mateixa que en el ple
anterior i que la informació sobre la situació econòmica de I' Ajuntament està sempre a

disposició del regidor del partit popular.

El Sr. Batie manifesta que s'està fent molta feina en el tema econòmic i que s'intenta
reduir al màxim les despeses, prova d'això son els pressupostos pel proper curs de les
escoles d'adults i de música, i que els saldos dels comptes bancaris, els confirmings, els
crèdits i les factures i deutes amb els proveïdors estan a l'abast del partit popular. Amb
el vot en contra de la proposta, no es vol amagar res, si no que els mitjans personals de
I' Ajuntament no permeten dedicar-se en exclusivitat a aquest tema. Es pretén fer un

pla global d'estalvi i per això no canviaran el vot donaren en el ple de juliol.

El Sr. Deudero contesta que el fet de tenir a l'abast uns documents, no és el que
demanen, el que demanen és una auditoria feta per uns professionals i una valoració
econòmica i analítica de la situació actual. Tenir-ho a l'abast no és un favor si no una

obligació. Una mostra de la bona disposició de l'equip de govern seria autoritzar una

auditoria.

La regidora, Sra. Morell acaba dient que el seu partit considera que no es necessari fer
una auditoria ja que es té coneixement de la situació econòmica de I' Ajuntament.

Sotmesa la proposta a votació es rebutjada per sis vots en contra, tres del partit
socialista i tres del partit independent i tres vots a favor dels regidors del partit popular.

2.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ A LA REALITZACiÓ D'UNA
AUDITORIA DEL SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA.

El regidor del partit popular llegeix la següent moció:

"ANTONIO DEUDERO MAYANS, Concejal electo y Portavoz del Grupo MLJj;lten;�.Q
Partido Popular en PUIGPUNYENT, según tengo debidamente acreditad
el Ayuntamiento comparezco y, como mejor proceda en derecho, DI

Que interesa al derecho del grupo municipal del Partido Po

siguiente
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MOCiÓN

Que en el mes de abril de 2.011 presentamos escrito ante esta corporación
pidiendo un informe completo de los servicios de intervención municipal en relación a

los cobros de cantidades económicas con cargo a la empresa concesionaria de la
recogida selectiva del CIM, las fechas de los cobros, sus cuonífos.: total del dinero
recibido, concepto, así como destino final del dinero y partidas presupuestarias a las
que éste se habría asignado, sin que a esta fecha hayamos recibido el informe
solicitado.

Que sin perjurcto de que ese informe nos llegue en un plazo más o menos

prudencial de tiempo, lo que venimos en volver a solicitar mediante el presente
escrito, lo cierto es que se hace necesario, ahora al inicio de esta nueva legislatura,
conocer el detalle de todo cuanto tiene que ver con el sistema de recogida selectiva
implantado en el municipio. De este modo se podrá hacer saber a los vecinos cuál es

el coste real del sistema de recogida selectiva puerta a puerta e informar en qué
importe total debería fijarse la tasa de recogida de residuos municipal. Todo ello con

dos finalidades:

Que todos sepamos cuál es el coste total y real del sistema de
recogida implantado.
Que la tasa municipal cubra efectivamente el coste del servicio y
que ésta no sea deficitaria.

Que para conseguir conocer lo anterior se hace necesario proceder a realizar
una auditorio que lleve a cabo una empresa consultora del sector que sea capaz de

reflejar, en un detallado informe, el estado y situación real del sistema municipal
implantado de recogida selectiva puerta a puerta y el coste total que éste le supone
a las arcar municipales y que debe repercutir a los vecinos a través de la
correspondiente tasa municipal.

Por lo anterior el Grupo municipal del PP en Puigpunyent y Galilea propone al
Pleno la aprobación de la siguiente MOCiÓN:

Que se acuerde por el Pleno municipal la realización de una auditorio que lleve
a cabo una empresa consultora del sector, que refleje en un detallado informe el
estado y situación real del sistema municipal implantado de recogida selectiva puerta
a puerta, el coste total que éste le supone a las arcas municipales, para así poder
informar qué importe total debería repercutirse a los vecinos a través de la
correspondiente tasa municipaL"

La regidora Sra. Morell afegeix que el que es farà és un estudi econòmic ,'r
taxa al cost i si es necessari es revisaran, no creu adequat contractar u t&;;���a
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externa, ja que s'està fent aquest estudi per part d'un tècnic d'una empresa
especialitzada en la gestió de residus.

Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada per sis vots en contra, tres del partit
socialista i tres del partit independent i tres vots a favor dels regidors del partit popular.

3.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA
EN RELACiÓ A lA EXTRACCiÓ D'ARENA DEL FONS MARí DAVANT El TERME MUNICIPAL DE
BANYAlBUFAR.

El Sr. Batie procedeix a la lectura de la moció que diu així:

"Els grup municipal Independents de Puigpunyent i Galilea presenta a la consideració
del Ple la següent

MOCiÓ

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

Darrerament s'han publicat noticies als mitjans de comunicació, sobre la intenció de
les autoritats competents d'extreure arena del fons marí davant el terme municipal de

Banyalbufar.

Entenem que aquesta actuació és perjudicial pel medi ambient i repercuteix
directament en la Serra de Tramuntana i el seu entorn, declarats recentment Patrimoni
de la Humanitat

A més, es tracta d' una acció molt costosa, insostenible i mediambientalment poc
respectuosa

ACORDS

1. Exigir al Govern de les Illes Balears i Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí que
rebutgin de forma immediata, qualsevol mena de projecte d'extracció d'arena del
fons marí d'enfront del terme municipal de Banyalbufar per evitar perjudicis als
ecosistemes marins de les nostres aigües.

2. Estudiar i portar endavant qualsevol iniciativa que garanteixi la protecció de manera

irreversible del fons marí de la Serra, ja sigui a través de la promoció d'àrees Lie allitoral
o de la seva integració dins l'àmbit d'altres figures de protecció.
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Banyalbufar.

El portaveu del partit popular contesta que aquesta proposta va ser aprovada per
l' Ajuntament de Banyalbufar i que està dins el marc de la proposta presentada pel
PSM i que la presentació d'aquesta moció està fora de lloc ja que per part de la
Conselleria de Turisme ja s'ha descartat l'extracció d'arena de Banyalbufar així com

per part del Govern de les Illes Balears segons acord de dia 16 de setembre.

El Sr. Batie diu que el seu partit està al costat de qualsevol altre partit o entitat que
tengui les mateixes inquietuds seves.

I que considera que aquesta moció no està fora de lloc ja que la federació d'entitats
locals de les Illes Balears la presenta a la seva assemblea i acaba dient el Sr. Batie que
està més fora de lloc presentar les mateixes mocions als plens cada dos mesos.

El regidor socialista, Antoni Marí, afegeix que el fons de la proposta els hi sembla
encertada, tan si es presenta a proposta de l' Ajuntament de Banyalbufar o per part de

qualsevol altre partit i que votaran a favor.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada amb el vot favorable dels nou regidors
assistents a la sessió plenària.

4.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA
EN RELACiÓ A LA LLENGUA CATALANA.

El Sr. Batie dóna lectura a la proposta que diu així:

"El grup municipal Independents de Puigpunyent i Galilea presenta a la consideració
del Ple la següent

MOCiÓ

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

El Govern de les Illes Balears ha obert un període de consultes prèvies a la modificació
de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les
IliesBalears, amb l'únic objectiu de suprimir com a requisit d'accés a la funció pública
el coneixement de la llengua catalana.

L' article 14 de l' Estatut preveu com a drets dels ciutadans els d' accedir a la funció

pública en condicions d'igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i

capacitat" i el de "dirigir-se a l' Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol
de les seves dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada".

't D1:;'
Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d' abril, de l' estatut bàsi �

em. p.3Te� �
públic, fan èmfasi en l'obligació de l'empleat públic de conèixer les II � es ; \:. i Sj
en l'obligació de l'Administració d'atendre el ciutadà en la llengua o �al e

.

"e
.
o <2

sol·liciti. En concret, l'article 56 disposa que "les Administracions Públi !les,
.

.
it :¿

de les seves competències, hauran de preveure la selecció d'e �ea ics .�"1]
degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les Comunitats 1\ o@omes q�e�/"
gaudeixin de dues llengües oficials". ��
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És evident que exigir com a requisit d'accés la capacitat d'estar en disposició
d'atendre els ciutadans que s'expressen en català és la única manera, la més senzilla,
raonable i econòmica, de garantir que tothom pugui ser atès en la llengua oficial que
desitgi, i que, en cas contrari, s'ocasionarà al ciutadà una greu pertorbació al seu dret
a utilitzar el català amb plena normalitat quan es relaciona amb l' Administració.

Així doncs, l'avantprojecte no s'ajusta a normativa d'ordre superior, per jerarquia i per
competència, i suposa una passa enrere en la garantia de la igualtat dels ciutadans
davant la llei en matèria lingüística, no protegeix el tracte comú dels ciutadans davant
l'Administració pública, ni la creació de les condicions que permetin arribar a la
igualtat plena de les dues llengües quant a drets lingüístics, així com a la normalització

progressiva de la llengua catalana. De fet, la proposta suposa un escarni a l'oficialitat
de la llengua catalana a les Illes Balears, una regressió en el tractament de la llengua
pròpia, i les persones que la parlen, sense precedents des de la democràcia i

l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i romp el consens en matèria de política lingüística
que queda reflectit en la llei de normalització lingüística aprovada per unanimitat l'any
1986.

Si aquesta proposta es converteix en Llei, les Illes Balears passaran a ser l'únic lloc del
món en què no s'exigeix als funcionaris el coneixement de la llengua oficial i pròpia
d'aquelilloc,

Per tot això, el Ple de l' Ajuntament de Puigpunyent adopta els següents:

ACORDS

Primer.- L'Ajuntament de Puigpunyent considera imprescindible que el coneixement
del català sigui un requisit per accedir a l'Administració autonòmica de les Illes
Balears.

Segon.- L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de les Illes Balears a retirar

l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears que pretén eliminar el requisit de
coneixement del català per accedir a l'Administració autonòmica.

Tercer.- L'ajuntament de Puigpunyent es compromet a mantenir com a requisit el
coneixement de la llengua catalana per accedir a l'administració local de

Puigpunyent.

Quart.- L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de les Illes Balears a promoure les
mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua
pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la cone , ui
considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat". ¿�� DE P>'<

�v 0/�El Sr. Deudero dóna lectura al següent text en el qual exposa els moti
..".

els '-7 �

.��.estan d'acord amb la moció: ,c_, If,_.
� Q:!;

"Pel PP es proposa modificar l'exigència del català a l' Administr fó ml J nt :çn;'
la modificació de la Llei de Funció Pública (Llei 3/2007). L'opció e <?A�� lo"Y.
modificació puntual de la Llei en el Parlament. Donam així compliment a

... -
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del programa electoral del PP Balears que va ser referendat amb una amplia majoria,
que va permetre al Grup Popular obtenir 35 diputats al Parlament.

El programa electoral va ser aprovat pels òrgans pertinents del PP Balears, i
durant la campanya es va defensar que el coneixement del català seria un mèrit i no

un requisit. Aquesta proposta va obtenir un ampli estalò social. Ara toca complir amb
allò promès pel Partit.

El contingut de la proposta és:
1.- El català serà un mèrit per accedir a I' Administració: qualsevol persona podrà entrar
a I' Administració com a funcionari sense el requisit del català, mitjançant una oposició,
i el català es valorarà en aquest moment com a mèrit. Així es vol donar més
importància a la
2.- El català també serà un mèrit per ocupar el primer lloc de feina: Una vegada
adquirit el caràcter de funcionari, s'ha de proveir (ocupar) eilloc de feina inicial o lloc
base, que també s'ocuparà sense necessitat del català. Es a dir, el català serà també
un mèrit en la provisió inicial de llocs.
3.- El català serà un requisit per promocionar: A partir d'aquí, el català sí que es

convertirà en una obligació pel funcionari, ja que se li concedirà un termini de temps
per treure's el nivell que correspongui a la seva categoria o grup funcionarial. Per ex:

per a I' Administració general son: certificat C (grups Al, A2, Cl), certificat B (Grup C2),
certificat A (agrupacions professionals). Els terminis per treure's el català podrien ser de
3 anys, 2 anys i 1 any, en funció del nivell, de més a menys difícil.
Mentre un funcionari no es tragués el nivell corresponent al seu grup no podria
promocionar o concursar per millorar el seu lloc de feina. Hauria de romandre en el lloc
base o anar a un altre lloc únicament en "adscripció provisional", però no com a

titular.
La intenció és evitar que després s'eludeixi l'aprenentatge de la llengua, així complir
estrictament amb la legalitat vigent, tant de la llei de normalització lingüística com

d'altres que se'n puguin derivar. La nostra intenció és també la d'avançar
progressivament en la implantació de la nostra llengua, tal i com s'estableix a l'Estatut
d' Autonomia. Aquesta modificació de la llei està en sintonia amb l'obligació legal de
tenir a l'abast del ciutadà tots els serveis públics en les dues llengües: oficines d'atenció
al públic, escrits, documents, etc.
4.- En quant als nivells que demanam -certificat C (grups Al, A2, Cl), certificat B (Grup
C2), certificat A (agrupacions professionals)-, s'haurien de rebaixar pel mateix motiu

(evitar la no progressivitat que diu la Llei de normalització i les sentències).
7.- Als docents i al personal d'atenció al públic si que se'ls exigirà el coneixement del
català com a requisit.
8.- Aquesta proposta es combina amb cursos d'aprenentatge de català per als
funcionaris en horaris que conciliassin la vida laboral i familiar, o els capvespres o

tardes"

El portaveu del partit popular afegeix que votaran en contra que és la mateixa

proposta presentada pel Partit Socialista de Mallorca.

El regidor Sr. Toni Marí contesta que li és indiferent si la moció

presentada pel PSM i que fins ara hi havia un consens en matèria li

aprovada pel partit popular, i que considera que la llengua ha
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llengua sigui motiu de controvèrsia i no entén que en un moments de crisi es vulgui
afegir un nou cost amb la formació del personal.

El regidor Sr. Jose Frias diu que ell voluntàriament va aprendre el català i que mai s'ha
oposat al seu ús i que també és totalment fals que el partit popular no estimi la llengua
catalana, i que no hi ha dos bans si no dues formes d'entendre una mateixa qüestió.

La regidora Sra. Maria Teresa Pons afegeix que el que està en contra el partit popular
és que s'obligui a les persones.

La regidora Sra. Margalida Morell diu que en cap moment està en contra del castellà.

El Sr. Batie diu que era un tema ja superat i la llei de normalització lingüística va ser

aprovada l'any 1986 pel partit popular i ara la vol retirar, el que demostra una

radicalització i espanyolització, i que pel que respecta a la sanitat l'exigència del
coneixement del català no ha suposat mai una minva en la qualitat del servei.

La regidora Sra. Marissa Pla compara aquest requisit amb l'exigència que es va a la
resta d'Espanya que per accedir a qualsevol treball de l'administració es requisit el
coneixement de la llengua castellana. I ja que a les Balears hi ha dues llengües oficials
el coneixement de les dues hauria de ser requisit no mèrit.

El Sr. José Frias acaba dient que a nivell de carrer preocupen altres qüestions i que això
no suposa un problema per la gent.

Sotmesa la moció a votació es aprovada amb tres vots en contra del partit popular i sis
vots a favor, tres del partit socialista i tres del partit independent.

5.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA
EN RELACiÓ A LA MODIFICACiÓ DEL REGLAMENT DEL PLA D'OBRES I SERVEIS.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la moció que diu així:

"El grup municipal Independents de Puigpunyent i Galilea presenta a la consideració
del Ple la següent

MOCiÓ

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:
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ens trobem que els costos de manteniment de les mateixes sobrepassen en moltes
ocasions les possibilitats pressupostaries de les administracions locals.

Actualment ens trobam davant una situació nova, determinada per dues variables
bàsiques. Per un costat, en els darrers anys la majoria dels ajuntaments han dotat als
municipis amb els equipament bàsics i d'infraestructures de nova construcció
necessaris per oferir un millor servei als seus pobles. Per un altre, ens trobem dins en una

crisi global que lògicament afecta als municipis i al Consell i provoca un

replantejament de les inversions de les administracions, i en el nostre cas de les entitats
locals.

Així doncs, els municipis es trobam relativament ben dotats d'equipaments per garantir
diversos serveis de proximitat, però amb dificultats per a donar-los continuïtat
mantenir-los amb les millors condicions de conservació que la ciutadania es mereix.

Per tot això, proposam que el Ple adopti els següent:

ACORD

Instar al Consell de Mallorca a modificar el reglament del POS el més prest possible per
tal que estigui aprovat definitivament per a la convocatòria del 2013 en el sentit
d'adaptar-lo a les conclusions aprovades, per consens, a l'Assemblea de Baties i a

l'informe jurídic emès pel director de l'Institut d' Estudis Autonòmics".

El portaveu del partit popular, Sr. Antonio Deudero manifesta que considerant que
l' entrada en vigor del reglament està prevista pel 2013 el seu partit votarà a favor.

El regidor Sr. Toni Marí contesta que el seu partit ho creu necessari i pensa que el partit
popular també ho deu considerar així ja que en el Consell votaren en contra i aquí
votaran a favor.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per unanimitat.

8è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADES DES DEL DIA 1 D'AGOST DE 2011
FINS DIA 19 DE SETEMBRE DE 2011, AMBDUES INCLOSES.

DECRETS DE BATLIA DES DE 241/2011 FINS 300/2011.

El Sr. Antonio Deudero diu que a una passada legislatura es va ac

acords telemàticament, per tal d'estalviar paper i que si es té pensat ca

d'enviament s'hauria de comunicar.
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9è.- TORN D'URGÈNCIA

10è.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Batie dóna compte d'unes modificacions que s'han fetes a la relació de factures
que es varen incloure a la sol-licitud del crèdit ICO i la Secretària informa que hi ha

hagut dues factures negatives que s'han descomptat de la relació i això ha suposat
que ara s'hi poden incloure més factures, que consten en l'expedient.

Els membres presents queden assabentats i ratifiquen el canvi.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 :55
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA CINC D'OCTUBRE DE DOS MIL
ONZE.

Núm. de la Sessió:
Dia: 5 d'octubre de 2011.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 05 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. Antoni Marí Enseñat
Sra. Caterina Verger Andreu
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

Han excusat la seva assistència els regidors Sr. Antonio Deudero Mayons i la Sra. Isabel
Roman Martin

ORDRE DEL DIA:

1r.- RATIFICACiÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSiÓ.

2n.- DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE PLE DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2011 RELATIU A
LA PRÒRROGA DEL CONVENI D'ENCOMANDA DE GESTiÓ DE RECOLLIDA SELECTIVA AMB
EL CONSELL INSULAR.

3r.- APROVACiÓ DE LES SEGUENTS CERTIFICACIONS DE L'OBRA REHABILITACiÓ I MILLORA
DEL CENTRE URBÀ:

Certificació núm. 7 de data 28 de juliol de 2011 i registre d'entrada 1611 de
data 13 de setembre de 2011 per import de 82.151,28€.
Certificació núm. 8 de data 28 d'agost de 2011 i registre d'entrada 1612 de data
13 de setembre de 2011 per import de 15.676,37€.
Certificació núm. 9 de data 28 de setembre de 2011 i registre d'entrada núm.
1742 de data 3 d'octubre de 2011 per import de 92.559,65€.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:
��1 DEr�

1 r.- RATIFICACiÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSiÓ. t 0-;;
El Sr. Batie explica que la urgència de la sessió ve motivada perque és ne �sariW �
sense efecte I' Acord del Ple de la Corporació de data 27 de setembr 1le 2� _I t�
relació a la pròrroga del conveni d I encomanda de gestió de recollida se ctlvo ..;.:ç..

el consell insular i comunicar-ho el més aviat possible. !?�i¿EARS �

____.-
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Així mateix, la urgència ve referida a la necessitat d'aprovació de les certificacions
presentades per la direcció facultativa de l' obra de rehabilitació i millora del centre
urbà de Puigpunyent, per tal d'accelerar els tràmits de justificació de la subvenció.

Sotmesa la urgència a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

2n.- DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE PLE DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2011 RELATIU A
LA PRÒRROGA DEL CONVENI D'ENCOMANDA DE GESTiÓ DE RECOLLIDA SELECTIVA AMB
EL CONSELL INSULAR.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Per part del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, en reuruo

mantinguda amb Ajuntaments de Mallorca es va sol ílcitor als Ajuntaments que
haguessin signat en el seu dia el Conveni d'encomanda de gestió de recollida
selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers, la possibilitat d'aprovar
pel Ple una sollicitud al Consell de Mallorca per tal de que aprovés una Addenda al
Conveni abans esmentat, en que es prorrogues el Conveni fins dia 30 de maig de 2012
o 30 de juny de 2012, depenent del municipi, ja que el termini d'execució dels
contractes de recollida selectiva amb les concessionàries del Consell finalitzen en

aquestes dates i la pròrroga evitaria reclamacions econòmiques contra el Consell de
Mallorca.

A l'esmentada reunió es va parlar de la situació de diversos Ajuntaments, com és el
cas de Puigpunyent, que gestionen directament el servei de recollida selectiva,
mitjançant el sistema porta per porta i tenen contractat amb una empresa externa el
servei de transport dels residus obtinguts amb la recollida selectiva, sense que es

presentés cap problema legal per part del Consell perquè aquests Ajuntaments també
sol 'licitessin la pròrroga. Així mateix, de les manifestacions fetes a la reunió es va deduir
que tots els Ajuntaments assistents aprovarien la sol licltud de pròrroga per tal d'evitar
les esmentades reclamacions econòmiques al Consell.

En data 27 de setembre de 2011 el Ple de la Corporació va adoptar l'acord de
sol·licitar al Consell de Mallorca que aprovi una Addenda al Conveni d'encomanda
de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers,
en que es prorrogui el Conveni fins a 30 de maig de 2012.

Si bé, després de l'adopció de l' Acord, l' Ajuntament ha tingut coneixement que altres
Ajuntaments en la mateixa situació que Puigpunyent no han sollicitot l'esmentada
pròrroga, la qual cosa fa pensar en valorar la possibilitat de deixar sense efecte l'acord
adoptat en data 27 de setembre de 2011, tot i que la sol ílcltuc de pròrroga suposaria
una duplicitat en els servei ja que es duria a terme per part del Consell de....8tlgn��D
mitjançant la seva empresa concessionària i per part de l'Ajuntament de ' �LM�e�mitjançant l'empresa contractada i podria contribuir a la realització d'u

.e�lit.at. 1..��iS � Slz
� n L.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent p,¡ RD: .�; I; _$h
, ",-"l/

PRIMER.- Deixar sense efecte l' Acord del Ple de la Corporació relatiu a I êlq[�Â'7h.� �
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Consell de Mallorca per tal de que aprovi una Addenda al Conveni d'encomanda de

gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers, en

què es prorrogui el Conveni fins a 30 de maig.

SEGON.- Comunicar el present Acord al Consell de Mallorca pel seu coneixement i
efectes oportuns."

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El regidor Sr. Jose Frias demana si l' Ajuntament te qualque conveni amb el Consell de
Mallorca.

El Sr. Batie respon que si, que l'Ajuntament té un conveni d'encomanda de gestió fins
dia 31 de desembre de 2011, però, de paraula, no formalment, hi ha un acord de no

dur a terme l' encomanda de gestió prevista al conveni.

La regidora Sra. Maria Teresa Pons diu que el seu grup ha parlat amb el Conseller i
entenen la situació. La regidora diu que entenen que suposaria una illeqolitot. si bé
varen votar a favor per evitar problemes al Consell de Mallorca per les repercussions
econòmiques que comportaria pel Consell rescindir els contractes amb les empreses
concessionàries.

El Sr. Batie creu que hi ha d'haver colloboroció amb el Consell de Mallorca la
voluntat era amb aquest sentit però no es pot fer una il �egalitat.

Sotmès l'assumpte a votació s'aprova la proposta per unanimitat.

3r.- APROVACiÓ DE LES SEGUENTS CERTIFICACIONS DE L'OBRA REHABILITACiÓ I MILLORA
DEL CENTRE URBÀ:

Certificació núm. 7 de data 28 de juliol de 2011 i registre d'entrada 1611 de
data 13 de setembre de 2011 per import de 82.151,28€.
Certificació núm. 8 de data 28 d'agost de 2011 i registre d'entrada 1612 de data
13 de setembre de 2011 per import de 15.676,37€.
Certificació núm. 9 de data 28 de setembre de 2011 i registre d'entrada núm.
1742 de data 3 d'octubre de 2011 per import de 92.559,65€.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Vist que en data 13 de setembre de 2011 i registre d' entrada 1 611 es va presentar a

aquest Ajuntament la certificació núm. 7 de les obres de Rehabilitació i millora del
centre urbà de Puigpunyent", per import de 82.151,28€.

En data 13 de setembre de 2011 i registre d'entrada 1612 es va present���cw�
Ajuntament la certificació núm. 8 de les obres de Rehabilitació i millora d
de Puigpunyent", per import de 15.676,37€

En data 3 d' octubre de 2011 i registre d'entrada 1 742 es va pres
Ajuntament la certificació núm. 9 de les obres de Rehabilitació i millora
de Puigpunyent", per import de 92.559,65€
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Vist que l'empresa contractista ja ha presentat les factures corresponents a les
esmentades certificacions i les mateixes són conformes

Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar les certificacions abans esmentades pels imports relacionats.

SEGON.- Dur a terme els tràmits pertinents per tal de justificar l'aprovació de les
esmentades factures davant la Direcció general d'Arquitectura i Habitatge,
Conselleria d' Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, tot i

que es tracta d'una obra subvencionada per l'esmentada Conselleria.

TERCER.- Donar compte del present acord al departament de comptabilitat pel seu

coneixement i efectes".

Sotmès l'assumpte a votació la proposta és aprovada per 3 vots a favor dels
Independents i 2 del PSOE i 2 abstencions del PP.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 :05
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

rventora,

ristina Pou Bosch
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ACTA DE LA SESSiÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA DIA 25 D'OCTUBRE DE 2011

Data: 25 d'octubre de 2011

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20,15 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extraordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Batie Sr. Gabriel Ferrà Martorell, hi assisteixen
els següents regidors, convocats en legal forma: Sra. Margalida Morell Martorell, la Sra.
Maria Lluïsa Pla lsern per part del partit dels Independents, el Sr. Antoni Marí Enseñat, la
Sra. Maria Isabel Martin Roman, la Sra. Caterina Verger Andreu per part del partit
socialista, el Sr. Antonio Deudero Mayons, la Sra. Maria Teresa Pons Picó i el Sr. José Frias
Cano per part del Partit Popular.

Es troba present la secretària, Cristina Pou Bosch, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. President manifesta que aquest ple extraordinari s'ha convocat a fi de donar

compliment al que s'indica en l'article 26 de la vigent Llei orgànica del règim electoral

general, que és la constitució de les Meses Electorals per les properes eleccions

generals de dia 20 de novembre. Una vegada complertes totes les formalitats legals
establertes, aquest Ajuntament ha constituït les Meses Electorals que s'indiquen, amb
les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.

SECCiÓ: 001 MESA: A

TITULARS

PRESIDENT: NADAL GOMIS CALDENTEY

lr VOCAL SR. RAFAEL CARRASCO MARTORELL

ELECTOR NÚM. 0495

ELECTORA NÚM. 0220

2n VOCAL SRA MARIA MGNA GOMIS CALDENTEYELECTOR NÚM. 0494

SUPLENTS

PRESIDENT: SRA MARIA ENSEÑAT COLOM ELECTOR NÚM. 0307

PRESIDENTA SRA. EULALIA BORDOY AMENGUAL ELECTOR NÚM. 0152

1 r VOCAL SRA GEMA LOPEZ MARTINEZ ELECTOR NÚM. 0573

lr VOCAL SR. IGNACIO A LOPEZ LLAMA ELECTORA NÚM. 0571

2n VOCAL SRA ANA MARIA BALLESTER BALAGUER ELECTOR NÚM.

2n VOCAL SRA. FRANCISCA FRAU GOMILA ELECTOR NÚM.

SECCiÓ: 001 MESA: B
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TITULARS

PRESIDENT SRA. ANTONIA MAS BESTARD ELECTOR NÚM. 0104

1 r VOCAL: SR. FRANCESC XA VIAR PICO FERNANDEZ

2n VOCAL SRA. LITA VELICARIA SIMAN

ELECTOR NÚM.

ELECTORA NÚM.

0301

0577

SUPLENTS

PRESIDENT SR. SERGIO SARMIENTO VALIENTE ELECTOR NÚM. 0493

PRESIDENT SR. JORGE JUAN ROSET GRAEFEVHAIN ELECTOR NÚM. 0433

1rVOCAL SR. MATEO MARQUES BAUZA ELECTOR NÚM. 0013

1 r VOCAL SRA. MARGARITA MARTORELL MARTORELL ELECTORA NÚM. 0064

2n VOCAL SR. JOSE LORENZO PONS NICOLAU ELECTOR NÚM. 0321

2n VOCAL SRA. MARIA CONCEPCION PALOU BENITO ELECTOR NÚM. 0283

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint hores i trenta minuts, el Sr. batle
aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vist i plau.

Vist i plau,

Elbatle�
Gabriel errà Martorell Cristina Pou Bosch
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CElEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-CINC D'OCTUBRE DE DOS MIL ONZE.

Núm. de la Sessió:
Dia: 25 d'octubre de 2011.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 10 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. Antoni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sra. Caterina Verger Andreu
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA DE ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 13 I
27 DE SETEMBRE I 5 D'OCTUBRE DE 2011.

2n.- APROVACiÓ INICIAL DEl REGLAMENT D'ÚS DEL PARC VERD.

3r.- APROVACiÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE.

4t.- APROVACiÓ SOL -LICITUD PRÒRROGA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
REHABILITACiÓ I MILLORA DEl CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

5è.- APROVACiÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

6è.- APROVACiÓ DE DIVERSOS EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT.

7è.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACiÓ AL DEUTE
PENDENT DE LA CAlB I CONSELL DE MALLORCA.

2.- MOCiÓ PRESENTADA PEl GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN
COOPERACiÓ MUNICIPAL.

3.- MOCiÓ PRESENTADA PEl BAYlE A PETICiÓ DE "UNiÓN ESTATAL DE
ASOCIACIONES POR LA CUSTODIA COMPARTIDA"

4.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

25 DE JULIOL, 1,8, 17,22129 D'AGOST, 5,12, 19 126 DE SETEMBRE DE 2011.

DECRETS DE BAlLlA DES DE 241/2011 FINS 300/2011.

9è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE BAlLlA 326/2011 I 328/2011 I POSTERIOR
RATIFICACiÓ.

10è.- TORN D'URGÈNCIA

11 è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

Obert l'acte pel Sr. Batie, manifesta que retira els punts 5è i 6è de l'ordre del dia ja que
no es disposa del1 00 % de les dades i per això es tractarà a una propera sessió.

1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA DE ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 13 I
27 DE SETEMBRE I 5 D'OCTUBRE DE 2011.

Pel que respecta a l'esborrany de l'acta de dia 27, el regidor del partit popular Sr.
Deudero manifesta que en el punt en el que es va tractar de l'auditoria dels comptes
municipals quan es diu "no és el que volem" hauria de dir "no és el que demanam".

En quan a les al 'Iegacions presentades pel seu partit diu que enviarà per escrit el que
es va dir en el Ple.

El batie, Sr. Ferrà, diu que la moció que fa referència a l'extracció de sorra va ser

aprovada per I' Ajuntament de Banyalbufar i que està dins el marc de la proposta
presentada pel PSM.

Els membres presents acorden per unanimitat les actes esmentades.

2n.- APROVACiÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS DEL PARC VERD.

El Sr. Batie proposa l'aprovació inicial del Reglament d'ús del Parc Verd, al qual dóna
lectura:

"TITOL I OBJECTE, ÀMBIT, OBJECTIUS, DEFINICIONS, COMPETÈNCIES.

Article 1. Objecte i àmbit.
Aquest reglament pretén regular el bon ús per part de la ciutadania de I

definida en el present document com a Parc Verd situada al carrer de Sa

Article 2. Objectius.
1. Els objectius del present reglament són:

1. Definir els aspectes generals relacionats amb l'ús del Parc Verd I

seva utilització i bon funcionament.
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2. Fomentar la reducció, reutilització i el reciclatge del màxim percentatge dels

residus domèstics.

3. Assolir els màxims nivells de qualitat en les fraccions dipositades, reduint al mínim

la presència de materials impropis.

4. Prevenir els abocaments incontrolats en zones rurals.

5. Millorar la gestió dels residus urbans, en compliment i en adaptació al que
s'estableix en la revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus

Urbans de Mallorca (PDSGRUM) publicada al BOIB núm. 35, de 09 de març de

2006.

Article 3. Definicions.

1. Residu: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tengui la

intenció o la obligació de rebutjar.

2. Residu domèstic: residus generats en les llars com a conseqüència de les

activitats domèstiques. Es consideren també residus domèstics els similars als

anteriors generats en serveis i indústries. S'inclouen també en aquesta categoria
els residus que se generen en les llars d'aparells elèctrics i electrònics, roba,

piles, acumuladors, mobles i estris així com els residus i enderrocs procedents
d'obres menors de construcció i reparació domiciliària. Tendron consideració

de residus domèstics els residus procedents de neteja de vies públiques, zones

verdes, àrees recreatives i platges, els animals domèstics morts i els vehicles

abandonats.

3. Residu Perillós: residu que presenta una o vàries de las característiques perilloses
enumerades en l'annex III de la Llei 22/2011, BOE 181 de 28 de Juliol, de residus i

sòls contcmínots.. i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb

l'establert en la normativa europea o en els convenis internacionals dels que

Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.

4. Gestió, Prevenció, Reutilització, Reciclatge, el que disposa l'article 3 de la Llei

22/2011, BOE 181 de 28 de Juliol, de residus i sòls contaminats.

5. Residus sanitaris, deixalles d'origen animal, fracció orgànica dels residus urbans,
envasos lleugers i Tractament el que disposa l'article 4 de l'acord del Ple del

Consell de Mallorca, d'aprovació definitiva de la Revisió del Pla Director

Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca i publicació del

mateix (BOIB núm. 35, de 9 de març de 2006).

6. Residus de construcció i demolició, el que disposa el Reial Decret

de febrer de 2008, per el que es regula la gestió dels residus d

demolició (BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2008) al seu article 2.
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7. Residus d'aparells elèctrics i electrònics, el que disposa l'article 2 del Reial
Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió
dels seus residus (BOE núm. 49, de 26 de febrer de 2005).

8. Pneumàtics fora d'ús, el que disposa l'article 2 del Reial Decret 1619/2005, de 30

de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús (BOE núm. 2 de 3 de

gener de 2006).

9. Residus voluminosos: conjunt heteroqeni de residus de materials molt diversos;
amb la característica particular de tenir una mida gran i que no són recollits en

altres fraccions.

10. Parc Verd: instaHació vigilada, equipada i condicionada amb uns requisits
adients que permet la recollida selectiva de residus d'origen domèstic,

perillosos i no perillosos, que no són objecte de recollida domiciliària, alhora que

pot actuar com a servei de suport per aquelles fraccions que sí disposen de

recollida municipal.

11. Contenidors: són els recipients destinats al dipòsit temporal dels residus.

12. Usuari: dit de qui té dret de fer servei d'una cosa o instal·lació.

Article 4. Competències municipals
1. Responsabilitzar-se de l'adequació de la lnstollcció i de la gestió dels residus

que s'hi dipositen, aportant els recursos materials i humans necessaris a l'efecte.

2. Complir i fer complir les condicions mínimes de funcionament, de seguretat i

prevenció al Parc Verd.

3. Realitzar la gestió dels residus conforme a la normativa específica aplicable,
atenent als sistemes i tractaments prevists als corresponents plans directors

sectorials.

4. Els residus recollits són propietat de l' Ajuntament . Els objectes de valor que es

puguin trobar han de ser dipositats a l' Ajuntament

TíTOL II. ÚS I GESTiÓ

Article 5. Usuaris
El Parc Verd és una instal loció dissenyada especialment per a la recollida de residus
domèstics, tot i que en determinades condicions s'acceptaran residus provinents
d'activitats econòmiques, en aquest sentit es consideraran les següents ti ologies
d'usuaris: '\ DE �

• Els serveis municipals

$'��t1.. �,ú/<?�
• Usuaris particulars: Les persones residents a Puigpunyent que �osin '.'l,br ." etá:£ \

identificativa. ';:) :. '"<

'2 il·' z'r:
" . -<:;,.

, �
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• Usuaris professionals: usuaris generadors de residus que provenen d'activitats

econòmiques, industrials o comercials: comerços, oficines, tallers, indústries,
activitats agrícoles i altres empreses de serveis.

Els usuaris professionals podran aportar els residus en funció de les especificacions de
l'ajuntament. En línies generals seran aquells que no suposen una despesa per a

l'ajuntament en qualsevol dels conceptes d'emmagatzematge, transport o

tractament; com per exemple RAEE, ferralla, vidre, paper, envasos, etc.
En canvi els usuaris professionals no hi podran deixar residus que suposen una despesa
per l'ajuntament i que són orientativament, restes de poda, voluminosos o residus
perillosos. En aquests casos els productors de residus els hauran de dur directament a

les plantes de tractament o bé contractar un gestor de residus autoritzat.

Article 6. Residus admesos i mode de presentació
El llistat de residus acceptats pot sofrir variacions en funció de les possibilitats de gestió
de l'ajuntament. En aquest sentit cal que l'usuari presti atenció a les indicacions que es

facin a través del personal o altres canals d'informació habituals com cartells, bans, e

mails, etc.
1. Residus perillosos: Productes de neteja tòxics, dissolvents químics, pintures, coles

i adhesius, vernissos, productes tractadors de la fusta, materials bruts de

productes químics, restes de fitosanitaris, i altres productes químics obsolets o

caducats així com tots els envasos contaminats que els hagin contingut.

Cal presentar-los tapats i sense que tenguin possibilitats d'escampar-se fora dels
recipients destinats a acollir-los.

2. Residus de recollida domiciliària: Paper i cartró, envasos de vidre, envasos,

rebuig i matèria orgànica.

S'han de dipositar dins els corresponents contenidors o compactadors. El

paper, el vidre i la matèria orgànica s'han de deixar sense bossa de plàstic. En
el cas de la fracció orgànica s'ha de deixar segons les especificacions que vagi
fent l'ajuntament.

3. Residus d'aparells elèctrics i electrònics de totes les gammes. S'han de dipositar
amb cura dins el contenidor de manera que no s'espenyin. La segregació de

les fraccions es determinarà en funció de les necessitats del gestor autoritzat.

S'inclouen els residus informàtics.

4. Fluorescents i altres lluminàries. S'ha de procurar no rompre-los.

5. Restes de poda. Només es permet l'entrada de 5 bosses de poda (300 litres) per
usuari i setmana.
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9. Roba. Ha de ser roba neta, s'ha de dur en bosses i deixar dins el contenidor

corresponent.

10. Residus voluminosos: mobles i altres residus sense contenidor específic i de

grans dimensions que no caben als contenidor de rebuig. S'han de dipositar
dins la caixa corresponent.

11. Olis minerals i vegetals: en el seu respectiu contenidor, es procurarà que no es

vessi, i que no es mesclin els diferents tipus d'oli.

12. Amiant: està prohibit trossejar-lo. S'ha de dipositar dins la saca corresponent.

13. Piles alcalines i de botó. S' han de dipositar per separat al contenidor habilitat

pel sistema de gestió corresponent.

L'ajuntament podrà acceptar altres tipus de residus o bé prescindir d'algun d'ells en

funció de les necessitats i de les evolucions de les diferents normatives relatives als
residus.

Article 7. Residus no admesos.
1. Restes de medicaments residus sanitaris procedents de clíniques, hospitals,

farmàcies o veterinaris.

2. Restes d'animals morts, residus ramaders i agrícoles i excrements d'animals.

3. Residus d'activitats mineres o extractives.

4. Residus radioactius.

5. Enderrocs

6. Residus explosius.

7. Qualsevol tipus de vehicle matriculat.

8. Residus industrials i aquells procedents de generadors no autoritzats.

9. Qualsevol altre residu que es pot considerar perillós i/o inadequat pel seu

emmagatzematge al parc verd.

En general els residus s'han de presentar en les quantitats que es produeixen
habitualment en un habitatge. Si s'han emmagatzemat residus durant un te bé
es vol aportar una gran quantitat de material per renovació de mobiliari ({dorm;
és obligatori contractar els serveis d'un gestor de residus. ��

ES'
�
@ob

Article 8. Limitacions d'accés (targeta, pes màxim, horaris)
Per entrar al parc verd s'ha de disposar de la targeta d'usuari que es

oficines municipals. És obligatori utilitzar el lector d'entrada tot i trobar
la porta oberta. La targeta es pròpia de cada referència cadastral, no
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persones d'una referència diferent.
L'accés al parc verd estarà limitat als vehicles, turismes i furgonetes amb un màxim de

pes autoritzat de 3.500 Kg. D'aquesta limitació queden exclosos els camions de
transport dels contenidors i altres vehicles autoritzats per l'ajuntament.
Els horaris del parc verd seran variables en funció de l'època de l'any i l'evolució de
l'afluència de visitants. Els horaris podran ser modificats amb previ avís per part de

l'ajuntament, mitjançant un ban, mail o bé als cartells del parc verd.

Article9. Extracció i manipulació de materials per a la reutilització
Els usuaris particulars podran extreure materials del parc verd per a ús propi. Els usuaris
tendron l'obligació de retornar- los a la instal·lació una vegada se'ls hagi acabat la
seva vida útil.
En cap cas es poden treure residus perillosos ni residus d'aparells elèctrics i electrònics.
En cap cas es pot treure cap tipus de residu dels compactadors.
Els usuaris professionals no podran extreure residus del parc verd sense prèvia
autorització de l'ajuntament.
No està permès manipular, desballestar o transformar residus al Parc Verd.

Article 10. Altres consideracions cap als usuaris
La visita al parc verd és farà amb cura i baix la responsabilitat dels usuaris, quedant
totalment alliberat l'ajuntament de Puigpunyent de qualsevol responsabilitat que es

pogués derivar d'una manipulació indeguda dels residus al ser traslladats i abocats

pels usuaris, d'una maniobra indeguda del conductor del vehicle, etc.
En tot cas, els usuaris han de respectar en tot moment les normes i indicacions de
circulació dins del parc verd, la limitació de la velocitat, sentit de rotació dels vehicles,
lloc d'aturada, etc.. i respectar i obeir en tot moment les indicacions que els facin els
operaris de l'ajuntament.
En cas de trobar o deixar els contenidors plens s'ha d'avisar als operaris o bé cridar a

I' ajuntament.
No és permès obrir o tancar contenidors o accionar els sistemes de compactació dels

compactadors.
Està totalment prohibit fumar dins el parc verd.

Article 11. sistema de vigilància i acompanyament
El Parc Verd compta amb diversos sistemes de control dels usuaris.

Càmeres de videovigilància: tant el parc verd com el seu perímetre estarà

vigilat amb càmeres per tal de detectar els possibles infractors de les normes

que recull aquest reglament.

Personal municipal o voluntari. Les tasques a realitzar per part del personal del'

Parc Verd són les següents:

Atendre als ciutadans i resoldre els seus dubtes quant a la separació dels

residus en base a les directives tècniques de l'ajuntament.

contenidors o altres separacions establertes en el recinte.

Anotar les incidències i dubtes sense resoldre i comentar-les

tècnic de l'ajuntament.
Vetllar perquè el parc verd estigui ordenat i net.
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Article 12. Operacions de transport dels residus.
El transport dels residus serà realitzat per gestors autoritzats.
El personal del parc verd haurà de planificar i coordinar els terminis pel buidat de
contenidors i operacions de retirada dels residus recollits, per tal de mantenir les
instollocions i equipaments en totes les condicions aptes pel seu bon funcionament.
Les empreses gestores hauran de respondre amb prestesa i en base a les clàusules que
marquin els seus contractes per tal de no mantenir els contenidors saturats.
Les empreses transportistes hauran de lliurar els albarans al vigilant del Parc Verd i lliurar
mensualment per correu electrònic a l'ajuntament i en format compatible i
modificable un informe amb els transports fets a on hi constarà:

1. Matrícula del comió

2. Data i hora

3. Tipus de residu

4. Número d'albarà (ha de correspondre amb l'albarà que s'ha de lliurar

obligatòriament a l'operari del parc verd)

5. Pes

El transport dels residus es realitzarà, en tots els casos, complint les mesures de

prevenció de riscos i accidents que hi escaigui i complint la normativa específica que
pertoqui sobre transport de residus sense posar en perill la salut humana ni perjudicar el
medi ambient en general.
No es sobrepassaran les capacitats màximes dels contenidors, ni els terminis màxims

d'emmagatzematge legalment establerts, en especial pel cas dels residus perillosos.

TITOL III RÈGIM SANCIONADOR

Article 13. Responsabilitat administrativa i règim sancionador.
En tot el que es refereix a l'incompliment del que es regula en la present norma,

s'aplicarà la responsabilitat administrativa i règim sancionador regulats per
l'ordenança municipal de residus (BOIB núm. 80 de 7 de Juny de 2003) i per les

disposicions regulades a la Llei 22/2011, BOE 181 de 28 de Juliol, de residus i sòls
contaminats. "

La regidora Sra. Margalida Morell afegeix que amb aquest reglament s'estableix el que
ha de ser el parc verd, els usos, els residus admesos i els no admesos, així com la
manera de fer-ne ús.

Aquest reglament servirà de referència per tenir un marc genèric per establir la
normativa del parc.

El regidor Sr. Jose Frias demana si el que es diposita en el parc passa a s
r 1ferdf�

I' Ajuntament i quins són els materials que es poden retirar per part dels � IC� i si

UrYr�cop reutilitzats s'han de tornar dipositar al parc. Aquesta pregunta e ;,r...¡motir� e

•

r '2
que alguns aparells electrònics es podrien reutilitzar parcialment i p �ixò Cf:9.

.

ria 'Z
autoritzar que els particulars interessats els poguessin treure. Lt &! ¡;¡

, s:.

'31! r::,� n cS' ,,-;;_::),/
�
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La Sra. Margalida Morell contesta que la idea és que el que es retiri sigui per reutilitzar,
que no pugui suposar cap tipus de deixalla i que no constitueixi un problema a l'hora
de la seva retirada.

Posada la proposta a votació és aprovada per sis vots a favor ( tres del partit socialista i
tres del partit independent) i tres abstencions del partit popular.

3r.- APROVACiÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE.

El Sr. Batie comunica que no s'ha pogut enviar als regidors per que encara manca

concretar alguns punts del Pla.

La Regidora Sra. Margalida Morell afegeix que s'ajusta al que es va acordar en el

pacte de baties i que el seu objectiu és reduir en un 20 % les emissions de C02.
S'ha de justificar la seva aprovació per obtenir la subvenció que ens fou atorgada i

que es va fer una jornada informativa de les accions que s'han duit a terme així com

es recolliren propostes dels particulars per a la seva redacció.

Aquest document s'ha realitzat amb les propostes recollides, amb l'aportació feta des
de I' Ajuntament i les empreses.

Per últim afegeix que es requisit la seva aprovació abans del31 d'octubre.

El regidor Sr. Toni Marí diu que marca les mesures d'estalvi i la voluntat de reduir el
consum energètic en el municipi.

Posada la proposta a votació és aprovada per sis vots a favor (tres del partit socialista i
tres del partit dels independents) i tres abstencions dels regidors del partit popular.

4t.- APROVACiÓ SOL -LICITUD PRÒRROGA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
REHABILITACiÓ I MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

El Sr. Batie proposa remetre el següent escrit a la Conselleria d'Habitatge per sol-liciter
una pròrroga de dos mesos per executar les obres tant de rehabilitació urbana com

detcçcnes. així com per presentar la certificació final d'obra i l'acta de recepció.

"Atès que, de conformitat amb el punt 1 de la Resolució del Conseller d'Habitatge i
Obres Públiques de 18 de març de 2010, per la qual s'amplia el termini d'execució de
les obres de la convocatòria d' ajuts per a la rehabilitació integral de barris, aprovada
per Resolució de 8 de juny de 2009, el termini d'execució del projecte de rehabilitació
de barris finalitzava el passat dia 30 de setembre de 2011, si, be, mitjançant Resolució
del conseller d' Agricultura, Medi Ambient i Territori de data 21 de setembr

'l3
va concedir una ampliació del termini fins dia 31 d'octubre de 201 ��tal què¿;
I' Ajunt.<?me.�t. de PUigpunye_nt pugui executar les obres de la subv �ó e�a �rehobilitoció Integral de barns. 2; 'fl eo "

...,.
,_, ¿':." \ £,

Atès que les obres de rehabilitació urbana estan pràcticament acab �s i' �u :",'
•

ot /;i
quasi el 100% del projecte, si be, han sorgit diversos problemes pel que � remates�y
acabats de l'obra, de conformitat amb els informes emesos per la direccl bfuftÔlti

�

ACTA PLE ORDINARI25/10/2011 92



0480143 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

•
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

en dates 10 d' octubre i 18 d' octubre de 2011 .

Atès que, en relació a la rehabilitació de façanes, quosi tots els veïnats situats en

l'àmbit d'actuació del projecte han realitzat les corresponents obres, si be, hi ha un cos

concret que, per diversos motius, les obres s'han demorat.

A tès que amb posterioritat a la finalització de les obres, els tècnics han de certificar el
final d'obra i s'ha de dur a terme l'acta de recepció, actuacions que comporten una

tramitació de documentació i coordinació amb els tècnics, contractista i ajuntament.

Es per la qual cosa, i per tal de poder complir amb els terminis establerts en la
convocatòria abans esmentada, us sol 'Iicitem una pròrroga de dos mesos per
executar les obres tant de rehabilitació urbana com de façanes, oixí com per
presentar la certificació final d'obra i l'acta de recepció."

Afegeix el Sr. Batie que la Conselleria ja està assabentada d'aquesta proposta i sembla

que estan d'acord amb la iniciativa.

El Sr. Antonio Deudero manifesta que el seu grup s'abstindrà però el seu desig és que
les obres estiguin finalitzades el més aviat possible.

Posada la proposta a votació és aprovada per sis vots a favor (tres del partit socialista i
tres del partit dels independents) i tres abstencions dels regidors del partit popular.

7è.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACiÓ AL DEUTE
PENDENT DE LA CAlB I CONSELL DE MALLORCA.

El Regidor Sr. Toni Marí dóna lectura a la moció presentada pel seu grup i que diu:

"TITOL: Reclamar el deute pendent al Govern de la Comunitat Autònoma i al Consell
de Mallorca.

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

Atès que les Administracions Públiques tenen l'obligació de fer front als seus

compromisos econòmics amb els empleats, proveïdors, altres Administracions, i resta
de deutors.

Atès que mai a la història democràtica unes administracions autonòmiques i
insulars havien mantingut un deute tan elevat amb aquest Ajuntament, que a dia
d'avui supera els 500.000 €.

-G.�1 Di:] ;..

�y .t-'ü
Atès que l'Ajuntament de Puigpunyent és un dels pocs e

��stancar el 2010 amb Romanent de Tresoreria Positiu sinó que el ix a ��"à r;)'bd�\
superar els dos Romanents Negatius del 2008 i 2009 que es varen pr �ir e

. �qJtnc�)
de la crisi, i per tant va complir econòmica i pressupost �me '�;:��b }'ff/)
recomanacions de les autoritats monetàries. �<9 <, �'jj

�"
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Atès que aquest Ajuntament, per tal de no fer pagar als més febles la
situació de crisi econòmica i financera, ha anticipat part del pagament del deute del
Govern i Consell amb doblers propis, tan a personal com proveïdors i creditors.

Atès, en definitiva, que l'Ajuntament de Puigpunyent ha complit i vol complir
els seus compromisos de pagament i actualment no ho pot fer per la falta de liquiditat
provocada per el NO PAGAMENT del Govern Bolear i Consell de Mallorca,

PROPOSTA D'ACORD

L'Ajuntament de Puigpunyent acorda reclamar que el Govern Balear i el Consell de
Mallorca facin efectius els pagaments del deute pendent a aquest Ajuntament així
com també una previsió acurada de la periodificació dels pagaments pel bon
funcionament de la Tresoreria municipal."

El portaveu popular contesta que el deute és d'uns 500.000 euros i a la vegada
demana quins tens fa que el Govern Balear té aquest deute amb I' Ajuntament i en

concret si és dels darrers tres mesos.

El regidor socialista contesta que correspon al darrer any.

A continuació el Sr. Deudero torna a demanar si una part d'aquests doblers poden
correspondre a anys anteriors.
Contestant el Sr. Marí que part del deute es correspon a compromisos d'altres anys

A continuació el Sr. Deudero dóna lectura al següent text i demana la seva aprovació
per part de la Corporació:

"Según la Memoria del Consell Econòmic i Social de Baleares las desigualdades, es

decir la diferente entre los ricos y los pobres en las islas relativa al 2.010, ha sufrido un

crecimiento que se eleva al 12 por ciento.
Por ello el aumento de la desigualdad en el archipiélago a lo largo de estos últimos
años ha sido "muy marcado"
En base a los datos del Banco de España, la deuda acumulada durante el pasado
año en Baleares fue de 4.064 millones de euros, 791 millones más que en el año 2.009,
lo que supone un incremento del 24,2 por ciento por encima del objetivo de déficit

público fijado por el Estado que era del 2 por ciento y que se corresponde con un

valor estimado de 446 millones de euros.

Esta es la situación de la que es responsable el Govern del Sr. Antich.
Por ello en el presente ejercicio los residentes de Baleares tenemos que afrontar el

pago de más de 700 millones de euros de amortización de créditos bancarios.
Esto supone la obligación de pagar dos millones de euros diarios a los bancos, algo
que condiciona decisivamente tanto el pago de lo que hay pendient �� �
presupuestos autonómicos de 2.012. ��� I.:;

P&
Con las cuentas públicas sólo se garantizará lo que se pueda pagar, �la rfgddad;'¿"�
puesta en que la comunidad cumpla el objetivo de déficit del1.3% po ste _r'E� '"S\
La intención es lograr que los proveedores cobren lo que le adeuda I�ov r -;.L �¢4 �}
millones de euros), para lo cual se trabaja en lograr un crédito banc i6 y; n /;YJ)calendario de pago a proveedores.

'
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ACTA PLE ORDINARI25/10/2011 94



0480145 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Este pago de las deudas no se puede realizar "de la noche a la mañana" pues "no

hay milagros económicos". Hay que ser "realistas", tener un proyecto basado en el

"rigor", la "austeridad" y la "eficiencia" para solventar las dificultades económicas.
Para salir de la crisis económica lo más rápidamente posible se han tomado medidas
contundentes:

Reducción de empresas públicas con un ahorro de 115 millones de €.
Reducción de subvenciones no relacionadas con los servicios sociales.
La reducción, hasta el mínimo legal, de liberados sindicales.

Es necesario que a lo largo de estos días se puedan conocer las previsiones de Madrid
en relación a:

Los ingresos que percibirán las comunidades por parte del Estado.
La convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para conocer

cuál será el valor de crecimiento 'real' de la economía a nivel estatal.
Qué va a decidir el Estado en relación a los Fondos de Competitividad.
En qué puede afectar a las autonomías la recuperación del Impuesto de

Patrimonio.

Esos datos, que nos los tiene que dar el Gobierno de Madrid, son los que han de
permitir realizar con garantías los presupuestos de la comunidad autónoma.
El Govern presentará unos presupuestos autonómicos para 2.012, marcados por un

"proyecto económico viable" que favorezca el crecimiento económico y mantenga
el Estado del Bienestar.
Hasta que se produzca esa realidad y hasta que se tenga el plan de pagos no

podremos esperar que el Govern haga frente en tres meses a lo que durante cuatro
años ha dejado en deuda el Govern del pacte de Manera y Antich."

Afegeix el Sr. Antonio Deudero que és una herència dels governs anteriors i que el

pagament del deute que actualment té el Govern Balear condiciona els pagaments
dels proveïdors i dels compromisos adquirits amb els distints organismes, i que creu que
és una proposta precipitada ja que encara no està aprovat el pressupost del govern.
Així. mateix manifesta que, segons la premsa, l'ajuntament de Puigpunyent és el

cinquè en despeses de personal i per això s'hauria de preveure un estalvi en aquesta i
altres matèries i si es demana un esforç al govern també s'hauria de fer per part de

l'ajuntament.

També manca saber quina serà l'aportació estatal a les comunitats autònomes.

La Regidora Sra. Morell contesta que no s'ha debatre quin és el partit que té el deute
si no l'òrgan, i la comunitat autònoma va aprovar unes subvencions i uns compromisos
que no es compleixen. I per part de l' Ajuntament es necessita una respos

.

,

quan es realitzaran els pagaments, la situació municipal és crítica debu eutef
Consell de Mallorca i de la Comunitat Autònoma, governi qui governi. f...,�

¡
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S'ha fet una reducció en les despeses i s'intenta reduir al màxim co pl o'i s �l�����es de personal. El Pla de reducció que demana el partit p �Iar �i �
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El regidor Sr. Toni Marí manifesta que hi ha unes institucions que tenen un deute amb
I' Ajuntament, les quals han compromès uns pagaments i degut a l'incompliment, des
de I' Ajuntament s'ha fet un pla de reducció de les despeses.
És una moció local que defensa els interessos de I' Ajuntament.

El Sr. Batie diu que està d'acord amb la moció presentada pel partit socialista i que el
govern municipal té uns compromisos amb els veïnats i s'ha de donar una solució als
seus problemes i per això demana a les institucions que facin front als seus

compromisos.
Pel que respecta al comentari del Sr. Antonio Deudeuro en el que ha dit que
l'Ajuntament de Puigpunyent és el cinquè en despeses de personal, diu que s'hauria
de profunditzar en aquestes xifres ja que l'ajuntament no té cap servei contractat
amb empreses externes, per exemple el servei de recollida, i es fa amb personal propi,
en canvi altres ajuntaments tenen els serveis contractat amb empreses privades i és
comprensible que les despeses en personal sigui inferior. l'equip de govern té
confiança amb el personal funcionari i creu en el personal municipal.

Acaba dient que en aquests moments l'equip de govern està centrat quasi
únicament en reduir les despeses.

Posada la moció a votació és aprovada per sis vots a favor (tres del partit socialista i
tres del partit dels independents) i tres en contra dels regidors del partit popular

2.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACiÓ AL FONS DE
COOPERACiÓ MUNICIPAL.

El regidor del partit socialista Antoni Marí llegeix la següent moció:

"TíTOL: MANTENIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, afirma

que el municipi constitueix el nivell local bàsic i essencial de l'organització territorial de
les Illes Balears, que permet fer més efectiva la participació de la ciutadania en

l'adopció de decisions, així com gestionar amb menor cost i major efectivitat les

competències locals.
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El Fons en qüestió és especialment important pels municipis menors, pels que és vital
rebre l'assignació pertinent per a poder fer front a les despeses corrents i efectuar els

pagaments corresponents als proveïdors.

Donat que la reducció d'aquests recursos genera un greu problema als ajuntaments i,
en especial, als proveïdors de bens i serveis locals.

El grup municipal socialista de Puigpunyent presenta la següent

MOCiÓ

Instam al Govern de les Illes Balears a executar l'abonament del 100 % del Fons
de cooperació local als ajuntaments de les Illes Balears dins l'any 2011, tot i que
provocarà un desequilibri pressupostari en el pressupost municipal de l'exercici 2011 ja
que està contemplat en les previsions inicials del mateix.

Demanam al Govern autonòmic que ens faci arribar un calendari detallat de

quan s'efectuaran els pagaments.
Instam al Govern de les Illes Balears a que ens informi de les transferència

corrents previstes per 02012."

El Sr. Antonio Deudero, regidor popular, proposa una esmena a aquesta moció i que
en el seu lloc s'aprovi el següent text:

"L'actual equip de la Conselleria d'Administracions Públiques es va trobar amb un

pressupost inicial del 2011 per al Fons de Cooperació Local de 16.799.575 €.

D'aquesta quantitat, 3.000.000 € s'havien destinat (via modificació de
amortització de deute per part de l'anterior Govern.

crèdit) a

Altres 10.375.594 € estaven bloquejats, el bloqueig es va realitzar, també per part de
l'anterior Govern, com a mesura del Pla de Sanejament, que per dues vegades va

ser presentat a Madrid i per dues vegades el varen rebutjat.

Després de les eleccions, Elena Salgado va instar a l'actual Govern a presentar un

altre Pla de Sanejament. Es varen fer millores però sense poder modificar la situació de

bloqueig de la partida del Fons de Cooperació.

El Pla va ser aprovat, continuant per tant els 10.375.594 € bloquejats, i per tant no se'n

pot disposar. Actualment és com si no existissin, ja que formen part del paquet de

mesures que permet, entre altres coses, a la CAlB endeutar-se per fer front a les seves

despeses.

En definitiva, queden 3.799.528 € per fer front

25%
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entre els ajuntaments de les illes les asignacions que lis corresponen d'acord amb el
que disposa la Llei municipal i de règim local de 2006.

L'esmena de substitució seria la següent:

La moció pretén:
Comprometre el Govern amb una objecte de impossible cumpliment si es vota a favor
(per cert, per culpa de la gestió de l'anterior Govern, com es posa de manifest en

l'argumentació que hi ha més endavant), o

Provocar que els regidors del PP votin en contra de la moció i així fer veure que no

vetllen pels interessos de l'ajuntament.

"1. L' Ajuntament de Puigpunyent constata la mala gestió feta del Fons de Cooperació
Municipal per part de l'anterior Govern autonòmic, tota vegada que va destinar una

part de l'assignació prevista per a 2.011 a amortització de deute, i a més va bloquejar
una altra part important de l'assignació amb motiu del Pla de Sanejament que va

elaborar i proposar al Ministeri d'Economia i Hisenda, i que va esser rebutjat.

2. L' Ajuntament de Puigpunyent insta el Govern de les Illes Balears a regularitzar la
situació del Fons de Cooperació Municipal tant prest com sigui possible, fent efectiu
dins l'any 2.011 el 25% de l'import corresponent, comprometent el 75% restant també a

càrrec dels Pressuposts de 2.011, i fent la oportuna previsió pressupostària l'any 2.012
per tal que es consignin les quantitats que corresponguin segons la legislació vigent."

El regidor Sr. Toni Marí contesta que des de I' Ajuntament es demanen unes solucions i
creu que els regidors de l'oposició tenen el deure moral de defensar els interessos de
I' Ajuntament.

La regidora Sra. MargalidaMoreil manifesta que confiava en que la moero seria
aprovada per consens i que el seu grup defensa els interessos del poble i si per part
d'uns organismes hi havia uns compromisos s'han de complir.

El portaveu del partit popular contesta que s'hauria d'haver demanat fa uns mesos,

quan hi havia l'anterior equip de govern en el Consell i no s'ha de fer creure a la gent
que el partit popular està en contra del poble.

El Sr. Batie afegeix que no es pot votar l'esmena del Partit Popular i que demana el
compliment dels compromisos adquirits per part del Govern i, si ara no és possible el

pagament del cent per cent deute, que, al menys, hi hagi una previsió per poder
pagar als proveïdors.
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Asociaciones por la Custodia Compartida a la qual després d'exposar una sèrie de
motius es demana que l' Ajuntament de Puigpunyent recolzi la guarda i custòdia

compartida, malgrat no hi hagi acord entre els pares i per això l'esmentada associació
demana que l' Ajuntament adopti el següent acord:

"Esta Corporación Municipal, siempre en su obligación de velar por el mejor interés de
los menores y por reivindicar y defender los derechos civiles de los ciudadanos adultos

y niños, donde son vulnerados, acuerda:
1.- Considerar la figura jurídica de la "Guarda y Custodia Compartida" de los hijos
como el mayor garante del interés superior de los mismos, el cual es por encima de

cualquier otro, el continuar compartiendo sus vidas en igualdad temporal espacial y
legal, con sus dos progenitores.
2.- Considerar que la guardia y custodia compartida constituye un derecho
fundamental de los menores, así como el recurso jurídico y familiar que de modo
general asegura la igualdad de las partes en estos procesos, impidiendo que uno de
los progenitores se eleve con el monopolio exclusivo. de los menores, con el riesgo de
utilización y manipulación de los mismos.
3.- Instar al legislador a que modifique el código civil para que éste recoja el ejercicio
de la guada y custodia compartida desde el mismo momento en que se presenta
ante el juzgado una demanda de separación o divorcio, salvo los casos excepcionales
que puedan producirse. El poder judicial deberá velar por este derecho básico de los
menores.

4.- Desde el ámbito de responsabilidad municipal, esta Corporación se compromete a

transmirtir los valores de igualdad y de corresponsabilidad parental que comportan la
Guarda y Custodia Compartida, a todos sus órganos y muy especialmente en el área
de familia, igualdad y en la de servicios sociales.
5.- Instar a las Cortes Generales para que de modo urgente aborde las modificaciones

legales pertinentes en el Código Civil de manera que figure la Guarda y Custodia

Compartida como un derecho del menor que se ha de otorgar de modo general aún
en defecto de acuerdo de las partes, considerando igualmente las interacciones

negativas que se producen con la Ley de Violencia de Género.

Elévese estamoción a los siguientes órganos institucionales solicitando la aprobación
de la misma:

Congreso de los Diputados
. Mesa del Congreso
Grupos parlamentarios
Comisión de Justícia
Comisión de Igualdad

Senado
Mesa del Senado

Grupos parlamentarios
Comisión de Justicia
Comision de Igualdad

Defensor del pueblo de España y de cada CCAA.

Consejo General del Poder Judicial
Tribunal Constitucional
Fiscalia General del EStado
Cortes y Parlamentos de todas las Comunidades Autònomas"

El Sr. Deudero contesta que amb aquesta moció no es té en
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específic de les Illes Balears i que les sentències judicials, si no hi ha cap cas especial, ja
es té en consideració aquesta custòdia compartida.

La regidora Sra. Margalida Morell manifesta que farà un vot personal, ja que considera
que el primer són els infants i creu que no s'ha de donar la custòdia compartida sense

tenir en compta cada cas de forma particular, s'ha d'intentar arribar a acords i valorar
la situació dels infants i intentar que aquest gaudeixi sempre de la millor situació
possible.

La regidora Sra. Marissa Pla afegeix que ja que la tònica actual és donar la custòdia

compartida, creu innecessària aquesta moció.

El portaveu del partit popular diu que per defecte ja es dóna la custòdia compartida i

que a manca d'acord, es dóna a un dels pares.

La regidora Sra. Verger manifesta que s'abstindrà ja que considera que no s'ha

d'adoptar una norma general i s'ha d'estudiar cada cas en particular.

El regidor Sr. Jose Frias pensa que el jutge hauria de tenir en consideració els informes
que un equip de professionals han d'emetre a l'hora d'atorgar o no l'esmentada
custòdia.

Posada la proposta a votació es aprovada amb el següent resultat:

Vots en contra: des. de les regidores Maria Lluïsa Pla i Margalida Morell.
Abstencions: quatre, dels regidors Antoni MarL Teresa Pont, José Frias i Caterina Verger.
Vots a favor: tres, del batle Gabriel Ferrà, i els regidors Maria Isabel Martin i Antonio
Deudero.

8è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:
25 DE JULIOL, 1, 8, 17, 22 I 29 D'AGOST, 5, 12, 19 I 26 DE SETEMBRE DE 2011.

Pel que respecta a l'acta de dia 8 d'agost, el portaveu popular demana si es paga
l'assegurança del vehicle a una de les treballadores familiars o a les dues. El Sr. Batie
contesta que, malgrat a aquesta reunió s'acorda pagar a una d'elles, a una altra
sessió s'acorda també pagar-la a l'altra.

El Sr. Toni Marí afegeix que aquesta mesura és transitòria ja que s'estudiarà una altra
manera de compensació de l'ús del cotxe particular en el seu treball.

De la mateixa reunió el Sr. Antonio Deudero demana si ja s'ha atorg
dels habitatges promoguts per l'entitat Es Joncar, el Sr. Toni Marí cont

En quan a la reunió de dia 17 del mateix mes d'agost, el Sr. Deuder

publicitat del canvi d'ubicació del local electoral, el Sr. Batie

publicarà a "l'ajuntament informa".
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També demana per què s'ha proposat l'Ajuntament d'Esporles per formar part del
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària, el Sr. Ferrà contesta que s'ha optat per
un Ajuntament de similars característiques al nostre i que tengui també estigui a la
Serra de Tramuntana.

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

De la sessió de dia 29 el Sr. Deudero demana a que es deu el pagament de 59.361
euros a l'empresa Saguibal, el Sr. Batie contesta que era el pagament de diferents
obres entre elles, els passos a nivells, les obres pluvials del carrer de la Vila i del carrer
de s'Estany, etc.

Considerant el pagament del 50 % de la factura dels treballs del parc verd, el portaveu
popular demana si s'ha pagat la resta. Se li contesta que no està pagat, però si
justificat i que estam pendents de rebre la subvenció per fer el pagament.

Referint-se a l'acta de dia 12 de setembre, el Sr. Deudero demana a que es deu la
petició d'un any de pròrroga pel projecte In-nova Terra. La regidora Sra. Margalida
Morell contesta que es un conveni amb el Govern per a la redacció del projecte per
fer una remodelació en el parc verd, s'ha fet amb un procés participatiu i considerant
que, se conformitat amb el conveni signat el pagament de la subvenció s'ha de fer
per anticipat, es va acordar sollicitor una pròrroga per executar l'activitat
subvencionada fins que el Govern de les Illes Balears ens pagui la quantitat
subvencionada.

DECRETS DE BATLIA DES DE 241/2011 FINS 300/2011.

Considerant que el Sr. Deudero manifesta que no han tengut temps per revisar els
decrets, s'acorda donar compta dels mateixos en un proper Ple.

9è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA 326/2011 I 328/2011 I POSTERIOR
RATIFICACiÓ.

Per part del Sr. Batie es dóna lectura als decrets 326 i 328 que fan referència al canvi
en algunes factures a presentar en el crèdit ICO i al canvi de dia de les reunions de la
Comissió informativa d'Obres i Urbanisme respectivament, s'acorda per unanimitat la
seva ratificació.

10è.- TORN D'URGÈNCIA

No es presenta cap proposta.

11 è.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Deudero manifesta que en el dia d'avui s'han celebrat dos plens i considerant la
situació econòmica municipal, proposa que els regidors renunciïn
indemnitzacions que els hi corresponen per un dels plens.

A continuació el mateix regidor demana al representant del partit soci
d'enviar els seus comunicats utilitzen la base de dades de l'Ajunt
afirmatiu deixin d'utilitzar-les i que demanin disculpes pel seu ús.
El batle contesta que en cap moment s'ha autoritzat la utilització
municipals per enviar comunicats del partit socialista.
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El portaveu popular contesta que es pot haver utilitzat una còpia de la mateixa.
El regidor socialista, Antoni Marí, respon que aquestes manifestacions s'hauran de
demostrar.
El regidor popular acaba dient que hi ha persones que no han autoritzat la utilització
dels seus correus per rebre informació del partit socialista.

Per últinY la regidora Sra. Maria Teresa Pons vol agrair l'ajuda que s'ha donat a

l' Associació Contra el Càncer per part de l' Ajuntament i donar les gràcies a totes

aquelles persones que d'una manera o l'altra han contribuït a que la recaptació hagi
estat un èxit.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22,10
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA QUINZE DE NOVEMBRE DE DOS
MIL ONZE.

Núm. de la Sessió:
Dio: 15 de novembre de 2011.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 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 lsern
Sr. Antoni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sra. Caterina Verger Andreu
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1) APROVACiÓ DELS SEGÜENTS EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT:

EXP. 5/2011 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES
EXP. 6/2011 SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA
EXP. 7/2011 CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB ROMANENTS DE
TRESORERIA I BAIXA PER ANULACiÓ DE CRÈDITS.

2) RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

3).- TORN D'URGÈNCIA

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1) APROVACiÓ DELS SEGÜENTS EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT:

EXP. 5/2011 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES
EXP. 6/2011 SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA
EXP. 7/2011 CRÈDITS EXTRAOR?INARIS, FINANÇATS AMB ROMAN
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Vista la necessitat d'efectuar transferències de crèdits entre aplicacions
pressupostàries de diferent grup de funció corresponents al Pressupost vigent, atès que
hi ha crèdit de diferents aplicacions pressupostàries que no es troben compromeses i es

preveu que el crèdit serà suficient per cobrir les despeses fins a final d'exercici, i d'altra
banda, hi ha altres aplicacions pressupostàries en què la previsió de crèdit és
insuficient.

Atès l'informe de la Secretària Interventora el dictamen de la Comisssió
Informativa d'Hisenda.

De conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5
de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals,

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 5/2011, en la modalitat
de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent grup de funció, d'acord amb
el detall següent:

Prog. Econ. , Descripció Modi'.

334 13000 PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS BASIQUES -8.000,00
334 13001 PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS COMPLEM -2.000,00

10.000,00

Descripció Modi'.

FONS SOCIAL FER FRONT DIFICULTATS ECONÒMIQUES -20.000,00

20.000,00

Prog. Econ. Descripció Modi'.

151 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES TÈCNIC MUNICIPAL -14.000,00
151 16000 SEGURETAT SOCIAL -1.000,00

,
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anun �n el ,�:gr,:ttte!tl \'-0\
Oficial de les Illes Balears per quinze dies, durant els quals els int r;§ssat 8(9'dr.rn ��;;

\
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient e

.ca-

��rà:;
definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenten re ornee: ,�enJ�
cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les." (l4!..!:J�Y'
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EXP. 6/2011 SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Atès que hi ha despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i per les

quals no hi ha crèdit suficient en el pressupost vigent per fer-hi front.

Vist l'informe favorable de la Secretària Interventora, així com el dictamen de la
Comissió Informativa d'Hisenda,

De conformitat amb els articles 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, mitjançant
el qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 6/2011 del

pressupost de l'exercici 2011 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb
romanent líquid de Tresoreria, de conformitat amb el següent resum:

ESTAT DE DESPESES

Proa. Econ. Descripció Modi'.

132 22200 COMUNICACIONS TElEFONIQUES 2.000,00 €

155 22103 COMBUSTlli3lES I CARBURANTS 6.000,00 €

155 22707 REDACCiÓ PROJECTES I ALTRES TREBAllS TÈCNICS 4.000,00 €

321 21201 CONSERV ACiO I MANTENIMENT ESCOlETA 500,00 €

312 21201 CONSERVACiÓ I MANTENIMENT CANERES MUNICIPALS 4.000,00 €

312 22100 ENERGIA ElECTRICA 700,00 €

312 22200 COMUNICACIONS TElEFONIQUES 1.000,00 €

321 22000 MATERIAL ORDINARI ESCOlETA INFANTil 1.200,00 €

334 21201 CONSERVo I MANTENIMENT CASA DE CULTURA 5.500,00 €

452 21000 CONSERVo I MANTENIMENT REC.HIDRÀULlCS 6.000,00 €

44] 22602 CAMPANYA TRANSPORT PÚBLIC 500,00 €

920 22400 PRIMES ASSEGURANCES 2.000,00 €

155 60901 AJARDINAMENT ES PONT 4.200,00 €

162 60900 MillORES PARC VERD 2.300,00 €

342 62201 PLAN E-2010. MUR POLISPORTIU 1.839,40 €

453 61900 PLA E. REPARACiÓ MUR COMEllAR 281,35 €

920 64100 PLAN E-201O. MODERNITZACiÓ AJUNTAMENT 175,86 €

011 33000 INTERESSOS PRESTECS �;q."., ,-.�€
011 91300 AMORTITZACIO PRESTECS I ����. lOo,6�
441 46200 CONVENI TARGETA CIUTADANA It. 'ï;? Q��o"€;\
922 46700 CONSORCIINFORMATICA ,3 -Jilllr'>;)I922 22601 ATENCIONS PROTOCOlARIES I REPRESENTATIV e .

"OO�"I

� :ç./
<!lJ/' \:/
"¡[EARS : .

....-;'
_.
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ESTAT INGRESSOS

60.266,61€87000 I ROMANENT TRESORERIA

SEGON.- Exposar el present expedient al públic mitjançant la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears per un termini de 15 dies hàbils durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple. L'expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenten
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les."

EXP. 7/2011 CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB ROMANENTS DE
TRESORERIA I BAIXA PER ANULACiÓ DE CRÈDITS.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Atès que hi ha despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i per les

quals no hi ha crèdit en el pressupost vigent per fer-hi front.

Vist que es disposa de Romanent de Tresoreria positiu i es poden donar de baixa o

anular crèdits de diferents aplicacions pressupostàries

Vist l'informe favorable de la Secretària Interventora, així com el dictamen de la
Comissió Informativa d'Hisenda,

De conformitat amb els articles 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, mitjançant
el qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar iniCialment l'expedient de modificació de crèdits 7/2011 del

pressupost de l'exercici 2011 en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb
romanent líquid de Tresoreria i baixes per anulació de crèdits, de conformitat amb el

següent resum:

Crèdit extraordinari finan ot amb romanent de tresoreria

Pro. Econ. Descripció Modif.
931 35200 INTERESSOS DE DEMORA DEVOLUCIO ICO KNOSSOS 5.154,06

IMPERMEABILITZACiÓ I AILLAMENT COBERTA SALÓ
334 62301 PARROQUIAL 9.744,00
162 64800 LEASING CAMIO 10.638,90
162 35800 INTERESSOS LEASING CAMIO 279,25

87000 ROMANENT TRESORERIA
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er anulació de crèdits

Modif.

674,35

1551 64800 1 LEASING MINICARREGADORA -674,351

SEGON.- Exposar el present expedient al públic mitjançant la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears per un termini de 15 dies hàbils durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple. L'expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant I' esmentat termini no es presenten
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les."

En el debat posterior, el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que és tracta del
funcionament ordinari del Pressupost i de la gestió pressupostària, si be, no poden votar
a favor perquè necessiten conèixer la situació general de l'Ajuntament. S'han fet
sol-licituds i s'està pendent de revisar factures i situació comptable.

L'equip de govern si que te una visió global de la situació de I' Ajuntament i pot
aprovar aquestes modificacions de crèdit però el grup PP no te aquesta visió i. per
tant, no pot votar a favor.

El Sr. Batie vol reiterar la convidada al PP per conèixer la situació global de
I' Ajuntament, i poder consultar factures i dades comptables.

Sotmès l'assumpte a votació, la proposta és aprovada per 6 vots a favor dels regidors
del PSOE i Independents i 3 abstencions dels regidors del PP

2) RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Davant l'existència de crèdits d'altres exercicis pressupostaris, és necessari dur a terme
el seu reconeixement en l'exercici actual.

Vist que és possible el seu reconeixement amb càrrec a aplicacions pressupostàries de

pressupost en vigor.

Vist l'informe de la comissió informativa d'hisenda, i de conformitat amb el que disposa
l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar el reconeixement dels crèdits següents,
exercicis anteriors i aplicar amb càrrec al Pressupost de

corresponents crèdits, amb càrrec a l'aplicació pressupostaria qu
qual se'n ha realitzat la corresponent retenció."

ACTA PLE EXTRAORDINARI 15/11/2011 107



0480158 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

En el debat posterior, el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero, manifesta que vol
reiterar el mateix argument que per l'acord anterior, relatiu als expedients de
modificacions de crèdits.

Sotmès l'assumpte a votació, la proposta és aprovada per 6 vots a favor dels regidors
del PSOE i Independents i 3 abstencions dels regidors del PP

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21: 15
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

terventora,
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I NOU DE NOVEMBRE DE DOS MIL ONZE.

Núm. de la Sessió:
Dio: 29 de novembre de 2011.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 45 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Caterina Verger Andreu
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2n.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS ALS PATRONATS DE CULTURA I ESPORTS.

3r.- APORTACiÓ DE L'AJUNTAMENT A LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL COL -LEGI
PUIG DE NA FÀTIMA.

4t.- ELECCiÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

5è.- APROVACiÓ CERTIFICACiÓ NÚM. 10 DE LES OBRES DE REHABILITACiÓ I MILLORA DEL
CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

6è.- ACTA DE RECEPCiÓ DE LES OBRES DE REHAILITACIÓ I MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE
PUIGPUNYENT.

7è.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACiÓ A LA RETIRADA
DEL RECURD D'INCONSTITUCIONALITAT DEL MATRIMONI ENTRE PERSONES DEL MATEIX

SEXE,

2.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE.

8è.- CONTROL EQUIP DE GOVERN:

ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL

DECRETS DE BAlLlA DES DE 339/2011 FINS 393/2011.
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9è.- TORN D'URGÈNCIA.

lOè.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

lr.- APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LES SESSIONS ANTERIORS.

El Sr. Batie dona compte de les següents actes de les sessions celebrades pel Ple de la

Corporació:

Acta de la sessió extraordinària celebrada en data 25 d'octubre de 2011 per a

I' elecció dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals de
dio 20 de novembre de 2011 .

Acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 d'octubre de 2011, es deixa
sobre la mesa.

Els membres presents acorden per unanimitat l'aprovació de l'acta de la sessió
extraordinària de dia 25 d'octubre de 2011

2n.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS ALS PATRONATS DE CULTURA I ESPORTS.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Atès que de conformitat amb els Estatuts dels Patronats de Cultura i Esports, el Ple de
I' Ajuntament ha de dur a terme el nomenament de tres membres, es proposa al Ple de
la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Nomenar com a membres del Patronat de Cultura a les següents persones:

Miquel Àngel Aguiló Motos
Just Hernández Marí
Eladio Tomas Arruga.

SEGON.- Nomenar com a membres del Patronat d'Esports a les següents persones:

Macià Marí Enseñat
Bartomeu Bauzà Martorell
Joan Miquel Bosch Company."

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per 6 vots a favor (3 del grup
Independents i 3 del grup PSOE) i 3 abstencions del grup PP.
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La regidora Sra. Marissa Pla explica que aquest any es proposa que l'aportació de
I' Ajuntament a les activitats complementaries sigui més ajustada, com a conseqüència
de la situació econòmica. L'any 2010-2011 es varen aportar 2.300€ i per a l'any 2011-
2012 es proposa fer una aportació de 950€.

També s'ha de dir que la proposta de la retallada ve també des de l'escola.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar una aportació per a les activitats complementàries de 950€ pel curs

2011-21012, de conformitat amb el programa i pressupost abans esmentat.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.

4t.- ELECCiÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

" Atès que en el mes de setembre es va iniciar el procediment per dur a terme
l'elecció del Jutge de Pau substitut de Puigpunyent

Atès que, de conformitat amb el que estableix l'article 1Ol.2 de la Llei 16/1985, de 1 de

juliol, del poder judicial, així com l'article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels

jutges de pau, l'elecció del Jutge de Pau i del seu substitut s'ha d'efectuar pel Ple de
la Corporació amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les

persones que, reunint les condicions legals, així ho sol ücltln.

Atès que la el Reglament abans esmentat preveu que si no hi hagués sol·licitants, el Ple

de la Corporació elegirà lliurement amb subjecció als mateixos requisits de

procediment.

Atès que dins el termini establert, no s'ha presentat cap sol·licitud,

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Elegir com a Jutge de Pau substitut al Sr. Fèlix Ferrer Rotger.

SEGON.- Remetre al Jutjat Degà el present Acord per tal de que es procedeixi al seu

nomenament."

En el debat posterior, el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero, vol donar l'enhorabona

per l'elecció, és una bona notícia.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.

CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:
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"Vist que en data 23 de novembre i registre d'entrada 2057 es va presentar a aquest
Ajuntament la certificació núm. 10 corresponent a les obres de Rehabilitació i millora
del centre urbà de Puigpunyent", per import de 7.288,44 €, que correspon amb l'import
de la factura presentada per la UTE PUIGPUNYENT en relació a les obres esmentades.

Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Reconèixer l'obligació en favor de la UTE PUIGPUNYENT per import de
7.288,44€ pel concepte de certificació núm.lO de les obres de Rehabilitació i millora
del centre urbà de Puigpunyent.

SEGON.- Aprovar i ordenar el pagament de l'esmentada factura per l'import
esmentat.

TERCER.- Dur a terme els tràmits pertinents per tal de justificar l'aprovació de les
esmentades factures davant la Direcció general d'Arquitectura i Habitatge,
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, tot i

que es tracta d'una obra subvencionada per l'esmentada Conselleria.

QUART.- Donar compte del present acord al departament de comptabilitat pel seu

coneixement i efectes".

En el debat posterior, el portaveu del grup PP, Sr. Antonio Deudero, demana si és la
darrera certificació i el Sr. Batie respon que no, encara falta la final.

El portaveu del PP demana quin percentatge hi ha pagat i el Sr. Batie respon que
pagat poc però certificat quasi el 100%.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per 6 vots a favor (3 del grup
Independents i 3 del grup PSOE) i 3 abstencions del grup PP.

6è.- ACTA DE RECEPCiÓ DE LES OBRES DE REHAILITACIÓ I MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE
PUIGPUNYENT.

El Sr. Batie explica que l'acta de recepció s'havia convocat per dia 30 de novembre

però hi ha hagut diversos factors, com la col Iococló de papereres, rejuntat de

pavimentació, que pel mal temps no s'ha pogut executar, i altres acabats que s'han
demorat, i per la qual cosa s'ha posposat per més endavant.

El portaveu del PP demana si passa res pel tema de terminis i el Sr. Batie respon que no,

que per part de la Conselleria se'ns va concedir una pròrroga fins dia 21 de desembre.
El portaveu del PP vol donar l'enhorabona per la notícia ja que no en tenien
coneixement.
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DEL RECURO D'INCONSTITUCIONALITAT DEL MATRIMONI ENTRE PERSONES DEL MATEIX
SEXE,

El Sr. Atie dona la paraula al portaveu del grup PSOE per tal de que procedeixi a la
lectura i explicació de la moció presentada pel seu grup.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí dona la paraula a la regidora Sra. Caterina Verger,
que dona lectura de la proposta que diu així:

"La Llei 13/2005, d'l de juliol, per la qual es va modificar el Codi Civil reconeixent el dret
a contraure matrimoni a les parelles del mateix sexe, constitueix un dels grans avenços
en igualtat del col.lectiu de lesbianes, gais i bisexuals i ha servit d'exemple i inspiració
per a l'ampliació de les llibertats en molts altres països. Amb l'aprovació d'aquesta Llei
es va produir un històric avanç en l'equiparació legal d'un col.lectiu que ha estat
oblidat i discriminat al llarg del temps. L'aprovació del dret al matrimoni per a parelles
compostes per persones del mateix sexe ha suposat un avanç democràtic que amplia
la protecció legal a aquesta realitat familiar, tant a les parelles com als seus fills i filles, i

suposa, després de dècades d'invisibilitat i marginació, un reconeixement de la seva

dignitat en una societat avançada, plural i diversa. Aquest fet ha de produir satisfacció
no només en el col.lectiu afectat, també en el conjunt de la ciutadania en la mesura

que suposa una ampliació de drets i llibertats.

La igualtat d'un col.lectiu ha de ser completa o, per contra, no ho és. Per aquesta raó
és vital respectar la llibertat de gais, lesbianes i bisexuals per triar, en cas de voler
consolidar la seva unió des del punt de vista legal, entre un enllaç en matrimoni o per
una unió de parella de fet, només així la unió de aquestes persones es produirà en

igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.

El 30 de setembre de 2005 el Partit Popular va interposar un recurs d'inconstitucionalitat

que qüestiona el reconeixement del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe,

oposant-se d'aquesta manera a aquesta igualtat de facto en l'accés al matrimoni i les

conseqüències legals que això suposa per les persones gais, lesbianes i bisexuals. La

presentació d'aquest recurs ha suposat una amenaça des d'aleshores per a totes

aquelles persones que aspiren a viure en igualtat i. especialment, per a milers de
famílies compostes per gais, lesbianes i bisexuals, amb els seus respectius fills i filles, que
fa sis anys pendents de una sentència que resolgui definitivament un recurs que només

persegueix anular l'extensió de drets i llibertats, que no perjudica a ningú i sí implica
dignitat i felicitat per a moltes famílies.

Per això, i d'acord amb el que estableix el Reglament Orgànic del Ple, el Grup
municipal Socialista presenta la següent

a

d'inconstitucionalitat que qüestiona el dret al matrimoni entre persone
presentat davant el Tribunal Constitucional.
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2. Donar trasllat d'aquesta moció a l'associació Ben Amics situada al carrer

Conqueridor, n
o 2 - principalment Palma 07001 ia la Federació Estatal de Lesbianes,

Gais, Transsexuals i Bisexuals situada al carrer Infantas, 40 - 1 o dretMadrid28.004"

En el debat posterior, el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que la moció fa una

sèrie de mencions que no es corresponen amb la realitat jurídica. El marc legal de
l'Estat espanyol ja garantia la igualtat de condicions.

Segueix dient que estan sorpresos de que un recurs que es va interposar l'any 2005, es

presenti la moció en el 20 11. Creiem que la finalitat d'aquesta moció és intentar
desviar l'atenció del que realment preocupa als ciutadans.

Pel fet de que hi hagi un recurs en el Tribunal Constitucional, no vol dir que els drets no

continuïn vigents, ja que es respecta sempre el marc legal. El recurs no és cap
amenaça a cap col-lectiu. sinó lo que vol es posar els conceptes en ordre.

Els homes i les dones són iguals en drets i deures, el problema sorgeix en el tema del

conceptes, ja que no es pot emprar el mateix concepte i les mateixes paraules per
coses distintes, com és el matrimoni.

El regidor del PSOE, Sr. Toni Marí demana si el fet de canviar la definició ja ho arregla
tot. Es pot dir a la Reial Acadèmia que canviï la definició i ja està arreglat.

El portaveu del PP diu que no ja que la Reial Acadèmia defineix segon criteris històrics.

La portaveu de grup Independents, Sra. Margalida Morell creu que si el problema és la
definició creu que no hi ha el perquè haver de tornar enrera. Ha estat un dels grans
avanços dels darrers anys i incidir amb el mateix tema és tronar enrera.

El portaveu del PP diu que han votat a favor del PP en les darreres eleccions un 40%,
per la qual cosa hi estan d'acord un 40% de la població.

La regidora del PSOE, Sra. Caterina Verger diu que si és així, estan en contra un 60% de
la població.

El Sr. Batie diu que si no hi ha aportacions noves es passa a la votació. Sotmesa la
moció a votació, és aprovada per 6 vots a favor ((3 del grup Independents i 3 del grup
PSOE) i 3 vots en contra del grup PP.

2.- MOCiÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE.

El portaveu del grup PSOE dona la paraula a la regidora Sra. Caterin

procedeix a la lectura de la moció que diu així:

"MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA A L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT QUE PRES
PER A LA SEVA APROVACiÓ, AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTER
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
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Un any més commemorem el dia 25 de novembre com a Dia internacional contra la
violència de gènere, i un any més, des del Grup Socialista, volem traslladar un missatge
en positiu: que és possible sortir de la violència amb la colloboroció social i sobretot
amb la perseverança institucional en la continuïtat de polítiques d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.

L'aprovació de la llei integral contra la violència de gènere l'any 2004 va suposar
introduir en el cor de I' agenda política el fenomen de la violència cap a les dones i
l'articulació de mesures de protecció, així com una sèrie de drets i prestacions per a les
dones víctimes de maltractaments i els seus fills, protecció institucional que només és

possible quan s'interposa una denúncia.

En aquests anys des del Govern d'Espanya s'han incrementat els recursos policials
especialitzats, s'han coordinat i integrat totes les capacitats disponibles, s'han
instrumentat eines per determinar la situació de rise de les víctimes, s' ha apostat per la

protecció personalitzada i s'han impulsat actuacions en el marc de la Unió Europea.

Totes les institucions tenen l'obligació legal de promoure la igualtat d'oportunitats entre
dones i homes i de transversalitzar la igualtat de gènere a les seves polítiques públiques.
Totes les institucions, des de les locals, passant per les insulars i autonòmiques s'han

d'implicar i coordinar els seus recursos per socialitzar envers la igualtat i lluitant de
manera efectiva contra el sexisme en totes les seves manifestacions i actituds. La crisis
no pot servir d'excusa per justificar les retallades en les polítiques d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes i no pot ser motiu de baixar la guàrdia.

Malauradament, hem de lamentar que en les darreres setmanes hi hagi hagut una

altre víctima mortal a Mallorca, una jove de vint-i-quatre anys, na Núria Oriol, essent

aquesta la segona víctima mortal de violència de gènere a la nostra illa en el que
portam d'any. L'arxipèlag balear compta amb la tercera taxa més alta de denúncies

per violència contra la dona a tota Espanya, 18,73 denúncies per cada 10.000
habitants, la qual cosa mostra la confiança de les dones en les nostres institucions per
sortir de la seva situació de violència i la necessitat d'institucions en alerta permanent
per no davallar la guàrdia davant del sexisme i la violència masclista.

Avui més que mai els organismes d'igualtat són imprescindibles per desenvolupar
polítiques actives d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i impulsar mesures

correctores de les desigualtats de gènere. Cal assentar les passes donades en aquesta
matèria contra aquells que desprestigien les polítiques d'igualtat i el feminisme com a

teoria política de la igualtat d'oportunitats que tants de canvis socials, polítics i de
relacions interpersonals entre homes i dones ha possibilitat.

ACORDS:
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El Ple de l'Ajuntament de PUIGPUNYENT insta el Consell de Mallorca a continuar amb els
ajuts a les dones víctimes de violència de gènere, recollits a l'article 27 de la llei de
mesures de protecció integral de les dones víctimes de violència de gènere i
consolidats legalment la passada legislatura.

El Ple de l'Ajuntament de PUIGPUNYENT exigeix a la directora de l'Institut Balear de la
Dona que prestigii aquest organisme, coordini polítiques transversals i posi a disposició
de les dones víctimes de violència de gènere tots els recursos assistencials possibles per
les dones víctimes de violència de gènere i els seus infants.

El Ple de l'Ajuntament de PUIGPUNYENT insta el Parlament de les Illes Balears a aprovar
una nova llei d'igualtat que derogui la llei per la dona 12/2006, que ha quedat
obsoleta arran d'una llei de rang superior més ambiciosa.

El Ple de l'Ajuntament de PUIGPUNYENT insta el Govern de les Illes Balears a promoure la

igualtat i la coeducació als centres educatius, no sostenint amb fons públics aquells
centres educatius que promoguin el sexisme a través de la segregació escolar. "

Una vegada llegida la moció, el grup Independents proposa incloure a la moció, en

l'apartat dels acords el següent text, de conformitat amb l'escrit que ha remès a

l'Ajuntament l'Institut Balear de la Dona:

" El Ple de l' Ajuntament de Puigpunyent, acorda, reafirmar-se en el compromís de
treballar per una justa reparació, per prevenir les formes de discriminació i violència
contra les dónes. penalitzar-les i assistir i protegir a les dones que la sofreixen, a

estimular la participació i atendre les necessitats pròpies de les dones."

El portaveu del grup PP diu que si se pogués fer una distinció entre l'exposició de
motius i els acords, estarien d'acord amb l'exposició de motius i no amb els acords.
Així mateix, el portaveu del PP> diu la moció fa referència a una nova llei d'igualtat i
demana al PSOE que proposi una llei al Parlament ja que el PSOE té grup parlamentari.
Diu que si la llei és del 2006 i ha quedat obsoleta, perquè no han presentat una nova

llei aquests darrers anys.
Pel que fa al sosteniment amb fons públics de centres educatius que promoguin el
sexisme a través de la segregació escolar, el portaveu del PP diu que ja no hi ha cap
centre educatiu d' aquest tipus.
En quan a l'exigència a la directora de l'Institut Balear de la Dona, el portaveu del PP
creu que aquesta persona ja esta fent la seva tasca.
Pel que fa a la reclamació al Consell de Mallorca per continuar amb els ajuts de la

passada legislatura, el portaveu del PP creu que amb aquesta reclamació sembla que
el PSOE no te cap consciència de la situació econòmica del Govern de les Illes Balears

ja que aquestes ajudes no estan pressupostades i es cerquen recursos d'altres
institucions que puguin fer front a aquestes despeses.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni MarL diu que estan d'acord amb introduir l'a ���1�;�¿::��
grup Independents, si be, pel que fa a les manifestacions fetes pel grup ,c!Ycre(Jlli\\6--J-,

(,..;��.,:sempre tindran �Is mateixos arguments econòmics. L'exposició de motius � és rîs .ryf�srr z
que donar contingut als acords que es pretenen votar, per la qual cosa, es ���DI '"<
separar. s. -� .:_(-rr

�' />.. y;¿;
�/itnRs �A

�.��'"
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La regidora Sra. Marissa Pla diu que li sembla molt trist que per un tema econòmic

s'estigui marginant a un col �ectiu important.

El portaveu del PP diu que lo que s'ha suprimit és la Direcció Insular per evitar

duplicitats amb l'Institut Balear de la Dona, que assumirà les ajudes que fins ara es

donaven. Es tracta de unificar en una sola institució les mateixes competències.

La regidora Sra. Maria Teresa Pons, diu que pel grup PP també són importants les

ajudes però s'han d'evitar duplicitats.

El Sr. Batie diu que a banda de la unificació, és un tema de prioritats d'inversió
econòmica. És un dels llocs on menys s'ha d'escatimar.

Sotmesa la moció a votació, és aprovada per 6 vots a favor ((3 del grup Independents
i 3 del grup PSOE) i 3 vots en contra del grup PP.

8è.- CONTROL EQUIP DE GOVERN:

ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL

DECRETS DE BAlLlA DES DE 339/2011 FINS 393/2011.

El Sr. Batie explica que les actes de la Junta de Govern i els Decrets no s'han pogut
remetre en temps als membres del Ple, per la qual cosa, es deixa el control de l'equip
de govern per a la propera sessió.

La resta de membres de la Corporació estan d'acord amb la decisió ..

Pel que fa als acords de Junta de Govern i decrets de la sessió anterior (Ple del mes

d'octubre) no hi ha res a dir.

9è.- TORN D'URGÈNCIA.

No se'n formula

10è.- PRECS I PREGUNTES.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero vol fer els següents:

Fer constar que no es fa un nomenament del jutge de pau, sinó que es fa una

proposta.
Quin pressupost té la cadira per a discapacitats de la Casa de Cultura? El Batie respon
que no se sap ja que forma part del projecte d'obres de reforma de la Casa de
Cultura, en el marc de la convocatòria de subvencions per eliminació de barreres

arquitectòniques, però es mirarà en el projecte.



0480168 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ristina Pou Bosch
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA TRETZE DE DESEMBRE DE DOS MIL
ONZE.

Núm. de la Sessió:
Dia: 13 de desembre de 2011.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 00 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Caterina Verger Andreu
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

lr.- RATIFICACiÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSiÓ

2n.- APROVACiÓ DE LA RECEPCiÓ DE LES OBRES DE REHABILITACiÓ I MILLORA DEL
CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1 r.- RATIFICACiÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSiÓ

El Sr. Batie explica que la urgència de la sessió ve motivada arrel de la visita i l'informe
de la direcció facultativa de les obres de data 12 de desembre, segons els quals, les
obres es poden rebre, si be falten diversos treballs d'acabat que resten pendents
d'actuacions posteriors per part de Endesa.

Sotmesa la urgència a votació s'aprova per unanimitat la referida urgència.

2n.- APROVACiÓ DE LA RECEPCiÓ DE LES OBRES DE REHABILITACiÓ I MILLORA D��.....

CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT. ,\. DE Pu/.
El Sr. Batie explica que l'acta de recepció s'ha convocat per dijous di $�� ��
desembre a les 09:30 hores. � \ ).�l � �

Z '>"� tn

Així mateix dona compte de l'informe de la direcció facultativa de dat 8J.2 ��_b..;, �
desembre, segons el qual únicament falten treballs de pavimentació de diverse

ts-

n

que es duran a terme una vegada Endesa dugui a terme els treballs de soterrame

cablejat, previst per dia 21 , ínstol íocíó de papereres, que es durà a terme
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possiblement abans de la recepció i l'aportació de diversa documentació.

Atès que els treballs pendents no són obstacle per poder rebre l'obra, es proposa al Ple
de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Autoritzar al Sr. Batie a signar l'acta de recepció, fent constar les obres

pendents d'executar.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero demana quan de temps estarà Endesa a

soterrar cablejat i el Sr. Batie respon que seran més o menys 2 o 3 dies.

El portaveu del PP demana si es rebrà l'obra abans de fer les proves d'enllumenat, tal i
com consta en la pàgina 8 de l'informe tècnic. El Batie respon que aquest punt fa
referència a un tipus de capsa elèctrica que no quedava molt clar si era l'adequada.
Si be, quedarà reflectit a l'acta de recepció que queda pendent el correcte
funcionament de la instal ·Iació elèctrica.

El regidor del PP, Sr. Jose Frias demana si els veïns han fet les obres de les façanes i el
Batie respon que ho han fet tots menys 2, un està a l'espera del soterrament de

cablejat per poder pintar la façana i un altre que no pot fer les obres per motius
econòmics.

El portaveu del PP demana si el tema del rejuntat de paviment es solucionarà i el Batie

respon que l'empresa s'ha compromès a fer-ho una vegada Endesa hagi soterrat

cablejat i retirat els pals d' electricitat per tal d' aprofitar fer el paviment afectat pels
pals i el rejuntat al mateix temps. També es farà constar a I' acta de recepció.

El portaveu del PP demana si el trasllat del quadre d' enllumenat a que es refereix la

pàgina 4 de l'informe tècnic es farà prest i el Batie respon que possiblement també es

farà dia 21.

El portaveu del PP diu que seguiran amb la mateixa línia que sempre en relació a

aquest projecte, ja que es tracta d'un projecte que no han recolzat des del principi, si
bé, troben que és una bona notícia que es pugui rebre i complir amb els terminis que
marca la convocatòria de subvenció, per tal de no tenir problemes per rebre els
doblers de la subvenció.

El Sr. Batie, per acabar, diu que dijous dia 15 serà l'acta de recepció.

Sotmès l'assumpte a votació, s'aprova la proposta per 6 vots a favor (3 del grup
Independents i 3 del grup PSOE) i 3 abstencions del grup PP.
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-SET DE DESEMBRE DE DOS MIL ONZE.

Núm. de la Sessió:
Dia: 27 de desembre de 2011 .

Hora: 20 hores i 40 minuts a 21 hores i 45 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Antoni Marí Enseñat, que actua en qualitat de president degut a l'absència del
batle per malaltia.
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
El Secretari interventor accidental, Josep Ramon Marques

ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA DE ESBORRANY DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2n.- APROVACIO CERTIFICACIO NUM 11 CORRESPONENT A LES OBRES DE REHABILITACiÓ
I MILLORA DEL CENTRE URBA DE PUIGPUNYENT PER UN IMPORT DE 15.919,62.

3è.-DONAR COMPTE DE LA MODIFICACiÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL DE MALLORCA
REFERENT AL SERPREISAL

4R.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

DECRETS DE BATLIA DES DE 394/2011 FINS 433/2011.

5E.- TORN D'URGÈNCIA

6è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ

1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA DE ESBORRANY DE LES SESSIONS ANTERIORS.

-�.�
El portaveu del partit popular Sr. Deudero manifesta que pel que respecta a l'ac

..�Et:b PI";.
dio 29 de novembre, en el primer punt sobre l'aprovació de les actes anterio .� va v/O
deixar pendent l'aprovació de l'acta de dia 25 d'octubre i únicament es v roya�� !.f .;�
l'acta. de nomenament dels membres de les meses electorals de les

'"7 ssadfs�r' il 7..
eleccions. ::; 1._,t.l,�,.¡l ;;;

\.:.� ���� I
�

A la m��ió presentada pel f?artit social�st'?' a .10 seva rèplica so�re el fome��e¿,I,R c"n.S ,/"Y.
protecció de la dona no va dir centres públics. SI no centres educatius. ":::�=�'.:./
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Pel que respecta a les actes de dia 15 de novembre i 13 de desembre de 2011
s'aproven per unanimitat i la de dia 29 de novembre de 2011 amb les objeccions fetes
anteriorment.

2n.- APROVACIO CERTIFICACIO NUM 11 CORRESPONENT A LES OBRES DE REHABILITACiÓ
I MILLORA DEL CENTRE URBA DE PUIGPUNYENT PER UN IMPORT DE 15.919,62.

El Sr. President dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Vist es va presentar a aquest Ajuntament la certificació núm. 11 de les obres de
Rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent", per import de 15.919,62€.

Vist que l'empresa contractista ja ha presentat la factura corresponent a l'esmentada
certificació i es conforme.

Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar la certificació abans esmentada per l'import relacionat.

SEGON.- Dur a terme els tràmits pertinents per tal de justificar l'aprovació de la factura
davant la Direcció general d' Arquitectura i Habitatge, Conselleria d' Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, tot i que es tracta d'una obra
subvencionada per l'esmentada Conselleria.

TERCER.- Donar compte del present acord al departament de comptabilitat pel seu

coneixement ¡ efectes".

El Sr. Deudero manifesta que seguint el criteri que ha tengut el seu partit fins ara, els

regidors populars s'abstindran a la votació.

PosQda la proposta a votació és aprovada per tres vots a favor ( dos del partit
socialista i un del partit independent) i tres abstencions del partit popular.

3è.-DONAR COMPTE DE LA MODIFICACiÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL DE MALLORCA
REFERENT AL SERPREISAL

El Sr. Marí dóna compta de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local el passat dia
19 d'aquest mes de desembre en el qual es va aprovar una addenda al conv :. J.. >."

col Ioboroció signat entre el Consell de Mallorca i aquest Ajuntament en da -fl'- dê� .¡"J/�
juliol de 1985 en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvament, mir �aI)UQ,�_.....,

�'Ó

qual s'afegeix a l'esmentat conveni el següent annex ¡s I (fJf'!r �
Z ',i'·�;" tI >-<

"ANNEX �¿� !;¡y
"Y,

Addenda al conveni de col iaboració signat entre el Consell de Mallorca i l'Aju �n.t;,'(,S
de Puigpunyent, en data 17 de juliol de 1985 en matèria de prevenció, extin

.-�---
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d'incendis i salvament

Parts
La Sra. Maria Salom Coll, presidenta del Consell de Mallorca, nomenada pel Ple de la

Corporació en data 25 de juny de 2011, actuant en nom i representació del Consell de
Mallorca.

El Sr. Gabriel Ferrà Martorell, batle de l'Ajuntament de Puigpunyent.

Antecedents

l. El Ple del Consell de Mallorca, en reunió de data 7 de maig de 1984 adoptà per
unanimitat la creació del Servei de Prevenció i d'Extinció d'Incendis i Salvament

(SERPREISAL) .

2. Com a conseqüència de la creació del SERPREISAL, en data 17 de juliol 1985 es va

signar un conveni entre les dues institucions amb l'objecte de regular la presentació
per part del Consell de Mallorca del servei de prevenció, extinció d'incendis i
salvament dins el terme municipal de l'ajuntament de Puigpunyent.

3: En data 15 de desembre de 2011 el Ple del Consell de Mallorca va acordar

a) Modificar l'acord de Ple de data 7 de maig de 1984 pel qual es va crear el Servei de
Prevenció i d'Extinció d'Incendis i Salvament (SERPREISAL) eliminant la necessitat de

que, per disposar del Servei, els ajuntaments de l'Ilia de Mallorca han d'aportar 1'1% del
seu pressupost.

b) Modificar la clàusula quarta de tots els convenis vigents per a la gestió de
SERPREISAL amb l'objecte de determinar que el Consell de Mallorca prestarà el Servei
de forma gratuïta.

Vists tots aquests antecedents i vist que l' Ajuntament de Puigpunyent ha prestat el seu

consentiment per a la modificació del conveni de colloboroció de referència, les

parts

ACORDEN

Modificar el paràgraf primer de la clàusula del conveni de col ícboroció signat entre
les parts en data 17 de juliol de 1985, per a la prestació del servei de prevenció,
extinció d'incendis i salvament dins el terme municipal de l'ajuntament de

Puigpunyent. Aquesta clàusula quedarà redactada de la forma que a continuació es

detalla:
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4R.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

El Sr. Deudero demana que a la convocatòria es detallin quines són les actes de les
Juntes de Govern que s'han de dur al Ple per poder tenir així un major control de les
reunions que s'han fet.

Acta de dia 3 d'octubre.- demana per què no es va aprovar l'acta de dia 26 de
setembre, el Sr. Marí contesta que el motiu era que encara no estava redactada.
A continuació el mateix regidor demana quin cost representa el conveni signat amb

Ajevi, el Sr. President es compromet a enviar-li una còpia d'aquest conveni.
També demana per que es va retirar l'aprovació del deute amb l'SGAE, el Sr. Marí
contesta que mancava concretar l'import exacte del deute.

Acta de dia 10 d'octubre.- el regidor popular demana per què no es va aprovar l'acta
de dio 3, el president contesta que no estova acabada de redactar.
Així mateix el Sr. Deudero demana si s'ha prorrogat el conveni de Teleassistència. El Sr.
Marí contesta que de moment s'ha prorrogat amb les mateixes condicions però que
aquestes podrien variar.

Acta de 17 d'octubre.- Després del pagament al concessionari de I'escoleta municipal
fet el més d'abril, s'ha fet algun altra? Demana el portaveu del partit popular. El

President contesta que no.

Acta de dia 24 d'octubre.- Considerant la devolució de l'aval feta a l'empresa
excavacions S'Horta per les obres d'abastament al nucli urbà de Son Serralta, el

portaveu popular demana si les avaries que s'han produit a la xarxa ja han estat
subsanades. La regidora Sra. Morell contesta que la primera avaria ja ha estat

arreglada, però que es va produir una altra posterior i s'ha enviat l'informe del tècnic a

l'empresa adjudicatària de les obres per que l'arregli.

Acta del 2 de Novembre.- El regidor Sr. Deudero demana aclariment sobre el

compromís fet a l'empresa Endesa. El Sr. President contesta que es un reconeixement
del deute i un compromís acordat amb l'empresa establint els terminis de pagament.

DECRETS DE BATLIA DES DE 394/2011 FINS 433/2011.

El portaveu popular manifesta que no ha rebut el decret 394 i el president contesta

que se li enviarà.
Pel que respecta al decret 406 el Sr. Deudero demana quan es col ·Iocarà el

comptador de la plaça de I' Ajuntament. La regidora Sra. Morell contesta que encara

no es té una data concreta de la seva posada en funcionament.

SE.- TORN D'URGÈNCIA

No se'n formulen.

6è.- PRECS I PREGUNTES.
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El regidor Sr. Deudero manifesta que la Direcció General d'Habitatge va accedir a

prorrogar la presentació de la documentació de les obres de la plaça de
l' Ajuntament, gràcies a aquesta pròrroga es podrà gaudir del màxim temps possible i
això es degut a la bona dispòsició del Govern de les Illes Balears.

El regidor Sr. Frias demana quan s'obrirà al trànsit el tram del camí que travessa la

plaça i el motiu de per què un cop finalitzades les obres no s'ha tornat a obrir, tal com

estava abans.

La regidora Sra. Morell contesta que encara no està decidit la delimitació ni si
es permetrà el trànsit de vehicles.

El regidor popular respon que es necessari tornar-ho a obrir ja que hi ha

negocis que estan perjudicats pel seu tancament.

La regidora contesta que la decisió s'adoptarà tenint en compte l'interès

general del poble.

El portaveu popular, Sr. Deudero, intervé dient que es un tema que s'hauria
de consensuar entre tots els grups.

La Sra. Morell manifesta que encara no està decidida la seva obertura, i que
hi ha la possibilitat que sigui una via de trànsit únicament oberta en casos puntuals, i

que hi ha una preocupació dels usuaris de la plaça que consideren que si s'obri al
trànsit pot representar un perill.

El Sr. Deudero contesta que si en el projecte aquest tram estava considerat
un vial, s'ha de respectar el projecte i obrir-ho el més aviat possible.

El Sr. Frias afegeix que si es tracta d'un tema de seguretat, també
l' Ajuntament s'hauria de preocupar d'altres possibles perills, com pot ser la instal ioció
de carpes per fer festes.

La regidora independent contesta que aquests events estant coberts per una

assegurança.

Un cop tancat aquest tema, el Sr. Deudero exposa que els regidors
representants del seu partit no han rebut la convocatòria per les comissions
informatives.

Revisats els enviaments que es varen realitzar, s'ha comprovat que figuraven
inclosos a la llista dels destinataris, el que suposa que el motiu pel qual no ho ha rebut
es debut a un mal funcionament del seu correu.

Davant aquest fet s'acorda tornar a posar en funcionament l'enviament de
les citacions als regidors, a més d' utilitzar el correu electrònic, enviant missatge G \'< í� Li >.,.,

b'l � y <, .,,",mo I s. �\> "'(::f...,\....
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El regidor Sr. Marí afegeix que es norma ja establerta que el dive
del ple ordinari es reuneixi la Comissió lnformofivo.

El regidor Sr. Frias demana si s' ha fet alguna actuació davant

marge del carrer Romagués,
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El Sr. Marí contesta que el tècnic està redactant un informe per saber el grau
de perillositat que representa el seu estat i es comunicarà als propietaris per tal que
donin solució al problema.

També el mateix regidor popular demana si es té en compte l'estat de
brutícia de l'esmentat carrer, degut als excrements dels cans.

El regidor socialista contesta que es un tema que ve d'enrera i està motivat
per l'incivisme de la gent, la policia local està assabentat d'aquest assumpte i s'intenta
trobar una solució.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 :45
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi el Secretari interventor
accidental de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie en funcions,

Antoni Marí Enseñat
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