
 



 



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTES PLENARIS 2013

DILlGÈNCIA.- El present llibre compren les actes celebrades pel Ple de la Corporació durant
l'any 2013 degudament foliades des de la pàgina 0606296 a la 0606397, de la 0606400 a la
0606499 i de la 0658001 a la 0658021 signades i segellades.



0606296 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I NOU DE GENER DE DOS MIL TRETZE

Núm. de la Sessió: 1/2013
Dia: 29 de gener de 2013.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 00 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
Sr. Victor Douat Rigo
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

1 r.- Aprovació actes de les sessions celebrades en data 5 i 31 de juliol i 18 de desembre
de 2012

2n.- Aprovació expedient contractació, aprovació plecs i obertura expedient
contractació del servei d'explotació del bar- cafeteria situat al poliesportiu municipal
de Puigpunyent

3r.- Resolució olleqocions presentades en relació a l'aprovació inicial del Catàleg de
Béns Patrimonials i aprovació provisional.

4t.- Conveni col-loboroció amb Societat Ecològica pel Reciclat dels Envasos de Vidre
(Ecovidrio)

5è.- Resolució nota objecció en relació a la fiscalització prèvia al reconeixement de
l'obligació i ordenació del pagament exp. devolució ingressos indeguts projecte
"Construcció mur poliesportiu municipal de Puigpunyent".

6è.- Aprovació del Compte General de l'exercici 2011.

7è.- Mocions:

7.1.- Moció que presenta el grup municipal PP en relació a la contractació de serveis.

8è.- Control equip de govern:
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9è.- Torn d'urgència

10è.- Precs i preguntes

10.1.- Pregunta que formula el grup municipal PP en relació al nivell de català dels
regidors del grup Independents i PSOE.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ

1 r.- Aprovació actes de les sessions celebrades en data 5 i 31 de juliol i 18 de desembre
de 2012

El Batie dona compte de les actes de les sessions del Ple celebrades en dates 5 i 31 de
juliol i 18 de desembre de 2012 i els membres presents acorden per unanimitat la seva

aprovació.

2n.- Aprovació expedient contractació, aprovació plecs i obertura expedient
contractació del servei d'explotació del bar- cafeteria situat al poliesportiu municipal
de Puigpunyent

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

"Atès que es considera necessari iniciar el procediment per a l'adjudicació de
l'explotació del servei de bar- cafeteria del poliesportiu municipal.

Atès que es considera que el procediment més adequat per adjudicar el contracte
abans esmentat és el procediment obert. segons el qual qualsevol persona interessada
podrà presentar la seva proposta, així com que es valorin diversos criteris en

l'adjudicació del contracte.

De conformitat amb els articles 110 i 115 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic, així com l'article 188 de la Llei 15/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.

Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del servei d'explotació del bar
cafeteria situat al poliesportiu municipal de Puigpunyent, amb els documents que el
conformen i procedir a l'obertura del procediment de licitació.

SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars prescripcions
tècniques que s'incorporen a l'expedient.

TERCER.- Sotmetre els plecs a informació pública per un termini de deu dies naturals,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè es puguin presentar
reclamaCions. En cas de que es presentin reclamacions es suspendrà la licitació fins
que siguin resoltes".

�'\ DE Plj
En el debat posterior el Batie explica el contingut dels plecs. Es v � i ormar /0
favorablement per la Comissió Informativa d' Assumptes Generals, si bé t$'speft ... I �
proposta de la Comissió Informativa s'han eliminat dos criteris d'adjudic �ó q e I Z
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d'estar empadronats a Puigpunyent i estar a l'atur.

El regidor d'Esports, Sr. Victor Douat explica que no només es tendrà en compte per
adjudicar el contracte I' oferta econòmica sinó que es tenen en compte altres criteris
d'adjudicació com la dinamització esportiva i social. Lo important és que s'ha donat
participació a tots els grups polítics per tal que fessin les seves aportacions.

El regidor del PP, Sr. José Frias diu que ell va fer aportacions i ja va considerar que
l'adjudicatari haurà d'assumir moltes obligacions i també considerava que s'havia de
tenir en compte com a criteri d'adjudicació el fet d'estar empadronat a Puigpunyent,
però ho, entén si no se pot incloure per motius legals.

El Batie diu que són uns plecs ben elaborats i que els usuaris se'n veuran beneficiats i
I' Ajuntament també ja que es pretén aconseguir un bon manteniment de la zona.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero agraeix la possibilitat que s'ha donat al seu

grup de fer aportacions i agraeix també la tasca feta pel regidor Sr. José Frias amb les
aportacions que ha fet.

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

3r.- Resolució al·legacions presentades en relació a l'aprovació inicial del Catàleg de
Béns Patrimonials i aprovació provisional.

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

"En data 31 de juliol de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Catàleg
de Béns Patrimonials del municipi de Puigpunyent.

L'aprovació inicial es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 125 de data
25 d'agost de 2012 i es va concedir un termini d'un mes per presentar al·legacions.

Durant el termini d'exposició pública es varen presentar tres al·legacions, mitjançant
registre d'entrada núm. 1555/2012 i data 25 de setembre, 1566/2012 de data 26 de
setembre i 1571/2012 de data 27 de setembre (registre d'entrada a correus 24 de
setembre).

Vist l'informe tècnic de l'equip redactor del Catàleg de data gener de 2013 relatiu a
les al �egacions presentades, així com els canvis entre la documentació inicial i la
provisional.

Esproposo al Ple de la corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- En relació a l'al �egació presentada pel Sr. Just Hernández MarL amb registre
d'entrada 1555/2012 de data 25 de setembre, estimar parcialment, de conformitat
amb les apreciacions establertes a l'informe tècnic.
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representació del Col·legi Oficial d' Arquitectes de les Illes Balears, amb registre
d'entrada 157/2012, de data 27 de setembre, estimar-la parcialment, de conformitat
amb les apreciacions de l'informe tècnic.

QUART.- Aprovar provisionalment el Catàleg de Béns Patrimonials del municipi de
Puigpunyent, de conformitat amb els canvis introduïts respecte de l'aprovació inicial i
remetre l'expedient al Consell Insular per a la seva aprovació definitiva, així com a la
resta d' Administracions que estableixi la llei".

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

La regidora Sra. Maria Lluïsa Pla procedeix a la lectura de l'informe tècnic sobre les
al·legacions presentades contra l'aprovació inicial de Catàleg, així com l'informe per
a l'aprovació definitiva que consten en l'expedient.

El Batie diu que de les tres al·legacions presentades, 2 s'estimen parcialment i una es

desestima atès que el Catàleg de Béns Patrimonials no fa disciplina urbanística i només
s'hi inclouen aquelles fitxes dels elements patrimonials que han de ser objecte de
protecció, de conformitat amb la legislació sobre patrimoni. El tema de la disciplina
urbanística va per vies diferents.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que el seu partit, des de que ha tengut
coneixement de l'esbucament de la finca de Son Balaguer, ha fet actuacions
tendents a que l'ajuntament prengués mesures per reconstruir la finca en el seu estat
actual, presentant mocions al ple i recursos administratius. Si bé, des de l'ajuntament
no s'ha fet res durant aquests anys, lo que ha provocat que ara no s'inclogui Son
Balaguer al Catàleg de Béns Patrimonials. Malgrat no es tracti d'una descatalogació
de la finca Son Balaguer, atès que el Catàleg anterior no estava aprovat
definitivament, s'hauria d'haver tengut en compte la Llei de patrimoni històric de les
Illes Balears i s'hauria d'haver protegit en el seu moment, així com l'informe tècnic de
2005. L'expedient sanció va finalitzar amb el pagament d'una sanció de 5.000€, quan
per fer una porxada de forma il·legal i durant la mateixa època un veí de Puigpunyent
va pagar una sanció de 15.000€.

Segueix dient que l'equip de govern, amb la proposta que avui es presenta al Ple, es

fa còmplice de la infracció que es va fer en el seu dia.

També fa constar que hi la tafona que hi havia a Son Balaguer i que es va donar a

l'Ajuntament no se sap on és i que els ciutadans no gaudeixen d'ella.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que va ser una desgràcia quan es va esbucar la
finca de Son Balaguer, però pel que fa al Catàleg ens basam en criteris tècnics ja que
per molt que es reconstrueixi i es posin pedres, els elements ja no es podran catalogar.
No entenc molt bé que pretén el PP amb aquesta desgràcia del Patrimoni.

El Batie diu que lo que s'ha inclòs al Catàleg són els elements actuals i existents i que
han de ser objecte de protecció patrimonial. Hi ha elements de Son Balaguer que es

cataloguen i repeteix que no es fa disciplina urbanística amb el Catàleg de Patrimoni.

L'ajuntament ha enviat a I' Agència de Disciplina Urbanística
d'infraccions a Son Balaguer i que es troben allà aturats.

Finalment diu que s'alegra que el PP estigui preocupat pel patrimoni d
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espera que el PP autonòmic també tengui en compte aquest proteccionisme.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 6 vots a favor ( 3 grup Independents i
3 PSOE) i 3 vots en contra del grup PP.

4t.- Conveni col �aboració amb Societat Ecològica pel Reciclat dels Envasos de Vidre
IEcovidrio I

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

"Atès l'article 25.2.1) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i l'article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears segons els quals la recollida de residus sòlids urbans és
competència dels municipis de Mallorca.

A tès que aquest ens local no ha realitzat una encomanda de gestió al Consell de
Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de paper-cartó, vidre i envasos

lleugers.

Atès que la Direcció de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient
del Govern Balear va renovar I' autorització com a entitat gestora del Sistema Integrat
de Gestió d' Envasos de Vidre a la Sociedad Ecológica para el Reciclado de Envases
de Vidrio (Ecovidrio) el30 de juliol de 2010, concedida per 5 anys.

Atès que el 8 febrer de 2011 es va signar un Conveni Marc entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i Ecovidrio, amb vigència fins a la fi de l'autorització
concedida.

A tès que el 29 de novembre de 2012 es va signar un Conveni de col ·Iaboració entre el
Consell de Mallorca i Ecovidrio.

Atès que el punt l l è de l'annex I d'aquest Conveni expressa la possibilitat de què les
entitats locals de l'illa de Mallorca que no tenguin encomanada la gestió de la
recollida selectiva de la fracció vidre i envasos de vidre al Consell de Mallorca puguin
adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al present
Conveni mitjançant Acord de Ple de la corporació municipal i notificació a tal efecte
al Sistema Integrat de Gestió.

Per tot això, es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al
Conveni de col ·Iaboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio de 29 de novembre
de 2012 que s'adjunta al present acord.

SEGON.- Notificar al sistema integrat de gestió, Ecovidrio, el present acord".

La regidora Margalida Morell explica que des de que es va deixar I' encomana de
gestió de residus amb el Consell de Mallorca l'ajuntament te la possibilitat de poder
facturar pels residus generats al municipi, fins i tot amb efectes retroa

.

�-- la
data de finalització de l'encomana de gestió que va ser dia 1 de gen � 012. (i/o� .�

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels me
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5è.- Resolució nota objecció en relació a la fiscalització prèvia al reconeixement de
l'obligació i ordenació del pagament exp. devolució ingressos indeguts projecte
"Construcció mur poliesportiu municipal de Puigpunyent".

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

"En data 4 de gener i registre d'entrada núm. 08/2013 el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques ens va remetre el model d'ingrés no tributari 069 de
l'agència tributària per procedir al pagament de la quantitat de 88.275,11€ en relació
al procediment de reintegrament del projecte núm. 28737 "Construcció de mur de
contenció del poliesportiu municipal", dels quals 76.993,92€ corresponen a l'import
principal i 11.281,19€ als interessos de demora.

Atès que el termini per fer efectiu el pagament finalitza dia 20 de febrer, es va proposar
a la Junta de Govern Local de data 21 de gener l'aprovació del pagament esmentat.

Atès que abans de l'adopció de I' Acord la Secretària- Interventora, en les seves
funcions de fiscalització prèvia va presentar per escrit nota d'objecció davant la Junta
de Govern Local, atès que no existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent
per fer front a la despesa de la part dels interessos i que ascendeix a 1 1 .281 ,19€.

Atès que s'ha sollicitot informació per tal de sol·licitar un aplaçament del deute i és
necessari constituir aval per l'import del deute i un 25% més, així com pagar uns
interessos del 4%.

Atès que per no generar més despeses a la Tresorerie municipal derivades de l'aval
bancari i interessos de l'aplaçament

Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Resoldre la discrepància i aprovar el pagament de 88.275,11 € pel concepte
abans esmentat i fer-lo efectiu abans de dia 20 de febrer de 2013".

El portaveu del PP demana informació sobre la nota d'objecció i la Secretària
Interventora explica que no hi ha crèdit suficient actualment per reconèixer l'obligació
i procedir al pagament de la part dels interessos ja que el pressupost està prorrogat, si
bé, està previst que el Pressupost de l'exercici 2013 s'aprovi dins el primer trimestre de
l'any.

El Batie diu que la proposta és incloure al pressupost de 2013 l'import dels interessos. si
bé, pagar en termini per no generar més despeses a l'ajuntament, atès que la situació
de Tresoreria ho permet.

6è.- Aprovació del Compte General de l'exercici 2011.

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

"En data 11 d'octubre la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament va

informar favorablement el Compte General de l'exercici 2011 i es va publicar

I�Oficial de les Illes Balears núm. 179 de data 1 de desembre de 2012 per t �ue��U./.el termini de quinze dies hàbils i vuit més es poguessin presentar ol ieqoclq �"<,J
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Atès que en el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions

Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2011.

SEGON.- Remetre el Compte General aprovat a la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears".

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que el seu grup s'abstindrà ja que és la
pràctica habitual en aquests temes.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 6 vots a favor (3 del grup
Independents i 3 del PSOE) i 3 abstencions del PP.

7è.- Mocions:

7.1.- Moció que presenta el grup municipal PP en relació a la contractació de serveis.

El Batie, abans de procedir a la lectura de la moció proposa que el PP retiri la moció
atès que des de l'equip de govern s'està fent feina amb aquest sentit i prova d'això és
que a la Junta de Govern de dia 21 de gener es varen aprovar els plecs pel contracte
de subministraments de productes químics i s'està estudiant si hi ha contractes que
s' ha de treure a contractació segons la normativa vigent

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que la proposta ve donada perquè fa un

any i mig que el PP fa menció a l'equip de govern que qualsevol tipus de servei o

subministrament s'hauria de contractar segons la normativa de contractes i, si bé,
sempre hi ha contestes positives per part de l' equip de govern, no hi ha resultats. És
una bona noticia que la Junta de Govern Local hagi aprovat aquest contracte ja que
recolza les coses ben fetes.

Si bé, és necessari procedir a la lectura de la moció i després decidir si es retira o no.

El portaveu del PP, sr. Antonio Deudero procedeix a la lectura de la moció que diu així:
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GRUP MTlNlCIPAI. PTTfGPT1NYRNT T GA I.TT.RA

A L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

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

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

El PP constata que la Junta de Govern de l'Ajuntament constant i periòdicament contracta

diferents serveis de manera directa per necessitats que es repeteixen sistemàticament. Un

exemple clar es la provisió de boses de fems, o el clor per a la piscina municipal i per al servei de

subministrament de aigua municipal, etc., entre altres més, i sempre amb les mateixes empreses.

Aquest fet esta prohibit per la normativa d'aplicació a la contractació municipal.

Per tot això proposem al Ple el següent ACORD:

Únlc.- Que per part del Ple municipal s'insta al Batie i a la seva Junta de Govern a deixar de

fer la contractació dels serveis periòdics -com la provisió de boses de fems, clor per a la piscina

municipal i per al servei de subministrament de aigua municipal, etc.- amb les mateixes empreses i

es procedeixi a posar en marxa els pertinents processos de contractació de subministrament del

diferents productes que de forma habitual necessita el consistori.

Puigpunyent, a 18 de gener de 2.013 .

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

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que tots els grups aquí
mateixa línia. Elaborar uns plecs du molta feina i no troba ade
a noltros mateixos.
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El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que el sentit de la moció és que el Ple
traslladi al Batie i l'equip de govern la proposta.

El Batie diu que és un tema que sembla fàcil però és més laboriós del que pensam.
S' està fent feina i no des de dia 18.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que s'han d'aprovar
mocions de coses que no s'estan fent però que si s'estan fent no s'han d'instar a fer-les.

El portaveu del PP, sr. Antonio Deudero diu que el seu grup retirarà la moció per donar
un vot de confiança a l'equip de govern.

8è.- Control equip de govern:

8.1.- Acords Junta Govern Local de dates 12 i 26 de novembre, 10i 17 de desembre de
2012 i 7 i 14 de gener de 2013.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero vol fer les següents preguntes respecte a les
següents actes:

En relació a I' acta de dia 19 de novembre diu que hi consten pagaments de serveis
que s'haurien de treure a contractació.

En relació a l'acta de dia 14 de gener demana a què són degudes les devolucions
d'ingressos que hi ha ja que el concepte només posa devolucions IBI. Se li contesta
que són dues devolucions d'ingressos indeguts d'IBI que s'havien pagat per duplicat.

Pel que fa a les altres actes no hi ha res a dir.

8.2.- Decrets de Batlia des de 546/2012 fins 628/2012 i de des 1/2013 fins 26/2013.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero fa les següents preguntes:

En relació al decret 576 hi ha una paralització d'obres, de quin expedient es tracta? Es
tracta d'un expedient de modificació en el transcurs de les obres segons les quals es

modifica la situació de l'edificació i segons la llei de disciplina urbanística s'han de

paralitzar les obres durant la tramitació de les modificacions.

En relació al decret 601 hi ha una compra d'un mòbil, demana per qui és? Se li respon
que és el del Batie que se li ha espenyat.

9è.- Torn d'urgència

El Batie proposa incloure a l'ordre del dia per torn d'urgència l'acceptació de la cessió
de dos vehicles de protecció civil per part de la Conselleria d'administracions
Públiques, atès que s'ha de contestar l'acceptació en un mes i l'escrit remés per la
Conselleria és de data 18 de gener.

La urgència és aprovada per unanimitat dels membres presents t;�1
DE Pu

�v /�
El Batie dona compte i lectura de l'escrit remes per la Direcció �ne I" �I �ri0i.
Emergències i Justícia en relació a la regularització de la situaci ;zoel e e ce�temporalment a l'ajuntament de Puigpunyent per a l'Associaci �e is c¡f�
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Protecció Civil i que diu així:

Senyor Batlle,

D'una banda, en data 21 de juny de 2003, es va signar un conveni de
col-laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Puigpunyent
per a cessió gratuïta d'ús d'un vehicle Nissan pick up, matrícula 9825 CGM,
per a la seva utilització per part dels voluntaris de protecció civil del vostre

ajuntament.

Posteriorrnent, en data 9 de setembre de 2008, es va signar un nou conveni i la
cessió es va prorrogar fins el 7 de maig de 2013, d'acord amb la resolució del
conseller d'Economia, Hisenda e Innovació (BO/B 88 de 24 de juny de 2008)

Tenint en compte que la cessió està pròxima a caducar, i per tal de regularitzar
[a situació, vos proposem que en aquesta ocasió la titularitat del vehicle quedi
cedida de manera permanent a vostre Ajuntament, amb I' única condició de
que es continuï utilitzant per l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil.

D'altre banda, també consta als nostres arxius que el Govern de les Illes
Balears, va cedir a l'Ajuntament de Puigpunyent un altre vehicle per protecció
civil, concretament un land Rover amb matricula 188227AT, respecte al qual
també us proposem cedir-vos la titularitat permanent.

Per tal de poder realitzar els tràmits oportuns, si n'estau d'acord amb les
nostres propostes, vos demanem que remeteu a aquesta direcció general, en el
termini d'un mes comptador des de la recepció d'aquest escrit, una

contestació acceptant la cessió gratuïta i permanent dels vehicles.

El Batie proposa al Ple que s'accepti la cessió dels vehicles i s'incorporin a l'Inventari de
béns municipals.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Oeudero diu que és una bona notícia.
-

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

lOè.- Precs i preguntes.
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2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará
comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Per la qual cosa, demana que un altre pic es comuniquessin aquests tipus d'actes a

l'autoritat competent encara que siguin poques persones.

10.1.- Pregunta que formula el grup municipal PP en relació al nivell de català dels
regidors del grup Independents i PSOE.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero procedeix a la lectura de la pregunta que diu
així:

A L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ANTONIO DEUOERO MAYANS, regidor electe del Grup Municipal del Partit Popular a

l'ajuntament de Puigpunyent, presenta al ple de la corporació la següent PREGUNTA (article 97 del

Reglament d'entitats Locals) amb sol-licitud de resposta escrita:

Amb escrit de data 23 de juliol de 2.012 varem demanar quin es el nivell reconegut de

català dels regidors del Grup independents de Puigpunyent I del grup municipal Partido Socialista

Obrero Español-PSIB.

A data de gener de 2.013 encara no hem rebut resposta escrita a aquesta pregunta,

simplement un lacònic "no contestarem a aquesta pregunta" del Batie cap el portaveu del Grup

municipal del Partit Popular.

Que interesa al dret d'aquest partit es contesti per escrit a la pregunta feta ja fa més de

mig any.

Puigpunyent, a 18 de gener de 2.013.

�����f
,.

ANTONIO DEUDERO MAYANS

Regidor electe i Portaveu del Grup Municipal del PP de Puigpunyent i Galilea
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La finalitat de la pregunta, diu el Sr. Deudero, és saber si lo que demana l'equip de

govern als funcionaris ho compleixen els regidors.

El Batie procedeix a respondre la pregunta formulada pel portaveu del PP

posteriorment li fa entrega de la resposta per escrit, que diu així:

"RESPOSTA A LA PREGUNTA FORMULADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PP, SR.

ANTONIO DEUDERO DE DATA 18 DE GENER DE 2013

Sr. Antonio Deudero Mayons, amb la present rep contesta al seu escrit de data dia 18

de gener de 2013 que fa referència a un primer escrit presentat a aquest ajuntament,
formulant pregunta escrita el passat 23 de juliol de 2012.

La pregunta en qüestió és la " demanar quin és el nivell reconegut de català dels

regidors del Grup Independent de Puigpunyent i Galilea i del grup municipal Partido

Socialista Obrero Español-PSIB
"

AI passat ple ordinari de dia 30 d'octubre aquesta batlia, de forma oral, ja li va

respondre els motius pels que la pregunta en qüestió no seria contestada. Però veient

que no li va quedar clar, no tenc cap inconvenient en tornar argumentar els motius de

la NO contestació a la seva pregunta.

La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general preveu quins són els

requisits per poder ser posseïdors de les actes pertinents per formar part com regidors
electes ge les administracions públiques, en aquest cas de l'ajuntament de

Puigpunyent. Entre aquests requisits NO existeix, el coneixement reconegut de cap
nivell de la llengua catalana, ni de cap altre.

A més, ja que la seva pregunta va adreçada als regidors de l'equip de govern, també

recordar-li Sr. Deudero, que per formar part de d'un equip de govern, tampoc en cap
cas, es parla de l'exigència del coneixement explícit de cap nivell reconegut del
català.

Per formar part de d'un equip de govern el que SI és necessari, és:

1.- que un grup per ell mateix i pel suport que li han atorgat les urnes, sigui capaç de

formar una majoria suficient per conformar l'equip de govern.

2.- o que dues o més formacions, amb un acord de governabilitat, formin aquesta
majoria suficient

Pel que fa al batie, i atenent a que la pregunta formulada el juliol Ji1f!:��:bQ

demanava explícitament, tampoc existeix cap requisit del coneixe

reconegut de la nostra llengua per ser batie, ni de Puigpunyent,
municipi del territori de l'estat.

També recordar-li, i una mica amb el mateix sentit que abans,

imprescindible per ser-ho, és:

ACTA PLE ORDINARI29/01/2013 12
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1.- que els caps de llista que presentin la seva candidatura a batie, obtinguin el

recolzament de la majoria el dia d'investidura a batle

2.� o que a una moció de censura presentada contra al que fins aquell dia ostenta la
batlia r el candidat a batle del grup que presenti la moció, obtingui aquesta majoria
necessària per fer fora el batle fins a aquesta data

Pel que fa a requisit o necessitat de demostrar el coneixement reconegut de la llengua
catalana per part dels membres de l'equip de govern, queda sobradament clara la
NO necessitat de demostrar quins són el coneixements de la nostra llengua.

Per altre costat, i intentant esbrinar si hi ha cap exigència per haver de fer públics els

coneixements del català, he reparat en cercar si és que es pugui produir cap
incompatibilitat.

Tampoc he estat capaç de trobar a cap article de la llei electorall'obligació de que
els elegits a Batie o regidors hagin de manifestar, a efectes d'incompatibilitats, el
coneixement d'una llengua o no, però si que és obligació complir amb els requisits
d'incompatibilitat fitxats a l'article 4 de la Llei 4/2011, de 14 de març, del govern de les
Illes Balears per ser nomenat President de les Illes Balears.

El nivell de coneixement d'una llengua no es pot considerar una activitat privada,
com és la gestió i/o administració d'una empresa o empreses, com una farmàcia o

una vinoteca, que si que sembla, o al menys es qüestiona, fins i tot serà un jutge el que
ho determini, si són incompatibles amb altres càrrecs de l'administració pública com és
ara la de President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Sr. Deudero, esper aquesta vegada SI, es doni per contestat de forma definitiva a la

pregunta presentada el passat mes de juliol i aquest mes de gener.

Definitivament i contundentment, després del que he argumentat, queda del tot

justificada la NEGATIVA a contestar a preguntes que no tenen sentit de fer a aquest
plenari.

Rest a la disposició de contestar totes aquelles preguntes adients al coneixement del

funcionament d'aquest ajuntament, així com d'actuacions, decisions, acords,
pagaments, decrets, etc, etc tant a vostè Sr. Deudero com portaveu del Partido

Popular a l'oposició, com altre membre de la corporació, formi part de l'equip de

govern o de l'oposició, així com qualsevol altre ciutadà que ho sol·liciti.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22:00

ACTA PLE ORDINARI 29/01/2013 13
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ACTA DE lA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I SIS DE FEBRER DE DOS Mil TRETZE

Núm. de la Sessió: 2/2013
Dia: 26 de febrer de 2013.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 00 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Mcrtorell
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sra. Maria Teresa Pons Picó
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA

1 r.- Aprovació de I' acta de la sessió celebrada en data 29 de gener de 2013.

2n.- Acceptació a benefici d'inventari de l'herència del Sr. Feliciano Fuster Jaume i

presa de possessió del legat.

3r.- Aprovació inicial ordenança reguladora dels horts ecològics urbans a Puigpunyent.

4t.- Mocions:

4t.1.- Moció que presenta el grup municipal PSOE amb motiu del dia 8 de març, dia
internacional de les dones.

5è.- Control equip de govern:

5è.1.- Acords Junta de Govern Local de dates 21 i 28 de gener.

5è.2.- Decrets de Batlia des de 27/2013 fins 75/2013.

6è.- Torn d'urgència

7è.- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ

1r.- A rovació de l'acta de la sessió celebrada en data 29 de

Durant el debat del punt 3 de l'ordre del dia referent
d'ol ieqocions presentades en relació a l'aprovació inicial del C

ACTA SESSiÓ ORDINÀRIA PLE 29/02/2013
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Patrimonials i aprovació provisional, en la intervenció del Sr. Antonio Deudero
exposà que pels motius explicats en la seva intervenció s'havia convocat una
manifestació abans del Ple.
En el torn de precs i preguntes el Batie fa un prec relatiu a la convocatòria de
l'acte reivindicatiu anterior a la celebració del Ple que com ha manifestat
abans el Sr. Deudero és per part del PP. I al final de la seva intervenció diu: Per
la qual cosa, es dirigeix al PP, que un altre pic es comuniquin aquest tipus
d'actes a l'autoritat competent encara que siguin poques persones.

Atès que el Sr. Antonio Deudero no assisteix a la present sessió, en la propera sessió
podrà opinar sobre la seva intervenció. Si no diu res, queden fetes i es donen per bones
les següents precisions.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que recorda que el Sr. Antonio Deudero va dir
aquestes paraules però no sap exactament en quin moment de la sessió.

Sotmesa l'acta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents sense

perjudici de les consideracions que pugui fer el Sr. Antonio Deudero respecte de les
precisions fetes pel Sr. Batie.

2n.- Acceptació a benefici d'inventari de l'herència del Sr. Feliciano Fuster Jaume i
presa de possessió dellegat.

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

"En data 5 de març de 2012 va morir el Sr. Feliciano Fuster Jaume, havent atorgat
testament hològraf en data 2 de novembre de 2011, testament que va ser objecte
d'adveració en virtut d'expedient 198/2012 tramitat davant el Jutjat de Primera
Instància n08 de Palma i resolta la seva validesa en virtut d' Auto de data 15 de març
de 2012, signat pel Magistrat-Jutge Sr. Gabriel Agustín Oliver Koppen. L'esmentat
expedient i Auto varen ser objecte de protocol·lització en virtut d'acta atorgada
davant el Notari Sr. Miguel Amengual Villalonga en data 12 d'abril de 2012 amb el
número de protocol 513.

En el testament hològraf el Sr. Feliciano Fuster distribueix els seus béns entre diverses
persones i institucions, és a dir, tota l'herència es troba distribuïda en llegats i. de
conformitat amb l'article 15 de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears,
aprovada per Reial decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, si tots els hereus
instituïts ho són en cosa certa, s'estimaran legataris de la mateixa L pel que fa a la resta
de l'herència, tindran el caràcter d'hereus universals, per parts iguales, si fossin varis.

Per la qual cosa, I' Ajuntament de Puigpunyent és legatari del bé que concret que el Sr.
Feliciano Fuster va indicar al seu testament i que es relaciona seguidament i hereu a

parts iguals amb els altres legataris de la resta de l'herència.

Pel que fa al legat de I' Ajuntament de Puigpunyent, el testament hològraf diu
literalment el següent:

ACTA SESSiÓ ORDINÀRIA PLE 29/02/2013
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Se reserva el derecho a uso vacacional (un mes por año) a la señora Augusta Berger,
residente en Munich c/Unter der Linden, 7 (80939) ....

.... Enseres, libros y cuadros.

Es mi deseo que todos los libros dispersos en las diferentes viviendas sean destinados a
la Biblioteca Municipal de Santa Margarita. Si alguno de los libros de cada vivienda
contribuyen al objeto a que se destina la vivienda, a juicio del nuevo propietario
podrán ser segregados de la donación a la Biblioteca. Se trataría de un máximo del
20% de unidades ....

.. . Cuadros (pinturas)
El mismo esquema que con los libros, con la salvedad de que en vez del 20% podrá
quedar en la vivienda hasta el 40%. El 60% de cada vivienda se donará al
Ayuntamiento de Santa Margarita ...

"

La descripció de la propietat llegada a l' Ajuntament de Puigpunyent és la seguent:

"1..- RÚSTICA.- Porción de tierra, secano e indivisible, conocida por "ROTA DEN PERE",
sita en el lugar de Galilea, término de Puigpunyent. Su extensión es de cuarenta y dos
áreas. LINDA: Norte, porción de Pedrona Morey Balaguer y remanente de la que
procede; Sur, tierras de Pedro Çunill, Miguel Bordoy, Francisco Bauzá y en parte Juana
Mulet; Este, tierras de Margarita Bonet y María Martorell, mediante camino del Rafal a
placita de Can Tacó; y Oeste, porción de Pedrona Morey Balaguer y con porción
segregada y vendida a Francisco Bosch y María Alòs.

SE VALORA EN SEIS MIL EUROS (6.000,00 €).

DATOS REGISTRALES.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma DIEZ, al Tomo
2900 Libro 26, Folio 80, Finca número 1.167, inscripción z-.

REFERENCIA CATASTRAL.- No consta.

TÍTULO.- El finado adquirió el pleno dominio de la finca descrita en virtud de escritura
de compraventa otorgada ante el Notario que fue de Palma Don Luís Ortega Costa
en fecha dieciocho de mayo de 1987.

CARGAS y GRAVÁMENES.- Libre de cargas.

2.- URBANA.- Porción de terreno sita en Galilea, término de Puigpunyent ( calle Es Rafal
número 23 l. comprensiva de una CASA de semisótano de noventa y ocho metros
cuadrados, y la planta baja de ciento sesenta y nueve metros cuadrados, llamado
"CA'N FALCÓ", de cabida todo cuarenta áreas y setenta y cinco centiáreas. LINDA: al
Norte, con finca de Feliciano Fuster, Magdalena Llabrés y Francisca A tlJo r

remanente de Francisca Bordoy, finca de Miguel Bordoy y otros; Este, di �maneñ�de Francisca Bordoy y camino des Rafal; y Oeste, sucesores de Juan � y _
.. ·s o�

Morey. 3 � '2
z

'"'\;

& {!7
'-1 fk'ffl �o'

y.'Ç

SE VALORA EN SEISCIENTOS NOVENTA y UN MIL EUROS (691.000,00 €).

DATOS REGISTRALES.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma
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3702 Libro 30, Folio 73, Finca número 1.407, inscripción 1 a.

REFERENCIA CATASTRAl.- 7443008DD5874S0001 AY.

TíTUlO.- El finado adquirió el pleno dominio de la finca descrita en virtud de escritura
de agrupación otorgada ante el Notario que fue de Palma Don Florencio de
Villanueva y Echeverría en fecha siete de mayo de 1974 con el número 2127 de
Protocolo.

CARGAS Y GRAVÁMENES.- Libre de cargas y gravámenes."

Atès que la voluntat del Sr. Feliciano Fuster Jaume era que, després de la seva mort, la
propietat abans esmentada fos propietat de l' Ajuntament de Puigpunyent, segons va

manifestar en el seu testament hològraf,

Atès que, de conformitat amb l'article 20 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
patrimoni de les administracions públiques, l'acceptació de les herències s'entendrà
feta sempre a benefici d'inventari.

És per la qual cosa, que es presenta al Ple de la Corporació l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER.- Acceptar ellegat que està constituït per la finca abans descrita.

SEGON.- De la resta de béns del Sr. Feliciano Fuster Jaume, acceptar l'herència a

benefici d'inventari, en concepte d'hereus universals, per parts iguales, amb tots els
que acceptin l'assignació individual instituïda al seu favor pel Sr. Feliciano Fuster.

TERCER.- Prendre possessió del legat i sol·licitar del Registrador de la Propietat la seva

inscripció en el Registre als efectes del que preveu l' article 81 dl del Reglament
Hipotecari.

Sotmesa la proposta a votació s'acorda per unanimitat dels membres presents la
proposta abans subscrita.

En el debat posterior el Batie explica que en el Ple del mes de juliol ja es va dur a

consideració l'acceptació de l'herència objecte del present Acord, si bé, el Ple va

acordar la voluntat d'acceptar en el cas de que no canviassin les circumstàncies i atès
que les circumstàncies no són les mateixes que en el mes de juliol, és per la qual cosa

que es torna dur a votació del Ple.
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4t.- Mocions:

4t.1.- Moció que presenta el grup municipal PSOE amb motiu del dia 8 de marc, dia
internacional de les dones.

La regidora del grup municipal PSOE, Sra. Isabel Martin Roman procedeix a la lectura
de la moció que diu així:

"MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

La igualtat ha anat avançant a Espanya durant els anys de democràcia. Aquest
avanç s'ha traduït en una vida millor per les dones d'aquest país, així com en més drets

per a elles i pel conjunt de la societat.

Això va ser possible gràcies als governants tenguts, però sobretot gràcies a la pròpia
societat que es va modernitzar gràcies a les organitzacions, a les feministes, a

l'esquerra política i. sobretot, a les dones. D'aquesta manera, les dones vàrem ocupar
espais en l'ocupació, en la política, i en la societat, mentre ens acostàvem, en tots els
indicadors de participació i qualitat de vida a la dels homes, trencant amb això

progressivament la desigualtat. No obstant això, la igualtat no era del tot efectiva,
encara existien i encara hi ha desequilibris. Necessitàvem temps per seguir avançant,
però sobretot per consolidar el que hem aconseguit. Un temps fonamental com hem

comprovat en aquests últims catorze mesos. Perquè aquest darrer any, en què el Partit
Popular ha assumit el Govern, assistim a uns dels majors despropòsits de la història de la
igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

L'ocupació, la premissa que permet l'autonomia de les persones, és la nostra principal
preocupació. No obstant això, i com ha passat sempre, la taxa d'atur femení és

superior a la taxa d'atur masculí. Ara bé, al començament de la crisi va créixer la

desocupació masculina - com a efecte de la destrucció d'ocupació en alguns sectors
d'activitat =, però, en el moment actual, la desocupació femenina creix

espectacularment com a efecte directe de les polítiques que el Govern del PP està
aplicant, tal com vam comprovar en les últimes dades de I'EPA. Aquesta destrucció

d'ocupació és el resultat directe de la Reforma Laboral, una regulació que a més fa

impossible el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. I també és el resultat del
desmantellament progressiu de l'Estat del Benestar i els serveis d'atenció a les
persones. La Reforma Laboral del PP expulsa als sectors més vulnerables de l'ocupació,
i aquí estan les dones. A més a més, deixa sense drets a les dones treballadores, a totes
en general i específicament a les que tenen treball a temps parcial, treball temporal, o

les que tenen responsabilitats familiars.
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la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, amb un

objectiu, eliminar el dret a decidir de les dones. El camí està marcat amb el
nomenament d'un nou Comitè de Bioètica d'un clar signe ultraconservador, en el qual
la majoria dels seus membres s'ha declarat obertament en contra de la decisió de les
dones.

I encara més, la llei de taxes judicials provoca una desigualtat en l'accés a la justícia,
que deixarà a moltes dones sense la possibilitat d'acudir-hi, fins i tot en aquelles
ocasions que pretenguin escapar d'una situació de violència de gènere. A tot això, hi
hem de sumar la reducció de pressupostos i serveis adreçats a combatre la violència
contra les dories. tant en el Govern de l'Estat com a les Comunitats Autònomes
governades pel PP.

Aquestes accions i aquestes retallades, estan carregades d'ideologia. Quan es van

publicar en el BOE no estaven sols, estaven acompanyats de múltiples missatges que
venien també de les mateixes files conservadores; missatges que relacionen
l'autenticitat de ser dona amb la maternitat, la defensa de l'educació segregada de
nens i nenes, l'eliminació de l'educació per a la ciutadania. Missatges que pretenen
situar les dones de nou a les tasques de cura, la criança i la dependència.

Tot el que ha passat en l'últim any ens porta a un mateix lloc, bastant familiar, és a dir,
a les nostres pròpies llars, perquè, en definitiva, és el que està promovent la dreta del
PP: la tornada a la llar de les dones.

Des del Partit Socialista de les Illes Balears però seguim treballant per a la igualtat i
l'emancipació de les dones. Perquè creiem que la igualtat entre dones i homes és un

pilar de la nostra democràcia, L perquè estem compromesos amb un model social que
garanteixi la justícia i l'equitat. Sens dubte, el canvi que necessitem per sortir d'aquesta
crisi, que és econòmica, però també política i social, aquesta sortida passa per
comptar amb tothom, amb homes i dories. sense desaprofitar capacitats. Només
d'aquesta manera podrem sortir reforçats d'aquesta terrible crisi en què ens trobem
immersos tots. Ho farem si fem que la igualtat sigui el centre del canvi.

Davant aquesta greu situació de desigualtat de les dones en el nostre país i amb el
compromís de fer de la igualtat un principi rector de totes les nostres polítiques, aquest
ple de I' Ajuntament de Puigpunyent aprova la següent declaració institucional aquest
dia 8 de març en la qual s'insta al Govern de l'Estat a:

- La derogació de la Reforma Laboral.

- El desenvolupament d'un Pla de Feina per a les dories. que inclogui polítiques actives
especifiques, la promoció de I'autoocupació i el desenvolupament d'un Pla d'Igualtat
de les dories. dirigit a promoure la igualtat i a eliminar la desigualtat salarial.

- El manteniment dels drets reconeguts en la Llei de Promoció de I' Autonorni
bi d' Atenció a les Persones en situació de Dependència. f:.,,��

- La promoció de polítiques que permetin la corresponsabilitat en I ktda I b
familiar d'homes i dories. i el compliment de la Llei per a I' Igualtat �ecf �

e:
Dones i Homes.

<9 �
:..yt<6'L!""� -(<)-

- El manteniment de la Llei actual de Salut Sexual i Reproductiva i lnterrupcí ��
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de l' Embaràs.

- L'impuls de polítiques i serveis de prevenció de violència de gènere i suport a les
dones que la sofreixen.

- La derogació de la llei de taxes judicials."

Després de la lectura de la moció la regidora Sra. Isabel Martin demana perdó per
l'accent però ha fet l'esforç de llegir-lo en català.

El Batie agraeix en fet.

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

La regidora del PP, Sra. Maria Teresa Pons diu que és una moció molt extensa i que fa
referències a polítiques d'esquerres. Si bé, vol fer constar que la Sra. Isabel Llinas del PP
va obtenir un premi per la lluita en favor de les dones. Això demostra que no només és
el PSOE que fa feina en aquest sentit.

.

La moció fa referència a que l'atur femení és superior al masculí. En aquest sentit vol
manifestar que a Espanya sempre ha estat així, no és ara que governa el PP que ha
canviat. Quan governava el PSOE també es donava la mateixa situació però no vos

preocupàveu. L'atur masculí s'ha incrementat també arrel de la crisi.

En relació a la Llei de l'avort, que el PSOE diu que s'ha de canviar. Això vol dir que el
PSOE considera que les nines de 16 anys han d'anar a poder avortar sense

consentiment dels pares. És molt fort que uns pares no hagin estar en aquests moments
difícils amb les seves filles.

En relació a les taxes judicials, les demandes de violència de gènere són gratuïtes i
algunes de les taxes inicials s'estan modificant en relació al projecte inicial.

El PP no ha modificat cap llei que digui que els homes i les dones no són iguals.

En relació als Acords proposats:

1.- El primer Acord li pareix bé que les dones tenguin igualtat de condicions laborals.
Així mateix, considera que mai s'ha fet res per canviar la situació de desigualtat.

2.- El segon Acord també li sembla bé que se desenvolupin polítiques d'igualtat

3.- El tercer Acord també hi està d'acord. Si bé vol fer constar que el PSOE va aprovar
una Llei de dependència però no va pagar les obligacions assumides a la Llei.

5.- Pel que fa a l'Acord 6è, està d'acord
gènere.

6.- En relació a la Llei de taxes judicial ja s'estan fent modificacions.
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Amb tot el que ha dit, podria estar d'acord amb l'adopció dels Acords, si bé, de
l'exposició de Motius es desprèn un atac contra el PP i no votarà a favor d'una moció
que va en contra del PP.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per 5 vots a favor (2 del grup Independents i
3 del grup PSOE) i 1 vot en contra del PP.

5è.- Control equip de govern:

5è.1.- Acords Junta de Govern Local de dates 21 i 28 de gener.

En relació a les actes de la Junta de Govern Local de dates 21 i 287 de gener no hi ha
res a dir.

5è.2.- Decrets de Batlia des de 27/2013 fins 75/2013.

La regidora del PP, Sra. Maria Teresa Pons demana aclariments dels següents Decrets:

-39/2013:

Hi ha una factura a nom de Tècniques per a gelaters artesans, per quin concepte i a

què es dediquen i si es varen demanar altres pressuposts: el Batie respon que és una

empresa de reparació d'aires condicionats i si que es varen demanar pressuposts.

Hi ha una factura de Mundiagua per el subministrament de 10 comptadors. Perquè són
els comptadors?: el Batie respon que són els que s'instal Ien a les vivendes quan es
donen d'alta o quan es rompen.

No han rebut els Decrets 40, 41,42 i 65 i el 58 està repetit.

El Batie respon que es revisaran i s'enviaran els que faltin.

6è.- Torn d'urgència

6è.1.- Aprovació de la sol'licitud a la Direcció General del Cadastre Immobiliari
d'aplicació dels coeficients 2014.

El Batie proposa incloure el present assumpte per via d'urgència atès que abans de dia
1 de març s'ha de comunicar al Cadastre la sol licltud de coeficients per 2014. Com
que és un tema que afecta directament a l'IBI es considera convenient que sigui el Ple
qui acordi fer o no la sol �icitud d'aplicació de coeficients.

La urgència és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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Entre d'altres novetats, l'esmentada llei dóna una nova redacció a l'article 32 del Reial
decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova la Llei del cadastre

immobiliari, que estableix el següent:

"I. Les llei de pressuposts generals de l'Estat podran actualitzar els valors cadastrals per
aplicació de coeficients, que podran ser diferents per cada un dels grups de municipis
que s'estableixin reglamentàriament o per cada classe de immobles.

2. Així mateix, les lleis de pressuposts generals podran actualitzar els valors cadastrals
dels immobles urbans d'un mateix municipi per aplicació de coeficients en funció de

l'any d'entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi.

Els Ajuntaments podran sol·licitar l'aplicació dels coeficients previstos en aquest
apartat quan concorrin els següents requisits:

1. que hagin transcorregut almenys cinc anys des de l'entrada en vigor dels valors
cadastrals derivats de l'anterior procediment de valoració çol·lectiva de
caràcter general.

2. Que se posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els

que varen servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents,
sempre que afectin de manera homogènia al conjunt d'usos, polígons, àrees o

zones existents en el municipi.
3. Que la sol·licitud es comuniqui a la Direcció General del Cadastre abans del 31

de gener de l'exercici anterior a aquell pel que es sol·licita l'aplicació dels
coeficients.

Correspondrà al Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques apreciar la
concurrència dels requisits enumerats en el paràgraf anterior, mitjançant ordre
ministerial que es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat amb anterioritat al 30 de
setembre de cada exercici, i s'establirà la relació de municipis concrets els quals
resultaran d'aplicació els coeficients que, en el seu cas, estableixi la Llei de Pressuposts
Generals de l'Estat per l'exercici següent.

L'aplicació dels coeficients previstos en aquest apartat, exclourà la dels coeficients
d'actualització a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article".

Per la qual cosa, la Llei permet aplicar coeficients reductors sobre la base imposable
de l'Impost sobre Béns Immobles amb la finalitat de que els valors cadastrals s'acostin
el més possible al 50% del valor de mercat, és a dir, per tal d'aconseguir que els valors
cadastrals siguin els més actualitzats possibles sense necessitat de fer un nou

procediment de valoració col ·Iectiva de caràcter general.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent A
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l'aplicació del coeficient reductor previst a l'article 32 de la Llei del cadastre
immobiliari per a l'any 2014.

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

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.

Cristina Pou Bosch

nterventora,
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ACTA DE lA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I SIS DE MARÇ DE DOS Mil TRETZE.

Núm. de la Sessió: 3/2013
Dia: 26 de març de 2013.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 00 minuts.
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria L1uïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
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:

1 L- Aprovació de l'acta en esborrany de la sessió celebrada en data 26 de febrer de
2013.

2n.- Aprovació inicial del Reglament regulador del règim d'ús dels horts ecològics
urbans del municipi de Puigpunyent.

3r.- Manifestació de la voluntat de crear una xarxa de municipis i entitats de les Illes
Balears per integrar-se a la Fundació Ramon Llull.

4t.- Inclusió a l'Inventari de Béns Municipal dels camins de titularitat municipal inclosos
al Catàleg de Camins del terme municipal de Puigpunyent.

5è.- Mocions:

5è.1.- Moció que presenta el grup municipal PSOE relativa al pagament del deute del
Govern.

5è.2.- Moció que presenta el grup municipal PSOE relativa al no tancament del servei
de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència "Son Bru" a

Puigpunyent.

5è.3.- Moció que presenta el grup municipal Independents de Puigpunyent i Galilea en

relació a la modificació de l' Avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat
de l' Administració Local.

6è.- Control de l'equip de govern:

Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 4, 11, 18 i 25 de f
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Decrets de Batlia des de 76/2013 a 130/2013

7è.- Torn d'urgència.

8è.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1 r.- Aprovació de l'acta en esborrany de la sessió celebrada en data 26 de febrer de
2013.

El Batie dona compte de l'acta en esborrany de la sessió celebrada en data 26 de
febrer de 2013 i vol fer constar-hi una precisió. En el punt relatiu a la moció del PSOE,
quan la regidora Sra. Isabel Martín demana disculpes per si no se l'entén bé llegint en

català, el Batie va dir que li agraeix el fet i valora l'esforç per parlar amb la nostra
llengua i que se l'ha entesa perfectament.

Pel que fa a l'acta de dia 31 de gener, i atès que el Batie havia fet unes

puntualitzacions, el Sr. Antonio Deudero manifesta que no te res a dir i accepta les
puntalitzacions fetes pel Sr. Batie.

Vista l'acta de la sessió de data 26 de febrer de 2013 i les precisions fetes pel Sr. Batie,
s'aprova per unanimitat dels membres presents.

2n.- Aprovació inicial del Reglament regulador del règim d'ús dels horts ecològics
urbans del municipi de Puigpunyent.

La regidóra del grup municipal lPG, Sra. Maria Lluïsa Pla Isern procedeix a la lectura de
la proposta que diu així:

"Atès que es l'Ajuntament de Puigpunyent té com a objectius proporcionar a persones
físiques i entitats i associacions del poble un espai municipal on es pugui realitzar una

activitat física en contacte amb la natura, promoure bones pràctiques ambientals de
cultiu: gestió de residus, estalvi d'aigua, agricultura ecològica, recuperació d'usos i
costums de l'agricultura tradicional, impulsar un millor coneixement i respecte cap al
medi ambient, promoure una alimentació sana, productes locals i treballant hàbits
més saludables i fomentar la Participació Ciutadana compartint un projecte
comunitari.

Atès que l'ajuntament disposa de terrenys aptes per poder dur a terme activitats
relacionades amb el cultiu d'agricultura ecològica i que, amb la posada en marxa del
present Reglament es podrien complir els objectius abans esmentats. Per la qual cosa

crearà un sistema per tal de posar a l'abast dels ciutadans de Puigpunyent un espai de
convivència social i de foment d'agricultures ecològiques, respectuoses amb el medi
ambient.
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De conformitat amb el que estableixen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d' obril. reguladora de les bases del règim local, i del article 102 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d' Assumptes Generals de data 22 de març
de 2013.

Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament que regula el règim d'ús dels horts ecològics
urbans del municipi de Puigpunyent, que es transcriu a continuació.

SEGON. Sotmetre el projecte de Reglament a un període d'informació pública, per
termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i en el taulell d'anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament
interessades puguin examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o

observacions.

"REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM D'ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS URBANS DEL
MUNICIPI DE PUIGPUNYENT.

El projecte d'Horts Ecològics a Puigpunyent comença amb una iniciativa de
l'Associació Dones i Dances, presentada a l'Ajuntament l'any 2013. Aquesta iniciativa
suposarà posar a l'abast dels ciutadans de Puigpunyent un espai de convivència
social i de foment d'agricultures ecològiques, respectuoses amb el medi ambient.

Article 1. Fonament legal

Aquest Reglament es dicta de conformitat amb allò que estableixen els articles 4.1 a),
25.2f) i m) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i els
articles 100 i següents de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears.

Article 2. Objecte

El present Reglament té per objecte regular el règim jurídic de les autoritzacions
administratives d'ús privatiu de domini públic que l' Ajuntament de Puigpunyent
atorgarà sobre els horts de titularitat municipal situats a Puigpunyent, exclusivament pel
seu conreu ecològic agrícola amb destinació a l'autoconsum; el contingut dels drets i

obligacions a complir per les persones beneficiàries d'aquestes autoritzacions i el règim
de licitació i adjudicació de les mateixes.

Article 3. Naturalesa jurídica de l'autorització

Les autoritzacions municipals atorgades en virtut d'aquest Re
naturalesa d'ús privatiu del domini públic, regulat pels articles 124 i
de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balea
del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Re
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les Entitats Locals i pels articles 91 i ss de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques en relació amb els articles 85 i 86 del mateix
Text legal.

Aquesta autorització s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici d'altre i, per
tant, no suposa la transmissió del domini de la porcel lo d'hort utilitzada, que
continuarà essent propietat de I' Ajuntament de Puigpunyent, tant respecte del terreny
com respecte a totes les instol-locions existents en el moment de l'atorgament de
I' autorització.

L'adjudicatari a adjudicatària solament tindrà la possessió precària de l'hort municipal
que se li assigni, pel termini que es determini i en els termes que prevegi l'autorització a

document de formalització de l'adjudicació i la resta d'articles d'aquest reglament.

Les autoritzacions atorgades tenen caràcter personalíssim, i en cap cas les persones
titulars no podran cedir, alienar, gravar a disposar, a títol onerós a gratuït, els drets que
es derivin de l'autorització d'ús, ni transmetre-la a tercers.

Article 4. Règim jurídic

Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i

d'aprovació de l'expedient, licitoció. adjudicació, formalització de les autoritzacions
d'ús privatiu del domini públic regulades en el present Reglament, a més de les
disposicions d'aquest, les establertes en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i les disposicions que la despleguin, modifiquin a afectin, així
com la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i
demés normativa autonòmica de desplegament que, en el marc d'aquella, sigui
vigent.

Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al contingut de l'autorització, a la
seva extinció i demés potestats de l'administració sobre el domini públic, a més de les
disposicions d'aquest Reglament, les establertes en:

- La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
- El Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Bens de
les Entitats Locals.

Supletòriament, i en tot allò no previst a la normativa abans citada, serà d'aplicació la
resta de normes de Dret Administratiu i, en darrer terme, de Dret Privat.

Article 5. Característiques de les parcel Ies

L'ajuntament ofereix dos tipus de porcelles:

a)
b)

Article 6. Termini

Les porcelles s'adjudicaran per un període de tres anys. Una veg
període caldrà sol ·licitar una nova autorització.
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En el cas de que l' hort quedi sense treballar més de 6 mesos per la persona
adjudicatària, sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l' Ajuntament
de Puigpunyent, aquest quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament, una vegada
resolt o declarat caducat el títol administratiu, segons preveu aquest reglament.

En el cas de que desapareixi el requisit per poder tenir accés a la condició d'usuari o

usuària durant el període de duració de l'autorització, és podrà esgotar el termini d'ús
de la parcel·la d'hort, excepte que constitueixi causa de revocació de l'autorització.

Article 7. Requisits i prohibicions per accedir a la condició d'usuari o usuària

Per poder tenir accés a la condició d' usuari o usuària d' una parcel ·10 destinada a hort
urbà ecològic, cal reunir els següents requisits:

- En el cas de les persones físiques:
• Ser major d'edat.
• Trobar-se al corrent de pagament en les obligacions tributàries amb

l' Ajuntament de Puigpunyent.
• Estar empadronat en el Municipi de Puigpunyent durant, almenys, el termini

d'un any anterior a la sol·licitud de d'hort ecològic.
• Tenir formació en horts ecològics o, en el seu cos, realitzar el curs de formació

per a la gestió dels horts ecològics ofert expressament per l' Ajuntament de
Puigpunyent a través de l' Associació Dones i Dances.

- En el cas d' Associacions o entitats sense ànim de lucre:

• Tenir el seu domicili social en el Municipi de Puigpunyent i estar inscrites en el

Registre Municipal d' Associacions
• Associacions o entitats sense ànim de lucre que el seu objecte social inclogui

activitats divulgatives, formatives o de sensibilització i sempre que compleixen
els requisits establerts a les bases.

• Trobar-se al corrent de pagament en les obligacions tributàries amb
l' Ajuntament de Puigpunyent.

• El representant o la persona responsable, haurà de tenir formació en horts
ecològics o en el seu cos, realitzar el curs de formació per a la gestió dels horts
ecològics ofert expressament per l' Ajuntament de Puigpunyent a través de
l'Associació Dones i Dances.

Encara que es reuneixin les condicions abans indicades, no podran optar a l'ús d'una
parcel·la, les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

Que convisquin en el mateix domicili amb algú que ja tingui adjudicada una

parcel Io. tot i que formi part d'una altre unitat familiar.
Que un membre de la seva unitat familiar tingui adjudicada una parcel·la, tot i
estar empadronats en domicilis diferents.
Que estigui privat d'utilitzar les parcel tes per al cultiu dels horts ecològics al

municipi de Puigpunyent o altres localitats, mitjançant expedient sa
.

.

r.

amb resolució ferma. ��£ 1)./]'
Disposin, com a mínim fins a la data de finalització de pres ció p� la "óC
sol·licitud, de l'ús d'un altre hort, municipal o privat, al municipi d �igpu �� Ô

� 'I ¿
�0-----------------------------------------------------����R�S---���

•

•

•

•
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Article 8. Procediment per a la concessió d'autoritzacions

El procediment aplicable a l'atorgament de les autoritzacions que habilitin per a

l'ocupació de les porcelles destinades a horts urbans ecològics i facultin per al seu ús i
gaudi, s'articularà en règim de concurrència, atès el nombre limitat de les parcel·les.

L' Ajuntament iniciarà d'ofici aquest procediment, amb Resolució prèvia de Batlia, que
contindrà la convocatòria de concessió d'autoritzacions d'ocupació d'horts.

Aquesta convocatòria serà objecte de publicació en el Tauler d'Edictes de
I' Ajuntament, així com en la pàgina web d'aquest Ajuntament

En cada convocatòria es determinarà el nombre de parcel Ies que surten a concurs i si
es destinaran a Associacions o a persones físiques. De les parcel·les destinades a

persones físiques se'n reservarà un 50% per aquelles persones que formin part de
famílies amb necessitats previ Informe del Departament de Serveis Socials de
I' Ajuntament.

Les persones interessades hauran de presentar la sol-licitud de llicència d'ús privatiu
dels Horts Ecològics de Puigpunyent que s'adjunta com annex 1 per a les persones
físiques o com l'annex 2 per a les persones jurídiques, en el registre de l' Ajuntament de

Puigpunyent bé per qualsevol dels mitjans establerts per l'article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú en el termini que estableixi la convocatòria que no

podrà ser inferior a 10 dies naturals.

Juntament amb la sollicitud emplenada adequadament, les persones físiques
aspirants han d'ajuntar:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol,
del document acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de
residència) .

b) Informe dels serveis socials que acrediti risc social familiar, en el seu cas.

c) Document que acrediti estar en situació d'atur, si es vol acollir al règim de
prioritat establert en aquest article si s'ha de realitzar el sorteig.

Juntament amb la sol Iicitud emplenada adequadament, les persones jurídiques
aspirants han d'ajuntar:

a) Original o fotocòpia acarada dels Estatuts de la persona jurídica.
b) CIF de la persona jurídica
c) Una relació de les persones que hagin de desenvolupar el projecte en nom de

l'associació o entitat, fent declaració que compleixen tots els requisits de I

l'apartat 7 del present Reglament.

Només s'admetrà una sot-licitud per part de cada un dels sol·licitants. L' Ajuntament
comprovarà d'ofici l'empadronament, l'absència d'infraccions i el compli . �:��-
al corrent de les obligacions tributàries amb aquest Ajuntament. @\�'QFinalitzat el. termini de pr�se�taci.� de sollicituds. s'elab�rarà una

II�$ �r i��� S
d'admesos I exclosos, amb indicocló de les causes d'exclusió. que s'exp" Wr �'a
de l' Ajuntament atorgant un termini de tres dies hàbils, comptadors de ,� I' à ($
de la publicació de la llista a la web municipal per presentar olleqociori �scas qu��

- J,��.%
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no es presentin reclamacions la llista provisional quedarà elevada a definitiva de forma
automàtica.

Si hi ha porcel ·Ies suficients per atendre totes les sol·licituds de persones admeses, el
Batie adjudicarà, mitjançant Decret, les parcel·les a cada una de les persones
admeses.

No obstant, quan el nombre de persones admeses sigui major que el de parcel·les
disponibles l' Ajuntament de Puigpunyent seguirà els següents criteris:

Per a l' adjudicació de les parcel ·Ies destinades a Associacions o entitats sense ànim de
lucre:

- Es prioritzarà l'adjudicació en favor de les que tinguin en el seu objecte social la
sensibilització en temes ambientals i socials i/o la divulgació i/o formació, especialment
dirigides a col ·Iectius de joves, gent gran o dones. Si, una vegada aplicat el règim de
prioritats esmentat segueix havent més sol·licituds que persones admeses,es procedirà
mitjançant sorteig. S'adjudicaran el nombre de parcel·les ofertes en la convocatòria
segons l'ordre obtingut en el sorteig.

Per les parcel ·Ies destinades a particulars:

al Es procedirà, en primer lloc a adjudicar les parcel ·Ies reservades a les persones
pertanyents a tomllies amb necessitats que ho acreditin mitjançant Informe dels Serveis
Socials municipals. Es reservaran per aquest criteri el 50% de les parcel·les ofertes en la
convocatòria. Si les sol ·licituds que compleixen aquest criteri són superiors a les
parcel·les ofertes, es prioritzarà a aquelles persones que es trobin en situació d'atur i ho
acreditin documentalment en la seva sol ·licitud. Si una vegada aplicat aquest criteri,
encara persisteix la situació, es procedirà mitjançant sorteig.

cl Una vegada adjudicades les parcel·les reservades a persones amb situació de
necessitat, es procedirà a l'adjudicació de les parcel·les restants. D'entre totes les
persones admeses i que no hagin resultat adjudicatàries de les parcel ·Ies esmentades
en el punt anterior, es prioritzaran les sol·licituds d'aquelles persones que es trobin en

situació d'atur i així ho acreditin en la sol·licitud. En cas de que encara hi hagi més
sol·licituds que parcel·les ofertes es farà mitjançant sorteig.

El sorteig es realitzarà davant el Secretari de la Corporació i el Regidor responsable. La
data, hora i lloc del sorteig es comunicarà a totes les persones admeses mitjançant
l'adreça electrònica facilitada en la sol ticitud.

Una vegada realitzat el sorteig, el Batie dictarà Resolució adjudicant les parcel tes

segóns el resultat del sorteig.

L'autorització atribuirà l'ús privatiu de l'hort corresponent per al cultiu agrícola ecològic

L'autorització per a l'ús privatiu de la parcel·la que s'indiqui serà intransmissible, sense

perjudici de l'establert en l'article 10 apartat b) pel cas que el titular estigui en situació
d'incapacitat sobrevinguda per a aquesta activitat o morís.

<\_¡>.1'-AEIV�
L'autorització s'estendrà per un termini de tres anys, a comptar des de . Tgnatt¡T1 d.f1'�cada una de les autoritzacions, sempre que no concorri cap causa -e' rev 6aêl <' o '2
que els terrenys esdevinguin necessaris per a obres, serveis o instal ·10 ons '

tp ls ê5
No es podran establir prorrogues. � �

,� �
. �S

_ .L��1--:
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La resolució atorgant l'autorització, com a document administratiu, contindrà les
següents dades:
- Dades de la persona/es o entitat autoritzada.
- La finalitat de l'ús.

- Mesura, localització i número de la porcel ·10.
- Drets i obligacions del beneficiari de l'autorització.
- Durada de l'autorització.

Aquelles persones que no hagin estat beneficiàries de l'adjudicació d'algun hort,
integraran una borsa de suplents, segons el lloc que hagin quedat en el sorteig. En
aquesta llista s'afegiran, per ordre cronològic, aquelles persones que posteriorment
presentin instàncies que manifestin estar interessades en l'adjudicació d'una parcel·la .

. En aquest cas, I' Ajuntament comunicarà a la persona aspirant de la existència de la
vacant perquè manifesti en un termini de tres dies naturals la seva conformitat. Si la
persona interessada no manifesta la seva conformitat amb la proposta d'adjudicació
en el termini previst, s'entén que renuncia al cultiu de l'hort ecològic.

A les persones aspirants que renunciïn de manera expressa o tàcita, se les han
d'excloure de l'adjudicació o de la llista d'espera per cobrir les vacants als horts
ecològics, llevat que ol iequin. en el termini establert de l'apartat anterior, la
concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar
documentalment dins els tres dies hàbils següents:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o

d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la
concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels casos anteriors.

b) Patir malaltia o incapacitat temporal

c) Trobar-se en fase imminent de realització d'un viatge de mitja o llarga durada.

Justificada la causa conforme a l'apartat anterior, els aspirants se reincorporaran a la
darrera posició de la llista d'espera per cobrir les vacants dels horts ecològics.

La selecció de les porcel-les es farà per sorteig.

Article 9. Pèrdua de la condició d'usuari d'hort

La condició d'adjudicatari/adjudicatària es perdrà automàticament per:

a) Renúncia o baixa voluntària mitjançant escrit presentat en el registre de
I' Ajuntament.
b) En cas de defunció, malaltia crònica o incapacitat de la persona titular per treballar
l'hort, els seus hereus o hereves o familiars designats podran, si ho desitg .

cultivant l'hort, sempre que compleixin els requisits i prèvia conformit �è-�ressa �'Ô'I' Ajuntament. � T'éi\'
c) Baixa en el Padró del municipi de Puigpunyent. �.. c\

d) Abandonament o carència de cultiu de la porcello durant més de 'me ,�.-' gu' _ oje) Desaparició sobrevinguda de les circumstancies que van motivar l'di .,' #�f) Utilitzar l'hort per a ús i finalitats diferents a les detallades en aquest Re' ��� "tr.«Ç:�1>.
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g) Requeriment del terreny per part de I' Ajuntament per a obres, serveis, instal locions o

la construcció d'infraestructures o equipaments d'interès social o general. En aquest
cas, la Corporació avisarà a les persones adjudicatàries amb 2 mesos d'antelació al
moment en què hagin de deixar lliure la parcel �a adjudicada.
h) Manca de respecte a les normes bàsiques de convivència, conducta insolidària,
consum excessiu d'aigua o utilització de productes tòxics o potencialment tòxics en

dosis no permeses per la normativa en matèria d'agricultura ecològica.
i) Posar a la venda de forma unilateral, sense el consentiment de les persones
responsables, els productes obtinguts del cultiu de l'hort.

j) Subarrendament o cessió a tercers del cultiu de la parcel·la.
k) Finalització del termini de vigència de l'autorització.

La revocació de l'autorització, en qualsevol moment i per qualsevol causa no atorga
cap dret a percebre indemnització o compensació de cap tipus.

Article 10. Procediment per revocar una autorització

Per privar a un adjudicatari o adjudicatària de I' ús de la seva parcel ·10 caldrà instruir
un expedient en què es demostrarà que concorre en alguna de les circumstàncies
previstes en aquest reglament per decaure en el seu dret, amb audiència prèvia de la

persona interessada per un termini de quinze dies hàbils proposada per l'òrgan
instructor i resolta per Batltia.

Article 10. Obligacions de I' Ajuntament

L' Ajuntament de Puigpunyent es compromet a posar els horts a disposició dels/de les
adjudicataris/adjudicatàries amb les següents condicions:

- tancament perimetral de tota la zona dels horts, essent obligació de cada
adjudicatari el tancament de la parcel �a adjudicada en la forma que estableixi
I' Ajuntament.

- instal Iocló del comptador general d'aigua. Cada usuari haurà d'instal {or un

comptador individual.

L' Ajuntament de Puigpunyent no es farà responsable dels furts o actes vandàlics que
puguin afectar a les parcel·les. També, queda exempt de qualsevol responsabilitat en

cas d'accident de l'usuari o usuària dels horts d'oci en el desenvolupament de les
seves parcel tes de cultiu i en la seva estança en el recinte.

Article 11. Drets i obligacions dels adjudicataris

L'adjudicatari tindrà dret a treballar la parcel·la adjudicada i gaudir dels productes
obtinguts.

L'adjudicatari tindrà les següents obligacions i haurà de respectar les
d'ús:
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a) Fer-se càrrec de la instal locló del comptador particular individual, del sistema propi
de reg i del tancament de la seva parcel ·10 de conformitat amb les instruccions que
dicti I' Ajuntament.
b) L'adquisició i manteniment de les eines i estris necessaris per al desenvolupament de
l'activitat agrícola que és pròpia d'aquests horts seran a càrrec de la persona
adjudicatària. L' Ajuntament no es farà responsable del trencament, pèrdua o

desaparició d'estris o eines personals.
c) Acatar les indicacions que es donin des de I' Ajuntament, collcboror en el
manteniment de les instol iocions i assegurar el bon funcionament dels horts.
d) Encarregar-se del correcte i continu manteniment dels serveis comuns.

e) Fer ús correcte de totes les lnstotlccions i mantenir, en tot moment, neta i ben
cuidada la seva parcel·la. Queda prohibida la instol-locló de casetes, quioscs, cadires,
bancs o qualsevol altre tipus d'Instolloció o edificació, sense permís previ i exprés de
l'Ajuntament. Mantenir l'entorn de les porcel-les en perfecte estat, net i lliure d'herbes i

plantes espontànies.
f) Consumir únicament l'aigua necessària per al reg. En tot cas serà a càrrec de l'usuari
o usuària la despesa d'aigua. El consum màxim diari de les porcel-les serà de 601 en els
casos de parcel Ies de 20m2 i de 1201 en el cas de parcel Ies de 40m2. Fins que no

s'aprovi la modificació de la corresponent Ordenança fiscal, serà d'aplicació la quota
establerta en la vigent Ordenança reguladora del servei d'aigua potable pel tram 2.
En cas de restriccions d'aigua o per altres motius que l'Ajuntament determini i que
afectin a I'interés general, I' Ajuntament podrà tallar el subministrament d'aigua durant
el temps que duri la situació especial.
Queda prohibit el reg amb aspersors o amb qualsevol altre estri que pugui envair o

regar altres porcel íes veïnes.

g) Cultivar l'hort de manera respectuosa amb el medi ambient; queda expressament
prohibit cremar, així com també l'ús de productes herbicides, plaguicides i adobs
químics.
h) Reciclar les restes orgàniques derivades del cultiu de la seva parcel ·10 i dipositar la
resta de residus en els contenidors corresponents.
i) Assistir a les reunions i convocatòries que s'estableixin com a obligatòries.
j) Els productes dels horts no poden ser objecte de venda i estaran destinats
exclusivament a l'autoconsum.

k) Reparar o reposar els elements que es deteriorin en la seva instal ·Iació.
I) Deixar en bon estat l'hort quan finalitzi l'autorització, i tornar les claus i qualsevol
objecte rebut.

m) Cultivar únicament hortalisses, flors i plantes aromàtiques de baixa alçada.
n) Executar el seu treball personalment o pels membres de la seva unitat familiar que
prèviament han estat enregistrats, llevat dels casos de força major que s'acreditaran
davant I' Ajuntament i sense perjudici de la positiva ajuda mútua entre hortolans.
o) Suportar les despeses que es generin com a conseqüència de desperfectes o danys
que- es puguin derivar del seu comportament sens perjudici del procediment
corresponent per exigir aquesta responsabilitat.
p) Avisar immediatament a l'Ajuntament en cas de desperfecte o d'avaria a l'hort o a

les instal icclons.
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desenvolupen inculcar els valors sobre l'agricultura tradicional i ecològica que
comporten.

Article 13. Organització dels horts urbans

L'Ajuntament farà un seguiment de la gestió dels horts d'oci, per acreditar la
conformitat de les tasques realitzades pels hortolans d'acord amb aquest Reglament i
la resta de normativa que sigui d'aplicació.

Article 14. Incidències

L'òrgan competent per a l'adjudicació de les parcel·les destinades a horts urbans així
com la resolució de les incidències que puguin sorgir entre els adjudicataris de les

parcel·les i entre aquests i l'Ajuntament serà el Batie o regidor en qui delegui

Contra aquests acords es podran interposar els recursos administratius procedents.

Disposició final

El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies des de la seva

publicació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'article
103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears."

Seguidament, la regidora del grup IPG explica la proposta de Reglament.

Diu que el projecte comença d'una iniciativa de l'Associació Dones i Dances i que els
horts es situaran en el solar municipal que hi ha entre l'escola i el Parc Verd. Es tractarà
de porcel +es de 20m2 per a particulars i 40m2 per a Associacions. En el supòsit que hi

hagi més demandes que horts es prioritzarà l'adjudicació en favor d'aquelles
associacions que tinguin com objecte la protecció del medi ambient, gent gran, joves i
cones. i pel que fa als particulars es donarà prioritat a aquelles persones que es trobin
en situació d'atur.

L'ajuntament realitzarà un tancament perimetral i instal·larà un comptador general i els
usuaris realitzaran els tancaments propis i instal·laran el comptador individual.

S'estableix un consum màxim d'aigua i en moments en que es vegi en perill el consum

humà d'aigua, I' Ajuntament es reserva el dret de tall del subministrament d'aigua.

En el debat posterior es produeixen les seguents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero demana quin cost està previst que tinguin
l'adaptació dels terrenys, el tancament, la instal·lació del comptador, xa

.

Diu que la idea del projecte és bona però es necessita saber que h
saber les conseqüències econòmiques que comportarà. �

""<:'

La regidora diu que l'adequació dels terrenys la farà l'Associació D

portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que de material hi pot haver u

amb la posada en marxa d'aquesta iniciativa suposarà un estalvi per
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manteniment dels terrenys. Se du a Ple en aquest moment per avançar la tramitació ja
que és ara l'època de sembrar.

La portaveu del grup lPG, Sra. Margalida Morell diu que en aquest moment no se

saben exactament les obres que s'han de fer però si que serà un vallat senzill i els
metres aproximats també se saben. Sabem en que consisteix la feina i el cost exacte
no però no serà molt elevat. Estam disposats a fer aquesta petita inversió per posar a

disposició de persones amb dificultats.

El Batie fa constar que ja hi ha una part vallada, lo que suposa menys despesa

El portaveu del grup PP, Sr. Antonio Deudero, diu que votaran a favor, si be, s'haurien
de tenir les dades econòmiques t però tenen en compte la importància i finalitat
social.

La regidora del PSOE, Sra. Isabel Martín diu que serà un espai perquè persones amb
dificultats ho puguin aprofitar.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres presents.

3r.- Manifestació de la voluntat de crear una xarxa de municipis i entitats de les Illes
Balears per integrar-se a la Fundació Ramon Llull.

El Sr. Batie procedeix a la lectura de la proposta que diu així:

"Lo Fundació Ramon Llull es va constituir entre el Govern d' Andorra i l'Institut Ramon
Llull el 31 de març de 2008. El 15 de gener de 2009 s' hi van incorporar el Consell
General dels Pirineus Orientals, l' Alguer i l' Associació Xarxa de ciutats valencianes
Ramon Llull.

La Fundació Ramon LLull té com a finalitats intensificar l'estudi, la promoció i la defensa
de la llengua catalana i fomentar la projecció exterior de la llengua i dels diferents
àmbits culturals que s'hi expressen. També vetlla pel compliment de la legislació sobre
la llengua, en col Ioborccló amb altres organismes i organitzacions públiques i
privades, i ajuda a impulsar les actuacions de l'Institut Ramon Llull que coincideixin
amb els objectius de la fundació.

El passat 20 de febrer de 2013, representants de diversos ajuntaments i altres entitats
locals, es reuniren al Casal de la Institució Pública Antoni M. Alcover, amb la intenció
de constituir una xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears per integrar-se a la
Fundació Ramon Llull.

Com a requisits previ a la redacció dels estatuts de l'associació i posteri
escau, pel Ple de l' Ajuntament, d'acord amb l'article 6.2 de la Llei orgà
considera que el Ple ha de manifestar la seva voluntat per crear aquest
d'aquesta manera, elaborar els corresponents estatuts.

Per tot això, es proposa al Ple que adopti el seguent Acord:
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PRIMER.- Manifestar la voluntat de I' Ajuntament de Puigpunyent per formar part, com a

soci fundador, d'una associació de municipis i entitats de les Illes Balears per integrar-se
a la Fundació Ramon Llull.

SEGON.- Facultar al Batie de l'Ajuntament per executar aquest acord, tot això sense

perjudici que, una vegada redactats els estatuts de l'associació, s'elevin al Ple per a la
seva aprovació".

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que en el Ple del mes de novembre ja es va

posar en coneixement de I' Ajuntament els motius clars de perquè el Govern va decidir
separar-se del Ramon LLull i adhesionar-se a l'Institut d'Estudis Baleàrics, per la qual
cosa, se remet a lo dit en l'acta corresponent.

El Batie diu que pot entendre que el PP no estigui d'acord amb idees independentistes
de CIU perquè era fer política de la llengua. M'estranya que perquè no tingueu les
mateixes idees polítiques que CIU no pogueu donar suport a un tema com aquest. Si és
per temes econòmics, basta dir que el Govern d'Espanya inverteix 87 milions d'euros a

l'Institut Cervantes per promocionar la llengua castellana.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero, diu que el Govern de les Illes Balears pertanyia
a tres foros diferents de la llengua catalana. Ara a un. pagava tres quotes i ara en

pagarà una. La promoció de la llengua queda garantida.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 5 vots a favor (3 IPG i 2 PSOE) i 3 vots
en contra del PP.

4t.- Inclusió a l'Inventari de Béns Municipal dels camins de titularitat municipal inclosos
al Catàleg de Camins del terme municipal de Puigpunyent.

La regidora del grup lPG, Sra. Maria Lluïsa Pla procedeix a la lectura de la proposta
que diu així:

"Atesa la necessitat de incloure en el Inventari de Béns de I' Ajuntament de
Puigpunyent tots els camins públics i de titularitat municipal que consten en el Catàleg
de Camins, per tal de donar compliment al que disposa l'article 132 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que estableix el
següent:

"1. Éls ens locals tenen l'obligació de formar un inventari valorat de tots els béns que els
pertanyin, que ha de comprendre els béns de domini públic, els patrimonials, els drets i
els valors mobiliaris, descrits amb el detall necessari per identificar-los.

de rectificar anualment i que s'hagi de comprovar cada vegada
corporació.

3. Correspon al Ple de la corporació l'aprovació, la rectificació i I
l'inventari" .
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a l'article 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
públiques.

L'ajuntament de Puigpunyent ha anat conformant l'Inventari de Béns Municipals,
encara que, de moment, és parcial. No es troben actualment inventariades les vies
públiques.

Per tant, el que es proposa és aprovar la inclusió d'una relació de camins a l'Inventari
de Béns Municipal, a l'epígraf de béns immobles, a la categoria de vies públiques.

La regulació detallada d'aquest Inventari de béns de les corporacions locals es troba
en els articles 17 a 36 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, mitjançant el qual
s'aprova el reglament de béns de les entitats locals.

A l'article 20 estableix les dades que haurà d'expressar i, concretament pel que fa a les
vies públiques, l'apartat g) especifica que hauran de constar les dades necessàries per
a la seva individualització, amb especial referència als seus límits, longitud i amplària.

El Catàleg de Camins ja conté aquestes dades mínimes, per la qual cosa, els requisits
mínims que exigeix l'article 20 pel que fa a les dades mínimes que han de constar a

l'Inventari de Béns Municipal, es compleixen.

Cal precisar que es considera que, en aquest moment, els camins que s'han d'incloure
a l'Inventari de Béns Municipals són aquells que en el Catàleg de Camins consten com

a públics i a l'Ordenança reguladora de l'ús i conservació de camins consten com a

camins de titularitat municipal.

Atesa la documentació de que es disposa, es proposa al Ple de la Corporació que
adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Incorporar a l'Inventari de Béns Municipal la següent relació de camins
públics de titularitat municipal que consten al Catàleg de Camins del terme municipal
de Puigpunyent i que són els següents:

Camí Vell d'Esteliencs
Camí de Puigpunyent a Galilea
Camí de Puigpunyent a Calvià
Comí de Superna
Comí de so Campaneta al Coll d'Esteliencs
CamíVeil de Palma
Camí de Sa Mola Petita/Camí de Sa Font
Camí des Grau de son Martí/Camí de Puigpunyent a Capdellà
Camí des Coverany
Comí de Son Puig
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El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero demana si té res a veure amb les NNSS i si
retardarà la seva aprovació. I també demana si qualque camí dels que es proposen
té qualque tipus de controvèrsia amb veïns per temes de titularitat.

El Batie diu que no te res a veure amb les NNSS i que es tracta de camins de titularitat
municipal sense controvèrsies conegudes.

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

5è.- Mocions:

5è.l.- Moció que presenta el grup municipal PSOE relativa al pagament del deute del
Govern.

El portaveu del grup PSOE, Sr. Toni Marí, procedeix a la lectura de la moció que diu així:

"MOCIÓ RELATIVA AL PAGAMENT DEL DEUTE DEL GOVERN

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Conscients de la difícil situació econòmica en la que es troba l'economia de les II/es
Balears.

Coneixedors dels principals indicadors econòmics, els quals assenyalen una constant
destrucció de llocs de feina, un decreixement del PIB i una baixíssima confiança per
part del nostre empresariat, i de la societat en general, en la capacitat de recuperació
econòmica en el curt i mig termini.

Atès la importància en aquests moments de greus dificultats d'obtenir la màxima
eficiència en la administració.

Conscients que per aconseguir-ho es fa necessari, també, que les administracions
compleixin amb el pagament dels compromisos contrets.

Atès que la diversificació dels pagaments a l'àmbit municipal fa que tinguin una gran
incidència damunt la petita i mitjana empresa, vertader generador d'ocupació de
llocs de feina.

Davant l'evidència que els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans i
la que majors esforços realitza alhora de respondre a les noves necessitats que els hi
rec/amen.

Atès que el Govern de les Illes Balears ha reconegut un deute amb els ajuntaments de
prop de lOO milions d'euros.

Atès que no és funció dels ajuntaments finançarel deute del Govern.
�./'.;�;_:_;::;�/f.<;t:.':.¡--"·· �JiJ0;�

Atès que el deute del Govern amb l'Ajuntament de Puigpunyent éSV�èi 731.�q,S20
euros, el que representa una important dificultat alhora de respondre �t;l'<;certq.da�� nt {t'i

a les demandes ciutadanes i fins i tot de garantir els serveis més bàsics �%J,s c·'
.

ls. �,

�J_;. ._,

Atès que el deute que el Govern té amb el nostre ajuntament pro \� i
. Hant��dificultats de tresoreria i possibles retards en el pagament als nostres prov

.

r.s'.rNí11--:�
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Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent ACORDA:

1.- L'Ajuntament de Puigpunyent acorda reclamar al Govern de les Illes Balears el
cobrament de tot el deute pendent amb l'Ajuntament.

2.- L'Ajuntament de Puigpunyent acorda sol'licitar una reunió de baties extraordinària i
urgent on, de forma monogràfica, es tracti el deute que el Govern té amb els
ajuntaments, amb l'objectiu de fixar i acordar un calendari de pagaments."

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero diu que no tendron en compte certes
apreciacions fetes en l'Exposició de Motius ja que amb el Pla de pagament a

proveïdors s'han cobrat moltes factures.

En relació al punt 2 de l' Acord podrien votar a favor si s' especifica en què consistirà la
reunió i si hi podrà assistir un representant del Govern.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu, que si a l'Ajuntament de Puigpunyent se li
hagués pagat tot el deute que té el Govern en favor de l' Ajuntament, no s'hauria
d'haver fet el pla de pagaments.

El Batie diu que el l'acolliment al pla de pagaments de l'Estat no era voluntari, així
mateix, amb un interès molt alt i amb una entitat que ni l'ajuntament va poder escollir,
se va adjudicar directament. Segons deia la premsa, les entitats varen comprar a un
1 % i noltros pagam un 6%.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que a les reunions de Baties sempre hi ha
representació d'altres administracions.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero proposa fer les següents modificacions a la
moció per tal de votar-la a favor:

pel que fa al punt 1.- votarien a favor si es modifica, que en lloc de reclamar es

faci un recordatori a la reclamació del deute.
Pel que fa al punt 2.- votarien a favor si s'inclou que hi hagi un representant del
Govern.

El Batie diu que malgrat no ho digui expressament, del contingut del text es desprèn
que .hi hauria un representant del Govern.

El portaveu del PSOE accepta les modificacions, per la qual cosa, els Acords queden
redactats de la següent forma:

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent ACORDA:
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també un representant del Govern.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per unanimitat del membres presents amb
les modificacions introduïdes.

5è.2.- Moció que presenta el grup municipal PSOE relativa al no tancament del servei
de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència "Son Bru" a

Puigpunyent.

La regidora del PSOE, Sra. Isabel Martín procedeix a la lectura de la moció que diu així:

" MOCIÓ RELATIVA AL NO TANCAMENT DEL SERVEI DE PROMOCIO DE L'AUTONOMIA
PERSONAL I PREVENCiÓ DE LA DEPENDÈNCIA "SON BRU" A PUIGPUNYENT.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Servei de Promoció de l'Autonomia Personal i Prevenció de la Dependència de Son
Bru de Puigpunyent, adreçat a persones grans, té com a objectiu principal fomentar
l'autonomia i contribuir a retardar les pèrdues provocades per l'envelliment mitjançant
una sèrie de tallers i activitats d'atenció psicosocial els quals optimitzen al màxim les
capacitats de cada persona i en conseqüència la seva autonomia personal.

Actualment la nostra societat incrementa constantment la longevitat dels nostres
majors. Per això resulta convenient potenciar l'autonomia personal, a partir de
l'estimulació de les persones quan arriben a una certa edat.

Mitjançant aquest servei i una atenció integral a les persones, s'ajuda a aquestes a

adoptar hàbits saludables que afavoreixin l'autonomia persona!, prevenir ilo retardar
la disminució de les capacitats per dur a terme els actes de la vida diària, aconseguir
un envelliment satisfactori dins l'entorn on habita la persona i retardar i evitar l'ingrés a
residències i a centres de dia, molt més costosos que el servei de promoció de
l'autonomia personal.

Atès que al nostre municipi hi ha mes de 90 usuaris d'aquest servei repartits entre les
diferents activitats com tallers (estimulació cognitiva, gimnàstica... J, publicacions de
llibres i altres activitats socials.

Atès que la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia
personal de les II/es Balears va rompre el conveni de forma unilateral amb l'Ajuntament
de Puigpunyent, quedant finalitzat el conveni dia 31 de desembre de 2012.

Atès que aquests darrers mesos han tancat de forma sobtada el centre SPAP de Petra
amb el conseqüent acomiadament dels tècnics que duien a terme aquest servei.

Atès que davant la constant feina des de la regidoria de Serveis Socials de
l'Ajuntament per trobar una solució per el manteniment del servei i la posterior
signatura d'un nou conveni sensible a la situació e.�onòm_ica act�al. Desp��.�de ,c?nta.c:es amb els responsc:ble de la Funciccío, a dia a'ovoi no h�Ye/juf cey.1>�notícia oñcicû del futur del servel. l '\"'

�\ �)Atès q_ue se esta crean.t una important preocupació als ciutadans cil ;PUI .. Y� �
esoecicumerv: al coï íectiu de gent gran. \ �

.

S
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I per tot això proposam que el ple aprovi els següents acords:

1_ Es mantengui el servei de Prevenció de la Dependència al nostre municipi.

2_ Es crei una comissió conjunta entre l'Ajuntament i la Fundació per optimitzar les
despeses del Servei sense que això suposi un acomiadament de les dues tècniques
que hi fan feina.

3_ Que es signi un conveni adequat a les noves circumstàncies econòmiques actuals
amb l'Ajuntament de Puigpunyent per col·laborar en la gestió del servei i així fer-lo mes

eficaç i proper."

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero vol fer les següents apreciacions anticipant el
seu vot en contra.

Pel que fa a l'activitat s'ha de tenir en compte que ha de ser un centre d'ajuda a

l'autonomia personal i no és la tasca que actualment s'està desenvolupant.
Políticament se vol fer creure que se vol tancar i no fer-se el servei.

Qualsevol persona que ha de rebre assistència sanitària segons la llei de dependència
ha de co-participar amb el servei. Hi ha gent que gaudeix del servei i no té gran
dependència ni ha pagat el co-pagament.

Hi ha un sistema alternatiu per poder pagar a aquestes dues treballadores, i és que ho
gestioni la Gent Gran amb participació de I' Ajuntament.

Sense perjudici de que se consideri que el Conveni ha acabat a 31 de desembre, avui
en dia, encara continuen les coses igual.

Hi ha hagut vàries reunions entre I' Ajuntament i la Fundació, una primera reunió a la
que hi varen assistir el Batie i la regidora de Serveis Socials, en data 1 7 de febrer hi va
haver una altre reunió i les altres varen ser en data 26 de febrer i. la darrera, dia 6 de
març per tal d'arribar a una solució. Se pretén cercar solucions per tal d'aprofitar
l'immoble i fer activitats en favor de la gent gran amb un cost inferior i s'està oferint a
la gent del poble que lideri aquest tema. El Govern ja ha passat per escrit la seva

voluntat d'assumir el manteniment de l'immoble, llum, aigua, neteja i realització
d'activitats amb monitors.

El titular de que és tanca el centre no és cert, és una apreciació política.

El Govern intenta donar una solució, si bé, se demana un esforç a I' Ajuntament ja que
no ha aportat res. Segons el Conveni, l'Ajuntament co-participarà amb les despeses
que es duguin a terme.

Lo que es retén és fer força cap al Govern fent creure que se vol tan
lo que es vol fer és un ús correcte del servei. Actualment no

dependència.
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aquí, jo com a batie, no en tenc coneixement. Li hagués agraït al director de la
Fundació que hagués vengut abans. Si que és cert que anàrem a una reunió a la
Conselleria, si bé, va ser arrel de la sol·licitud de l' Ajuntament. Tot i això, agraeix la visita
d'avui del director de la Fundació.

La regidora del PSOE, Sra. Isabel Martín responsable de Serveis Socials intervé dient que
peca d'ingènua. El director de la Fundació ha mentit en varies ocasions, la proposta
per trobar una solució no l'ha presentada ningú, ha estat la regidora que l'ha
plantejada.

Si hi ha algú que ha manipulat la informació ha estat la regidora del PP, Sra. Maria
Teresa Pons ja que heu creat un "bulo", no es va dir mai a la recollida de signatures
que es tancava la residència, si no que es tancava el servei d'atenció i suport a la
dependència i autonomia personal.

En cap moment es diu: NO al tancament de la residència, sinó NO al tancament del
servei. La regidora Maria Teresa ha parlat amb la Gent Gran.

Seguidament demana al portaveu del grup PP, Sr. Antonio Deudero que digui quan va

ser la darrera vegada que va visitar al personal i a les persones que utilitzen el servei.
També li demana si s'ha preocupat de la situació en què es troben.

El Govern no ha presentat oficialment cap proposta i s'han atès en poques vegades
les cridades que s'han realitzat al director de la fundació. Hem hagut d'insistir molt per
posar-nos en contacte i les reunions s'han fet sempre perquè des de la regidora de
Serveis Socials s'han sol·licitat per saber de la situació.

La regidora del PP, Sra. Maria Teresa Pons diu que en cap cas s'ha manipulat la
informació. El President de la Gent Gran li ha demanat si se tancava el centre i ella li
ha dit que s'està lluitant per cercar solucions. Des de 2011 hi ha un incompliment per
part de l' Ajuntament en relació a la seva aportació.

La regidora del PSOE, Sra. Isabel Martin procedeix a la lectura de la clàusula on diu
quina ha de ser l'aportació de l'Ajuntament que diu literalment així: Pagar els serveis i
les activitats addicionals que vulgui desenvolupar el servei.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que qui ha incomplit és la Fundació per no pagar
a temps les seves obligacions.

El regidor del PP, Sr. José Frias, manifesta que ell s'ha implicat en el tema ja que fa ús
del servei i sempre ha estat a favor del manteniment del servei. Lo positiu és que s'està
obrint una via de solució i tots ens hauríem de comprometre a trobar una solució que
sigui la millor pels usuaris. S' ha de donar sortida, no hem de polititzar.
El Batie dona per finalitzat el debat manifestant q tots tenen el seu punt de vista. Creu
que hi ha hagut mal entesos i que com a responsables de l' Ajuntament ens ha faltat
informació que si hauríem d'haver tengut. M'he enterat avui de més coses per les
manifestacions que ha fet el PP que les que oficialment ens han comunic I
Govern i des de la Fundació. ��rCAM1?.tV1>� �
Sotmesa la moció a votació, és aprovada per 5 vots a favor (3 del gru PG i P o">

PSOE) i 3 vots en contra del PP.



0606338

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

relació a la modificació de l'Avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat
de I' Administració Local.

La portaveu del grup lPG, Sra. Margalida Morell procedeix a la lectura de la moció que
diu així:

"MOCIÓ EN RELACiÓ A L'AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACiÓ
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

El grup municipal Independents de Puigpunyent i Galilea presenta a la consideració
del Ple la següent

MOCiÓ

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

Les administracions locals són amb diferència les més properes, obertes i sensibles a les
demandes i preocupacions dels ciutadans i ciutadanes, i són també, les que faciliten
la participació de la gent en la presa de decisions.

Les administracions locals no som les responsables de la crisi econòmica ni del deute
públic, així com pareix que se'ns vol acusar.

El projecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració local neix
sense el consens necessari per a una llei d'aquestes característiques. No resol el tema
del finançament local, atenta contra l'autonomia de les administracions locals i
desconeix la realitat local i diferenciada en tot el territori espanyol.

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent que adopti els següents:
ACORDS

PR/MER.- Demanar la retirada de l'actual avantprojecte de llei perquè entenem que és
un atac a l'autonomia local i a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

SEGON.- Que es realitzi un nou redactat consensuat amb la FEMP les distintes
federacions autonòmiques, en que:

I. Es reguli definitivament el finançament de les entitats locals.

2. Es garanteixi que les administracions locals, com a administracions més properes als
ciutadans, puguin fer front a les necessitats bàsiques dels ciutadans.

3. Es prioritzi la participació pública en front de la privada per tal de garantir l'estat del
benestar.

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

r:J:]
El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero vol fer una sèrie d'apreci ¡ens
Acords: �
En relació al PRIMER, l'avantprojecte està presentat per PP en el GOV�\�-.��!)\é1
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qual cosa, els donarem un vot de confiança.

En relació al SEGON, l'avantprojecte regula de forma detallada el finançament de les
entitats locals, garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans és el que pretén
l'avantprojecte i fins ara ningú ha estat amb la línia de fer-ho, el PP garantitza l'estat
del benestar amb la participació público-privada i en relació al punt 4, no s'entén la
finalitat.

Per tot això, el vot del grup PP serà en contra.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que el punt 4 vol dir que es tinguin en compte els
fets diferencials de cada un dels municipis segons les característiques pròpies de cada
un.

El Batie diu que es tracta d'una proposta que no deixa contents ni a uns ni altres.
Parlant amb altres baties del PP tampoc hi estan molt a favor. És un atac a l'autonomia
local. AI PP se li ha escapat la ideologia centralista i de prestació privada dels serveis
públics. Menysprea als ajuntaments essent l'administració més propera als ciutadans i
ataca l'autonomia local.

La portaveu del grup lPG, Sra. Margalida Morell diu que les administracions locals
prestem els serveis perquè entenem que fa que millori la vida local i la convivència dels
ciutadans. Els ajuntaments són l'administració que coneix més les necessitats dels seus

ciutadans.

El Govern espanyol ho carrega tot damunt els municipis i pareix que són els

responsables de tots els mals que patim. El finançament hauria de venir directament
cap al municipi ja que som els que coneixem la realitat dels ciutadans i de les seves

necessitats.

Sotmesa la moció a votació, és aprovada per 5 vots a favor (3 del grup IPG i 2 del grup
PSOE) i 3 vots en contra del PP.

6è.- Control de l'equip de govern:

Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 4, 11, 18 i 25 de febrer i 5 de març.

En relació a les Juntes de Govern Local cap dels regidors presents te res a dir.

Decrets de Batlia des de 76/2013 0130/2013

En reloció als Decrets, el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero demana informació
sobre el Decret 95/2013, en relació a un pagament a Seguros Catalana Occidente. La
Secretària-Interventora explica que es tracta de l'execució d'una sentència sobre
responsabilitat patrimonial.

Els Decrets 152/2013 i 153/2013 s'han enviat en blanc.

De la resta de Decrets no hi ha res a dir.

7è.- Torn d'urgència.

El portaveu del PP sol-licito incloure a l'ordre del dia per torn
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recent per tal de poder rebre l'opinió de totes les forces polítiques, relatiu a els darrers
actes violents contra el membre de les Noves Generacions de Sineu.

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

Abans de procedir a la lectura de la moció, el batle vol manifestar que ja han quedat
clares en altres situacions i moments, les condemnes de tots els partits a actes violents
en general.

El portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero procedeix a la lectura de la moció que diu així:

GRUP MUNICIPAL PUIGPUNYENT I GALILEA

A L'AJUNT.Al\'lENT DE PUIGPUNYENT

Antonio DEUDERO MAyANS, regidor del grup municipal del Partit Popular a

Puigpuneyent presenta per a la seva, consideració a la propera sessió plenària la següent
MOCIÓ:

REBUIG EXPLiCIT DELS ACTES VIOLENTS

SECRETARI GENERAL DE NOVES GENERACIONS

POPULAR DE SINEU I ALTRES FORMES DE VIOLÈNCIA

CONTRA EL

DEL PARTIT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 22 de març passat, a Santa Margalida, cs va produir un greu atac per part d'un
grup de radicals i violents al Seeretari General de Noves Generacions del Partît Popular
de Sineu Marc Álvarez simplement pel fet de pertànyer a aquesta formació política.

És moment que lots els partits polítics condemnem ferm i inequívocament
aquesta vulneracíó de les regles democràtiques que estableix la Constitució, l'Estatut j
totes les nonnes que avalen el nostre Estat de Dret.

( No ha estat la primera vegada que grups radicals exerceixen violència contra les
persones que exerceixen algun càrrec en política, ja l'any passat es van produir incidents
similars a les Festes de Sant Agustí a Felanitx cap a la presidenta del Consell de
Mallorca, Maria Salam, i també perduren en Ja memòria les agressions que va patir el

propi President del Govern a diversos indrets de Mallorca, amb resultat de lesi .A!".=:;.=:::::::::�

alguns dels membres del servei oficial de seguretat. l ....,\)�
'\"

La violència ha de ésser rebutjada tengui la forma que tongui, ja sigui sica con

la que es va exercir contra el Secrctari de Noves Generucions del Partit Popul rd pa ;.. ..�
divendres 22, com la violència verbal que s'ha utilitzat per part de radicals � %v·· ¢ "-.;
mitjans de comunicaeló ¡ xarxes socials. Aquest tipus de manifcstacions són (8S;UJtl �excel-lent per a futures agressions que s'han d'evitar sempre. 0' �c::;;_-

.LNa}.\:
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GRUP MUNICIPAL PUIGPUNYENT J GALILEA

Els partits polítics hem de transmetre als ciutadans la ncecssitat i la
responsabilitat de tots en el manteniment de la Pau Social i de la defensa de la llibertat,
'inclús mantenint la discrepància politien que ens permet el nostre Estat de Orel. No
compartir les mateixes idees polítiques mai pot justificar l'agressió física. La riquesa de
la nostra societat s'ha de mesurar per Ia tolerància î el respecte als altres, als seus ideals,
i a la seva integritat física i moral.

Som una terra de persones pacífiques que han conviscut en harmonia durant
molt de temps i que avui en dia certs grups mínoritarís volen trencar aquest equilibrí,
per això, tols els partits polítics que represcnten les diferents ideologies han de
condemnar tot tipus d'atacs a la llibertat política.

NÍI1b'1Í dubta del dret que tenen els ciutadans a manifestar-se lliure ¡ pacíficament
per a expressar la seva opinió. reivindicació o necessitat, No obstant això, aquestes
manifestacions perden la seva legitimitat quan es converteixen en agressions físiques a

altres ciutadans, cossos de seguretat i représentants polítics que han estat triats en

processos democràtics per tots els ciutadans o, com és cl cas que ens ocupa, càrrecs
d'una formació política democràtica.

Hem d'acabar amb aquest ambient d'inseguretat, les manífestacíons han de ser

pacífiques, la violència urbana no té cabuda en un estat democràtic. Els mitjans
democràtics constitucionals són suficients per defensar les opinions sense arribar a fets
tan lamentables com els ocorreguts a Sineu.

La violència no té cap justificació, no és de rebut que qualque dirigent polític
amb les seves declaracions i opinions deixin entreveure que la causa de ics agressions 1.

prové de mesures d'un govern triat per la majoria dels ciutadans de les Illes Balears.
S'ha de respectar la voluntat democràtica. Per tant es proposa el següent ACORD:

Primer.- L'Ajuntament Puigpunyent rebuíja de forma clara i contundent les
agressions î els incidents violents soferts, el dia 22 de març de 2013, pe] Secretari
General del Partit Popular de Sineu a mans d'un grup de radicals i violents simplement
pel fet de pertànyer a l'esmentada formació política.

El que deman a Puigpunyent, a 25 de març de 2.013

Antonio DEUDERO MAyANS

Regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Puigpunyent i Galilea
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En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que com a grup polític condemnem qualsevol
acte de violència però en aquest cas no sabem molt bé si ha estat per radicals. El que
si faríem seria una condemna general condemnant qualsevol tipus de violència.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero demana al portaveu del PSOE si hi ha
possibilitat d'arribar a un acord per votar a favor la moció tots els grups polítics, sense

que arribin a un acord.

El Batie creu que no arribaran a cap acord perquè la informació de que disposen és
poca i només saben lo que diuen els diaris. La moció parla de grups violents quan la
premsa parla d'un individu concret. Desconec els fets exceptuant el que diu la premsa
i sempre condemnem els fets violents.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí proposa fer un model de moció de condemna
general per tots els actes violents.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero manifesta que li agradaria treure endavant la
moció que han presentat.

El Batie diu que en aquests moments per desconeixement de les circumstàncies no

estam en condicions de votar a favor. Sempre condemnant els actes violents
qualsevol forma de violència. En aquest cas no sabem molt bé que va passar.

La portaveu del grup lPG, Sra. Margalida Morell diu que condemnem els actes violents
però no podem condemnar un fet concret que no sabem què ha passat realment. No
tenim la informació necessària.

Condemnam qualsevol tipus de violència però no fets concrets que desconeixem.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que per part del seu grup s'ha fet un esforç
per tal de fer una redacció acurada amb les premisses de l'anterior moció sobre
violència i veu que tampoc se vota a favor.

El Batie diu que es podria preparar un document comú per altres tipus d'agressions i
votar-la cada pic que sigui necessari, malgrat esper que no sigui necessari.

El portaveu del PP, diu que volen que es voti la moció presentada.

Sotm-esa la moció a votació és rebutjada per 5 vots en contra (3 IPG i 2 PSOE) i 3 vots a

favor del PP.

8è.- Precs i preguntes.

En el torn de precs i preguntes, el Sr. Batie vol fer un reconeixement pú
treballadors que fa 32 i 25 anys que treballen per l'Ajuntament, que s'
Ramon Marquès i en Gabriel Martorell Bonet. -.::ç'
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que aquest passat mes de febrer, concretament dia 16, es varen complir 32 anys, en el
cas d'en Josep Ramon Marquès i aquest mes, concretament, el passat dijous dia 21 es

compliren 25 anys de feina i de servei públic en aquest Ajuntament, en el cas d'en
Gabriel Martorell Bonet.

En nom meu i de tots els regidors d'aquest Consistori i de tot el poble de Puigpunyent,
vull fer extensiu l'agraïment i el reconeixement a la tasca feta fins ara, desitjant que
aquesta tasca sigui venturosa i que es pugui dur a terme durant tot el temps possible.

En mostra d'aquesta gratitud vos vull fer entrega d'un obsequi commemoratiu a cada
un de voltros, un rellotge per cada un on hi figura gravat la data d' alta en aquest
Ajuntament i els anys que fa que hi feis feina.

El Sr. Batie afegeix que, ja que estam en un moment de gratitud i celebració, també és
moment de felicitar a un campió de Mallorca, fet que no és massa habitual, de un

veïnat del nostre municipi. Estam parlant del campió d'escacs de Mallorca sub-8, que
és en Joan Canyelles, nascut a Galilea al 2005, és un alumne del C.P. Puig de Na
Fàtima i que la seva afició a aquest esport va començar precisament a una activitat
extraescolar que oferia el col ·Iegi públic de Puigpunyent.

Des d'aquesta batlia, a més de donar-li la més sincera enhorabona i sentir-mos molt
orgullosos d'ell, el vull encoratjar i desitjar-li tota la sort del món en el campionat
nacional d' aquesta categoria que es disputarà el proper mes de juny a la ciutat de
Salobreñas, de Granada.

Finalment, el portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí demana al Batie si pot regular un poc les
intervencions en el Ple ja que ha vist minvada la seva capacitat d'expressió. S'haurien
de mirar de regular les intervencions dels portaveus.

El Batie diu que sempre s'ha mirat de garantir la lliure expressió dels portaveus i creu

que sempre s'han pogut expressar les opinions de tots els grups polítics, de totes
maneres, per tal de que els drets de tots els membres del consistori a la lliure expressió
quedi del tot garantida, es poden estudiar formules per regular les intervencions.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que el seu grup s'adhereix a les paraules
del batie, sempre ha estat exquisita l'actuació del batle en els debats i les
intervencions dels portaveus.

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.
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 30 d'Abril de 2013

Núm. de la Sessió: 4/2013
Dia: 30 d' Abril de 2013.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores 45 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Víctor Douat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Margalida Mulet Cañellas

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'acta en esborrany de la sessió celebrada en data 26 de
març de 2013

2.- Ratificació Decret de Batlia referent al conveni signat entre l'Ajuntament de
Puigpunyent i l'Ajuntament d'Esporles en matèria de Policia Local.

3.- Donar compte de l'adhesió de l'Ajuntament de Puigpunyent al Fons de
Seguretat Pública

4.- Modificació Ordenança sobre l'ús de la piscina municipal

5.- Moció del Grup d'Independents de Puigpunyent i Galilea per a la derogació
del decret sobre tractament integrat de llengües en l'ensenyament no universitari

6.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades
en dates 2, 10, 15 i 22 d'Abril

Decrets de Batlia des de 131/2013 aI177/2013

7.- Torn d'urgència.

8.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

Abans d'iniciar l'acte, per part del Senyor Batie s'efectua la presentació
Secretària de la Corporació Sra. Margalida Mulet Cañellas, a la qual
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benvinguda al Municipi i es desitja tota sort d'encerts a la seva feina al front de la
Secretaria Municipal

1r.- Aprovació de l'acta en esborrany de la sessió celebrada en data 26 de març de
2013.

Per part del Senyor Antonio Deudero es sol ·Iicita que es facin les següents
modificacions a I' Acta de la sessió anterior:

En el Punt 5é paràgraf 2, després de l'intervenció de la Regidora Sra. Isabel
Martín, a on diu" se demana un esforç a I' Ajuntament ja que no ha aportat res"
s'afegirà: "

ja que la Fundació les fa totes"

En el punt d'aprovació de l'Acta del dia 31 de gener, a on diu. " el Sr Antonio
Deudero manifesta que no te res a dir i accepta les puntualitzacions fetes del Sr Batie",
es suprimirà" accepta les puntualitzacions fetes del Sr Batie"

A la pàgina 12 r quart paràgraf, a on diu. " votarà a favor si bé s'haurien de
tenir en compte la importància i finalitat social" es suprimirà" la importància"·

A la pàgina 13 r apartat segon, tercer paràgraf, es suprimirà.
" i adhesionar-se a

l'Institut d'Estudis Baleàrics", ja que ja està adherit.

A la pàgina 16 r quint paràgraf, es modificarà. " i si hi podrà assistir un

representant del Govern" per" i si assistirà un representant del Govern"

A la pàgina 19, 7é paràgraf, a l'intervenció de la regidora del PP Sra. Maria
Teresa Pons, a on diu: " el President de la Gent Gran", haurà de dir: "

I'expresident de
la Gent Gran "

A la pàgina 24 segon paràgraf, es modificarà " El portaveu del PP Sr. Antonio
Deudero demana al portaveu del PSOE si hi ha possibilitat d'arribar a un acord per
votar a favor de la moció tots els grups politics, sense que arribin a un acord", per" El

portaveu del PP Sr. Antonio Deudero demana al portaveu del PSOE que arribin a un

acord"

Efectuades les anteriors modificacions, s'aprova I' Acta per unanimitat

2.- Ratificació Decret de Batlia referent al conveni signat entre l'Ajuntament de

Puigpunyent i l'Ajuntament d'Esporles en matèria de Policia Local.

Per part del Senyor Batie, es llegeix el Decret de Batlia 166/2013 que diu:
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seguretat ciutadana.

Atès que en la realitat es presenten circumstàncies especials o causes

extraordinàries que fan difícil per als municipis la prestació dels serveis policials amb els
seus propis efectius.

Atès que aquestes circumstàncies tenen caràcter temporal, i en conseqüència
no justifiquen l'ampliació de les respectives plantilles, i amb la finalitat de facilitar
solucions eficaces a aquestes situacions, l'article 33 de la Llei 6/2005 de 3 juny, de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, disposa que el municipis que, per
circumstàncies especials o per causes extraordinàries tinguin sobrecàrrega de serveis
policials en determinades èpoques de l'any, que no requereixin un augment
permanent de la plantilla dels seus cossos de policia local, poden reforçar-la per mitja
d'acord bilaterals amb altres municipis, a fi que els seus membres puguin actuar en el
terme municipal dels sol-licitonts. per un temps determinat i en regim de comissió de
serveis.

És per tot això que es fa necessari articular un instrument jurídic que permeti la
col Icboroció entre les policies locals en aquells esdeveniments o situació
d'emergències que poguessin tenir lloc i afectessis a un mateix municipi o varis, i fos
necessari el reforç d'un altre cos policial d'un o diversos municipis amb la finalitat de
reforçar l'efectivitat en l'emergència o esdeveniment.

En virtut d'aquest antecedents, es necessari formalitzar un conveni de
collcboroció entre aquest Ajuntament i l'Ajuntament d'Esporles per al reforç de les
plantilles policials per circumstàncies especials o per causes extraordinàries, d'acord
amb les següents

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte d'aquest conveni es concreta a establir mecanismes de
col-loboroció entre l' Ajuntament d' Esporles i l' Ajuntament de Puigpunyent per al reforç
de les plantilles policials per circumstàncies especials o per causes extraordinàries

SEGONA.- ACTUACIONS

Les actuacions derivades de la col tcborocló prevista en el present conveni
poden ser programades i no programades per als casos en què per la seva

importància així es consideri convenient i no poguessin ser cobertes amb els serveis
ordinaris o extraordinaris propis del municipi, comprenent així mateix les que no siguin
emergències com a proves esportives, simulacres d'emergències, visites de presidents,
alts mandataris, festivitat locals, etc ..

A) PROGRAMADES

-Per a la prestació del servei en actuacions programade
mitjançant els respectius Caps de Policies amb l'autorització dels res

Batlesses en defecte d'això els Regidors Delegats
I:P
"P

- El temps mínim per procedir a la sol licitud del servei serà de 5 i�,()
�s

- S'haurà d'acompanyar memòria del servei a realitzar, amb e�R1-�te;;::e'8
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nombre d' agents que ho hagin de realitzar

- Els vehicles i material emprat al primer lloc li correspondrà al municipi
organitzador de l'esdeveniment. En els casos que anés necessari l'ocupació de
material o vehicles del municipi al que se sol·liciti la prestació del servei, s'haurà
d'incloure en l'escrit de sol·licitud del servei.

- Sempre i en tot cas, la responsabilitat correspondrà al municipi sol ·licitant i la
coordinació operativa correspondrà al comandament de major graduació del
municipi on es presti col ·Iaboració

- A la finalització dels actes, la Prefectura del municipi sol-licltont. informarà per
escrit de totes i cadasquna de les actuacions dutes a terme pels agents, als respectius
Baties o Batlesses

B) NO PROGRAMADES

- Per a la prestació del servei en actuacions no programades, bastarà amb la
sol ·licitud dels respectius Caps de Policies, que posteriorment serà corroborada pels
respectius Baties o Batlesses i en defecte d'això els Regidors Delegats

- Els vehicles i material emprats seran els propis del municipi que presti el servei,
podent emprar altres mitjans que faciliti el municipi sol ·licitant

- A mes del personal i material policial, es podran sol ·Iicitar altres mitjans tècnics
i humans tants com a Protecció Civil, Brigades d'obres, serveis municipals de qualsevol
altre tipus, etc ...

-Sempre i en tot cas, la responsabilitat i coordinació correspondrà al
comandament de major graduació del municipi on es presti la col ·Iaboració

- A la finalització dels actes, la Prefectura del municipi sol·licitant, adonarà
mitjançant escrit, de totes i cadasquna de les actuacions dutes a terme pels agents, i
els respectius Baties o Batlesses, i altres autoritats que ho poguessin sol ·Iicitar.

TERCERA.- RETRIBUCIONS

Les retribucions bàsiques correspondran al municipi del qual procedeixin els
agents, i en el casos de retribucions extres, correran de càrrec del municipi sollicitont.
d'acord amb els convenis econòmics i laborals vigents del municipi de procedència

QUARTA.- VIGÈNCIA

Aquest conveni serà vigent a partir de la seva signatura i tindrà vigència anual,
prorrogable tàcitament en cas que cap de les parts manifesti la seva voluntat en sentit
contrari
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per la seva ratificació a la propera sessió que per aquest es celebri, en I' exercici de la
competència que li atribueixen els apartats b) i s) de l'article 21 de la Llei 7/85 de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i del previst en l'article 21 de la Llei
20/2006 de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears

PRIMER.- Procedir a aprovar l'esmentat conveni de col·laboració

SEGON.- Elevar aquest Decret al Ple de I' Ajuntament per la seva ratificació a la
propera sessió que per aquest es celebri .en l'exercici de la competència que li
atribueixen els apartats b) i s) de l'article 21 de la Llei 7/1985de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Regim Local, i del previst en l'article 21 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, Municipal i de Regim Local de les Illes Balears"

A continuació per part del Sr Batie, s'explica a la Corporació, el contingut del
Decret 13/2013 DE 5 d' Abril de la Conselleria d' Administracions Públiques pel qual es

regula el Fons de Seguretat Pública, fons d'ajudes específic destinat a la millora de la
seguretat pública en els termes que es determinen reglamentàriament i que té com

principal objectiu impulsar l'estabilitat i l'adequació de la prestació dels serveis policials
i millorar la coordinació de les policies locals per promoure la qualitat dels serveis
policials.

Es valora la prestació per part dels municipis dels Servei Policial d' Atenció al
Turista ( SPAT), i la implantació del programa de Policia Tutor o l'elaboració de plans
d' objectius policials.

Els municipis han de destinar l'ajuda econòmica que rebin a garantir la
prestació adequada dels serveis policials, per això un 70% del total de l'ajuda
percebuda ha d'anar destinada a recursos humans i el 30% restant a la dotació i
adquisició de recursos materials de seguretat.

Els ajuntaments poden gestionar I' ajuda de la forma que considerin mes adient
sempre que la destinin a totes o a alguna de les despeses previstes a l'article 3 del
Decret.

Els criteris de repartiment es faran segons una valoració de puntuació que
estableix I' article 7 de I' esmentat Decret, que encara no es saben, ja que el dia 24 va

acabar el termini de presentació i després es valoraran els punts aconseguits pels
Municipis.

Als efectes de obtenir la màxima puntuació possible, a més de poder operar
entre les Policies Locals de varis Municipis mitjançant la màxima eficàcia i el mínim cost,
i donat el termini de presentació de sol·licituds, es va emetre l'anterior Decret a la fi de
poder signar el corresponent conveni entre I' Ajuntament de Puigpunyent i Esporles,
amb l'objectiu de rentabilitzar recursos i millorar el servei d'ambdós Municipis
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puguin treure endavant conjuntament situacions que afectin a ambdós Municipis .es
també una bono noticia.

Anticipa el seu vot a favor d'aquest punt, donant la enhorabona al dos Baties i
al Govern per col·laborar i participar amb aquest Fons.

Passada la ratificació d'aquest Decret a votació, aquesta es aprovada per
unanimitat dels membres de la Corporació

3.- Donar compte de l'adhesió de l'Ajuntament de Puigpunyent al Fons de
Seguretat Pública

Enllaçant amb el punt anterior, per part del Senyor Batie es dona compte
de l'adhesió de l' Ajuntament de Puigpunyent al Fons de Seguretat Pública, quedant la
Corporació assabentada

4.- Modificació Ordenança sobre l'ús de la piscina municipal

Per part del Senyor Batie es proposa a l' Ajuntament Plenari l'adopció del
següent Acord:

Vist l'informe favorable de la Comissió especial de comptes de data 19
d'abril de 2013, i l'informe de Secretaria-Intervenció de data 22 d'abril de conformitat
amb el que disposa el Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l' article 15 de l' esmentat text
refós, es proposa

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes establertes a

l'article 5é de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ús de la piscina
municipal amb la seguent redacció:

"ORDENANÇA REGULADORA DE lA TAXA PER l'ÚS DE lA PISCINA MUNICIPAL

Article Sé

1.- Tarifa

Entrades per dia:

Empadronats adults
Jove empadronat ( de 15 a 25 anys)
Empadronats nins ( fins a 14 anys)

2.00 euros

No empadronats adults
No empadronats nins ( fins a 14 anys)

No empadronats amb residencia adults
No empadronats amb residencia nins

Abonament mensual
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Individual empadronats
Individual empadronat nins

20 euros

10 euros

Individual no empadronats
Individual no empadronat nins

50 euros

25 euros

Jove empadronat
Familiar empadronats
Familiar no empadronats

15 euros

40 euros

100 euros

Individual no empadronat resident adult
Individual no empadronat resident nin
Familiar no empadronat resident

Es suprimeix
Es suprimeix
Es suprimeix

Abonament per temporada

Individual empadronats
Jove empadronat ( de 15 a 25 anys)
Individual empadronat nins

45 euros

33,75 euros

20 euros

Individual no empadronats
Individual no empadronat nins

112,50 euros

50 euros

Familiar empadronats
Familiar no empadronats

80 euros

200 euros

Individual no empadronat resident adult
Individual no empadronat resident nin
Individual no empadronat resident

Es suprimeix
Es suprimeix
Es suprimeix

2.-Bonificacions.

Es contempla la unitat familiar com a conjunt de persones unides per línea de
consanguinitat ascendent o descendent de primer grau , independent del seu

nombre.

Els pensionistes i les persones amb minusvalidesa tendron una reducció del 50%,
tan en els abonaments com en les entrades, presentant la targeta sanitària

S'entendrà per Empadronats totes les persones inscrites en el padró municipal
d'habitants.

Es suprimeix es concepte de resident ja que el que s'intenta es fomentar
l'empadronament a fi de que es pugui incrementar la població oficial del Municipi

La quota infantil s'entendrà d'aplicació des de els 4 als 1
inclusives
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Serà gratuïta l'entrada per infants de O a 3 anys ambdós inclusiu.

SEGON.- Exposar dita modificació al públic durant el termini de trenta dies
comptats a partir del dia següent hàbil a la publicació del corresponent anunci en el
BOIB, perquè els interessats puguin examinar-lo i efectuar les reclamacions que
considerin pertinents.

TERCER.- Que en cas de que no es presentin reclamacions durant el termini
assenyalat, l'esmentada modificació esdevindrà definitiva sense necessitat d'adoptar
un nou acord, en aplicació del que disposa l'art. 17.3 del R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de
març del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es publicarà el seu text
íntegre al BOIB i es trametrà copia íntegra i fefaent d'aquestes a l'Administració de
l'Estat i al Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'establert en els articles 103 i 113 de
la llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. "

El Senyor Víctor Douat Rigo intervé i manifesta que el que es pretén és reduir el
dèficit que en la actualitat té la piscina Municipal. fomentar l'empadronament, establir
un abonament jove i un abonament familiar únic no condicionat pel nombre de
membres de la unitat familiar

El Senyor Toni Marí manifesta que el càlculs de la tarifa s'han fet
proporcionalment, de tal manera que 1 empadronat equivaleix a 2'5 no empadronats.

S'elimina la figura del resident no empadronat i s'estableix la de
l' abonament jove

El Senyor Antonio Deudero del PP manifesta que el seu grup votarà a favor
de la proposta de l'equip de govern

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada per unanimitat del
membres de la Corporació

5.- Moció del Grup d'Independents de Puigpunyent i Galilea per a la derogació
del decret sobre tractament integrat de llengües en l'ensenyament no universitari

Per part de la Sra. Maria Lluïsa Pla Isern, es procedeix a llegir la moció presentada pel
Grup d'Independents de Puigpunyent i Galilea, signada en data 19 d'abril de 2013,
per la Sra. Margalida Morell Martorell, Portaveu del Grup Municipal Independent que
diu:

Moció per a la derogació del decret sobre tractament integrat de llengües en

l'ensenyoment no universitari.

Els grup municipal independents de Puigpunyent i Galilea presenta a la consideració
del Ple la següent

MOCiÓ
EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

El Consell de Govern de dia 19 d'abril de 2013 ha aprovat el decret pel ����el tractament integrat de les llengües als centres docents no universi ,�'\:ie les (i�
Balears, un decret que limita l'educació en català, dificultant enorm ro nÍr�' 'e tiGóc.
d'aconseguir que els escolars, a la llarga la societat, conegui a �ua� n la 7....
llengua pròpia del país. AI decret s'hi ha oposat la Mesa sectoria $t'educ.� <" ,t els �
representants deis professors, la Universitat de les Illes Balears, la Fed �ió �¡-, -o_ s i�

/.... "Y,

�eAt_E�?-s
'

�;';�;:-�_o"'�
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mares i el Consell escolar de les Illes Balears.

Segons l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, "la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears,i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra
societat i. en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat", perquè
aixó sigui possible és necessari que el conjunt de la societat pugui conèixer i emprar
amb normalitat la llengua catalana.

El sistema educatiu ha de garantir que els escolars de les Illes Balears puguin utilitzar
correctament el castellà i el català al final del període d'escolarització. Aquest
objectiu, que és també una obligació legal, quedaria estroncat si, tal i com promou
l'avantprojecte de llei d'educació del Ministre Wert, es permetés finalitzar l'educació
obligatòria a les Illes Balears sense haver d'acreditar el nivell de català corresponent;
com quedaria molt compromès si es permet que l'educació en català es limiti al 20%
de les hores lectives. L'aprenentatge de l'anglès és imprescindible, però assolir
competència en llengua anglesa no ha de suposar cap detriment per a

l'ensenyament de la llengua catalana.

Així mateix, el decret de llengües prohibeix el sistema d'immersió lingüística que ha
mostrat la seva validesa, com ha demostrat en la seva avaluació científica, per entitats
com I'IAQSE i d'altres, que constaten que l'aprenentatge majoritàriament en llengua
pròpia possibilita una bona adquisició de les competències en llengua castellana, fins i
tot, amb resultats millors que en altres territoris de l'Estat monolingües en castellà.

L'escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable, perquè
la compleixi adequadament, s'han d'evitar distincions entre els nins per la llengua
d'ensenyament, com preveu el decret de llengües en el primer aprenentatge o la

proposta del Govern de l'Estat de pagar centres privats per als pares que vulguin
l'educació en castellà.

A més el 90% dels pares i mares de l' alumnat de les Illes ha triat per al present curs

l'ensenyament en català, ho han fet perquè saben que aquesta és la millor manera

que els seus fills i fies aprenguin català, castellà i anglès al final del període
d'escolarització

Per tot això proposam al ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Instar al Govern de les Illes Balears a derogar el Decret sobre el tractament de
llengües en l'ensenyament i a evitar qualsevol acció que promogui la distinció dels
alum-nes segons la seva llengua d'aprenentatge o a la fragmentació de la societat en

comunitat lingüístiques.

Segon .- Instar al Govern de l'Estat a retirar la proposta inclosa en l'avantprojecte de
llei d'educació segons la qual al final de l'educació obligatòria
acreditar el nivell de català corresponent.
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del ciutadans nouvinguts i fer-los partícips dels elements vertebradors de la nostra
identitat

Cinqué.-Instar al Govern de les Illes Balears, a millorar l'ensenyament escolar de l'anglès
, amb recursos i formació, sense violentar els projectes lingüístics dels centres i
compassant-ho amb els recursos efectius a l'abast

Sisè.- Instar al Govern de les Illes Balears a defensar l'oficialitat i la unitat de la llengua
catalana a tots els àmbits en els quals és qüestionada i emplaçar-lo a recuperar el
consens social en matèria lingüística i en les propostes educatives bàsiques

Seté .-Comunicar aquests acords al Govern de les Illes Balears i al Govern de l'Estat

El Senyor Antonio Deudero del grup PP , es reitera en tot lo que ja ha dit als
darrer plenaris damunt el particular. Per altra banda ,Insisteix que el trilinguisme era un

punt del programa electoral del PP que ara es compleix.

El Senyor Toni Marí del PSOE manifesta que particularment el disgusta
profundament aquest debat, ja que no val que el PP digui que compleix el programa
electoral, quant el compleix per unes coses i par altres no.

La Senyora Margalida Morell de lPG, s'afirma en tot lo dit a la moció. Es lleva
la llengua catalana de les escoles i el Govern no està escoltant a ningú del mon de
l'educació. Es un tema que fa mal i també que s'amagui darrera el tema del
trilinguisme. El model educatiu actual acredita sobradament tant el coneixement del
català com del castellà. L'introducció de l'anglès és important, però d'una manera

que no posi en perilll'oficialitat i l'unitat de la llengua catalana

Passada la Moció a votació , aquesta es aprovada amb els vots
favorables del Senyor Sr. Gabriel Ferrà Martorell, i Sras. Margalida Morell Martorell i
Maria Lluïsa Pla Isern del Grup lPG, i els Senyors Toni Marí Ensenyat i Víctor Douat i Sra.
Isabel Martin Roman del PSOE i els vots en contra dels Senyors Antonio Deudero
Mayons i José Frias Cano i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

6.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 2,
10, 15 i 22 d'Abril

En relació a les Juntes de Govern Local de dates 2, 10, 15 i 22 d' Abril, cap
dels regidors presents te res a dir, si bé per part del Senyor Antonio Deudero del PP es

manifesta que convindria acumular temes i estalviar sessions de la JGL ja que es

patent que moltes d'elles no tenen quasi contingut.

Decrets de Batlia des de 131/2013 aI177/2013

El Sr. Deudero manifesta que dels Decrets n 139 i 152 correspon
elèctric del CP Puig de na Fàtima, es desprèn que aquest centre té u

part de la Sra. Maria Lluïsa Pla Isern, es contesta diguent que des d
reduït dit consum. El Sr Batie intervé i diu que al CP es desenvolupen b
en benefici del veïns, com activitats de l'Escola de Música i de l'Escola
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són activitats noves i què abans no es feien, o activitats què es duien a terme a altres
espais, les quals consumeixen electricitat, a més que aquest any ha estat un hivern
molt fred. En aquest moments s'està avaluant cercar un sistema mes econòmic per fer
front a la calefacció, però les sol.lucions no son a curt termini.

El Sr. Toni Marí intervé i diu que així mateix s'està estudiant fer una inversió per
reduir el consum de l' enllumenat públic

En relació al Decret 151, per despeses de reparació de l' escola el Senyor
Deudero demana quines foren aquestes reparacions, contestant-li la Sra. Maria Lluïsa
Pla, que foren en concepte de reparació de portes correderes i panys romputs.

Referent al Decrets 137 i 170, en concepte de reparació de vehicles, demana el
Sr. Deudero si l'empresa Espai Motor que ha efectuat les reparacions té relació directa
amb qualcuna regidora municipal, i perquè s'ha fet per aquesta empresa i no per
altre. El Sr Batie contesta diguent que s'ha fet per raons de millor preu, demanat-li el
Senyor Batie si les havia vistes i si havia reparat amb els conceptes i els descomptes
fets a la factura. El Sr Deudero manifesta que no les ha vist físicament les factures,
comprometent-se el Sr Batie a fer-lis arribar. El Sr Deudero soli,licita si s'ho demanat
pressupost d'altres empreses, a lo que el Sr Batie contesta que si.

7.- Torn d'urgència.

Seguidament, per unanimitat, i de conformitat amb el procediment establert a

l'article 91.4 i 93 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que es va aprovar
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, és
declarats d'urgència e inclòs a l'ordre del dia, el següent punt:

PRIMER.- Ratificació de l'Acta Fundacional de la xarxa de municipis i entitats
de les Illes Balears pel Ramon LLull

Per part del Senyor Batie, es dona compta de que en data 27 de març de
2013, al Municipi de Manacor es varen reunir els Baties de Manacor, Artà, Sant Llorenç,
Esporles, Valldemosa, Sencelles, Capdepera, Santa Margalida, Son Servera. Algaida,
Santa Maria del Camí, Puigpunyent, Consell Insular de Formentera, Petra, Ses Salines,
Porreres i Alcúdia, a l'objecte de constituir una associació que tendrà la seu a

Manacor i tindrà per objecte principalment la promoció i defensa de la llengua
catalana, segons l'expressat al punt segon de la referida Acta Fundacional que queda
incorporada a l' Acta del present plenari, així com es varen aprovar els Estatuts que
regiran el funcionament de l' Associació esmentada

Així mateix, s' explica per part del Senyor Batie que a la referida Acta
Fundacional, es va acordar que s'elevés als plens dels Ajuntaments socis fundadors la
ratificació de l'acord fundacional, a l'objecte de la seva ratificació amb el,

'

.�

majoria absoluta, del qual s'haurà d'estendre certificar per adjuntar ,/�sm�Nit
Acta, per lo qual proposa al Plenari que es procedeixi a la seva ratifica· ¢;�

.Ir'!! ') {��
El Senyor Antonio Deudero manifesta que ja que existeix u \\<fl:lnstitlJCi- q '"<l'Institut d'Estudis Baleàrics, que ja desenvolupa aquestes funcions. N<i(f:,par ' nt try

aquesta duplicitat en quant a Institucions semblants, considerant per tdQ;tper OI ,qu�<
aquesta nova Associació queda totalment desvirtuada en quant a cont�LEARS '

-.
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Passada la proposta de ratificació de l'Aeta Fundacional de la xarxa de
municipis i entitats de les Illes Balears pel Ramon LLull efectuada pel Senyor Batie a

votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables del Senyor Sr. Gabriel Ferrà
Martorell, i Sras. Margalida Morell Martorell i Maria Lluïsa Pla lsern del Grup lPG, i els
Senyors Toni Marí Ensenyat i Víetor Douat i Sra. Isabel Martin Roman del PSOE i els vots
en contra deis Senyors Antonio Deudero Mayons i José Frias Cano i Sra. Maria Teresa
Pons Picó del PP, arribant per tant al quòrum necessari.
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ACTA FUNDACIONAL

Acta de la sessió celebrada pels socis fundadors de l'associació XARXA DE MUNICIPIS I

ENTITATS DE LES ILLES BALEARS PEL RAMON LLULL, a la població de Manacor, al c.

Pare Andreu Fernández, 12, en data de 27 de març de 2013.

Reunits:
I
1- Antoni Pastor Cabrer, major d'edat amb DNI 78202509 W, nacionalitat espanyola, com

a batle de l'Ajuntament de Manacor, CIF P0703300D, domicili plaça del Convent, 1, de

Manacor.

Jaume Alzamora Riera, major d'edat amb DNI 78207853 X, nacionalitat espanyola, com

batle de l'Ajuntament d'Artà, CIF P0700600J, domicili plaça de l'Ajuntament, 1, d'Artà.

_ Mateu Puigròs Sureda, major d'edat amb DNI 42 963 045 B, nacionalitat espanyola, com

batle de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, CIF P0705100F ,domicili plaça de

'Aju tament, 1, de Sant Llorenç des Cardassar.

�- Miguel Ensenyat Riutort, major d'edat amb DNI 43 058 368 E, nacionalitat espanyola,

�m a batle de l'Ajuntament d'Esporles, CIF P0702000A, domicili plaça de l'AJuntament, 1,

d'Esporles.

_ Nadal Torres Bujosa, major d'edat amb DNI 78 189 398 R, nacionalitat espanyola, com a

batle de l'Ajuntament de Valldemossa, CIF P0706300A, domicili Jardins Rei Joan Carles I,

de Valldemossa.

_ Joan Carles Verd Cirer, major d'edat amb DNI 43 070 609 G, nacionalitat espanyola, com

a batle de l'Ajuntàment de Sencelles, CIF P0704700D, domicili plaça d'Espanya, 7, de

Sencelles.

- Rafel Fernández Mallol, major d'edat amb DNI 78 207 353 Q, nacionalitat espanyola,

com a batle de l'Ajuntament de Capdepera, CIF P0701400D, domicili plaça Sitjar, 5, de

Capdepera.

_ Antoni Reus Darder, major d'edat amb DNI 37 337 786 P, nacionalitat espanyola, com a

batle de l'Ajuntament de Santa Margalida, CIF P0705500G, domicili Passeig d'es Pouàs,

j
23, de Santa Marqalida
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- José Barrientos Ruiz, major d'edat amb DNI 43 010 489 Y, nacionalitat espanyola, com a

batle de l'Ajuntament de Son Servera, CIF P0706200C, domicili plaça de Sant Ignasi, 1,
de Son Servera.

- Francesc Miralles Mascaró, major d'edat amb DNI 78 212 682 D, nacionalitat espanyola,
com a batle de l'Ajuntament d'Algaida, CIF P0700400E, domicili c. del Rei, 6, d'Algaida.

- Magdalena Crespí Simon, major d'edat amb DNI 18237420 F, nacionalitat espanyola,
com a regidora d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, CIF

I

P0705600E, domicili plaça de la Vila, 1, de Santa Maria del Camí.

- Gabriel Ferrà Martorell, major d'edat amb DNI 43 042 933 C, nacionalitat espanyola, com

a batle de l'Ajuntament de Puigpunyent, CIF P0704500H, domicili c. de Sa Travessia, 37,
de Puigpunyent.

- Sònia Cardona Ferrer, major d'edat amb DNI 41 455311 L, nacionalitat espanyola, com

consellera d'Educació i Cultura del Consell Insular de Formentera, CIF P0702400C,
domicili plaça de la Constítucló, 1, de Formentera.

- Caterina Mas Bennasar, major d'edat amb DNI 18 234 979 G, nacionalitat espanyola,
a batlessa de l'Ajuntament de Petra, CIF P0704100G, domicili c. d'en Font, 1, de

I
Petra.

- Bartomeu Lladonet Salvà, major d'edat amb DNI 42 952 751 K., nacionalitat espanyola,
com a regidor d'Interior de l'Ajuntament de Ses Salines, CIF P0705900Y, domicili plaça
Major, 1, de Ses S�lines.

- Francisca Mora Veny, major d'edat amb DNI43 068 318 J, nacionalitat espanyola, com a

batlessa de l'Ajuntament de Porreres, CIF P0704300C, domicili plaça Major, 1, de Ses

Salines.

- Maria del Carme Garcia Cerdà, major d'edat amb DNI 43 005 183 J, nacionalitat

espanyola, com a regidora de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia, CIF

P0700300G, domicili c. Major, 9, d'Alcúdia.

Tots ells majors d'edat i actuant com a representants dels seus ajuntaments respectius, als

efectes de constituir una associació.
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Desenvolupament de la sessió.

1. Lag sessió va transcórrer de manera adequada i es van escollir els integrants dels

òrgans provisionals de govern, d'acord amb la següent composició:

President: Jaume Alzamora Riera, batle d'Artà

Vicepresident: Sònia Cardona Ferrer, consellera de Cultura del Consell de

Formentera

Secretari: Francesc Miralles Mascaró, batte d'Algaida

Tresorer: Gabriel Ferrà Martorell, batle de Puigpunyent

2. Les persones reunides van tenir un canvi d'impressions sobre la possibilitat de

constituir una associació que tindrà la seu al municipi de Manacor i que tindrà per

objecte:

• Intensificar l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des de els

orígens finsravui, de totes les modalitats i els rnltjans d'expressió.

• Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos

que s'hi expressen.

• Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, en col-laboració

amb les autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que

comparteixen totalment a parcialment les finalitats de la Fundació.
¡

• Coadjuvar a l'impuls de les actuacions del consorci de l'Institut Ramon Llull que

siguin coincidents amb les finalitats de la Fundació.

• Qualsevol activitat relacionada amb les anteriors o necessària pel seu compliment
efectiu.

També es fa constar que hi hagut altres municipis, concretament Es Migjom Gran i Es

Mercadal, que ran manifestat la intenció de formar part de l'associació, encara que no

han pogut assistir a aquesta reunió.

3. Fan constar expressament que el motiu que els mou a crear l'associació son les de

promoció i defensa de la llengua catalana.
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Acorden:

1. Constituir al municipi de Manacor l'associació denominada Xarxa de Municipis i

Entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull.

2. Aprovar els Estatuts que regiran el funcionament de l'Associació esmentada, els

quals s'adjunten, i que queden incorporats íntegrament a la present acta, en un

total de 33 artícles.

3. Elevar als plens dels ajuntaments, socis fundadors, la ratificació d'aquest acord

amb el quòrum de majoria absoluta, del qual s'haurà d'estendre certificat per

adjuntar amb la present acta.

4. Enviar al Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

dues còpies dels Estatuts i dues còpies d'aquesta acta signada pels socis

fundadors, d'acord s'estableix a l'art. 26 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,

reguladora del dret d'associació.

5. Delegar el sr. Antoni Pastor Cabrer, a fi que, en nom dels representants dels

fundadors, pugui signar escrits i realitzar les gestions oportunes per al compliment
de la inscripció de l'associació al Registre corresponent.

El president en funcions dóna per acabada la sessï de la qual el

secretari,¡t
et cionT: I

aix ca acta. UV"

�.I

ACTA SESSiÓ ORDINÀRIA PLE 30/04/2013



0606360

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

A continuació i per unanimitat, i de conformitat amb el procediment establert a

l'article 91.4 i 93 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que es va aprovar
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, és
declarats d'urgència e inclòs a l'ordre del dia, el següent punt:

SEGON.- Aprovació dels Estatuts de L'Associació xarxa de Municipis
Entitats de les Illes Balears pel Ramon LLull

En relació al tema anterior, per part del Senyor Batie es presenten a

l' Ajuntament Plenari els Estatuts de la referida Associació que queden incorporats a la

present Acta, en els quals figura com a soci fundador l' Ajuntament de Puigpunyent,
representant per la Batlia o membre de la Corporació en qui delegui.

Així mateix explica el Senyor Batie que en general poden formar part de l' Associació
els Ajuntaments i altres entitats locals, mitjançant acord exprés de l'òrgan competent, i
a tal efecte, els Ajuntaments o entitats interessades, podran sol-liciter en qualsevol
moment l'adhesió o associació

Per la qual cosa, per part del Senyor Batie es proposa a l' Ajuntament Plenari
l'adopció del següent acord:

1.- Que es procedeixi a aprovar els Estatuts de l' Associació de la xarxa de
municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull

2.- Que es notifiqui el present acord a dita Associació pel seu coneixement i
efectes oportuns

Passada la proposta d' aprovació deis Estatuts de la xarxa de municipis i
entitats de les Illes Balears pel Ramon LLull efectuada pel Senyor Batie a votació,
aquesta es aprovada amb els vots favorables del Senyor Sr. Gabriel Ferrà Martorell, i
Sras. Margalida Morell Martorell i Maria Lluïsa Pla Isern del Grup lPG, i els Senyors Toni
Marí Ensenyat i Víctor Douat i Sra. Isabel Martin Roman del PSOE i els vots en e fa dels
Senyors Antonio Deudero Mayons i José Frias Cano i Sra. Maria Tere ons Picó del
PP, arribant-se per tant al quòrum necessari.
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ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ

XARXA DE MUNICIPIS I ENTITATS DE LES ILLES BALEARS PEL RAMON

LLULL

Capítoll. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació XARXA DE MUNICIPIS I ENTITATS DE LES ILLES BALEARS PEL
RAMON LLULL es constitueix l'associació, que ha de regular les seves activitats
d'acord amb la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d'associació.il els seus estatuts.

Article 2

Les finalitats de l'associació són:

• Intensificar l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des
de els orígens fins avui, de totes les modalitats i els mitjans d'expressió.

• Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits
culturals diversos que s'hi expressen.

• Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, amb
col·laboració amb les autoritats, els organismes i les organitzacions
públiques o privades que comparteixen totalment o parcialment les
finalitats de la Fundació.

• Coadjuvar a l'impuls de les actuacions del consorci de l'Institut Ramon
Llull que siguin coincidents amb les finalitats de la Fundació.

• Qualsevol activitat relacionada amb les anteriors o necessària pel seu

compliment efectiu.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l'associació s'estableix a Institució Pública Antoni M. Alcover, c.

Pare Andreu Fernández, 12, de Manacor.
,

� 2. L'àmbit d'actuació de l'entitat són les Illes Balears.

�
.

�
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6. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui
contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització

.

dels objectius socials bàsics.

7. Sol·licitar I obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta
Directiva o dels encarregats de l'associació, i també sobre l'estat dels
comptes ¡: el desenvolupament de la seva activitat.

�

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets les SEVES

obligacions

Article 4

Poden formar part de l'associació els ajuntaments i altres entitats locals. Es
requereix l'acord exprés del seu òrgan competent, que a tal efecte, els
ajuntaments o entitats interessats podran sol·licitar en qualsevol moment
l'adhesió a l'associació.

Tenen caràcter de socis fundadors els ajuntaments i entitats següents:
Ajuntament de Manacor, Ajuntament de Sant Llorenç des Cardessar,
Ajuntament d'Esporles, Ajuntament d'Artà, Ajuntament de Valldemossa,
Ajuntament de Sencelles, Ajuntament de Capdepera, Ajuntament de Santa
Margalida, Ajuntament de Son Servera, Ajuntament d'Algaida, Ajuntament de
Puigpunyent, Ajuntament de Santa Maria del Camf, Ajuntament de Petra,
Ajuntament de Ses Salines, Ajuntament d'Alcúdia, Ajuntament de Porreres,
Consell Insular de Formentera.

Cada ajuntament o entitat local ha d'estar representat per la batlia o

presidència, o el membre de la corporació en qui delegui.

Article 5

Són drets dels membres de l'associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
I

2. Exercir el dret de vot.

3. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per a exercir càrrecs
directius ..

I
4. Exercir la representació que se'ls conferesqui en cada cas.

5. lntervenlr en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de
l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
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8. Impugnar els acords socials dels òrgans de l'associació contraris a la Llei o
als Estatuts.

9. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

10. Participar i rebre informació sobre les activitats de l'associació.

11. Fer ús dels serveis comuns que l'associació establesqui o tengui a la seva

disposició.

12. Formar part dels grups de treball.

13. Posseir un exemplar dels Estatuts.

14. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6

Són deures dels membres de l'associació:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per
assolir-les.

Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes,
contribucions i altres aportacions econòmiques que prevegin els Estatuts i

ue s'aprovin d'acord amb aquests Estatuts.

3. Complir la resta d'obligacions que resulten de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords que adoptin vàlidament els òrgans de govern de
l'associació.

.

Article 7

I
Són causes per a ser donat de baixa de l'associació:

1. Que ho deddesqui l'ajuntament interessat, que ha de comunicar per escrit la
seva decisió a la Junta Directiva.

2. No satísfen les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítolll!. L'Assemblea General

Article 8
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1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en
formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment
constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de
l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General,
incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han
abstingut de votar.

Article 9

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Modific,ar els Estatuts.
,

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

e) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també
adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de l'aportació al
sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l'associació.

Incorporar-se a altres associacions a separar-se'n.

f) Sol-licitar la declaració d'utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels
associats.

i) Conèixer les sol-tlcituds presentades per a ser soci, i també les altes i les
baixes: d'associats per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Acceptar a rebutjar l'adhesió dels nous socis que aixi ho sol·licitin.

I) Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a

cap altre òrgan de l'associació. L'enumeració de les facultats que es fa
en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les
atribucions de l'Assemblea General.

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim una

vegada a l'any, dins dels mesos compresos entre novembre i febrer,
ambdós inclusivament.
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2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter
extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho
sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas,
l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de
la sol·licitud.

Article 11

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una
convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, eilloc, la data
i l'hora de la reunió.

2. El 10% dels associats poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en
l'ordre del dia d'un a més assumptes per tractar. Si ja s'ha convocat
l'Assemblea, ho poden sol·licitar dins el primer terç del període comprès
entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió. La sol·licitud
també es pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que considera
convenier¡t, però només pot adoptar acords respecte als punts no inclosos
en l'ordre del dia de la convocatòria si així ho decideix una majoria de les
tres quartes parts de les persones presents.

� Artlcle f â

c:._::::,--

! 2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la llista
actualitzada d'associats que ha de tenir l'associació.

Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president a la
presidenta de l'associació. Si no hi és, l'ha de substituir, successivament, la
vicepresidència a la vocalia de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a
secretari a secretària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari a la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar la
secretaria i la presidència, i ha de contenir un extracte de les deliberacions,

. el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de
s persones assistents.

5. AI començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de
la sessió anterior a fi que s'aprovi a s'esmeni. Cinc dies abans de la reunió,
l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al
local social.

Article 12

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament, en primera convocatòria
amb el 50% dels associats. En segona convocatòria, queda constituïda
vàlidament sigui quin sigui el nombre d'associats presents a representats.
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1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre
de l'associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o

representats.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels
Estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb
associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de
vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas,
l'elecció de la Junta. Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa
per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la
llista dels socis i dels seus domicilis, certificada per la secretaria amb el
vistiplau de la presidència.

apítollV. La Junta Directiva

Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació, i la componenla presidència, la vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i les vocalies
deterrnlnades per l'assemblea general. Aquests càrrecs, els han d'exercir
persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa
per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en
funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats per la
secretaria sortint, amb el vistiplau de la presidència sortint, i s'han de
comunicar al Registre d'Associacions.

4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat
retribuïda per l'associació.

Article 15

I
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un periode de

quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu
mandat pot esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se

n'exposen els motius,
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b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec,

3. baixa com a membre de l'associació,

d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec.

3. Les vacants que es produesquin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la
primera reunió de l'Assemblea General que tengui lloc. Mentrestant, un

membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia
que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions que prengui
l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius
que aquesta Assemblea establesqui.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant
dels organismes públics i per a exercir tota mena' d'accions legals i

interposar els recursos pertinents.

posar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de
l'associació,

d) Proposar a l'Assemblea Generalla defensa de l'establiment de les quotes
que els membres de l'associació han de satisfer.

I

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es complesquin els
acords que s'hi adopten.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea
General perquè els aprovi, i confeccionar els pressuposts de l'exercici
següent.

I

g) Contraòtar els empleats que l'associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin
amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç
els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin
dur a ferme.

j) Nomenar les vocalies de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de
cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a: terme les gestions necessàries davant d'organismes públics,
entitats i altres persones, per aconseguir:
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- subvencions o altres ajuts,

- l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i
comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

I) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de
crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La

disposició dels fons es determina a l'article 29.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts
i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica
a algun altre òrgan de govern de l'associació a que li hagi estat delegada
expressament.

Article 17

I
1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la presidència a per la persona

que la substituesqui, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat
que els SI?US membres decidesquin, i que en cap cas no pot ser inferior a 2
reunions a l'any.

S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest
caràcter la presidència a bé si ho sol·licita un 20% dels membres que la

componen.

1. La Junta; Directiva queda constituïda vàlidament si s'ha convocat amb
antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les

reunions .que es convoquin, encara que per causes justificades poden
excusar-se'n. L'assistència de la presidència o de la secretaria o de les

persones que les substituesquin hi és necessària sempre.

Article 19

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o

diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot

favorable de majoria simple del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un a uns quants encarregats
per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú
conferir-los en cada cas.
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Article 20

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els ha
de signar la secretaria i la presidència. En iniciar-se cada reunió de la Junta

Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui,
si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea
General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta

Directiva.

e) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la
Junta birectiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pe la secretaria de

l'associació.

f) Les atrlbucíons restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el

deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2. La presidència és substituïda, en cas d'absència o malaltia, per la

vicepresidència o la vocalia de més edat de la Junta, per aquest ordre.
,

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria
I

La tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de

l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de

comptes. Du' un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents

de tresoreria! Paga les factures que aprova la Junta Directiva, les quals ha de

� !

Article 22
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visar prèviament la presidència, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en

establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23

La secretaria ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar

i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva,
redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també dur el llibre de

registre de socis.

Capítol VII, Les comissions o grups de treball

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de

plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han
d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a

terme.

Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o

grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar una vegada al

mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Article 26

L'associació no disposa inicialment de patrimoni fundacional.

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres,

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

b) les subvencions oficials o particulars,

e) les donacions, les herències o els llegats,

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin
obtenir-se.
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Article 27

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la
econòmicament, mitjançant quotes o aportacions, de la manera i en la

proporció que determini l'Assemblea General a proposta de laJunta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals

-que s'han d'abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi
la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural queda tancat el 31 de

desembre.

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit
o d'estalvi, hi han de figurar les signatures de la presidència, la tresoreria i la
ecretaria.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha

de ser la de la tresoreria o bé la de la presidència.

1

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una

denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un

instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el

termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució

<cir::
final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30
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de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període
de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus que acordi la Junta Directiva,
les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el

procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que es

reunesqui.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L'associació es pot dissoldre si ho acorda l'Assemblea General, convocada
amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les
mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de

ssociació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació
pendent. I

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que
ho cregui necessari.

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La
seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells
mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a

l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial
d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor
d'obres benèfiques.

2. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència
els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la
Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a

+
una comissió liquidadora especiaíment desiqnada,

�ITOL XI.: NORMES TRANSITÒRIES

Article 33
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Els socis fundadors, als quals fa referència l'article 4 d'aquests Estatuts,
presideixenla Junta Directiva durant el període d'un any i de manera rotatòria.
L'ordre de rotació serà establert per l'assemblea general.

Data, 27 de març de 2013.

Signatures de tots els socis fundadors

lorenç des Cardessar

Ajun�ë:::df
AjUn¿�de Capdepera
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junta�unyen1
lais

M�
Ajuntament e anta an tnl

Ajuntament de Petr
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8.- Precs i preguntes

Per part del Senyor Batie es vol fer constar en Acta el reconeixement
d'aquesta Corporació per la bona tasca desenvolupada per la Senyora Cristina Pou
Bosch, anterior Secretària-Interventora de la Corporació, i li desitja tota casta de
ventures en el desenvolupament de la seva professió. La resta de la Corporació s'hi
adhereix

Per part del Senyor Antonio Deudero es vol agrair públicament les disculpes
presentades per la Regidora Senyora Isabel Martin Roman al Plenari

I no havent-hi mes assumptes des que tractar, ni declarat cap d'incidental, per
part del Sr Batie es declara finalitzat l'Acte i aixecada la sessió essent les 21 hores 45
minuts de tot lo qual, com a Secretària en dono fe.
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 14 de Maig de 2013

Dia: 14 de Maig de 2013.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:
Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla lsern
Sr. Toni Marí Ensenyat
Sr. Víctor Douat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sr. José Frias Cano

IPG
IPG

PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP

Secretària Interventora
Margalida Mulet Cañellas

Justifica la absència la Sra. Maria Teresa Pons Picó PP

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de la urgència de la sessió

De conformitat al que estableix l'article 46.2 b) de la Llei 7/85 Reguladora de les
Bases de Règim Local, i donada la necessitat de posar en marxa el servei de Bar del
Poliesportiu Municipal, per part del Plenari, i per unanimitat es declarada d'urgència
de la present sessió

2.- Adjudicació contracte explotació servei de Bar del Poliesportiu Municipal
Es procedeix a llegir la proposta de Batlia que diu:

La Mesa de contractació reunida el dia 10 de Maig de 2013, va procedir a l'obertura
dels sobres na 2 i 3 del concurs per l'adjudicació de l'explotació del Bar del Poliesportiu
Municipal, i va llegir l'oferta econòmica al respecte de la resta dels criteris
d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules que va oferir el següent resultat:

Sobre numo 2

Oferta econòmica

1.- Eva Duran Pomar ofereix
.

2.- Cooperativa No Bauçana ofereix
.
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Amb les següents puntualitzacions:

• De la proposta de la Sra. Eva Duran es treu la millora que presenta com a servei
de socorrista, ja que dita millora no es pot entendre com el cànon pròpiament
que contempla la clàusula 4 del Plec de Condicions que regeix la
contractació, i que es valorarà posteriorment com millora d'instol íoclons
esportives

• De I' oferta de cooperativa Na Bauçana que es presenta amb l'Iva, es treu el
21%, ja que es tracta d'un preu públic no sotmès a l'impost

Propostes que, de conformitat al Punt 11 del Plec de condicions obtenen les
següents puntuacions:

1.- Eva Durán Pomar 15 punts
2.- Cooperativa No Bauçana 14,88 punts

Sobre numo 3

Millores oferfades pels concursants

Per part de la Mesa es va adoptar el criteri de que es valoraria totes les ofertes
presentades, sempre que estiguessin quantificades, independentment de que, en aquell
moment no estiguessin justificades documentalment pels participants, amb el compromís
de que es fossin justificades posteriorment pel que resultes adjudicatari

Una vegada avaluades es va obtenir el següent resultat:

Millores d'equipament d' instal íocíons esportives

1.- Eva Durán Pomar 12, 09 punts
2.- Cooperativa No Bauçana 20 punts

Millores d'equipament bar- cafeteria

1 .- Eva Durán Pomar 20 punts
2.- Cooperativa No Bauçana 14,99 punts

Així mateix de que per part de la Mesa es va llegir l'informe del SAT del CIM i les

puntu.acions donades als criteris continguts al sobre 4 que varen ser les següents:

Licitador Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Punts total

Eva Duran Pomar 12

Cooperativa No Bauçana 8
6
6

30
31

12
17

Obtenint-se per tant un resultat total de:

1.- Eva Durán Pomar 77,09
2.- Cooperativa No Bauçana 80,87
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Per lo qual, per part d'aquesta Batllia, i una vegada exposada la corresponent Acta al
tauler d'edictes de la Corporació, i transcorregut el termini de presentació de
reclamacions sense que s'hagi presentada cap, es proposa a l'Ajuntament Plenari

l'adopció del següent

ACORD

Que es procedeixi a l'adjudicació de L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT, a favor de la Cooperativa Na Bauçana, per
ser l'oferta mes avantatjosa per aquest Ajuntament"

Efectuat lo qual, per part de la Corporació i per unanimitat es va acordar:

PRIMER.- Adjudicar L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT, a favor de la Cooperativa Na Bauçana, per ser l'oferta
mes avantatjosa per aquest Ajuntament, donant-li un termini màxim de deu dies hàbils
des de la data de la notificació per que procedeixi a formalitzar el contracte
administratiu, advertir-li que, en cas de que això no es dugués a termini, o no presentés
la documentació requerida a l'acta de la Mesa de contractació de data 4 d'abril de
2013, es procedirà a la resolució d' aquesta adjudicació en els termes establerts a

l'article 156 de la LRLCSP

SEGON.- Facultar al Sr Batie per la signatura del corresponent contracte
administratiu de conformitat a lo establert als Plecs de Condicions aprovats.

TERCER.- Notificar el present acord a la Cooperativa Na Bauçana i a la Sra Eva
Durán Pomar. Amb expressa menció dels recursos adients, i exposar-lo al taules
d'edictes de la Corporació i perfil del contractant
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 28 DE MAIG DE 2013

Dia: 28 de Maig de 2013.
Hora: 20 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 Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Ensenyat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano

IPG
IPG
IPG
PSOE
PSOE
PP
PP
PP

La Secretària Interventora,
Margalida Mulat Canyelles

Justifica la absència el Senyor Víctor Douat del PSOE

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació Actes Plenaris dels dies 30 d'abril i 14 de Maig de 2013

Per part del Sr Deudero del grup Municipal del PP, es manifesta que no s'han rebut
amb la convocatòria les Actes corresponents als dies 30 d'abril i 14 de Maig. Per part
de secretaria s'explica que s'han tingut problemes informàtics però que demà mateix
les tindran.

S' acorda deixar aquest tema pendent per la propera sessió

2.- Proposta d'adquisició del solar ses Timbes de Galilea

Per part del Senyor Batie es presenta a la corporació la següent

PROPOSTA DE BAlLlA

Atès Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 de desembre
de 2006, ve acordar adquirir d'un solar en el carrer de S'Escalonada de Galilea,
catalogat com espai lliure públic en el text refós de les NNSS vigents, aprovades
definitivament en data 28 de juliol de 2003, denominat Ses Timbes de Galilea B1Jl'l'i�,
import de setanta mil euros i facultar el Sr Batie per a la signatura de la

co@rr
(

�ent ü.&

..
""�

escriptura 2:

r;
.

¿
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Atès que l'òrgan competent per procedir a dita adquisició es el Ple de la

Corporació, en virtut de l'establert a la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal y de

Règim Local de les Illes Balears i demés legislació bàsica de Règim Local

Atès que existeix partida pressupostaria 155-68100, codi del projecte 2006-00 1-
01 del Pressupost de despeses, per import de 96.200 €, i que es fa necessari la
tramitació del corresponent expedient de compra mitjançant el procediment
negociat sense concurrència

Atès que el preu s'ha fitxat en la quantitat de 70.000 €

Atès que segon l'article 135 de la Llei 20/2006 l'import del preu d'adquisició pot
ser objecte d'aplaçament amb subjecció als tràmits que regulen les despeses de
caràcter plurianual en el termes que preveu la legislació reguladora de les hisendes
locals i que els propietaris dels terrenys venen a bé de cobrar-lo en dos pagaments

PRIMER:_ Procedir a l'adquisició i formalització en escriptura pública d'un solar
en el carrer de S' Escalonada de Galilea, n° de finca 1110 , foli 211 del tom 5411 de
l'arxiu llibre 50 de Puigpunyent, del Registre de la Propietat de Palma número l O.
referència cadastral 7749022DD5674NH0001 BZ, catalogat com espai lliure públic en el
text refós de les NNSS vigents, aprovades definitivament en data 28 de juliol de 2003,
denominat Ses Timbes de Galilea per un import de setanta mil euros ( 70.000 €) i
facultar el Sr Batie per a la signatura de la corresponent escriptura, i que s'inclogui al

catàleg de patrimoni de I' Ajuntament de Puigpunyent

Es proposa a I' Ajuntament Plenari l'adopció del següent acord:

SEGON.- Que dita adquisició sigui formalitzada en dos pagaments de 35.000 €

corresponents un a l'anualitat de 2013 i l'altre a la del 2014, del pressupost municipal
de despeses.

Per part del Senyor Deudero del PP es demana perquè si l'intenció de comprar la
finca ve des de l'any 2006, encara aquesta no s'ha fet efectiva, contestant-li el Senyor
Batie que ha estat per falta de liquidessa, i per això, contablement, es va passant d'un
exercici a l'altre fins que ha estat possible la disposició de tresoreria

Demana també el Senyor Deudero si no s'ha intentat negociar ara a la baixa el

preu, donat les circumstàncies de la economia actual, contestant-li el Sr Batie que a la

pràctica no existeix casi variació del preu, a més que s'ha creat una expectativa als

propietaris des de l'any 2006 que s'ha de respectar. El que s'ha negociat és fer el

pagament en dues vegades

La Sra. Margalida Morell intervé i diu que aquest solar està catalogat com espai
públic, per la qual cosa es produeix un perjudici al propietaris que no el poden utilitzar

per cap altra cosa, per lo quall'Ajuntament té en certa manera l'obligació moral de

'�seva adquisició ��£NT b.J;
'(�"-" r,,'" .,.{) .

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots f arable )
@� �\

del Senyors Sr. Gabriel Ferrà Martorell de lPG, la Sra. Margalida Morell Martore .GJe IP.��_ I

•

�
la Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, el Sr. Toni Marí Ensenyat de PSOE, la S .' lso fMartin Roman de PSOE, i les abstencions del Sr. Antonio Deudero Mayons d �_}, la t'>y.'\'.Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP i el Sr. José Frias Cano del PP 'f"4RS _ �\�
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3.- Donar compta de l'expedient del contracte de subministrament de productes
químics

Per part del Senyor Batie es dona compta de que, una vegada transcorregut el
termini per presentar ofertes pel contracte de subministrament de productes químics, el
qual va ser publicat al BOIB n° 35 de data 14 de març de 2013, no s'ha presentat cap
licitació, per la qual cosa es continuarà seguint el mateix criteri que s'ha seguit fins a la
data que es el de sol-licitor tres pressupostos a la fi d'adjudicar-lo al mes econòmic
d'ells.

El Sr Deudero demana si aquest pressupostos es sol·liciten cada vegada que es

necessiten els productes o per anualitat, ja que no es lo mateix fer una encomana

mensual o bimensual que per anualitats, contestant-li el Senyor Batie que els
pressupostos es solen fer per anualitats

4.- Venda Camionet matricula 5892 DMV

PRIMER.- L'Ajuntament de Puigpunyent és propietari del següent bé :

Seguidament, per part del Senyor Batie, es procedeix a llegir la següent:

PROPOSTA DE BAlLlA

Vehicle matrícula 5892-DMV, destinat a la recollida selectiva d'escombraries, el

qual no figura en l'inventari municipal de béns

SEGON.- Aquest bé no compleix actualment cap funció específica municipal, ja
que està totalment obsolet, i té necessitat d'una reparació urgent i costosa, per lo que
ni és previsible la seva utilització per l'Ajuntament en un futur proper, ni rendible la seva

posada en funcionament i servei

TERCER.- En conseqüència, i vist l'informe favorable de la Comissió Informativa

d'assumptes Generals de data 24 de maig de 2013, s'entén convenient i necessari dur
a terme l'alienació de referència.

Pel que es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent

ACORD:

Que es procedeixi a la venda del vehicle municipal matrícula 5892 DMV, de la
forma més avantatjosa possible per a oquesto Corporació , facultant al Batie per
adoptar totes quantes mesures siguin necessàries a l'objecte de fer efectiva
l'esmentada venda

Passada dita proposta a votació, aquesta es aprovada per unanimitat

5.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 2013

Atès l'informe de Secretaria emès en data 20 de Maig d'acord amb e

procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial
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de crèdits que a continuació es detallen:

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 2013

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST 31/12/2012
DESCRIPCiÓ IMPORT PROGRAMA ECONÒMICA
Préstec SA NOSTRA. 6.838.645-07 (Inversions 2009). 17,76 11 91300
ENDESA. Canvi lloc comptador Sa Travessia-C Ses Vel 1.492,70 155 60902
ENDESA. Modificació punt connexió obres Plaça Ajunta 119,79 155 60902
SGAE. Actuacions varies 2008-resta factura 503,63 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2009 1.553,71 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2010 1.669,58 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2010 1.196,64 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2011 2.445,86 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2011 806,85 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2008 1.299,53 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2009 1.330,69 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2011 112,10 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2010 138,53 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2010 151.75 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2009 71,57 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2009 112,10 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2010 55,07 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2008 38,80 334 22699
SGAE. Actuacions varies 207 i 2008 121.50 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2007 106.20 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2011 87,92 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2011 31,08 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2007 12,41 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2007 12,41 334 22699
SGAE. Actuacions varies 2006 141.60 334 22699
SEG.SOCIAL.Cost SS Empresa Novembre 2012 RESTE 1.699,85 132 16000
SEG.SOCIAL.Cost SS Empresa Novembre 2012 RESTE 756,16 162 16000
SEG.SOCIAL.Cost SS Empresa Novembre 2012 RESTE 222,88 161 16000
SEG.SOCIAL.Cost SS Empresa Novembre 2012 RESTE 341,44 155 16000
MARGARITA MORELL MARTORELL. Nòmina extra
desembre 713,09 912 10000

TOTAL 17.363,20

AMORTITZACiÓ PRÉSTECS 17,76 11
PLA A AJUNTAMENT 1.612,49 155
SGAE 11.999,53 334
SEGURETAT SOCIAL 1.699,85 132
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SEGURETAT SOCIAL 756,16 162 16000
SEGURETAT SOCIAL 222,88 161 16000

SEGURETAT SOCIAL 341,44 155 16000
RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS 713,09 912 10000

TOTAL 17.363,20

I l'informe d'intervenció de data 20 de Maig de 2013,01 qual s'establia la
viabilitat de l'expedient, donant detall de les diverses despeses que integren
l'expedient, per part de la Batlia

La Corporació, una vegada deliberat l'assumpte va adoptar per majoria
absoluta amb els vots favorables de Sr. Gabriel Ferrà Martorell, la Sra. Margalida Morell
Martorell, i la Sra. Maria Lluïsa Pla lsern de lPG, el Sr. Toni Marí Ensenyat .l la Sra. Isabel
Martin Roman del PSOE, i les abstencions del Sr. Antonio Deudero Mayons, la Sra.
Maria Teresa Pons Picó i el Sr. José Frias Cano del PP, el següent

ACORD

Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits abans esmentats, sense

perjudici d'exigir les responsabilitats corresponents per la realització de despeses sense

la corresponent partida pressupostària.
Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2013 els corresponents

Crèdits amb càrrec a les partides indicades

6.- Donar compta Decret 238/2013 sobre aprovació liquidació Pressupost 2012

Es dona compta del Decret de Batlia 238/2013 que diu:

Atès que la Intervenció d'aquest Ajuntament en aplicació RDL 2/2004,
que aprova els Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les regles
incloses en la Instrucció de Comptabilitat per a l'administració Local aprovada
pel Ministeri d'Economia i Hisenda en data 23 de novembre de 2004, ha

procedit a efectuar la Liquidació del Pressupost de la pròpia Corporació de
l' exercici de 2012, resultant l'informe d'intervenció i les observacions en ell

contingudes

RESOLC

APROVAR la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació de 2012,
amb la composició que determinen les normes anteriorment esmentades el
resultat de la qual és el que a continuació s'indica:

La liquidació del pressupost municipal 2012, reflectida en els estats
d'execució del Pressupost, presenta el següent detall:

Resultat pressupostari
Obligacions

Conceptes
Drets Reconeguts R d
Nets(C1) econegu es

Netes(C2)
a. Operacions corrents 2.390.206,95 € 1.687.310,02 €

Resultat

Pressupo
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b. Altres operacions no
60.435,66 €

financeres

1 .- Total Operacions no

financeres (a + b)
2.450.642,61 €

2. Actius financers

107.936,15 € -47.500,49 €

0,00€

1.795.246,17 €

0,00€

184.545,50 €

1.979.791,67 €

655.396,44 €

0,00€
859.346,97 €

1.514.743,41 €

3. Passius financers 1.043.892,47 €

A. Result�t. Pressupostari 3.494.535,08 €
de l'exercici (CI - C2)

Ajustos:
Resultat

Pressupostari(C3)
4. Crèdits gastats finançats amb Romanent de tresoreria per 0,00 €
despeses generals
5. Desviacions de finançaria negatives de l'exercici 6.614,50 €

6. Desviacions de finança-hi positives de l'exercici

B. Resultat Pressupostari Ajustat (A + 4 + 5 -6)

Estat de situació i moviments de les operacions no pressupostaries
Deutors

pagaments
pendents
d'aplicació
Deutors no

333.994,42 €
pressu postaris
Partides

13.189,35 €

1.508.168,56 €

i

Saldo inicial + Pagaments Total
rectificacions efectuats càrreg

Saldo pendent
Data(ingrés) de cobrament

al31 del XII

72.746,27€ 406.740,69€ 99.412,51 € 307.328,18€

pendents de
88.470,31 €

aplicació.
Pagaments
Acreedors

ingressos
pendents
d'aplicació
Creditors

pressupostaris
Partides

pendents
d'aplicació.
Ingressos

3.720,25 € 92.190,56 € 0,00 € 92.190,56 €

e

Saldo inicial + Ingressos
rectificacions efectuats

C'
Saldo pendent

arrec
Total data de pagament

(pagaments) al31 del XII

no
139.153,88 € 434.257,50€ 573.411,38€ 470.710,96 € 102.700,42€

405.932,88 € 441.743,48€ 847.676,36€ 399.982,77 € 447.693,59€

Romanent de tresoreria

1.-Fons líquids [R29t]
(+) Drets pendents de cobro del Pressupost corrent [ROI]
(+) De Pressupostos tancats [R02]
(+) D'altres operacions no pressupostaries [R04]
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VI.Saido d'obligacions per devolució d'ingressos pendents [R69t] 345,09 €

1[IR7��MANENT DE TRESORERíA PER DESPESES GENERALS AJUSTAT(IV-V-VI) 1.582.470,44€

(+) Cobros realitzats pendents d'aplicació definitiva [R06]
2.-Total Drets pendents de cobro [R09t]
(+) Obligacions pendents de pagament del Pressupost corrent [R11]
(+) De Pressuposts tancats [R 12]
(+) D' altres operacions no pressupostaries [R 15]
(+) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva [R16]
3.-Total Obligacions pendents de pagament [R19t]
I. Romanent de Tresoreria (1 + 2 - 3) [R39t]
II. Saldos de dubtós cobrament [R41 t]
Ill.Excess de finances afectada [R42t]
IV. Romanent de Tresoreria per Despeses generals (I-II -III) [R49t]
V. Saldo d'obligacions pendents d'aplicar al Pressupost 31 dic [R59t]

447.693,59 €

2.099.027,28€

252.007,76 €

112.166,35 €

102.700,42 €

92.190,56 €

374.683,97 €

2.162.147,14€

376.970,58 €

189.648,41 €

1.595.528,15€

12.712,62 €

SEGON.- De la present resolució es donarà compta al plenari en la primera
sessió que celebri per al seu coneixement i efectes i es remetrà còpia de la liquidació a

l'Administració General de l'Estat i a la Comunitat Autònoma.

Quedant la Corporació assabentada de tot l'anterior

7.- Moció del Grup IPG sobre la Sanitat Publica com a dret fonamental de totes les

persones i deure fonamental dels governs

Per part de la Senyora Margalida Morell, es procedeix a llegir la moció que diu:

Els Independents de Puigpunyent i Galilea presenta la següent moció:

la Sanitat Pública com a dret fonamental de totes les persones deure
fonamental dels governs.

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

Des del grup municipal Independents de Puigpunyent i Galilea condemnem
l'actual política de retalls i de limitació d'atenció sanitària a les persones amb més
dificultats econòmiques i socials que ha aplicat el Ministeri de Sanitat i la conselleria de
Salut de les Illes Balears. Aquest fet ha posat en rise una part de la nostra societat i ja
comencen a arribar les conseqüències d'aquestes decisions polítiques. El dia 21 d'abril
de 2013 un jove que vivia a Can Picafort , Alpha Pam, morí de tuberculosi, ��deficient atenció sanitària pel fet de no tenir la targeta sanitària. �� .D.ç>�§ r� �\

. �olem recordar. que tant la I�gislació. �aci.onal: <:om tamb� � I�g' �cè)1 ¡':,) %
Internacional ha protegit el dret a I' acces a I' osslstèncio medica, sense di nrru .- s. � "t:f

L'accés a la salut és un dret reconegut en acords internacionals que oblig eIfl al!?
espanyol a garantir-lo, així com també es recull a la constitució de I' t. Q-nització A"'r-:

-<lfis - 1�?
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La ciutadania es veurà obligada a pagar per poder utilitzar els centres

assistencials i una part de la població, la més vulnerable, cada vegada més nomb:::.;r�o�=�
es veurà fora del sistema sanitari. :\_p...MEi\T]'

�� {)ò
Hi ha una estratègia de caminar lenta i continuadament fins aconse � qu;,;eC\ '(,.J

dret a la protecció de la salut deixi de ser un dret de tots i sigui un privilegi r. a�,. �\, d

persones que puguin pagar-la, deixant els manco privilegiats un mode vsimTI·:: ;� O
l'antiga beneficència. �\ . <$'

'-1-'9s ��
La sanitat ha de continuar sent un dret universal i no un privilegi d'alguns.

- J.,Ñ-;
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Mundial de la Salut (OMS) a l'any 1946 i a l'article 25 de la Declaració Universal de

Drets Humans de 1948.

Analitzant la normativa nacional, diferents organitzacions jurídiques, com el

Consell General de l' advocacia han considerat que el real decret legislatiu llei 16/2012
es contradiu amb la Carta Magna, més concretament als articles 15 i 43, que

consagren respectivament el dret a la vida i la integritat física i a la protecció de la
salut. Prova d'això va quedar establert a l'auto del tribunal constitucional, 13/2012 on

els magistrats van declarar" el dret a la salut i el dret a la integritat física ( .. ) posseeixen
una importància singular en el marc constitucional, que no pot veure's desvirtuada per
la mera consideració d'un eventual estalvi econòmic".

També descriu que d'universalització de l'assistència sanitària és un dret a la

protecció de la salut que està vinculada a la garantia de la dignitat de la persona i

que afecta als drets individuals i col �ectius de la comunitat, especialment pel que fa a

les malalties infecto contagioses, per manca de control de la salut pública.

Cal finalitzar aquesta breu exposició jurídica verbalitzant que el nostre Estatut
d' Autonomia estableix al seu article 25.1 que "es garanteix el dret a la prevenció i a la

protecció de la salut, mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter Universal".

Aquesta garantia és impossible d' abordar amb una norma com a RD llei 16/2012, que
ha finalitzat amb la universalitat del nostre sistema sanitari.

La sanitat pública universal i de qualitat, fins ara, era la base fonamental pel
desenvolupament de l'estat de benestar, que és un dels pilars per assegurar la

solidaritat i l'equitat dins una societat. Suposa l'esforç de les persones amb més poder
econòmic i més sanes per poder permetre l'atenció sanitària dels qui tenen manco i

estan malalts. En els darrers anys hi ha una campanya generalitzada per desmantellar i

desprestigiar els sistemes públics de salut, coincidint amb una tendència a l'alta del

neoliberalisme, que vol privatitzar els sistemes sanitaris públics i cerca una oportunitat
per fer negoci.

Dins aquesta campanya privatitzadora juga un paper fonamental l'estratègia
de convèncer a l'opinió pública de les ineficiències i problemes de funcionament del
sistema sanitari públic, quan són els neoliberals i els neoconservadors els principals
responsables d'aquesta situació a través de noves formes de gestió empresarial, que
amb l'excusa d'innovar i estalviar el que cerquen és benefici econòmic, en detriment
sanitària. Els grans perdedors d'aquests canvis que s'apropen seran els ciutadans,

perquè la qualitat dels serveis sanitaris empitjorarà i els models privats tenen uns

costs molt més elevats.

I
I
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Per tot l'exposat, El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent ACORDA:

1. Condemnar les polítiques dutes a terme, en matèria de Sanitat, per part del
Govern Espanyol i Balear que han suposat la mort d'un ciutadà, i que suposen un

detriment en els drets fonamentals de les persones.

2. Demanar el cessament immediat del Conseller de Sanitat i la dimissió del
President de les Illes Balears com a màxim responsable d'aquestes polítiques.

3. Instar al Parlament de les Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per
deixar sense efecte, a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Reial
Decret-llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.

4. Instar al Govern de l'Estat espanyol perquè derogui el Reial Decret-llei
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. Per tal de

garantir que totes les persones puguin tenir una sanitat gratuna i de qualitat.

5. Facilitar a tots els ciutadans de les Illes Balears i de l'Estat Espanyoll' accés a

una targeta sanitària.

Per part del Sr Antonio Deudero es pren la paraula i es manifesta que, en primer
lloc vol destacar el caire supra-municipal de la majoria de les mocions que es

presenten al Ple de la Corporació per part de l'equip de govern, ja que la majoria de
les vegades afecten mes a l'àmbit Estatal i Autonòmic que Municipal.

Malgrat això, aquí es tracta de un desgraciat incident que es va traduir amb la
mort d'una persona, però que rep un tractament mes polític que pràctic.

El Conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha manifestat que" es el primer interessat
en aclarir tots els fets ocorreguts sobre la mort del pacient senegalès Alpha Pam per
tuberculosi el passat 21 d'abril"

Des del primer dia en que va tenir coneixement de la mort d'aquesta persona
s'inicià per part dels tècnics del Servei de Salut de les Illes Balears, un anàlisi exhaustiu
de tot el procés.

Es tracta d'un fet excepcional i estan sent objecte d'investigació per part de la

inspecció mèdica i dels serveis jurídics del Servei de Salut

_

El pacient va ser atès tant a l'atenció primària com a l'Hospital Comarcal d'Inca
i es va activar el protocol de detenció de salut pública.

D'acord amb els" Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència sanitària qu,:;e�=�.....

Servei de salut ha de prestar a totes les persones que no tenguin la co �ENl' b
d'assegurat o beneficiari" elaborat el passat mes d'agost, els immigrants en sí �ió �
irregular tenen garantida l'assistència sanitària urgent i gratuïta. ) ¿,

També els menors, les embarassades, els supòsits de malalties de salut i 'â
de salut mental, l'asil polític, i les víctimes de tràfic d'essers humans. L'atenció 'oq "t:r

supòsits no suposa cap facturació per al pacient. � �
Explica el Sr Deudero la cronologia de l'atenció sanitària que es va d ,8r¡,� �0-�

pacient senegalès que va ser la següent:
- 1

a) El pacient va senegalès dia 25 de febrer a la Unitat Bàsica de salut de Can
Picafort r on va explicar que feia un mes que tenia tossina i que el fill d'un amic de la
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El Sr Toni Marí del PSOE manifesta que per part del seu grup també es presentaran
les mocions que considerin convenients, ja que defensarà qualsevol inquietud dels
ciutadans que arribi al seu coneixement. Referent a aquest tema, es grup del PSOE dins
el Parlament Balear a instant a que se instrumenti una Comissió Investigadora a la qual
cosa el PP se ha negat. Troba que la mort d'aquest ciutadà es un vertader escàndol i si
no hagués hagut cap responsabilitat no s'hauria destituït al gerent de l'Hospital d'Inca.

Per part de la Sra. Margalida Morell s'intervé i es diu que he ha evidències
reconegudes de que s' han retirat quantitat de targetes sanitàries r així com una

espècie de cartes de pagament que gravaven persones que segons Sanitat no tenien
dret a l'assistència mèdica. Ha hagut una mobilització a Inca de suport als afectats, i
per totes aquestes coses, el seu grup mantén la moció presentada

Passada la moció a votació aquesta es aprovada amb els vots favorab �èIMEjV/"
Senyors Sr. Gabriel Ferrà Martorell t la Sra. Margalida Morell Martorell r i la Sr �ria �'\Lluïsa Pla Isern de lPG, el Sr. Toni Marí Ensenyat, i la Sra. Isabel Martin Roman

�'1?SOE,' �\ r:;;\
els �ot� en contra del Sr. Antonio Deudero Mayons, la Sra. Maria Teresa Pons P :;;, i :r�.�.:J1') s::)Jose Fnas Cano del PP "p: �.. $/('� •. h

�
.

�'
8.- Moció del grup PSIB-PSOE en relació a la defensa del dret a la lliure decisio e_s .LN.�f.:��dones �
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famnia estava ingressat a l'Hospital Comarcal d'Inca afectat de tuberculosi
b) Després de valorar el pacient, la doctora li va fer una prova ràpida

anomenada PPD per descartar la tuberculosi
cl Tres dies mes tard, el 28 de febrer, la prova va donar resultat negatiu
dl Tanmateix per assegurar-se'n, la doctora va remetre el pacient a Urgències

de l'Hospital Comarcal d'Inca perquè li fessin una valoració i una radiografia del tòrax
amb l'objectiu de descartar la tuberculosi

el El 5 d'abril el pacient va acudir amb tossina i dolor a l'hora d'empassar a les
urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca. L'Hospital d'Inca no té constància que el
pacient aportàs cap casta de documentació de les visites a I' atenció primària

fl La infermera va fer el triatge i el metge d' urgències diagnosticà una

bronquitis aguda i li receptà un antibiòtic i un antiinflamatori. Així mateix, en l'informe
d' alta li recomanava que acudis al seu metge de tomillo per avaluar I' evolució del
procés

gl Segons la Gerència d'Atenció Primària, l'usuari no acudí a cap centre de
salut posteriorment. Entre el 28 de febrer i el 5 d'abril no es té cap constància de cap
document o reclamació.

hl Porol-lelornent t durant el mes de febrer varen ingressar l'Hospital Comarcal
d'Inca dos infants per tuberculosi relacionats amb el pacient senegalès. En aquest
moment el protocol de salut Pública es va activar amb diligència, i es va identificar i
tractar a totes les persones que estaven en contacte amb els menors. Es va intentar
identificar fins a tres ocasions al pacient, però cap familiar no va aportar informació
per localitzar-lo

Finalitza la seva intervenció el Sr Deudero diguent que el protocol d'actuació
davant la sospita de malalties de salut pública, s'activa sempre,amb independència
de la situació administrativa en la que es trobi el pacient, i que primer s'obre una

investigació per identificar els familiars i les persones de l'entorn del pacients, per
aplicar després el tractament i seguiment necessari, per la qual cosa considera que la
moció no està justificada.

El senyor Batie intervé i diu que el seu grup presenta les mocions que considera
oportunes t i defensarà qualsevol postura que consideri que afecta o pugui afectar a

qualsevol veïnat del Municipi
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Per part de la Senyora Isabel Martín, es procedeix a llegir la moció que diu:

MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT EN RELACiÓ A LA DEFENSA DEL DRET A LA LLIURE DECISiÓ DE LES DONES.

D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i

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

Puigpunyent desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent moció:

• Fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la salut de la mare,

mostrant un clar menyspreu i desconfiança cap a les dories. a les quals no les deixa
decidir i en canvi seran professionals externs els que decideixin per ella.

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

El ministre de Justícia ha anunciat que el Govern d'Espanya presentarà aviat
una nova regulació sobre la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. Segons les pròpies
declaracions efectuades per sr. ministre Alberto Ruiz Gallardón, aquesta nova

regulació tindrà els seus punts clau en:

• Tornar a una Llei d'indicacions molt més restrictiva que la llei de l'any 1985, en

la qual les dones no poden decidir, sinó que seran els metges els que decideixin per
elles.

• Eliminació de la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan hi hagi malformació
fetal.

El Govern està preparant una de les lleis d'avortament més restrictives del món
occidental i. així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre l' avortament
retrocedeix. Això suposa un retorn al passat, fins i tot més enllà de la primera llei de

l'any 1985, i que les dones espanyoles tinguin dos opcions, avortar fora d'Espanya si
tenen recursos per això, o bé avortar a Espanya en condicions de clandestinitat amb
el consegüent risc per a la seva salut i la seva vida.

Ens agradaria recordar que tal com és conegut, el Tribunal Constitucional, l'any
1985, va deixar clar que, en relació a l'avortament, no estam davant d'un conflicte
entre dos drets fonamentals, perquè els únics drets fonamentals implicats aquí són els
drets de les dónes. sent el no nascut un bé jurídic que queda degudament protegit per
la legislació actual.

Així mateix, és important tenir present que l'actual Llei, aprovada l' any 2010, fou

avalqda plenament pel Consell d'Estat, que en aquell moment, argumentava que era

necessari reformar la regulació per adequar-la a la realitat i a més destacava la plena
constitucionalitat del seu articulat.

Perquè del que està parlant el Ministre Ruiz Gallardón,
Conferència Episcopal, és en realitat, eliminar el dret a decidir de les dónes.

.

��;;¡;;;;;;..�
aquesta eliminació es faci a costa de posar en risc la salut i la vida de les dones.
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Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, només
incrementen el nombre de dones mortes o que perden la seva salut perquè avorten
en la clandestinitat i en condicions insalubres. Si aquesta enunciada reforma surt
endavant, és segur que estaran llevant dos drets a les dones: el de la lliure decisió i el
de la salut.

La proposta del Govern sobre l'avortament ens duu a la cua d'Europa, a la
clandestinitat, a una regulació que estarà a l'altura de Malta, Andorra o Polònia, els

països més restrictius i conservadors en les seves normatives.

És més, en els últims 28 anys, trenta-sis països han liberalitzat les seves lleis
d'avortament però cap ha retrocedit.

La immensa majoria dels països europeus permeten la interrupció voluntària de
l'embaràs sense justificació fins a la setmana catorze, oscil·lant entre la setmana deu
de Portugal i les vint-i-quatre setmanes d'Holanda.

Durant l'any 2008, ja el Consell d'Europa va aprovar una recomanació als seus

47 països on consagra el dret a l'avortament legal i sense riscos garantit per l'Estat que i

converteix aquesta pràctica en accessible i segura i a més a més convida a

despenalitzar l'avortament allà on sigui delicte. I, el que és més important per a la
nostra situació actual: es mostra a favor d'una llei de terminis i reclama classes
d'educació sexual obligatòries per als joves.

La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la

interrupció voluntària de l'embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat
lliurement decidida. El que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el
seu embaràs i que aquesta decisió -conscient i responsable- sigui respectada, a més,
aquesta Llei garanteix el dret a l'educació i a la salut sexual. Perquè només amb una

educació sexual adequada i amb la millora a l'accés als mètodes anticonceptius,
podrem prevenir de manera més efectiva, especialment en persones joves, les

infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats l. per tant, el nombre d'IVEs
r així mateix, l'actual Llei de Salut Sexual i Reproductiva i l'IVE garanteix la igualtat en

I' accés, en totes les Comunitats Autònomes, a les prestacions en matèria de salut
sexual i reproductiva, així com l'accés a mètodes anticonceptius i d'interrupció
voluntària de l'embaràs.

Els i les Socialistes entenem que no es pot legislar d'esquena a la realitat, i la

major realitat és que les dones a tot arreu del món tenen avortaments, estiguin
legalitzats o no.

La millor forma de reduir el nombre d'avortaments no és negar l'accés a

procediments legals i assegurances a les dories. sinó donar-los el poder de controlar'..,.:I�=�..._
seva fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats. �i.f>.MEJv)'

� <J.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Puig Ufiyent '(;->

presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent:
I
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1. - El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent reconeix el dret a una maternitat
lliurement decidida, el que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el
seu embaràs i que aquesta decisió conscient i responsable sigui respectada.

2. - El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent recorda al Govern d'Espanya la
aconfessionalitat proclamada a la Constitució i. en aquest sentit, rebutja qualsevol
ingerència en el dret a una maternitat lliurement decidida al dictat de cap moral

religiosa.

3. - El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent es mostra contrari a la reforma
anunciada de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de
la interrupció voluntària de l'embaràs anunciada pel ministre Ruiz Gallardón i rebutja la

regressió que això suposaria.

El Senyor Deudero del PP pren la paraula i diu que en primer lloc, es tracta una

altra vegada de debatre qüestions que excedeixen de les competències municipals,
no es sorprèn es fet, sinó que sigui mes elevat el percentatge de mocions que tracten
de legislació general autonòmica i de l'estat que qüestions que afecten a la vida

municipal.

En segon lloc manifesta que es presenta una moció que es basa amb titulars de

prensa, la qual cosa troba precipitat ja que encara no existeix un text legal concret i
en tercer lloc que el primer text que va regularitzar l'avortament en Espanya, era una

normativa que es titllava de pionera i capdavantera.

La reforma de l'any 2010, era una normativa passada de frenada, ja que inclús
reconeix la possibilitat de l'avortament de persones menors d'edat sense el
coneixement dels seus pares o tutors, normativa al seu moment criticada pel PP, per la

qual cosa es normal que ara s'estudiï una normativa que desenvolupi dita normativa,
per tot lo dit, i per que es tracta de una moció que no correspon a un text concret,
manifesta que el vot del grup municipal del PP serà en contra de la moció

El Sr Batie intervé i diu que es seu grup, com independents no té cap
representativitat ni dins la CAlB i molt menys dins els òrgans parlamentaris de l'Estat

espanyol, per la qual cosa l' única manera que tenen de fer constar la seva postura
sobre qüestions generals que afecten als ciutadans es a través del Plenari, el qual
considera una vio prou legítima

_

El Sr Deudero del PP manifesta que reitera que el que crida l'atenció es

l'excessiva quantitat de mocions de contingut supramunicipal que es presenten a

plenari, lo qual es veu traduït amb una sobre carga de feina. El Sr Batie li contesta���...._
els plenaris es fan una vegada al mes la qual cosa garanteix sa transparè :6l[l(MEl\ll'
l'equip de govern. � ��Passada la moció a votació aquesta es aprovada amb els vots orab s � '"'Ó
del Senyors Sr. Gabriel Ferrà Martorell, la Sra. Margalida Morell Martorell, i I Stu

:i:�t:\'.�."r S I

Lluïsa Pla Isern de lPG, el Sr. Toni Marí Ensenyat, i la Sra. Isabel Martin Roman P ,,-,<;. l , �
els vots en contra del Sr. Antonio Deudero Mayons, la Sra. Maria Teresa Pons .� i e �. � .f::"José Frias Cano del PP ��::_JÑ'i:\r.:
9.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates

29 d'Abril, 6,13 i 23 de maig
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Per part del Sr Deudero del PP es fa la pregunta de quin tipus de contracte té
aquest nou arquitecte que es diu des de el departament d'urbanisme que presta els
seus servissis a I' Ajuntament. El Sr Toni Marí del PSOE i Regidor d'urbanisme, contesta
que cobra per informe i el sentit es reforçar la part tècnica de I' Ajuntament ja que es

tracta d'un Arquitecte Superior amb experiència, així com pot reforçar el tema de les
�=�....._NNSS i contestar recursos de reposició. <tl\MEJ\rDemana el Sr Deudero si se li donen expedients concrets o aleatoris, cont 'if-li 1'<)el Sr Toni Marí que expedients concrets. "f' � � "

Per part del Sr Deudero del PP, es fa el prec de que no es convoquin nte
,.. \ -�

Govern Local per aprovar només una factura. El Sr Batie contesta que no � �nt
.

.J iSdamunt el tema ja que aquesta qüestió ja està sobradament debatud - � s
.

1:Y
perfectament el Sr Deudero que no son només les reunions de Junta de Gove �inó �c:-::
que l'equip de govern son sis persones que es necessari que estiguin coordina

. - sLNg_�
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Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 29 d' Abril, 6,13 i 23 de maig de
2013

En relació a I' Acta del dia 29 d' Abril, el Sr Deudero manifesta que la carpeta
se Ii va enviar buido, se explica per part de Secretaria que es tracto d'un error

informàtica i que demà mateix es solventarà.

En relació a l'acord pres a l'acta del dia 6 de Maig damunt un pagament a

l'empresa Krentom per un informe tècnic, demana el Sr Deudero a quin tema concret
fa menció dit informe, contestant-li el Sr Batie que es en relació d'un auditoria en quant
al lucre cessant i dany emergent, que produiria la rescissió del contracte amb
Guimasa. Sol·licita el Sr Deudero còpia de dit informe

En relació a l'acord pres en data 13 de Maig damunt la realització d'un
sondeig, demana el Sr Deudero de quin tema es tracta, contestant-li el Sr Batie que de
un sondeig que se efectua dins el solar a la vora del cementiri

10.- Decrets de Batlia des de 178/2013 al 243/213

Decrets de Batlia des de 76/2013 a 130/2013

En relació al Decret 93 damunt una factura d' Art i Pedra demana el Sr Deudero
en concepte de què es fa aquesta aprovació, contestant-li el Sr Batie que es tracta
d'una execució subsidiària a Sa Nostra d'un mur caigut d' una propietat que aquesta
entitat bancària té a Galilea.

En relació al Decret 192 d' una factura de Vodafone per import de 1.012€
manifesta el Sr Deudero que li pareix excessiva, contestant-li el sr Batie que
precisament s'està negociant amb Vodafone per poder abaratir fins un 45% les tarifes
que s'apliquen

11.- Torn d'urgència.

No hi ha torn d'urgència

12.- Precs i Preguntes
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reuneixen habitualment els dilluns aprofitant les Juntes de Govern
Sol ·licita el Sr Deudero del PP a quant pujaran les despeses del corre-llengua, així

com el dispositiu de policia local, contestant-li la Sra. Margalida Morell, que encara no

es té la previsió exacta però que no serà superior a 3.000 €. Per part del Sr Batie es

manifesta que l' Ajuntament s'adherirà a qualsevol campanya en defensa de la

llengua sempre i quant el cost sigui raonable.
Per part de la Sra. Maria Teresa Pons del PP es dona l'enhorabona per

l'organització i desenvolupament de la Fira. El Sr Toni Marí del PSOE, dona públicament
les gracies a totes les persones que hi varen col ·Iaborar : associacions, treballadors ,

participants, agraint l'èxit de públic i participants
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 4 DE JUNY DE DOS MIL TREZCE

Dia: 4 de juny de 2013.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sr. Toni Marí Enseñat

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

IPG
IPG
PSOE
PSOE
PP
PP
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusen la seva absència

Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sra. Isabel Martin Roman

IPG
PSOE

ORDRE DEL DIA:

lr.- APROVACiÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI 2013.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ

1r.- APROVACiÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI 2013.

El Sr. Batie comença explicant que el Pressupost per a l'exercici 2013 es el segon
pressupost d'aquest equip de govern. Els ingressos s'han calculat damunt els ingressos
reals de l'exercici anterior. En relació a la despesa s'ha tingut en compta la despesa
real ja contabilitzada. S'ha fet molta feina amb l'objecte de poder contenir la despesa
i s'han efectuat modificacions de ordenances i taxes. Les dues coses mes noves es que
s'ha creat un pressupost social per ajudar als mes desfavorits i s'ha incremehtat la

partida de manteniment i neteja de carrers, per la qual cosa fa que sigui un Pressupost
realista.

ACTA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 04/06/2013 100



0606396

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Pel que fa a les despeses, en relació al deute públic de fer efectiva
l'amortització del préstec procedent del la subvenció concedida amb càrrec al
FOMIT, corresponent al Reial decret 4/2012. enguany davalla, però a partir de l'any
que ve es comença a amortitzar capital amés dels interessos corresponents

Entre d'altres modificacions, s'han codificat novament una sèrie de despeses
per ajustar-les a l'ordre mitjançant la qual s'estableix l'estructura pressupostària de les
entitats locals. S'ha afegit una petita partida d'atencions protocol tòries .En quant al
benestar comunitari i de promoció social s'intentarà aconseguir un conveni per utilitzar

s'espaï de Son Bru. Les ajudes a la Gent Gran s'han augmentades un poc, s'ha seguit
aportat el 0.7% al Fons de Solidaritat, i s'ha mantingut l'aportació al Projecte Home.
Han desaparegut les ajudes per persones en situació de risc i s'ha creat un Fons per
persones amb dificultat econòmiques a traves dels Serveis Social de I' Ajuntament i del
Treballador Social.

En quant a Educació, es necessari efectuar petites millores en la conservació i
manteniment de l'escola. A I'escoleta s'ha llevat la partida de material, i s'ha anat a la
baixa en quant energia elèctrica, productes higiènics i subvenció a s'APIMA i s'escola
d'adults.

En relació a la neteja d'edificis es pressuposta mes econòmica, en canvi la

partida de promoció cultural puja bastant, i ha estat necessari canviar el vitral de la
casa de cultura.

El cost de l'energia elèctrica i telèfon ha davallat i s'ha programat activitats

juvenils a baix cost.
En quant al Patronat de cultura es va gastar mols poc l'any passat. En relació a

infraestructures juvenils, l'espai existent ara no s'utilitza, però pot esser un bon espai pels
joves. Les despeses de Patrimoni son bàsicament despeses d'excursions, pagament
d'autobusos, etc.

S'han de fer dues inversions per reconstruir sa sitja i sa caseta de carboners.
Es rebaixa el pressupost de festes, i es manté el conveni amb s' UIB
En quant a les lnstol-locions esportives, contempla el manteniment

conservació del poliesportiu així com arreglar sa pista del camp de futbol i basket.
En quant a personal, desapareix s' ADL perquè no hi ha subvenció i s' ha pujat la

partida de turisme per poder fer campanyes de promoció i col ioboroció amb sa fira i
altres activitats

Així mateix, amb el Pressupost es presenta la Plantilla de Personal, i les Bases
d'Execució

Una vegada s'ha donat compte del Pressupost, Bases d'Execució i Plantilla de Personal

per a l'exercici 2013, així com de la documentació que l'acompanya, així com els
informes d'intervenció, i de la Comissió Informativa Especial de Comptes, es proposa al
Ple de la Corporació que adopti el següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost de I' Ajuntament de Puigpunye
l'exercici 2013, juntament amb les Bases d'Execució, amb el següent r

capítols:
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PRESSUPOST 2013

INGRESSOS

CAPITOL IMPORT

CAPITOL 1 892.812,14

CAPITOL 2 27.933,96

CAPITOL 3 438.151,81

CAPITOL 4 635.370,92

TOTAL 1.994.268,83

DESPESES

CAPITOL IMPORT

CAPITOL 1 603.794,43
-

CAPITOL 2 961.819,59

CAPITOL 3 117.301,04

CAPITOL 4 127.269,43

CAPITOL 6 33.469,61

CAPITOL 7 25.067,66

CAPITOL 9 111.428,30

TOTAL 1.980.150,06

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els
llocs de feina reservats a funcionaris, personallaboral i personal eventual.

PLANTILLA DE PERSONAL

CATEGORIA GRUP VACANTSllOCS

Al

A.- PERSONAL FUNCIONARI

1. Habilitació de caràcter estatal
1.1 Secretaria intervenció

2. Escala Administració eneral
2.1 Subescala administrativa Cl
2.2 Subescala auxiliar C2
2.3 Auxiliar i notificador C2

3. Escala Administració especial
3.1 Subescala tècnica

3.1 .1 Ar uitecte tècnic A2
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3.2 Subescala serveis especials
3.2.1 Auxiliar policia local 2 C2 O
3.2.2 Auxiliar policia local turístic 1 C2 1

B.- PERSONAL LABORAL LLOCS VACANTS

1.1 Auxiliar atenció al públic 1 1
1 .2 Auxiliar Administratiu 3 2
1 .3 Oficial I manteniment 1 O
1 .4 Oficial II manteniment 1 1
1 .5 Peó manteniment 1 1
1 .6 Peó recollida residus 3 2
1 .7 Operari servei oiouo 1 O
1 .8 Treballadors familiars 2 O
1.9 Encorreqot biblioteca 1 1
1 .10 Agent d' ocupació i 1 O
desenvolupament local
1 .1 1 Operari serveis subalterns 1 1
1 .1 2 serveis dinamització sociocultural 1 1

TERCER.- Exposar al públic el Pressupost per a l'exercici 2013, les Bases d'Execució i la
Plantilla de Personal aprovats durant un termini de 15 dies, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauló d'anuncis d'aquest Ajuntament, als
efectes de que qualsevol persona pugui formular les reclamacions que estimi
oportunes. En el supòsit de que no es presentin reclamacions, elevar a definitius
aquests Acords.

QUART.- Remetre còpia a l'administració de l'Estat així com a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears

en el debat posterior hi ha les següents intervencions:

Seguidament el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero comença la seva

intervenció dient que, en relació a la neteja de vies publiques, es veu que s'ha afegit
una despesa per contractació externa que puja uns 50.000 €. entre contractació de
personal i SS. Fa un temps, EMAY A va oferir un màquina per estalviar mitjans propis de
I' Ajuntament, i considera que si s'aprofités aquesta oferta es podria donar el servei i
estalviar bastant.

El Sr Batie diu que el personal de la brigada de I' Ajuntament no tan sols va la

neteja de carrers sinó moltes altres coses, aquests precisament ha estat un dels capítols
en el que s'han cercat mes alternatives, i que ell recordi no s'ha fet cap oferiment per
part d' EMAy A, de totes maneres en aquest moments hi ha zones del poble en que s' ha
de fer la neteja manualment ja que no es possible arribar-hi amb una màquina i es

manteniment es molt car. De moment s'està fent aquest tipus d'actuació amb
col ioboroció externa com una prova, perquè sembla que es la manera mes

econòmica, però no obstant es poden fer gestions per trobar altres vies.
El Sr Toni Marí del PSOE, Regidor de vies i obres manifesta que el que puja mes

es la despesa .de netej� de carrers. L'a�y pass�t j<? ,�s va davallar aquestes part' --�""N-'J'
enguany s'ha Intentat ajustar-la a la realitat, pero OIXI I tot es car. �<'\,�. b<r�

En aquest punt el Sr José Frias del PP demana que es pot fer amb I �utíci ,.¢\
que .deix�� els cans, contestant-li el Sr Batie que això es un tema d'inci e d s j�� �
propietoris I que estem pagant tots. �:;. s= �

'? �(� 1-:
. 1,98 - :L��
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En relació al Sanejament, demana el Sr Deudero quines actuacions es tenen

previstes, contestant-li la Sra. Margalida Morell que es reforça la conservació i
manteniment per tram de la xarxa de clavegueram del carrer Major, ja que es tracta
d'una xarxa antiga que s'ha de arreglar. També explica la Sra. Morell que en relació al
subministrament d'aigües, es necessari actualitzar el programa de gestió d'aigües, ja
que es un programa antic i que ara no es operatiu, però que en general les despeses
en concepte de sanejament i subministrament d'aigües puja poc en relació a l'any
passat.

Demana el Sr Deudero del PP, si està prevista qualcuna actuació en relació a la
canonada de Son Serralta, ja que la mateixa no compleix la normativa. La Sra. Morell
de IPG li contesta que el sanejament de aquesta zona no correspon a I' Ajuntament
des de les vivendes fins ala depuradora, sinó a I'IBASAN, però pareix a perquè aquest
organisme només té el pressupost necessari per fer el projecte. Aquesta actuació
s'havia de fer en dues fases., el primer projecte de canalització i aigua potable que es

va dur a terme,. I el segon de arribada fins a la depuradora que ha quedat aturat.
En quant a la recollida de residus, demana el Sr Deudero si en principi s'idea es

continuar amb l'empresa que fa el servei del compostatge, contestent-li la Sra. Morell

que no, però que en canvi es farà una campanya per la recollida selectiva de residus
així com s'actualitzarà el sistema de vigilància per càmeres del parc verd que està
obsolet. Demana també el Sr Deudero si es té previst l'incineració dels residus,
contestant-li la Sra. Morell que no existeix partida. En relació a la partida

" altres

conceptes" sol íiclto el Sr Deudero que comprèn dita partida, contestant-li la Sra.
Morell que l'eliminació d'enderrocs, residus perillosos i electrodomèstics de línea marró.

En quant a la partida de Benestar Social, sol·licita el Sr Deudero perquè s'han

pressupostat els 20.000 € de Fons, i no altra quantitat, a lo que respon el Sr Toni Marí

que perquè els Serveis Socials de l'Ajuntament disposen disposen d'un quadre de
necessitats anuals, i sobre això s'ha pressupostat. S'han llevat la bonificació sobre els

impostos, s'ha baixat la partida de tele assistència i Ajuda a Domicili.
Finalment el Sr Deudero manifesta que.el seu grup s'abstindrà, donat que son

un pressupostos fets per l'equip de govern als quals ells no hi ha participat, a més que
considera que qualcun dels punt es podrien haver perfilats d'una altra manera, a la

vegada que dona les gracies a l'equip de govern per les seves explicacions
El Senyor Batie diu que en quant al perfil global del pressupost, aquests son un

pressupostos reals i assumibles que prenen com bases els ingressos efectius i una

racionalització de les despeses. Es fa una modificació de les taxes i es prioritzen
inversions en neteja i manteniment de les vies publiques. Son un pressupostos socials i

culturals, les quals coses son prioritats de l'equip de govern

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per 4 vots a favor (2 del grup
municipal Independents i 2 del PSOE) i 3 abstencions del grup PP.

El Batle,\��)GabS�rtorell
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 25 DE JUNY DE DOS MIL TREZCE

Dia: 25 de juny de 2013.
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors

Sra. Margalida Morell Martorell
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sr. José Frias Cano.

IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusen la seva absència

Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sra. Maria Teresa Pons Picó

IPG
PP

ORDRE DEL DIA:

Abans de començar amb l'ordre del dia, per part del Senyor Batie es diu que el
punt nombre 6 en relació a l'aprovació del compte general de 2012, es retira de
l'ordre del dia ja que per error, no passat el tràmit d'informació pública per la qual
cosa encara no es el moment procedimental per sotmetre-la al plenari.

1.- Aprovació Actes Plenaris dels dies 30 d'abril, 14 de Maig, 28 de Maig i 4 de Juny de
2013

A instància del Sr Deudero del PP, es fan les següents modificacions a les actes de
les sessions celebrades els dies 20 d'Abril i 28 de Maig:

A l'acta del dia 28 de Maig a la pàgina 13 a on diu "sinó que sigui mes

percentatge de mocions que tracten de legislació general autonòmica i
que qüestions que afecten a la vida municipal", haurà de dir" sinó que hi
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excessiva quantitat de caire supramunicipal, en relació a les que afecten a la vida

municipal.

Una vegada efectuades dites modificacions, per unanimitat es procedeixen a aprovar
les actes de les sessions del dies 30 d'abril ,14 de Maig, 28 de Maig i 4 de Juny del2013

2.-Aprovació CONVENI DE COL i.ABORACIÓ EN MATÈRIA D'INTEROPERABILITAT
TELEMÀTICA ENTRE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES
BALEARS

Per part del Senyor Batie , es procedeix a llegir la proposta de conveni de
col·laboració en matèria d'interoperabilitat telemàtica entre administracions públiques
de l'àmbit territorial de les Illes Balears, que diu:

CONVENI DE COL i.ABORACIÓ EN MATÈRIA D'INTEROPERABILITAT TELEMÀTICA ENTRE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS

Parts

José Ramón Bauzá Díaz, president de les Illes Balears, en l'exercici de les
facultats atribuïdes per l'article 10.1 de la Llei 4/2001. de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, i 80.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Maria Salom Coll, presidenta del Consell Insular de Mallorca, que actua en nom

i representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la
Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Santiago Tadeo Florit, president del Consell Insular de Menorca, que actua en

nom i representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9
de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Vicent Serra Ferrer, president del Consell Insular d'Eivissa, que actua en nom i

representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la

Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Jaume Ferrer Ribas, president del Consell Insular de Formentera, que actua en

nom i representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9
de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Mateo Isern Estela, Batie de I' Ajuntament de Palma, en nom i representació de
I' Ajuntament de Palma, en ús de les facultats que li atribueix l'article 124.4 de la llei
7/1985, de 2 d'obrit. de Bases de Règim Local.

Antecedents

1. L'ús progressiu de les noves tecnologies en les administracions

suposa la implantació de nous sistemes d'intercomunicació mitjançant el

s'instrumentalitza l'activitat administrativa. Aquestes noves tecnologies han de

principis de col ioboroció. cooperació i interoperabilitat en matèria electròni
¿_ qu

han de regir en les relacions interadministratives, basades en els principis d'efië çia

<94l.fARS
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eficiència que proclama l' article 103.1 de la Constitució espanyola per a l' actuació de
totes les administracions públiques.

2. L'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les
administracions públiques han d'impulsar la utilització i l'aplicació de les tècniques i els
mitjans electrònics informàtics i telemàtics per desenvolupar la seva activitat i exercir
les seves competències, amb les limitacions que estableixen la Constitució i les lleis en
la utilització d'aquests mitjans.

3. L'article 41 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics, sobre la interoperabilitat dels sistemes d'informació,
disposa que les administracions públiques han d'utilitzar les tecnologies de la
informació en les seves relacions amb les altres administracions i amb els ciutadans, i
que han d'aplicar mesures informàtiques, tecnològiques organitzatives, i de seguretat,
que garanteixin un nivell adequat d'interoperabilitat tècnica, semàntica i organitzativa
i evitin discriminació als ciutadans per raó de la seva elecció tecnològica. D'altra
banda, l' article 44 d' aquesta Llei estableix que les administracions públiques poden
subscriure convenis de colloboroció amb l'objecte d'articular mesures i instruments de
col {oboroció per a la implantació coordinada i normalitzada d'una xarxa d'espais
comuns o finestretes úniques.

4. Per la seva banda, l'article 1.2 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel
qual es regula l'esquema Nacional d'interoperabilitat a l'àmbit de l'administració
Electrònica, estableix com objecte els criteris i recomanacions de seguretat,
normalització i conservació de la informació, dels formats i de les aplicacions que
hauran de ser tingudes en consideració per les Administracions públiques per assegurar
un adequat nivell d'interoperabilitat organitzativa, semàntica i tècnica de les dades,
informacions i serveis que gestionen en l'exercici de les seves competències i per evitar
la discriminació als ciutadans per raó de la seva elecció tecnològica. En aquest sentit,
l'article 4 d'aquest Reial Decret estableix els tres principis bàsics de l'esquema Nacional
d'interoperabilitat, essent dos d'ells el caràcter multidimensional de la interoperabilitat
i l'enfocament de solucions multilaterals.

Del caràcter multidimensional, indica l'article 6, que es manifesta, entre d'altres,
en la pràctica d'acords inter-administratius o la reutilització de les aplicacions de les
Administracions públiques. De l'enfocament de solucions multilaterals estableix l'article
7 que, entre d'altre coses, afavorirà entre les administracions públiques el fet de
compartir, reutilitzar i col loboror.

5. Així mateix, l'article 29 de l'estatut d'autonomia de les Illes Balears, segons la
redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, insta els poders públics
perquè, en l'àmbit de les seves competències, impulsin l'accés a les noves tecnologies,
a la plena integració en la societat de la informació i a la incorporació dels processos
d'innovació.
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l'article 6 de la Llei 30/1992, estableixen que les administracions poden subscriure entre
si convenis de collcborocló en l'àmbit de les seves competències.

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

Clàusules
1. L'objecte del conveni és fixar el marc de collcboroctó per fer efectius serveis

d'interoperabilitat entre els sistemes d'informació de l'administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i
de Formentera i de l'Ajuntament de Palma, com també de les entitats que puguin
adherir-s' hi.

2. Poden adherir-se al conveni:

a. Les administracions públiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

b. El sector públic instrumental vinculat o depenent de les administracions

públiques adherides.

c. Les corporacions de dret públic l'àmbit d'actuació de les quals sigui
exclusivament el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Als efectes d'aquest conveni s'entén per:

a) Administració pública: Qualsevol entitat que es trobi dins l'àmbit d'aplicació
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions

Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

b) Certificat d'adopció d'adhesió: Qualsevol document certificatiu, vàlid en

Dret, emès per l'òrgan responsable d'adoptar la decisió d'adhesió al Conveni.

c) Dada: D'acord a l'esquema Nacional d'interoperabilitat, una representació
de fets, conceptes o instruccions d'un mode formalitzat, i adequat per a comunicació,
interpretació o processament por mitjans automàtics o humans.

d) Document de Definició de Serveis (DOS): Document que conté les
instruccions i criteris que determinen l'organització semàntica, tècnica i organitzativa,
així com la forma d'accés i els aspectes de seguretat, autenticitat d'un servei

d'interoperabilitat ofert via la plataforma.

e) Entitat adherida: Qualsevol entitat signant del Conveni, independentment
del moment de la signatura. Una entitat adherida pot ser a la vegada entitat
consumidora i proveïdora d'informació.

f) Entitat consumidora d'informació: Entitat que sol ficlto dades a una altra
entitat a través de la plataforma. El caràcter d'entitat adherida o no per un servei
determinat es concretarà al DOS. �

g) Entitat proveïdora: Entitat que expedeix dades a una altra entitat. El c �1 DÈ�d'entitat adherida o no per un servei determinat es concretarà al DOS. t ��
h) Plataforma: Estructura electrònica interadministrativa de posada a di sicié � '2\

i intercanvi d'informació que presta el servei públic d'interconnexió i interoper itat, .:\. z)
la vegada que canalitza la informació amb les entitats adherides. '2 ,¡}�;.f¡ );5/)

. S;:J;.
8. 'y�
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i) Servei d'interoperabilitat: Qualsevol mecanisme que permeti a les
Administracions compartir dades i intercanviar informació mitjançant la plataforma. Els
serveis d'interoperabilitat proveïts en el marc d'aquest conveni s'indiquen a l'annex 1.

4. Les administracions públiques no signatàries d'aquest conveni poden adherir
s'hi mitjançant la tramesa a la Direcció General d'innovació i Desenvolupament
Tecnològic de la sol Ilcitud d'adhesió corresponent, d'acord amb el model que figura
en l'annex 2 del Conveni. juntament amb un certificat de l'òrgan corresponent de
l'adopció de la decisió d'adhesió. El compliment d'aquests requisits implicarà
l'acceptació de la sol·licitud.

Les entitats que no tenguin la consideració d' Administració pública no

signatàries d'aquest Conveni poden adherir-s'hi mitjançant la tramesa a la Direcció
General d'innovació i Desenvolupament Tecnològic de la sollicitud d'adhesió

corresponent, d'acord amb el model que figura en l'annex 2 del Conveni. juntament
amb un certificat de l'òrgan corresponent de l'adopció de la decisió d'adhesió i un

document on s'expliquin les raons per les quals es vol adherir al conveni. La Comissió
de Seguiment d'aquest Conveni avaluarà la sol-licitud i l'acceptarà o denegarà.

En tot cas, el fet de signar el conveni no implica cap obligatorietat de consumir
o proveir cap servei concret. Una vegada adherits, cada entitat que voluntàriament

vulgui emprar (consumir o proveir) un servei haurà de seguir les pautes i complir els
requisits especificats al DDS.

I

(
I

Les actuacions previstes en les lletres f. g, h. i. j, i I es podran dur a terme
mitjançant la Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica o, si és el cas, a través d'un
altre ens integrant del sector públic autonòmic que tengui la condició de mitjà propi
de l'Administració autonòmica, en els termes que s'estableixin en l'instrumenta jurídic
adient. Aquest ens actuarà en concepte de node d'interoperabilitat. en els termes de
I' esquema Nacional d' interoperabilitat.

5.2. Mitjançant la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques
i Qualitat dels Serveis de la Conselleria d'administracions Públiques:

a) Promoure l'impuls i la utilització dels serveis d'interoperabilitat oferts per mitjà
de la plataforma.

b) Impulsar l'adopció, per part de I' Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, de sistemes telemàtics i/o digitals en els tràmits o processos
administratius que es duen a terme en format paper.

6. La resta d'entitats adherides al Conveni es comprometen a:

a) Promoure, en els seus respectius àmbits, l'impuls i la utilització ,�� Pu
d'interoperabilitat oferts per mitjà de la plataforma. IÍ'� ,r� �O

f(£ � � f� �
b) Impulsar l'adopció, en els respectius àmbits, de sistemes t� �àti s

'JY.i!!i li
Z

digitals en els tràmits o processos administratius que es duen a terme en

fOrtt
p

.

' �
, �

c) Implantar de manera coordinada tecnologies, sistemes i aplica ·<1rí'$.f.Ql'fl¡e. �

garanteixin la compatibilitat informàtica. �-,.
v
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dl Complir els requisits tècnics, operatius i organitzatius necessaris per fer
efectives les relacions d'intercomunicació i interoperabilitat amb la plataforma.

el Establir i fixar els procediments i òrgans adequats per proveir eficientment
d'informació les solllcltuds rebudes per mitjà de la plataforma.

fl Complir les instruccions i criteris establerts pel Document de Definició de
Serveis de cada servei d'interoperabilitat.

gl Gestionar els permisos dels usuaris propis que tenen accés als diferents serveis
que s'ofereixen d'acord amb els procediments que s'estableixin per a cada servei a

dins el DOS.

7. Totes les entitats adherides que hagin de tractar dades de caràcter personal
hauran d'adoptar les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat adequades
segons la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal en tots els serveis
d'interoperabilitat prestats mitjançant la plataforma.

8. La interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d'informació de les entitats
adherides permetrà simplificar els procediments administratius i millorar el
funcionament intern d'aquestes, i incrementarà l'eficàcia i l'eficiència en l'ús de

tecnologies de la informació.

L'entitat consumidora que vulgui fer una sot-licitud d'informació a una entitat
proveïdora ha de seguir el procés indicat en el document de definició de serveis
previst al Conveni.

Els serveis d'interoperabilitat que inicialment s'ofereixen mitjançant la

plataforma són els que es detalien en l'annex 1 d'aquest Conveni, que s'actualitzarà
amb els nous serveis,d'interoperabilitat que s'incorporin a la plataforma.

9. La plataforma ha de disposar d'un registre de totes les peticions i respostes
realitzades, amb l'objectiu de poder auditar la informació gestionada. S'ha
d' emmagatzemar la identificació de totes les entitats adherides així com dels
entrevinents en el procés.

l O. Les entitats adherides al Conveni han de dur a terme la difusió i publicitat
d'aquest entre els ens destinataris per fomentar la seva adhesió.

12. Les entitats adherides es comprometen a comunicar
suficient qualsevol modificació en els serveis d'interoperabilitat prestats i espe
qualsevol suspensió temporal del servei per motius tècnics, per comprovar I

d'aquestes modificacions, evitar perjudicis i informar els usuaris.
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13. La connectivitat per a d'utilització dels serveis indicats en aquest conveni es

realitzarà d'acord amb els convenis de col·laboració per establir una infraestructura
bàsica de serveis i comunicacions entre I' administració autonòmica i els consells
insulars signats amb el Consell de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i Formentera i de
Formentera en dates 9 de maig de 2007, 14 de maig de 2007, 30 d'abril de 2007 i 7 de
novembre de 2008, respectivament; com també amb el conveni de col ·Iaboració,
que, amb el mateix objecte, es va signar ellO de març de 2009 entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma.

14. Les entitats signants o adherides a aquest conveni podran fer pública a

qualsevol llista de referència o en qualsevol butlletí de premsa pública i sense

autorització prèvia els serveis consumits i proveïts per la pròpia entitat i les seves dades
d'ús. Així mateix el Govern podrà fer públic els serveis que s'ofereixen i les seves dades
d'ús.

15. Els compromisos que ossumeix cada una de les parts en virtut d'aquest
acord, no impliquen cap despesa a favor de les altres, i s'executaran en la mesura del

que sigui possible, mitjançant els recursos materials i humans preexistents que es trobin
a la seva disposició. En tot cos, les despeses addicionals en què les parts puguin
incórrer, es tramitaran de conformitat als procediments administratius que
corresponguin a la seva naturalesa i quantia.

16. Amb la finalitat de desplegar, executar i interpretar el Conveni, es crea una

Comissió de Seguiment integrada per dos representats de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designats, respectivament, per la

vicepresidència econòmica, de Promoció Empresarial i d'ocupació i la Conselleria
d'administracions Públiques, un representant de cadascun dels Consells insulars, un

representant de l'Ajuntament de Palma i un únic representant de la resta d'entitats
adherides. En aquest darrer cos, la representació serà anual i correspondrà, de forma
rotatòria, a cada entitat en funció de la data d'adhesió.

La Comissió de Seguiment s'ha de reunir a petició de qualsevol dels seus

membres, amb la periodicitat que aquesta determini i. com a mínim, una vegada a

l'any. De les reunions s'ha d'estendre l'acta corresponent.

Corresponen a la comissió de seguiment les funcions següents:

al La proposta d'adopció de les mesures que consideri adequades per
desenvolupar i complir millor els compromisos i les obligacions que s'estableixen en el
Conveni i per a una coordinació adequada entre les entitats adherides.

b] L'elaboració d'un informe anual de seguiment i avaluació del Conveni.

dl L'examen i la resolució dels problemes d'interpretació del Conveni
suscitin.

el Acceptar o denegar els nous serveis d'interoperabilitat
d'implantar
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sobre la plataforma i fixar els termes en què s'han de fer públics els nous serveis
incorporats a la plataforma.

f) Examinar, acceptar o denegar els documents de definició de serveis.

17. Aquest Conveni desplega els efectes a partir de la seva signatura. El termini
de vigència és indefinit, tot i que pot extingir-se per mutu acord de les parts signants i
adherides a aquest. Igualment, se'n pot separar qualsevol de les parts signants o

adherides, amb la denúncia prèvia, amb un preavís de sis mesos, i amb l'audiència de
la comissió de seguiment i amb la comunicació a les altres parts signats i adherides.
Aquesta separació no suposa la resolució del Conveni, que continuarà vigent per a la
resta de parts. No obstant això, en cas que la part que se separi sigui l' Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Conveni quedarà resolt.

18. Aquest Conveni té naturalesa administrativa. La resolució dels problemes
d'interpretació i compliment serà a càrrec de la comissió de seguiment i. si no hi ha
acord, s'acudirà a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

ANNEX 1

Serveis d' interoperabilitat oferts per la plataforma

1. Repositori multiadministratiu. La finalitat d'aquest servei és disposar d'un
repositori de dades administratives de totes les administracions públiques de les Illes
Balears, amb l'objectiu de poder oferir informació centralitzada de totes les
administracions als ciutadans i a les empreses.

2. Certificat d'empadronament . La finalitat d'aquest servel es transmetre
certificats d'empadronament entre administracions amb l'objectiu de poder tramitar
expedients en què es requereixi el certificat esmentat sense necessitat que el ciutadà
hagi d'aportar-lo.

El Senyor Deudero pren la paraula i manifesta que el Govern de les Illes ha
mossat en marxa un funcionament mes proper als ciutadans a nivell de tecnologia lo
qual es una excel·lent noticia, i ja que pensa que la signatura de l'anterior conveni per
part de l' Ajuntament es una gran iniciativa, votarà a favor.

Efectuat lo qual, per part de la Corporació i per unanimitat es va acordar:

PRIMER.- Adherir-se a l'anterior conveni

SEGON- Facultar al Sr Batie com a interlocutor únic als efectes de la seva

signatura i posada en marxa

3.-Moció de l'Ajuntament de Vilafranca sobre eliminació del
funcionaris i personal que hagin ocupat un càrrec públic

Per part del Sr Batie es procedeix a llegir la següent moció de l' Ajunt
Vilafranca, adoptada per acord de l'Ajuntament Plenari d'aquell Municipi e
de maig de 2013:
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" ELiMINACIO DEL COMPLEMENT ALS FUNCIONARIS I PERSONAL LABORAL QUE HAGIN
OCUPAT UN CÀRREC PÚBLIC ( ASSUMPTE INCORPORAT PER URGÈNCIA)

El Sr Batie llegeix la següent proposta:

" Atès que la Llei 7/2007 de 12 d'abril de l'estatut Basic de l'empleat Públic a la
seva Disposició addicional novena estableix: " Los funcionarios de carrera tendr4án
garantizados los derechos económicos alcanzados o reconocidos en el marco de los
sistemas de carrera profesional establecidos en las Leyes de cada Administración
Pública" en concordança amb l'art 87 del mateix estatut, al seu punt 3 que, en

referència als funcionaris que es troben en situació de serveis especials, diu: Como
mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del
grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido
Directores Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración
Pública"

Igualment la Disposició addicionals 9° de la Llei de 27 de març estableix que els
treballadors, tant funcionaris com personal laboral fix, que es reincorporin al Server
actiu després d'haver ocupat durant un període de temps ininterromput de dos anys o

de tres amb interrupció, el càrrec de " President/a, Vicepresident/a, Conseller/a
executiu, director/o insular, Secretari/a tècnic dels Consells insulars de les illes Balears"
rebrà, quant se reincorpori al Server actiu, el següent complement:
En cas dels funcionaris el complement de destí en la quantia que la Llei de Pressuposts
Generals de l' Estat fixa per als directors generals o les directores generals de
l'administració de l'estat.

En cas del personal laboral una quantitat equivalent a la diferència entre els
imports prevists anuals a la Llei de Pressupostos Generals de l'estat per al Complement
de destí de nivell 24 del personal funcionari i el complement de destí establert pels
Directors o Directores generals de l'administració de l'estat.

Considerant que aquest complement, ATESA la situació de crisis que travessa
actualment l'Estat espanyol, suposa una despesa elevada i, a mes, suposa un agravi
comparatiu amb la resta de personal que treballa per l' Administració

Per tot això, el Ple per unanimitat, adopta el següent ACORD

Primer.-L' Ajuntament de Vilafranca demana que s'elimini aquest complement i
que, la quantitat resultant sigui destinada als desdonaments

Segon.- Remetre el present acord a tots els Ajuntaments de Mallorca per que
s'adhereixen al mateix i comuniquen la seva adhesió a l'administració general de
l'Estat i a la Comunitat autònoma de les Illes Balears

Per part del Sr Deudero es pregunta si se sap a quants de fun
Puigpunyent afecta aquesta proposta , ja que afecta només als càrrecs
designació que pugin consolidar el CD.
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El Sr Batie manifesta que es tracta d'un agravi comparatiu amb la resta de
funcionaris quant aquests que ho han estat per lliure designació tornen al seu antic lloc
de feina

El Sr Deudero intervé i diu que es tracta d'un dret que tenen els funcionaris que
deixaran de tenir, a lo que contesta la Senyora Margalida Morell, que no es un dret de
tots els funcionaris, sinó de certs funcionaris que tenen l'opció a ser nomenats com a

càrrecs de lliure designació
Demana el Senyor Deudero si es sap com es té previst destinar aquests diners, a

lo que li contesta el Senyor Batie que es fa referència a un destí a nivell general, no

aplicat a casos concrets, a lo que manifesta el Senyor Deudero que es sembla que es

tracta d'una declaració d'intencions, sense sebre l'import de l'estalvi, ni la manera

d'aplicar-lo, una minva dels drets del funcionaris que es pretén fer sense dades
concretes.

El Sr Batie diu que es tracta simplement d'una proposta de I' Ajuntament de
Vilafranca, el qual està governat pel PP. No té cap altra sentit

Passada la proposta a votació aquesta es aprovada amb els vots favorables
del senyor Sr. Gabriel Ferrà Martorell i Sra. Margalida Morell Martorell de lPG, Sr. Toni
Marí Enseñat i Sr. Victor Douat Rigo i Sra. Isabel Martin Roman del PSOE i les
abstencions del Sr. Antonio Deudero Mayons i el Sr. José Frias Cano del PP

4.- Moció de l'Ajuntament de Deié per a declarar l'any 2015 Any Arxiduc Lluís
Salvador d'Austria en motiu deli Centenari de la seva mort

Per part del Senyor Batie, es dona compta que, per part de I' Ajuntament de
Deià en data 3 de Maig de 2013, i després de procedir a llegir una exposició de motius
històrics, ,es varen adoptar els següents acords:

1.- Declarar Any Arxiduc Lluís Salvador el proper 2015, en virtut de la
commemoració del I Centenari de la seva mort

2.- Traslladar aquest acord al Ple del Consell de Mallorca, institució competent
en l'àmbit cultural a la nostra illa i hereva de la Diputació Provincial que el 1877
distingia a S' Arxiduc

3.- Traslladar aquest acord a I' Ajuntament de Palma, I' Ajuntament de S" oller. el
Foment de Turisme i la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de les Illes
Balears, així com també a la resta de municipis ubicat5s i que formen part de la Serra
de Tramuntana per que es sumin a n'aquesta singular efemèride

4.- Remetre a la Casa Reial Espanyola el trasllat d'aquest document per a que
tengui a bé considerar la seva participació puntual el proper 2015

5.- Crear una Comissió Organitzadora municipal-insular per tal d'iniciar per una

banda, les diferents tasques que suposa la planificació d'una efemèride d'aquesta
envergadura, i per altra, establir un cronograma executiu per l'any 2015.

El Senyor Deudero intervé diguent que aquesta iniciativa li pareix molt correcte.
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5.- Proposta per completar l'acord de l'Ajuntament Plenari de data 12 de
Novembre de 1996, adquirit al Senyor Jordi Martorell Coll ,dels terrenys de la finca
confrontant del cementiri municipal

Per part del Senyor Batie es procedeix a llegir la següent

PROPOSTA D'ACORD

ANTECEDENTS

En data 12 de Novembre de 1996, el ple de I' Ajuntament, aprovà la proposta
de compra d'uns terrenys per l'ampliació del cementiri municipal, propietat del Sr Jordi
Martorell Coll, el qual, per escrit de data 10 d'agost de 1996, Registre d'entrada 477,
exposava que estaria dispost a la venda íntegra de la finca de 9.000m2 de cabuda, a

raó de 400ptsm2, més la cessió per part de I' Ajuntament de 9 m2 de solar en una futura
ampliació del cementiri, per fer-se una tomba.
Aquest acord senyala que s'haurà de cedir" un solar" del terreny de l'ampliació, però
no especifica els metres que es cediran, per la qual cosa queda incomplet en relació
a la oferta presentada pel propietari

En dates 20 d'octubre i 17 de novembre de 1997, el ple de l' Ajuntament va

adoptar nous acords en relació al particular que només tractaven de modificacions en

la cabuda i en la forma de pagament, sense que se'n tornes parlar dels metres a cedir,
condicions "sine qua non" necessari per l'efectivitat de l'oferta presentada

Per tot això, i donat que es necessari aclarir i completar els acord presos per
l' Ajuntament, es proposa l'adopció del següent

ACORD

PRIMER.- Completar l'acord de l'Ajuntament de data 12 de Novembre de 1996,
fent constar expressament que el " solar" que es cedirà en una futura ampliació del
cementiri al Senyor Jordi Martorell Coll dels terrenys de la finca confrontant del
cementiri municipal, Inscrita en el Registre de la Propietat, finca 1119, foli 89, tom 2706,
llibre 25 de Puigpunyent, es d'una cabuda de 9 m2

SEGON.- Que es modifiqui l'escriptura al Registre de la Propietat a l'efecte de
recollir dita cessió, facultant al Sr Batie per efectuar la tramitació necessària.

TERCER.- Les despeses que es puguin ocasionar d'aquesta cessió correran a

compte del Sr. Jordi Martorell Coll

El Sr Deudero manifesta que li pareix bé que es vagin posant al dia assumptes
antics

Sotmesa la proposta a votació, aquesta es aprovada per unanimitat

6.- Aprovació del Compte General del2012
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7.- Aprovació de l'inici de rescissió del contracte subscrit amb Guimasa.-

El Senyor Batie explica que, l'aprovació de l'inici de rescissió dels contracte
subscrit amb GUIMASA de lloguer de compostadores, era una proposta de programa
electoral del IPG en el que textualment es va dir que farien un diagnòstic del
rendiment dels sistema actual de compostatge ( les màquines de I nau, transport a Son

Reus), per determinar quin es el millor sistema i implementar-lo.

A ningú se li escapa que la idea originaria era una bona idea. Tots els grups
polítics que formaven part en aquell moment del Consistori hi votaren a favor

Avui, anys després, tampoc a ningú se li escapa que els resultats no son els
esperats. En ple funcionament les 4 màquines existents només poden tractar 1/3 de
d' orgànic que produeix el municipi

Per exemple el cost deilloguer del 2012, fou de 55.016,24€, el tracten a la planta
de Son Reus es gratuït, amb les màquines en marxa i a ple rendiment, deim que es

tracta 1/3, es a dir que 2/3 parts es tracten a Son Reus

Tampoc es difícil d'entendre que el cost que suposa per I' Ajuntament, és a dir,
per tots i cada un dels veïnats del municipi, és un cost molt elevat i de difícil assumpció,
per no dir impossible per aquest Ajuntament, pels veïns i veïnes de Puigpunyent i
Galilea

El tractament a Son Reus es gratuït, només el cost del transport.

Per altra banda, el Tècnic de Medi Ambient que hi havia contractat quan els IPG
arribaren a dirigir aquesta regidoria i Batlia, fou la recomanació de la re3scissió del
contracte. L'informe d'octubre de 2012 del Tècnic de la Brigada, Biòleg, persona que
mes en sap i que ho ha viscut, deixa clar I'inoperabilitat d'aquestes màquines

Una vegada analitzat amb quina situació ens trobem amb aquest tema, des de
la regidoria de Medi Ambient i des d'aquesta BotHa, traslladem i fèiem saber abans
que a ningú a l'empresa arrendatària de les compostadores, l'intenció de rescindir el
contracte, i amb finalitat d'arribar a un acord entre ambdues parts

Per arribar a aquest acord, l' Ajuntament encomana a una empresa externa i

independent I' Auditoria pertinent perquè valori quin son els perjudicis econòmics que a

aquesta empresa l'ocasionaria aquest avanç de rescissió del contracte. I això abans
de fer-ho també ho comuniquem a l'empresa arrendatària.

L'empresa Auditora per fer la seva valoració està en continuo contacte amb
l'empresa propietari de les màquines per tenir el màxim d'informació per fer la
valoració tal i com pertoca.

L'empresa arrendatària, una vegada analitzat la valoració feta per I'
manifesta el seu desacord amb part de l'auditoria. Aquest desacord es pi
l'empres Auditora i aquesta es ratifica al primer informe
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A partir d'aquL l'Ajuntament comunica de ben nou l'intenció que tenim que es

l'acord que avui plantegem al Ple de l'inici de rescissió del contracte

El Senyor Deudero del PP, intervé i diu que també dins el programa electoral del
PP estava el fer un estudi de las prestació del servei. Es evident que el contracte
subscrit om GUIMASA està desproporcionat i no es correspon el servei que s'hauria de
donar amb el resultat obtingut. Per això, el seu grup dona el suport a la proposta
presentada pel Senyor Batie, fent constar que el tractament que s'han donat en quant
a la quantificació dels danys i perjudicis i valoració ha estat exquisit

El Senyor Toni MarL del PSOE, manifesta que si es rescindeix aquest contracte, es

romp un sistema nascut de l'Agenda 21, avalat per tots els grups polítics de
l' Ajuntament de Puigpunyent, el seu grup es conscient de que existeixen mancances

del sistema que s'haurien d'arreglar, ja que aquest es un model reconegut per l'Estat
Espanyol, avalat i premiat per Organismes Independents. Aquesta manera de
tractament de la fracció orgànica era una de les peces clau del sistema de separació
de residus aconseguint xifres hi8stòriques de separació i hem de tenir en compte que
suposa un redit econòmic per l'Ajuntament. L'organic que es retornava als veïns es

totalment diferent de I'organic de TIRME, el nostre era un orgànic de qualitat avalat
per estudi de la UIB, lliure de llots de depuradora. Els socialistes no dúiem al nostre
programa electoral la rescissió d'aquest contracte i ens agradaria saber quin es

l'estudi que ha fet el grup independent que duia al seu programa electoral, quin serà
el nou sistema i quin cost tendra aquest nou sistema, per tot això el seu grup votarà en

contra.

La Senyora Margalida Morell de lPG, explica que es ver que hi va haver un consens,

però el sistema no va funcionar tot lo correctament que s'esperava, per lo qual no

queda mes remei que reconduir els resultats, ja que no son els esperats. El seu grup està
d'acord amb el compostatge i reciclatge, però aquestes tasques les pot fer
perfectament TIRME sense cost. Es tracta de fer compost d'una altra manera.

El Senyor Deudero del PP manifesta que hi ha informes tècnic, medi-ambientals i
pericials que justifiquen plenament la decisió. El cost econòmic es inassolibles, i
l'alternativa es dona a través de TIRME.

Una vegada acabats els torns del debat, per part del Senyor Batie s'efectua la
següent proposta:

1.- Procedir a l'inici dels tràmits per la rescissió del contracte de lloguer de màquines
compostadores amb l'empresa GUIMASA S.L.

2.- Que s'emetin els corresponents informes per part de Secretaria-Intervenció
sobre la normativa aplicable i tramitació a segui per fer efectiva aquesta rescissió
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Srs Toni Marí Enseñat
PSOE

Victor Douat Rigo la Sra. Isabel Martin Roman del

8.-Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 3,
11 i 17 de Juny de 2013

El Senyor Deudero demana sobre el plecs per la neteja d'edificis municipals que
es varen aprovar a la JGL del dia 3 de Juny de 2013, contestant-li el Sr Batie que es

varen aprovar dits plecs ja que BALlMSA, l'empresa que en la actualitat fa la neteja té
el contracte caducat i per lo qual es treu a concurs l'adjudicació de servei.

També demana sobre l'acord pel qual es va declarar la caducitat de l'expedient
per cobri ses proves d'arquitecte municipal, a lo que contesta el Senyor Toni Marí que
es donat el temps transcorregut sense haver-lo finalitzat lo que ha ocasionat la seva

caducitat, i per tal el que cal es tancar-lo. De totes maneres es té previst regular la

plaça

9.- Decrets de Batlia des de 244/2013 a1293/213

Per part del Senyor Deudero es manifesta que ha rebut correctament un zip amb
els Decrets de Batlia dels números 262 01294, però que no li ha estat possible obrir el zip
dels números 244 al 261. Per part de Secretaria se li manifesta que es degut a

problemes informàtics, i que dita informació se li remetrà amb el proper ordre del dia.

1 O.-Torn d'urgència.-

No s'obre torn d'urgència

11.- Precs i Preguntes

No es formulen

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22
hores 40 minuts, i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria
Interventora de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie, .L:tÇ.IM\Gabri��rtorell
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ACTA DE lA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 23 de Juliol de 2013

Dia: 23 de Juliol de 2013.
Hora: 20 hores i 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:
Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Ensenyat
Sr. Víctor Douat
Sra. Isabel Martin Roman
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sr. José Frias Cano

IPG
IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
PP

La Secretària Interventora,
Margalida Mulet Cañellas

ORDRE DEL DIA:

1.- Rescissió Contracte màquines compostadores.-

Es procedeix a llegir l'informe de Secretaria-Intervenció de data 17 de Juliol de
2013, que diu:

" INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT,
RELATIU A lA RESOLUCiÓ DE CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DEL
SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT llOGER DE QUATRE MAQUINES COMPOSTADORES AMB
CAMERA DE MADURACiÓ

De conformitat amb el que preceptua l'article 194 de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en endavant (LCSP l'article 114.3 del Reial
Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, així com el que disposa els
articles 172 i 173 del Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, d'ara endavant ROF, i article 3.0) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre s'emet informe amb base als extrems que es deduiran dels següents:

ANTECEDENTS

Amb data 31 d' Abril de 2007 es va signar amb el Sr Manuel Luque Ló
representació de Guimasa Balear S.L., el contracte de serveis de
subministrament mitjà arrendament de quatre màquines compostadores amb
de maduració, i aquesta, a la seva vegada, es va comprometre a I'adq
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instal·lació dels equips esmentats, de conformitat amb el que es disposa en el plec de
clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques, que es van

integrar en aquest contracte com a parts inseparables del mateix.

La causa de la contractació mitjançant lloguer de tals equips compostadors
tenia com a objecte el tractament mitjançant compostatge dels residus sòlids del
municipi de Puigpunyent

Per respondre del compliment del contracte es va constituir a favor de l'òrgan
de contractació una garantia per import de 1.919,23 euros.

En relació amb les circumstancies de falta d'aprofitament reial de les
instal íoclons. el propi Ajuntament de Puigpunyent va formular amb data 2 d'octubre
del 2012 un informe tècnic sobre l'estat i altres circumstancies inherents al
funcionament de les quatre maquines compostadores, el deficient estat físic de les

quals va donar origen a la posterior sol, licitud, al fabricador de les mateixes, d' un

pressupost basic del possible cost de les reparacions imprescindibles per al
funcionament normal d'aquestes maquines, el cost de les quals va ser xifrat per
I'esmenta't fabricant en 17.056 €, mes IVA.

Als antecedents anteriors són aplicables els següents

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. - Estem davant d'un contracte administratiu de serveis dels recollits en

l'article 10 de la LCSP. L'òrgan de contractació té com a prerrogatives la d'interpretar
els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereix el compliment, modificar
los per raons d'interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes
d'aquesta, tot això en virtut del que disposen els articles 206, 207, 208 i 284 de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del sector Públic (en endavant LCSP).

SEGON. - La resolució d'un contracte de serveis es regeix pels articles 206, 207 i
208, i 284 de la LCSP, articles 109 i següents del Reial Decret 1098/2001, (RGLCAP) i
article 114 del Reial Decret Legislatiu 781 /86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

TERCER. - Determinada l' existència de causa fonamentada r que es concreta
en inodequot funcionament de les màquines per l'ús pel qual es varen contractar ,que
produeix un perjudici econòmic greu a l' Ajuntament, ja que, vists el informes efectuats,
es evident I'impossibilita't d'executar la prestació en els termes inicialment pactats així
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QUART. - En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, es fa necessari
seguir el procediment que es recull en l'article 195 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del sector Públic (en endavant LCSP).

- Acord de l'òrgan contractant iniciant l'expedient de resolució del contracte.

- Informe del Secretària-Interventora

- Audiència al contractista, amb indicació expressa que si no presenta cap al . legació
s'entendrà que no manifesta oposició a la resolució del contracte.

L'audiència com precisa l'art. 195 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 30
d'octubre de 2007 i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques serà en
un termini de 10 dies naturals, en el qual els interessats podran al {eqor i presentar els
documents i justificacions que estimin pertinents.

- Audiència, en el mateix termini anterior, de I'avalista o assegurador si es proposa la
confiscació de la garantia.

- En el supòsit que es manifestés oposició pel contractista a la resolució del contracte,
caldrà elevar proposta de resolució al Consell Consultiu de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, a través del conseller competent en matèria d'Administració Local.

- Després del dictamen, si escau, o després audiència sense formular oposició pel
contractista resolució definitiva del contracte per l'òrgan contractant, l'Ajuntament.

- Tots els tràmits i informes preceptius dels expedients de resolució dels contractes es

consideraran d'urgència i gaudiran de preferència per al seu despatx per l'òrgan
corresponent (art. 109.2 del RD 1098/2001).

SISÈ. - La resolució dels contractes de serveis, de conformitat amb el que
disposa l'article 285 de la LCSP donarà dret al contractista, en tot cas, a percebre el
preu dels estudis, informes, projectes, treballs o serveis que efectivament hagués
realitzat d'acord amb el contracte i que hagin estat rebuts per l'administració.

SETÈ. - La tramitació d'aquests expedients s'ha de fer amb el màxim zel
procedimental i amb total garanties per al contractista.

Cal tenir en compte que estem davant un procediment iniciat d'ofici, i a judici
de qui informa, el termini de resolució és de sis mesos, aplicant-se els efectes del silenci
administratiu que regula l'article 44 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, norma amb caràctgc_
supletori, i en aquest cas la caducitat. '1fiP[;l"�

o�)És convenient que, en el supòsit que s'elevi proposta de resolucic �')\.C / _.� '"'�Consultiu, es faci ús de la facultat de suspendre el còmput del termini previs en I'a)ç�.{l.. .-<�42.5.c) de la Llei 30/ 1992. � ,4�'�� }¿
V>b !:'�:t!/�r,

"lI
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CONCLUSiÓ

En opinió de la funcionaria que subscriu l'Ajuntament, amb fonament en

l'article 206 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, podrà
potestativament incoar procediment de resolució del contracte.

Aquest és el meu parer que sotmet a qualsevol altre criteri millor fundat en dret.

Si s'opta per la resolució del contracte, s'han de seguir els tràmits referits en el
fonament de dret quart d'aquest informe.

No obstant, la Corporació resoldrà el que estimi més convenient.

Així com la proposta d'acord del Sr Batie de data 18 de juliol de 2013, que diu:

EXPOSICiÓ PE MOTIUS:

En data 24 d'abril de 2007, el Ple de l'Ajuntament va adjudicar a l'empresa
Guimasa Balear S.L., el contracte de lloguer de quatre màquines compostadores amb
càmera de maduració pel tractament de matèria orgànica, de conformitat amb el
que disposaven els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de
prescripcions tècniques, per import de 11.995,20 € per màquina i any, IVA inclòs i amb
un increment anual a determinar segons l'increment de l'IPC. La durada del contracte
era de 15 anys.

L'import total de l'arrendament, de conformitat amb el contracte signat era de
47.980€ anuals IVA inclòs, per la qual cosa, si es complís la totalitat del contracte,
l'ajuntament hauria de fer front a un total de 800.000€ aproximadament.

El cost de compra de les màquines, tal i com reconeix l'empresa Guimasa
Balear S.L. a les seves comptes generals, fou, en el moment de la compra, de
249.714,01€. Aquest import està avalat per l'informe elaborat per Kentron Empresarial
S.L. i que consta a l'expedient.

Cal recordar, a la vegada que és just reconèixer, que la posada en marxa del
sistema de compostatge en el moment que es va subscriure el contracte en qüestió,
comptava amb el suport de tots els grups polítics amb representació al consistori i
avalat també pel fòrum de l' Agenda Local21 on es va plantejar dur endavant aquest
projecte.

El que avui, i després dels anys d'experiència amb aquest projecte, també és
cert, és que el sistema no ha donat els resultats esperats. El sistema ha
rendiment molt inferior pel que s'havia apostat i posat en marxa.

El rendiment total de les quatre màquines només pot tractar un terç
la matèria orgànica que es produeix dins el municipi de Puigpunyent. Els
terços de d'orgànica són tractats a la Planta de Son Reus amb un cost de t
ZERO tots aquests anys i també com a mínim fins a l'any 2015. L'únic cost és I
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Kentron Empresarial S.L. va emetre un primer informe segons el qual, en vistes de
la voluntat de negociació per tal d'arribar al mutu acord, va establir una forquilla
entre un import mínim i màxim d'indemnització per danys i perjudicis. Atès que no s'ha

arribat al mutu acord entre el contractista i l' Ajuntament per resoldre el contract;:e�,::::::::��
Kentron Empresarial S.L. va emetre, en data 24 de juny de 2013, un nou info, DE Pu
d'ampliació del primer, fitxant finalment la indemnització en 62J61,53 € ( SEIX : :/'So
DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS ) pel q è

dany emergent i 9.227,86 € ( NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-SET AMB VUITANTA-SIS �
) pel que fa allucre cessant. tri

�
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que suposa fer el trasllat a la planta de Son Reus pel personal propi, entenent per cost
les despeses de personal, gasoil, desgast del vehicle etc.

És a dir, que amb les quatre màquines a ple rendiment només es tracta un 33%
de la matèria orgànica que es produeix al nostre terme. L'altre 66% tanmateix s'ha de

tractar a Son Reus.

En el mes d' octubre de 2012 el Sr. Toni Pedrerol, treballador de la brigada
municipal i persona que va viure des d'un principi la posada en marxa de les

màquines, així com ha viscut tots aquests anys d'experiència del projecte, va redactar
un informe exhaustiu on queda de manifest la no operabilitat de les màquines,
bàsicament, pel volum de matèria orgànica que es produeix al municipi.

L'empresa GRAM va prestar un servei d'assessorament fins el mes de desembre
de 2011 a través el tècnic de medi ambient Pere Subirats i. en reiterades ocasions, va

manifestar a aquesta batllia i a la regidoria de medi ambient, la inoperància del servei
així com la recomanació de resoldre el contracte de lloguer de les maquines de

compostatge.

Una vegada analitzada la realitat del servei, queda del tot justificat que el cost

que suposa a l'ajuntament, és a dir, a tots i cada uns dels veïnats i veinades del nostre

municipi, el lloguer de les quatre màquines i tenint en compte el resultat que donen és
del tot desproporcionat a la vegada que insostenible.

A tès que de continuar executant el contracte es produiria una lesió greu en els
interessos públics de tots els ciutadans de Puigpunyent, com a conseqüència de
l'elevat cost que suposa l'execució del contracte en relació amb el rendiment de les

màquines subministrades, el Ple de l' Ajuntament ja va acordar en data 25 de juny de

2013 iniciar els tràmits pertinents per resoldre el contracte de lloguer de quatre
màquines compostadores amb càmera de maduració subscrit en data 31 d'abril de

2007 amb l'empresa Guimasa Balear S.L.

Atès que no hi ha hagut incompliment del contracte per part de l'empresa
adjudicatària i per tal de poder valorar la indemnització en concepte de danys i

perjudicis que suposaria la resolució anticipada del contracte esmentat, per part de
l' Ajuntament es va encarregar a l'empresa Kentron Empresarial S.L., especialitzada en

fer aquest tipus de valoracions i que compta en el seu equip amb personal qualificat
com són Censors de comptes, Llicenciats en direcció i administració d'empreses,
professors mercantils i Peritos Mercantils, l'emissió d'un informe en el que quedés
reflectit aquest extrem.
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Seguidament, el Batie pren la paraula i explica que segons certificat de
secretaria amb data 23 de juliol 2013 l'import facturat per l'empresa Guimasa Balear,
S.L. és de 308.839,84 € en concepte de lloguer de quatre màquines compostadores
amb càmera de maduració, des del mes d'agost de 2007 fins al mes de juny de 2013
(ambdós inclosos j .. El mateix certificat fa constar que l'import satisfet per l'Ajuntamentde Puigpunyent és de 308.809,84 €, i que, fins que l'expedient no s'hagi resolt de
manera definitiva per via administrativa, és obligació per part de l'ajuntam.!SE::��,continuar fent front a les factures en concepte del lloguer subscrit amb l'e etsdï>E Pu -.

.
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En conclusió l'empresa Kentron Empresarial S.L. proposa una indemnització en
favor de l'empresa Guimasa Balear S.L., en concepte de danys i perjudicis per
resolució anticipada del contracte de 71.989,39 € ( SETANTA-UN MIL NOU-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS j

Atesa la necessitat de resoldre el contracte de lloguer de quatre màquines
compostadores amb càmera de maduració, adjudicat en favor de Guimasa Balear,
S.L. r per Acord de Ple de data 24 d'abril de 2007 i durada de 15 anys, pels motius
abans exposats i que es basen en els articles 223 i 229 de del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic.

Es proposa al Ple que adopti el següent ACORDS:

PRIMER. Incoar el procediment de resoluçió del contracte de lloguer de quatre
màquines compostadores amb càmera de maduració, adjudicat a l'entitat Guimasa
Balear S.L. r mitjançant Acord de Ple de data 24 d'abril de 2007 i subscrit en data 31
d'abril de 2007, pels motius expressats a la proposta que precedeix el present Acord,
en aplicació dels articles 223 i 229 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic.

SEGON. Fitxar la indemnització a rebre per part del contractista en concepte de
danys i perjudicis per la resolució anticipada del contracte en 71.989,39 € ( SETANTA
UN MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS j basada en
l'informe tècnic elaborat per Kentron Empresarial S.L., segons informe pericial sobre
valoració econòmica del lucre cessant i el dany emergent emès en data 24 de juny
de 2013.

TERCER. Comunicar a l'adjudicatari l'inici de l'expedient de resolució del
contracte i concedir-li un termini de 15 dies hàbils per al ieqor i presentar els
documents i justificacions que consideri convenients.

QUART. En cas que el contractista formuli oposició a la resolució del contracte,
requerir Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Aquesta proposta de Batlia va esser informada favorablement per la Comissió
Informativa d'assumptes generals en data 19 de juliêol de 2013.

Tenint en compte que el càlcul fet per Kentron Empresarial, S.L. està fet
els imports satisfets amb Guimasa Balear, S.L. només fins al mes de juny de 20
la data de resolució definitiva per via administrativa, quan es farà un nou càl

ACTA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA 23/07/2013 124



0606422

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

la valoració definitiva del dany emergent i lucre cessant, per la qual cosa aquestes
circumstancies s'haurien d'incloure dins l'acord de I' Ajuntament Plenari

El Senyor Deudero intervé i diu que li pareix bé la cura i sensibilitat amb que s' ha
duit aquest expedient con tal de no fer passes en fals. El seu grup està d'acord amb la
mesura a prendre, vista la repercussió econòmica negativa de mantenir aquest
contracte doOnada la no viabilitat del projecte. Quand es va adjudicar aquest
contracte per part de I' Ajuntament, qualcunes circumstancies no es tenien clares, i
es evident que si s'hagués sabut que a la fi del contracte aquest seria per import de
800.000 €, no s'haurien pres els acords, per això, i vist els informes d'una empresa
externa, amb criteris clar per arribar a una compensació econòmica, i que figuren dins
l'expedient, el seu grup votarà a favor. No obstant li agradaria que la xifra resultant fou
confirmada amb un informe de Secretaria-Intervenció

Per part del Senyor Toni Marí del PSOE es manifesta que el seu grup votarà en

contra, per les següents raons:

1.- No es cert que el sistema hagi dinat un rendiment inferior al previst, lo que ha
succeït es que la població ha pujat i no s'han fet les inversions complementàries
necessàries. Aquest circumstància l'avala l'informe d'en Toni Pedrerol que figura dins
l'expedient.

2.- En relació a l'empresa GRAM de la que es diu que va prestar un servei
d'assessorament fins el mes de desembre de 2011 i que en reiterades ocasions, va

manifestar, la inoperància del servei així com la recomanació de resoldre el contracte
de lloguer de les maquines de compostatge, no existeix cap informe signat que avali el
que diu.

3.- No es cert que sigui un sistema desproporcionat e insostenible, ja que la
tassa de residus es de les mes baixes dels ajuntament de les Illes.

Per altre banda es curiós que el grup socialista mantingui la seva postura, a

pesar de que, actualment no hi ha cap regidor que hi fos al moment que es va

prendre l'acord.

La Sra., Margalida Morell intervé i diu que la primera vegada que es varen

carregar les màquines no es sabia cert fins i tot fins a on es podien carregar. Par altra
banda l'empresa GRAM una de les primeres coses que va dir es que I' Ajuntament
s'hauria de desfer d'aquestes màquines.

A continuació es passa a votació la proposta del següent acord:

PRIMER. Incoar el procediment de resolució del contracte de lloguer de quatre
màquines compostadores amb càmera de maduració, adjudicat a l'entitat Guimasa
Balear, S.L. , mitjançant Acord de Ple de data 24 d'abril de 2007 i subscrit en data 31
d'abril de 2007, pels motius expressats a la proposta que precedeix el present Acord,
en aplicació dels articles 223 i 229 del Reial decret legislatiu 3/2011, de �
novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei de contractes ��Ctd'r'e 2"�públic. f...,� )�.. _ %\§ l&j'? "U

SEGON. Fitxar la indemnització a rebre per part del contractista A->CO
.

e
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l'informe tècnic elaborat per Kentron Empresarial, S.L., segons informe pericial sobre
valoració econòmica del lucre cessant i el dany emergent emès en data 24 de juny de
2013.

Ates que fins que l'expedient no s'hagi resolt de manera definitiva per via
administrativa, és obligació per part de l'ajuntament continuar fent front a les factures
en concepte deilloguer subscrit amb l'empresa Guimasa Balear, S.L.

Ates que el càlcul fet per Kentron Empresarial, S.L. està fet calculant els imports
satisfets amb Guimasa Balear, S.L. només fins al mes de juny de 2013, serà a la data de
resolució definitiva per via administrativa, quan es farà un nou càlcul per fer la
valoració definitiva del dany emergent i lucre cessant.

TERCER. Comunicar a l'adjudicatari l'inici de l'expedient de resolució del
contracte i concedir-li un termini de 15 dies hàbils per al ·Iegar i presentar els
documents i justificacions que consideri convenients.

QUART. En cas que el contractista formuli oposició a la resolució del contracte,
requerir Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Aquesta proposta es aprovada amb els vots favorables del Sr. Gabriel Ferrà
Martorell de lPG, Sra. Margalida Morell Martorell de lPG, Sra. Maria Lluïsa Pla lsern de
lPG, Sr. Antonio Deudero Mayons del PP, Sra Maria Teresa Pons Picó del PP i Sr. José
Frias Cano del PP i els vots en contra del Sr. Toni Marí Ensenyat de PSOE, Sr. Víctor
Douat del PSOE i Sra. Isabel Martin Roman del PSOE

I no havent-hi mes assumptes des que tractar, ni declarat cap d'incidental, per
part del Sr Batie es declara finalitzat I' Acte i aixecada la sessió essent les 21 hores 30
minuts de tot lo qual, com a Secretària en dono fe.

EIBatle,�Gabri�rrà Martorell

La Secretària Interventora,

Margalida Mulet Cañellas
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 30 de Juliol de 2013

Dia: 30 de Juliol de 2013.
Hora: 20 hores i 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Batie President

Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla lsern
Sr. Toni Marí Ensenyat
Sr. Víctor Douat
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano

IPG

IPG
PSOE
PSOE
PP
PP

La Secretària Interventora,
Margalida Mulet Cañellas

Excusen la seva absència

Sra. Isabel Martin Roman PSOE
Sr. Antonio Deudero Mayons PP

1.- Aprovació actes sessions anteriors dels dies 25 de juny i 23 de juliol de 2013

L'Acta del dia 25 de juny de 2013, queda damunt la taula pendent de la seva

aprovació.

En relació a I' Acta del dia 23 de juliol, per part del Sr Toni Marí del PSOE a la

pàgina 7 hi ha una errada, a on diu" dinat" ha de dir" donat".

A la pàgina 8 a on diu" Per altra banda es curiós que el grup socialista mantingui
la seva postura, a pesar de que, actualment no hi ha cap regidor que hi fos al moment

que es va prendre l'acord", haurà de dir" Per altra banda es curiós que el grup
socialista mantingui la seva postura, a pesar de que, actualment no hi ha cap regidor
del grup que hi fos al moment que es va prendre l'acord, al contrari dels altres dos

grups politics, Independents i PP".

2.- Aprovació compte general del pressupost 2012
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les Hisendes Locals, es va sotmetre el Compte General a informació pública en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el tauló d'anuncis
d'aquest Ajuntament, pel seu examen i formulació per escrit de les reclamacions,
esments i observacions que procedeixin.

En el BOIB núm. 93 corresponent al dia 4 de Juliol de 2013 apareix publicat
l' anunci d' exposició pública del Compte General de 2012 sense que durant el termini
de quinze dies i vuit més s'hagi presentat qualque reclamació en contra.

En conseqüència, tot complint el dispost a l' article 193-4 de la Llei 39/88, es sotmès
a l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent:

ACORD

Únic: Aprovar el Compte General de 2012 que està integrat per:

A) El de la pròpia Entitat Local.

Els comptes i estat a que es refereix consten de les següents parts (art. 190.2 de la
Llei 39/88), convenientment desenvolupades:

Balanç de situació.

Compte de resultats.
Quadre de finançament anual.

Liquidació del pressupost.
Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar procedents de pressupostos
tancats.
Estat de tresoreria.
Estat del deute.

Aquest Acord es aprovat amb els vots favorables dels Senyors Sr. Gabriel Ferrà
Martorell, Sra. Margalida Morell Martorell, Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG i Senyor Toni
Marí Ensenyat i Sr. Víctor Douat i les abstencions de la Sra. Maria Teresa Pons Picó i el Sr.
José Frias Cano del PP.

3.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates 24
de Juny, 1, 8 i 15 de Juliol de 2013

En relació a l'acord de l'Aeta del dia 1 de Juliol per part de la Senyora Maria
Teresa Pons del PP es demana damunt una factura presentada per perforacions
Rossello SL per a la realització de 40 m2 de perforació, contestant-li la Sra. Margarida
Morell que es tracta de la faetura de sondeig del pou que s'ha fet al cementiri
municipal.

4.- Decrets de Batlia des de 294 al 364 i 244 al 261/2013

6.- Precs i Preguntes

ACTA SESSiÓ ORDINÀRIA 30/07/2013 128



0606426

GOVERN DE LES I LLES BALEARS •
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

PROPOSTA QUE FORMULA EL BATLE PER FER UNA DECLARACiÓ INSTITUCIONAL DE
SOLIDARITAT AMB LES VICTIMES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA I DE L'INCENDI DE LA
SERRA DE TRAMUNTANA

Aquests darrers dies s'han produïts dos accidents molt greus dins l'estat

espanyol.

El missatge que l'Ajuntament de Puigpunyent vol transmetre és d'absoluta
solidaritat amb les víctimes. Especialment amb les 79 víctimes mortals, amb tots els ferits
i afectats del greu accident ferroviari que es va produir el passat 24 de juliol a

Santiago de Compostela.

Malgrat, i afortunadament, no s'hagin hagut de lamentar víctimes humanes ni

personals, també volem llançar un missatge igualment de solidaritat amb totes les
famílies afectades per les flames que començaren aquest passat divendres 26 de juliol
i que han arrasat una gran part de la Serra de Tramuntana.

Solidaritat amb el poble d'Esteliencs i la seva gent que va sofrir el

desallotjament de tots i cada un dels veïnats dels seus habitatges.

Solidaritat amb el poble d' Andratx, principal afectat pel foc d'aquests dies,
aproximadament el 90% del territori afectat pertany a aquest municipi.

També és just fer un reconeixement a tots/es els/les professionals que han fet

possible en primer lloc estabilitzar l'incendi, controlar-lo seguidament i en uns dies a

setmanes extingir-lo.

AI mateix temps fer un reconeixement a tots aquells voluntaris que han
colloborot amb el seu esforç i entrega.

Una menció especial pel cos de voluntaris de Protecció Civil de Puigpunyent
que des del primer dia es va posar a disposició dels responsables de coordinació a

Andratx mateix.

Ara que ja s'ha estabilitzat l'incendi forestal, manifestem la necessitat de fer
una reflexió profunda i que les administracions ens plantegem quin tipus de tasques de

prevenció es poden dur a terme durant l'any a l'època d'hivern amb la finalitat
d'evitar en un futur desgràcies d'aquest tipus.

Tots els grups es sumen a la declaració institucional proposada pel Batie.

Per part de la Sra. Maria Teresa Pons, es dona l'agraïment a tots els que han
col-lcborot amb les tasques tant d'extinció com de organització per solventar aquesta
desgracia.
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 10 DE SETEMBRE DE DOS MIL
TREZCE

Dia: 10 de Setembre de 2013
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors

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

IPG
IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP

La S_ecretària Interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusen la seva absència
Sr. José Frias Cano. PP

ORDRE DEL DIA:

Aprovació definitiva i pagament de la indemnització corresponent a la rescissió
contracte lloguer màquines compostadores amb Guimasa S.L.

Es procedeix a llegir l'informe de Secretaria Intervenció de data 6 de Setembre
de 2013 que diu:

" En data 23 de juliol de 2013, l'Ajuntament Plenari, en sessió extraordinària va

adoptar, entre d' altres el següent acord

PRIMER. Incoar el procediment de resolució del contracte de lloguer de quatre
màquines compostadores amb càmera de maduració, adjudicat a l'entitat Guimasa
Balear S.L. , mitjançant Acord de Ple de data 24 d'abril de 2007 i subscrit en data 31
d'abril de 2007, pels motius expressats a la proposta que precedeix el present Acord,
en aplicació dels articles 223 i 229 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del se�r,;:B=D::':::'/_""_públic. �

\) 4
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SEGON. Fitxar la indemnització a rebre per part del contractista en conc

danys i perjudicis per la resolució anticipada del contracte en 71.989,39 € ( SET
MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) basada en

ACTA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 10/09/2013



0606428

GOVERN DE LES I LLES BALEARS •
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

tècnic elaborat per Kentron Empresarial S.L., segons informe pericial sobre valoració
econòmica del lucre cessant i el dany emergent emès en data 24 de juny de 2013

TERCER. Comunicar a l'adjudicatari l'inici de l'expedient de resolució del
contracte i concedir-li un termini de 15 dies hàbils per al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri convenients.

QUART. En cas que el contractista formuli oposició a la resolució del contracte,
requerir Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears.

El referit acord va ésser notificat a l'empresa Guimasa Balear S.L. en data 26 de

Juliol de 2013 (registre de Sortida 599/2013 l. acabant el termini per efectuar

al·legacions en data 13 d'Agost de 2013 , havent-ne presentades unes al·legacions
contra dit acord, pel Sr Martin Peréz Grobas, lletrat el qual diu que actua en

representació de Guimasa Balears S.L. sense acreditar dita representació, en data
d'entrada al Registre de l'Agencia Tributària de Balears del dia 14 d'Agost de 2013.

La manca de representació del Sr Martin Pérez es un defecte esmenable d'acord
amb l'article 32.4 de la Llei 30/1992 de 26 de Novembre de Règim Jurídic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
però lo que es indubtable es que dites al·legacions,varen ser presentades fora de
termini, per la qual cosa tenen la qualificació de extemporànies i no es poden tenir en

compte per no produir cap efecte jurídic.

Per tot lo qual, es de l'opinió de la que subscriu que s'ha seguit el procediment
que es recull en l'article 195 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del

sector Públic (en endavant LCSP), que s'ha donat complida audiència al contractista,
pel termini reglamentari, amb indicació expressa que si no presenta cap al . legació
s'entendrà que no manifesta oposició a la resolució del contracte i que donat que no

ha manifestat la seva oposició en legal termini, no cal elevar la proposta de resolució
al Consell Consultiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través del
conseller competent en matèria d'Administració Local.

Per altra banda, i consultat l'expedient instruït a l'efecte es dona complida
compta de que el contractista en tot moment ha estat assabentat del procediment
seguit per part de I' Ajuntament ja que hi figura, entre d'altres una convocatòria de
data 28 de febrer de 2013 Registre de Sortida 173 de data 5 de Març de 2013, per la

qual es convoca al Sr Manuel López Luque en representació de Guimasa Balear S.L. a

una reunió el dia 8 de març de 2013 a l'objecte de confirmar i obtenir informació de
caire econòmic per poder valorar la possibilitat d' una esmentada resolució

contractual, així com existeix un ofici de data 6 de maig de 2013 Registre de Sortida
347 de la mateixa data, signat per I'esmenta't Manuel Luque, pel qual se li fa entrega
del dictamen pericial emes per Kentron Empresarial a l'efecte de determi

�T-''''''Ê�::--'P�'\concreta� la quantificació �c?nòn:ic:a dels possibles danys. �erivats, del plante· )-Œm
.

v'¿>o,
d'un possible acord de rescrssio anticipada del contracte, OIXI com s el convo ur�Î;..'2-altre reunió el dia 14 de maig per tractar del tema ¡:s

,,�"
II

"1..

z li �
Per la qual cosa es de l'opinió de la que subscriu, a salv d' me �

fonamentada en dret, de que no hi hagut indefensió. " J,..., r: ,:J
6'AL.�:Ó

Efectuat lo qual, per part del Sr Batie es procedeix a fer la següent
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PROPOSTA D'ACORD

Vist l'informe emes conjuntament per la Comissió d'assumptes Generals i la
Comissió d'hisenda d'aquesta Corporació en data 6 de Setembre de 2013, així com
l'informe de Secretaria-Intervenció

Vist l'acord adoptat per I' Ajuntament Plenari en sessió extraordinària celebrada el
dia 23 de juliol de 2013, pel qual es va acordar:

PRIMER. Incoar el procediment de resolució del contracte de lloguer de quatre
màquines compostadores amb càmera de maduració, adjudicat a l'entitat Guimasa
Balear S.L. , mitjançant Acord de Ple de data 24 d'abril de 2007 i subscrit en data 31
d'abril de 2007, pels motius expressats a la proposta que precedeix el present Acord,
en aplicació dels articles 223 i 229 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic.

SEGON. Fitxar la indemnització a rebre per part del contractista en concepte de
danys i perjudicis per la resolució anticipada del contracte en 71.989,39 € (SETANTA-UN
MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) basada en l'informe
tècnic elaborat per Kentron Empresarial S.L., segons informe pericial sobre valoració
econòmica del lucre cessant i el dany emergent emès en data 24 de juny de 2013

TERCER. Comunicar a l'adjudicatari l'inici de l'expedient de resolució del
contracte i concedir-li un termini de 15 dies hàbils per al ·Iegar i presentar els
documents i justificacions que consideri convenients.

QUART. En cas que el contractista formuli oposició a la resolució del contracte,
requerir Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Vist que el referit acord va ésser notificat a l'empresa Guimasa Balear S.L. en data
26 de Juliol de 2013 (registre de Sortida 599/2013), sense que s' hagi presentat cap
al·legació durant el termini concedit a l'efecte.

Atès que fins que l'expedient no s'hagi resolt de manera definitiva per via
administrativa, és obligació per part de l'ajuntament continuar fent front a les factures
en concepte del contracte de lloguer subscrit amb l'empresa Guimasa Balear, S.L.

Atès que per part de Kentron Empresarial, S.L., en data 04 de setembre de 2013
s' ha emès un nou informe per fer un nou càlcul actualitzat a data 10de setembre de
2013 per fer la valoració definitiva del dany emergent i lucre cessant
continuació es transcriu:

"

Atenent a la seva petició, els presentem l'actualització, a data
setembre de 2013, de les xifres de Dany Emergent i Lucre Cessant determina
nostre informe pericial de data 24 de juny de 2013.

Amb vista a evitar redundàncies innecessàries
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actualització les consideracions metodològiques i els esquemes i processos de càlcul

que considerem idèntics als inclosos en el nostre informe. Procedim, en conseqüència,
a la simple actualització d'aquelles xifres per corregir l'impacte sobre les mateixes del

temps transcorregut entre la data de la seva determinació i la del 10de setembre de
2013, data d'actualització que ens ha estat sollicitodo per l' Ajuntament de

Puigpunyent.

Dany emergent:

Concepte Import€
Maquines compostadores 249.714,01
Amortització acumulada a 31/12/2012 -169.956,80
Amortització aener- 10 setembre 2013 -23.605,11
Valor màquines a 10de setembre 2013 56.152,10

Del resultat de les circumstàncies exposades en el nostre informe de data 24/06/2013 i

per les raons identificades, resulta que el dany emergent, integrant del dany ernerqent.
la quantificació del qual se'ns ha requerit se situa, en el millor dels casos per a

l'empresa adjudicatària en 56.152,10 €, (CINQUANTA-SIS MIL CENT CINQUANTA-DOS
EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

Lucre Cessant

Tipus d'interès aplicat per actualitzar els fluxos de caixa 10,11%

N°exercici Exercici Extrapolat Coef. corrector Valor actual de fluxe a

31-12-12
1 2013 450,42 1,1011 409,06
2 2014 1509,57 1,2124 1.245,09
3 2015 1547,31 1,3350 1.159,04
4 2016 1585,99 1,4700 1.078,93
5 2017 1625,64 1,6186 1.004,36
6 2018 1666,64 1,7822 934,95
7 2019 1707,94 1,9624 870,33
8 2020 1750,64 2,1608 810,18
9 2021 1794,40 2,3793 754,19
10 2022 1839,26 2,6198 702,06
TOTAL 15.477,81 Valor fluxes desc.

8.968,19

Del resultat de les circumstàncies exposades en el nostre informe de data 24/0
per les raons identificades, resulta que ellucre cessant, integrant del danya reseco

la quantificació del qual se'ns ha requerit se situa en 8.968,19 €, (VUIT MIL
SEIXANTA-VUIT EUROS, AMB DINOU CÈNTIMS).

dos components: dany emergent mes lucre cessant), se situa en

(SEIXANTA-CINC MIL CENT VINT EUROS, AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS).
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Tot això queda manifestat, sense perjudici de l'eventual existència d'altres
dades, a la data desconeguts per aquest perit, l'anàlisi del qualli hagués pogut portar
a concloure de manera diferent a la aquí exposada.

Delimitació de responsabilitats i limitacions a la distribució.

El treball realitzat no ha d'entendre's com una actuació dins de l'àmbit de la
auditoria de comptes, a tenor del que es disposa en la llei 12/2010, de 30 de juny, per
la qual es modifica la Llei 19/1988, de 12 de juliol d'auditoria de Comptes, i per tant no

s' emet una opinió sobre els documents comptables que han estat analitzats per
aquest perit.

Aquest dictamen, (ampliació i actualització del nostre anterior), s'ha emès als
umcs efectes de ser utilitzat per l' Ajuntament de Puigpunyent com a valoració

independent del rescabalament al que hagués de procedir en favor de l' entitat
Guimasa Balear, S.L., davant una eventual rescissió/cancel·lació del contracte que
van subscriure ambdues parts el dia 31 d'abril de 2007.

D'aquesta manera subscrivim a Palma de Mallorca, a 4 de setembre de 2013,
segons el nostre lleial saber i entendre, havent actuat objectivament en tot moment i
considerat tant el que pugui afavorir, com el que sigui susceptible de causar perjudici
a qualsevol de les parts que actuen en el contracte subscrit."

Vist els antecedents, es considera que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb la

legislació aplicable, per la qual cosa, es proposa a l' Ajuntament Plenari l'adopció del

següent acord:

PRIMER. Resoldre per desistiment de l' Administració el contracte de lloguer de quatre
màquines compostadores amb càmera de maduració, adjudicat a l'entitat Guimasa
Balear, S.L. , mitjançant Acord de Ple de data 24 d'abril de 2007 i subscrit en data 31
d'abril de 2007, de conformitat amb els articles 223 i 229 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre

SEGON.- Vist l'informe de Secretaria-Intervenció, desestimar per extemporànies, les
al ·Iegacions presentades pel Sr Martin Peréz Grobas, lletrat el qual diu que actua en

representació de Guimasa Balears S.L. sense acreditar dita representació, en data
d'entrada al Registre de l'Agencia Tributària de Balears del dia 14 d'Agost de 2013.
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CINQUÉ.- Procedir al pagament de les factures pendents fins el dia 10 de Setembre de
2013

SISÉ.- Requerir a l'empresa per a que en el termini màxim de TRES MESOS comptadors a

partir de la notificació del present Acord procedeixi a la retirada de les maquines
compostadores de la Nau Municipal a on estan instal·lades

SETE.- Notificar el present acord a l'interessat pel seu coneixement i efectes oportuns

El Sr Deudero del PP intervé i manifesta que d'inquietud davant les al Ieqocions
presentades queda resolt per l'informe de Secretari Intervenció que senyala que varen
ser presentades fora de termini, per la qual cosa tampoc es necessari l'informe de la
Junta Consultiva. També queda acreditat a l'expedient suficientment que no hi ha
hagut indefensió, que es l'únic tema que es contempla ales al·legacions que es

presenten jo que no es parla del u

quantum" indemnitzatori, per la quals cosa

considera ben enfocada la proposta.

Passada dita proposta a votació, es aprovada amb els vots favorables del Sr.
Gabriel Ferrà Martorell ,Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de
lPG, i del Sr. Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP i els vots en

contra del Sr. Toni Marí Enseñat t Sr. Victor Douat Rigo i Sra. Isabel Martin Roman
PSOE

El Sr Toni Marí del PSOE explica el seu vot i diu que durant tot aquest
procediment el seu grup ha estat sempre totalment en contra i per això el sentit del seu

vot en coherència amb totes les seves intervencions anteriors

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

La Secretària Interventora,El Batie,

rI\�Gabri��rtorell Margalida Mulet Cañellas
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 24 DE SETEMBRE DE DOS MIL TREZCE

Dia: 24 de Setembre de 2013
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors

Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Mária Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.

IPG
IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
PP

La �ecretària Interventora, Margalida Mulet Cañellas

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació Actes de les sessions del dies 25 de Juny, 30 de Juliol de 2013 i 10 de
Setembre de 2013

Per unanimitat s'aproven les actes corresponents a les sessions del dies 25 de
Juny, 30 de Juliol de 2013 i 10 de Setembre de 2013

2.- Ratificació de l'acord delia JGL del dia 2 d'abril de 2013 damunt aprovació suport a
la iniciativa d'associacionisme de policies locals

Vist l'acord de la Junta de Govern Local del dia 2 d'abril de 2013 que diu:

APROVACiÓ SUPORT A LA INICIATIVA D'ASSOCIACIONISME DE POLICIES LOCALS.

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

"Dins el marc de la Comissió Tècnica del Consell de Coordinació de Tramuntana al
que es va adherir aquest Ajuntament, amb coordinació amb l'Institut de Seguretat
Pública de les Illes Balears, s'estan avaluant pels distints caps i policies locals e.·iae�_��
col·laboració per a la millora dels serveis policials. �\�t�'f lJé�,
Una de les millores que s'han valorat hi ha la prevista per la legislació I �:nt �.-� �\possibilitat d'associació de les policies locals quan "no disposin separ �me� Isf c::
recursos suficients per la prestació del servei de policia local". ��.! �

�&4 �b-y�-».
ACTA SESSiÓ ORDINÀRIA 24/09/2013 136



0606434

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

La policia local de Puigpunyent, juntament amb els caps de policia i policies locals dels
Ajuntaments d' Andratx, Estellencs, Banyalbufar i Esporles, han conclòs que les sinergies
possibles a realitzar de forma associada entre aquests municipis revertiria positivament
sobre el servei policial de cada un dels municipis participants, entre d'altres motius, pels
següents:

al Possibilitat reial de garantir un servei policial de 24 hores i 365 dies als habitants
del nostre municipi, tant en tasques purament administratives com puguin ser

requeriments per sorolls a la nit, molèsties per vehicles mal estacionats, etc ... ,

com per les més amples de seguretat pública.
b) Garantia de que l'associacionisme no tan sols no afecta a la independència

dels baties en la gestió de la policia local al seu municipi, sinó que la reforça al
donar una capacitat major de resposta davant les demandes ciutadanes i dels
incidents que es puguin produir.

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Donar suport a la iniciativa d'associacionisme prevista a la disposició
addicional cinquena de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat, que han desenvolupat dins el marc de la Comissió Tècnica de la Comissió
de Coordinació de Tramuntana.

SEGON.- Acordar la voluntat d'aprovar i subscriure la tramitació al Ministeri de l'Interior
del Govern Central, a través de la Direcció General d'Interior, Emergències i Justícia,
amb competències de coordinació de les policies locals, la petició d'associació de
policies locals dels Ajuntaments de Valldemossa, Esporles, Puigpunyent, Banyalbufar,
Estellencs i Andratx."

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

Per part d'aquesta Corporació i per unanimitat es va acordar:

PRIMER.- Procedir a la ratificació de dit acord

SEGON.- Notificar el present acord a la Direcció General d'Interior, Emergències i
Justícia, pel seu coneixement i efectes oportuns.

3.- Inclusió a l'inventari municipal del Solar de " Ses Timbes" de Galilea

Vista l'escriptura d'adquisició del Solar denominat Ses Timbes segons acord d'aquest
Ajuntament de data día 12 de Juny de 2013, per part d'aquest Corporació i per
unanimitat es va aprovar:
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l'Església o comí de C'an Nadal que el separa de la terra de Matías Balaguer.INSCRIPCiÓ: Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Palma de Mallorca,
número Deu, aillibre 50 de Puigpunyent, tom 5411, foli 212, finca 1110.

ESTAT DE CÀRREGUES I SITUACiÓ POSSESSÒRIA: La finca descrita aquesta
gravada amb "SERVITUD DE PAS" a favor de la finca registrai 296 de la seva mateixa
demarcació registrai, segons la inscripció

Lliure d'altres càrregues i gravàmens, i limitacions vigents, OIXI com
d'arrendataris i posseïdors, i al corrent de pagament en l'Impost sobre Béns Immobles i
altres tributs que recauen sobre la mateixa tot això segons afirma la part alienant

Segon.- Sotmetre el presenta acord a informació pública mitjançant anunci al
BOCAIB per termini de trenta dies a la fi de que per part dels interessats es puguinpresentar les olleqocions que es considerin oportunes

Tercer.- Que en cas de que no es presentin al �egacions, el present acord
s'elevi a definitiu sense necessitat d'adoptar nou acord

4.-Aprovació inicial del Reglament d'us de la marca Puigpunyent
Per part del Senyor Batie, es dona compta de que la marca "Puigpunyent viu la
natura" , a instàncies de I' Ajuntament de Puigpunyent, va esser publicada al Butlletí
Oficial de la Propietat Industrial de 26 de Juliol de 2013-10-07, per lo qual, es necessari
l'aprovació d'un Reglament d'us de l'esmentada marca.

A tals efectes se ha elaborat un Reglament que diu:

Reglament d'us d'imatge de Marca Turística

PUIGPUNYENT VIU LA NATURA

EXPOSICIO DE MOTIUS

La marca del municipi no és ni més ni menys que la paraula Puigpunyent r

associada a un grup d'atributs que, percebuts pel públic objectiu, provocaran
reaccions positives o negatives.

A diferència del que ocorre amb els productes, la imatge d' un municipi sempreexisteix i s'autoalimenta a través de les distintes manifestacions que transcendeixen les
seves fronteres.

La imatge funciona com a fil conductor del raonament d'una persona_,_=�predisposa a ser permeable o no respecte a tot el que es relacioni amb ella.' .f{G:!il15¡;::-'��mesurar l'impacte que les nostres comunicacions causen en la ment dels co idors
�

<��però sí és factible disminuir la dispersió del missatge que es produeix, o sigu' �stioles variables per a que la percepció sigui positiva. ;:¡
......

4
La imatge d'un municipi és el resultat de múltiples dimensions i caract ístiqu

<94(.��-
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Naturals: Clima, atractius geogràfics, sòl. ..

Econòmics: nivell de desenvolupament, activitats, productes i marques locals, serveis ...

Polític: sistema de govern, desenvolupament institucionàl. ..

Socioculturals: població, nivell educatiu, expressions culturals, qualitat de vida ...

Tots ells, entre molts més, contribueixen a formar un producte "intangible" que
afecta sensiblement la percepció i l'elecció de productes, serveis i destins turístics, que
condicionen la valoració que consumidors i ciutadans fan de l'oferta.

A diferència d'una empresa, la gent d'un municipi pot ignorar la seva marca, i
no necessàriament sentir-se motivada per viure-la. Per superar aquest problema, el
posicionament de la marca s'ha d'enfocar a diversos grups d'interès:

Cap a dintre:

Habitants. Inversors interns.

Estudiants, jubilats, formadors d'opinió, mitjans.

Cap a fora:

Turistes locals, nacionals i estrangers.

Inversors / indústries.

Emprenedors

Mitjans de comunicació i formadors d' opinió

Una bona gestió de la marca cap a dintre, enfortirà el sentiment dels ciutadans
cap al seu municipi. En definitiva, son els propis ciutadans qui produeixen el marc,
l'energia, l'ambient que sedueix a turistes i inversors. Cada un d'ells és la personificació
de la marca.

Així mateix l'establiment d'una marca respon a la necessitat d'atreure turistes,
fàbriques, empreses, a més de seduir mercats pels productes locals.
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1. ANTECEDENTS

Puigpunyent és un territori viu i dinàmic en el que l' Ajuntament està fomentant un

desenvolupament sostenible, amb mesures que afavoreixin la qualitat de vida de la
seva població i dels visitants.

Així mateix, l' Ajuntament recolza el desenvolupament turístic del municipi per oferir
productes i serveis diferenciats que atreguin als potencials visitants i turistes.

2. OBJECTIUS

En aquesta línea, la marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA pretén:

Compartir amb la població i les empreses implantades Puigpunyent els
beneficis d'una valorització del territori. mitjançant el reforç de la seva identitat
i el recolzament a iniciatives empresarials acords amb el principi de
desenvolupament sostenible.

Oferir al visitant uns productes i serveis diferenciats, associats als valors de
Puigpunyent que potenciin la imatge d'un producte natural, artesanal i
autèntic.

Identificar una xarxa d'empreses del municipi que estiguin compromeses,
col icborin i implantin accions específiques de promoció turística.

3. DEFINICiÓ DE LA IMATGE DE MARCA

3.1. Disseny de la marca

La imatge de marca turística és la següent:
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3.2. Aplicacions

L'aplicació de la marca a tot tipus de materials i suports en accions de turisme

desenvolupades per I' Ajuntament és un requisit indispensable per dona a conèixer la
marca i valorar la seva utilització per part de tercers (empreses):

Infraestructures

Equipaments de promoció
Materials impresos
Altres materials (web municipal, e-mailings ... )
Elements d'identificació d'empreses adherides al programes (etiquetes,
plaques identificatives ... )

4. AVANTATGES D'ÚS DE LA MARCA

A més de l'oportunitat d'utilitzar una imatge positiva lligada als valors i imatge de

Puigpunyent, la marca PUIGPUNYENT VIU A NATURA ofereix als empresaris i empresàries
les següents avantatges:

La força d' una xarxa per al intercanvi d'experiències professionals
empresarials.

Un vehicle de promoció i difusió de productes i serveis a través de la web de

l'Ajuntament de Puigpunyent així com d'accions comuns com fires comercials,
edició de material promociona!. ..

Una porta cap a nous canals de difusió, comercialització i venta com els punts
d'informació turística i els hotels i restaurants adherits a la marca

Permet un assessorament expert i la participació en un projecte unificador ja
que els responsables de promoció turística i econòmica de I' Ajuntament
vetlaran per la seva aplicació i divulgació, així com per l'adhesió del major
nombre d'establiments del municipi.

5. SECTORS ALS QUE ES DIRIGEIX

La marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA es dirigeix a determinats productes o

serveis del municipi que es defineixen a continuació.

La categoria de productes i serveis pels que es pot obtenir la llicència d'ús de la
marca son productes artesanals, turisme rural i de naturalesa i productes naturals.

Productes artesana/s.-productes elaborats en l'àmbit territorial de Puigpu

Podran pertànyer a alguna de les famílies següents, entre d'altres:
Pa i pastissos
Embotits

Formatges i derivats lactis
Vins i licors
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Productes cosmètics naturals
Mobles i objectes de fusta
Teixits

Objectes de pedro
Objectes de ceràmica

Objectes metàl fics
Conserves de verdures i fruites
Conserves de carn i peix

1
Producte artesanal: producte que no es troba a la naturalesa com a tal i que

procedeix de la transformació i/o combinació d'altres productes, efectuada
mitjançant processos total o parcialment manuals que impliquin que les

característiques de dit producte es vegin determinades, al menys en part, per
l'habilitat i experiència del productor.

Turisme rural i de naturalesa.- Serveis turístic/ prestats a l'àmbit territorial de
Puigpunyent, exceptuant les empreses d'intermediació turística i les empreses
d'informació turística.

Podran ser, entre d'altres:
Establiments d'allotjament, amb serveis de restauració i oci
Establiments de restauració
Activitats d'oci lligades al coneixement i gaudi de Puigpunyent
Empreses de turisme actiu amb seu a Puigpunyent on donin servei i que aquest
porti prestant-se, al menys, un any.

2
Servei turístic: servei que té per objecte atendre alguna necessitat, actual o futura,

dels usuaris turístics o d' aquells altres que ho demandin, relacionada amb la seva

situació de desplaçament de la serva residència habitual per motius distints al de
caràcter laboral.

3
Productes nafurals.- : productes obtinguts en l'àmbit territorial de Puigpunyent

Podran pertànyer a alguna de les famílies següents, entre d'altres:
Fusta
Herbes

Llegums i fruits secs

Oli
Bolets
Mel
Fruites i hortalisses
Ous
Carns i peixos

Estan expressament exclosos els productes obtinguts de matèria
renovable

3
Producte natural: producte que es troba a la naturalesa com a tal, ja si

integrat en altres i que s'obté directament o mitjançant processos físics si '
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• Requisits mediambientals
El producte ha de fabricar-se de forma que tant la instal {oció com els

processos implicats compleixin en tot moment la legislació mediambiental

aplicable.
Per això, el productor ha de:

• Tenir identificats documentalment tots els requisits legals aplicables a les
seves instal ioclons i a la seva activitat.

• Disposar dels permisos i llicències establerts per la legisla·
,
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no s'utilitzin agents químics, a excepció de l'aigua, tals com premsat, destil·lació

simple, decantació, centrifugat, evaporació, etc ...

6.. REQUISITS PER ADHERIR-SE AL PROGRMA D'IMATGE DE MARCA

L'adhesió dels productes o serveis a la marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA suposa,

per a qui obtingui la titularitat de la llicència, el compliment dels requisits de la marca

per producte artesanal, turisme rural o de naturalesa o producte natural, que
constitueixen les garanties dels valors d'aquest distintiu, el d'unes condicions generals
d'ús de la marca i d'altres obligacions.

6.1. Requisits per "producte artesanal"

• Requisits d'origen i fabricació de productes
El producte artesanal s'ha d'elaborar en l'àmbit territorial de Puigpunyent
El producte ha de procedir de la transformació i/o combinació d'altres

productes
Els processos de fabricació del producte han de ser total o parcialment
manuals i tals que impliquin que les seves característiques es vegin
determinades, al menys en part, per l'habilitat i experiència del productor

• Requisits de qualitat
El productor ha de disposar, en el seu cos, de les autoritzacions sectorials

pertinents
A més, si es tracte d'un producte alimentari, tant aquest com els productes i

instal·lacions relacionats amb ell han de complir amb les normes que l'autoritat

competent en matèria de sanitat hagi establert i interpretat per aquest tipus
d'empreses
L'empresa ha de tenir planificada i assegurada la qualitat del producte, pel
que deu:

• Tenir definides documentalment les especificacions de qualitat del

producte
• Tenir establerts els procediments documentats d'elaboració del

producte, que incloguin, en el seu cas, la verificació del compliment de

les especificacions de qualitat d'aquest.
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La matèria prima del producte natural s'ha d'obtenir, al menys en un 75%, en

l'àmbit territorial de Puigpunyent
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• Requisits per a la prestació de serveis
Els serveis d'allotjament i restauració han de prestar-se íntegrament en l'àmbit
territorial de Puigpunyent
Les activitats d'oci han de realitzar-se, al menys, en un 75%, en l'interior de
Puigpunyent i han d'estar lligades al coneixement i gaudi de Puigpunyent
Per a les empreses de turisme actiu és condició general que comptin amb una

seu a Puigpunyent i que la seva activitat porti prestant-se, al menys, un any
El serveis d'allotjament no sobrepassaran les places establertes per la normativa
vigent i han de dur associats serveis de restauració i d'oci o incloure informació
sobre els mateixos i, complementàriament, han de donar informació sobre
Puigpunyent i han d'incloure a més activitats de promoció dels productes
naturals i artesanals de Puigpunyent que s'hagin acollit a la marca i, en el seu

defecte, d'altres productes artesanals i naturals de Puigpunyent.
Els serveis de restauració han d'incloure en els seu menú un apartat de
gastronomia local i/o de plats elaborats amb productes naturals o artesanals
alimentaris de Puigpunyent. Complementàriament han de donar informació
sobre Puigpunyent.

• Requisits de qualitat
Les instal -oclons i el servei han de tenir les autoritzacions sectorials pertinents;
entre d'altres, hauran de complir amb la normativa en matèria turística.
A més, si el servei suposa la manipulació d'aliments ha de complir amb les
normes que l' autoritat competent en matèria de sanitat hagi establert
interpretat per aquest tipus d'empreses.

• L'empresa ha de tenir planificada i assegurada la qualitat del servei.

• Requisits mediambientals
El servei ha de prestar-se de forma que tant el propi servei com les lnstollccions
i activitats auxiliars compleixin en tot moment la legislació mediambiental
aplicable.
Per això, el productor ha de:

• Tenir identificats documentalment tots els requisits legals aplicables a les
seves instal iocions i a la seva activitat

• Disposar dels permisos i llicències establerts per la legislació
mediambiental i/o que puguin incloure condicionants mediambientals

• Assumir un compromís de millora continua del comportament
mediambiental.

6.3. Requisits per "producte natural"
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Pels productes alimentaris poden utilitzar-se tècniques de conservació, però
aquestes no han d'alterar la naturalesa dels mateixos.

• Requisits de qualitat
El productor ha de disposar, en el seu cas, de les autoritzacions sectorials
pertinents
A més, si es tracte d'un producte alimentari, tant aquest com els productes i
lnstollocions relacionats amb ell han de complir amb les normes que l'autoritat
competent en matèria de sanitat hagi establert i interpretat per aquest tipus
d'empreses
L'empresa ha de tenir planificada i assegurada la qualitat del producte, pel
que deu:

• Tenir definides documentalment les especificacions de qualitat del
producte

• Tenir establerts els procediments documentats d'elaboració del
producte, que incloguin, en el seu cas, la verificació del compliment de
les especificacions de qualitat d'aquest.

• Requisits mediambientals
El producte ha d'obtenir-se i manufacturar-se fabricar-se de forma que tant la
ínstol lccló com els processos implicats compleixin en tot moment la legislació
mediambiental aplicable.
Per això, el productor ha de:

• Tenir identificats documentalment tots els requisits legals aplicables a les
seves instal iocions i a la seva activitat

• Disposar dels permisos i llicències establerts per la legislació
mediambiental i/o que puguin incloure condicionants mediambientals

• Assumir un compromís de millora continua del comportament
mediambiental.

7. PROCEDIMENT D'ADHESIÓ

7.1. Sollicitud

Els interessats hauran de presentar la sol ilcitud de llicència d'ús de la marca en el
model homologat que figura a l'Annex 1
La sol-licitud haurà de presentar-se al Registre municipal de I' Ajuntament de

Puigpunyent.

7.2. Concessió de la llicència d'ús de la marca

7.3. Renovació de la llicència

ACTA SESSiÓ ORDINÀRIA 24/09/2013 145



0606443 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

8. CONDICIONS D'ÚS DE LA MARCA

L'ús de la marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA està restringit als llicenciataris i subjecte
a les condicions que es marquen en l'Annex 1

ANNEX 1

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA MARCA "PUIGPUNYENT VIU LA NATURA"

(i) El sollicitont d'ús de la marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA reconeix a

l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT com titular exclusiu de la referida marca

(ii) Conforme als objectius, l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT s'abstindrà
d'autoritzar l'ús de la marca PUIGUNYENT VIU LA NATURA en els següents
casos:

a. Usos polítics, entre els que es poden trobar els realitzats per
organitzacions polítiques, tal com partits polítics, agrupacions polítiques
no partidàries, moviments polítics, moviments polítics independents o

altre tipus d'associació política i/o els seus membres, així com les
activitats organitzades amb un fi polític

b. Usos que atemptin contra la legislació vigent
c. Fins contraris a la promoció econòmica i turística del municipi
d. A sol licltonts que hagin incomplert obligacions anteriorment adquirides

amb l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
La llicència d'ús de la marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA serà atorgada
mitjançant el certificat corresponent, a títol gratuït, no exclusiu i
intransferible i inclou l'ús pel temps i l'àmbit atorgat. Queda expressament
prohibida la sub-llicència o cessió de posició del Ilicenciatari.
Eillicenciatari usarà la marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA d'acord amb els
objectius de promoció econòmica i turística de municipi
El llicenciatari respectarà els termes d' ús descrits en el manual d' ús de la
marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA, quedant expressament prohibida
l'alteració i/o modificació dels elements que la composen
El llicenciatari haurà de presentar a l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT les
aplicacions que realitzarà de la marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA per a

l'aprovació de la mateixa, podent a la vegada l'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT supervisar l'ús de la referida marca en qualsevol moment.
El llicenciatari queda prohibida de desenvolupar qualsevol marca, logotip,
disseny i obra que incorpori total o parcialment la marca PUIGPUNYENT VIU
LA NATURA de titularitat de l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT; així mateix, que
s'assembli o indueixi a confusió amb el mateix, assumint el compromís de no

procedir al seu registre ni a Espanya ni a cap país.
Eillicenciatari s'abstindrà de realitzar accions o activitats que perjudiquin la
bona imatge de l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT i/o la marca PUIGPU

.• :::;--::::::
VIU LA NATURA �t.l'1 ¿ D§'>..
En cas. de que el Ilicenciatari in�ompl�ixi alguna condició d' §...,'?:r/o íl�

"

,��normativa que regula la propietat intellectuol. I'AJUNT 'NT If�' ô��UIGP�NYE.NT queda facultat a iniciar les accions corresponents �eve.¡'J�' �i') '"O

lllcenciotori: \ \;>;" If �
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
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a. Cessar l'ús de la marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA i els actes que
constitueixin o puguin constituir infracció al mateix. De ser el cas, retirar
els productes que constitueixin infracció del mercat o entregar una acta
o declaració jurada de destrucció de material relacionat amb la marca

PUIGPUNYENT VIU LA NATURA.
b. Retornar a l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT els dissenys, aplicacions o

qualsevol altre material relacionat amb la marca PUIGPUNYENT VIU LA
NATURA entregat per l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT i que obri en el
seu poder.

(x) L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT no atorgarà llicència d'ús sobre la marca

PUIGPUNYENT VIU LA NATURA, en un termini mínim de dos anys, al
Ilicenciatari que hagi incomplert les condicions generals d'ús, la normativa
que regula la propietat intel Iectucl o alguna altra disposició aplicable a la
mateixa.

(xi) El llicenciatari declara de manera expressa que tot ús que realitzi de la
marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA, comptarà amb les autoritzacions
necessàries corresponents.

(xii) El llicenciatari assumeix tota responsabilitat per les accions, directes o

indirectes, que desenvolupi en el marc de la present llicència, eximint a

l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT de qualsevol reclamació, denúncia o

demanda que li interposin i/o danys i perjudicis que li ocasionin a tercers,
com a conseqüència de l'ús de la marca PUIGPUNYENT VIU LA NATURA.

Efectuat lo qual, per part d'aquest Ajuntament Plenari, i per unanimitat es va

acordar:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d'us d'imatge de Marca Turística
PUIGPUNYENT VIU LA NATURA

Segon.- En compliment del que disposa l'article 102.0) de la llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet l'esmentat acord
a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de el següent
al de publicació d'aquest anunci al BOIB; termini durant el que els ciutadans i persones
legítimament interessades poden examinar l'expedient i formular les reclamacions,
objeccions o observacions que estimin pertinents.

Tercer.- Aixó mateix es concedeix audiencia a les Asociacions veïnals i de
defensa de les persones consumidores i usuarias del terme municipal de Puigpunyent,
que estiguin inscrites en el Registre Municipal d' Asociacions veïnals i que els seus fins
tinguin una relació directa amb l'objecte d'aque4sta disposició a l'efecte de
presentació d'al �egacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents
acords i la tramesa d' una còpia del text íntegre del Reglament
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5.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en

dates 22 de Juliol, 5,12, i 26 d'Agost, 2, 9, 16 de Setembre

Per part del Sr Oeudero es demana aclaració en relació a l' acord de la JGL
del dia 22 de Juliol pel qual s'accepta a l'expedient 077/2008 el recurs potestatiu de

reposició presentat pels promotors Elisa Martín Peré i Nectari Ariza Ariza amb el sentit

expressat a l'informe del Sr Bartomeu Riutord Sbert. Per part del Sr Toni Marí Regidor
d'urbanisme, s'explica que s'ha demanat l'informe d'un Arquitecte Superior i s'ha
acceptat dit recurs, ja que segons dit criteri l'edificació existent, malgrat la seva

rehabilitació, en quant a la seva ubicació, manté l'ubicació inicial.

En relació a l'acta del dia 5 d'agost, al punt d'aprovació de l'aprovació del
Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs per adjudicar
mitjançant procediment obert. l'assistència d'un Arquitecte per aquest Ajuntament, el
Sr Oeudero intervé diguent que considera que seria millor, que la plaça ofertada ho fos
per un sol tècnic i amb un sol contracte tant a nivell de nombre d'hores, com

d'unificació de criteris, seguritat jurídica, etc.

Així mateix considera que tal i com està previst el contracte deixa el tècnic en

mans del polític, coartant la seva llibertat d'actuació ja que el contracte es per un any
prorrogable a tres, poguent no prorrogar-lo al seu criteri, lo que sense dubta pot esser

un condicionant pel tècnic

Que l'emissió dels informe municipals es preferible que sigui un funcionari qui les
emitexi, ja que assegura una manera mes clara d'independència de la seva emissió. Si
és necessari un arquitecte a Puigpunyent, lo lògic seria incorporar al catàleg de llocs
de feina una plaça i treure-la a concurs.

Que el preu del contracte li pareix baix als fins que es pretenen. Les hores del
tècnic A surten a 15 euros l'hora, essent un tècnic superior mitjançant l'emissió d'un
factura. Les hores del tècnic B surten a 30 euros l'hora si bé no queda clar que tant sols

degui realitzar tres hores a la setmana.

Que en el punt A de l'objecte del contracte, l'informar i dictaminar verbalment
no té sentit. Verbalment només s'informa, i està incorporat a l'atenció al públic,
informar i dictaminar sempre es fa per escrit a les llicències i expedients urbanístics.

També manifesta que ni s'entrevista ni l'experiència s'indica com es valoraran.
La Mesa de contractació no compta amb criteris objectius per la qual cosa anuncia
que presentaran al �egacions.

El Sr Toni Marí diu que s'ha seguit el procediment administratiu de la Llei de
Contractació i que inclús, per ser un contracte negociat sense publicitat, s'ha - "or:
tramitació de la que correspon. ��1'.\ J. .04'"

f;.,,� • ,.(�;\
En quant a I' aprovació de les factures per adjuntar al Pla Especi �I CI piít, ��

ajudar a suf�agar despeses. corrents 2013, demana el Sr Oeudero quin crit i�'ha! ir, ;?J'ï:1contestant-II la Sra. Margalida Morell que totes son factures pagades, per \ qu
o f <-

només s'ha fet una selecció per arribar a la quantitat subvencionada � <¢y�'/.t:;" o 1, '\,;;'_
"lAS "h
�-
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En relació a l'acta del dia 26 d'agost en quant al pressupost presentat per
l'empresa Sona, per un import total de 5480 euros més IVA, demana si això es el total
de les despeses de les Festes de Galilea, contestant-li la Sra Margalida Morell que si

De l'acta del dia 2 de Setembre demana sobre l'atorgament de representació
al Senyor Marcos Pedro Dietrich Ribas per exercir els drets de soci derivats de la
cotitularitat de les participacions socials de la societat de la herencia del Senyor
Feliciano Fuster, contestant-li el Sr Batie que es un tràmit per assistir a la Junta d'aquesta
societat, la qual es una societat unipersonal que no tenis cap activitat econòmica,
que s'ha de liquidar. L' Ajuntament forma part d'aquesta societat.

Altres Ajuntament com és el de Calvià també han delegat a favor d'aquest
senyor a la fi d'agilitzar davant el jutjat l'acceptació de l'herència del Sr Fuster.

6.- Decrets de Batlia n° 258, 337,346,347 i del 365 al 460

En quant al Decret 370, manifesta el Sr Deudero que hi ha una nota d'intervenció que
manifesta que falta la valoració del llocs de feina. Per part de la Secretària
Interventora s'explica que això era una anotació que feia la seva antecessora però
que no impedeix la correcta comptabilització del pagament

En relació al Decret 391 sobre la convocatòria feta per la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears per acollir-se al programa "Projectes
d'instal Ioclons d'energia solar fotovoltaica, de fins a 20 kW. per centre, per a

autoconsum, als centres d'educació infantil i primària de les illes Balears, demana el Sr
Deudero quin criteris segueix la Conselleria en quant a l'atorgament de les
subvencions, i cost del projecte. Per part de la Sra. Margalida Morell, s'explica que per
ordre de presentació, Per part d'aquest Ajuntament es va corre molt per presentar-lo
per tot i això se li ha assignat el numero 15 di'ordre, per la qual cosa pareix que no

entrarà dins aquesta convocatòria. Malgrat això hi haurà llista d'espera. En quant al
cost del projecte aquest pujarà uns 500 €.

Del Decret numero 399 demana el Sr Deudero a que correspon la partida pagada al Sr
Miguel Rossello r en concepte de dolç cursa correrperaspanob 2013, per import de
80,30 €. La Senyora Margalida Morell li respon que a unes xuxeries que es varen donar
als nins.

En relació al Decret 425 r demana a qué corresponen els 1.310 € pagats, constant-li el
Sr Batie que a la tramitació de l'escriptura d'adquisició del solar de Ses Timbes de
Galilea, davant el notari Jose Luis Gómez Díaz id' acord amb el càlcul aproximat dels
costos de notaria, registre i honoraris de tramitació remes per l'esmentada notaria.

Del Decret 428, demana a qué corresponen pagades a Comercial Asia per l'obsequi
concurs coques festes per import de 34,80, contestant-li la Sra Margalida Morell que a

unes culleres de fusta.

En quant als Decrets 373, 386, 400, 431, 1 443, de Distribucions Luque,
diferents, demana a que corresponen t constestant-li el Sr Víctor Doua
descalcificador, minorador del PH de la piscina municipal.
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El Sr Deudero manifesta que li pareix car ja que pareix que surt a 34€ el litre. El
Senyor Batie diu que es comprovaran les factures

7.- Mocions del PP

Per part del Sr Deudero es manifesta que, una vegada que s'ha normalitzat
l'ubicació dell'efígie de SM el Rey, ocupant eilloc que protocol iòrioment li pertoca, el
seu grup retira la moció d' aquest punt de l' ordre del dia

8.- Preguntes del PP

Per part del Sr Deudero del PP, se efectua la pregunta, en sol-licitud de resposta
escrita:

Que el passat dia 10 de setembre de 2013, es va publicar al BOIB l'exposició
pública de l'aprovació inicial del catàleg de patrimoni històric de l'Ajuntament e

Puigpunyent

Que aquest anunci ha sorprès al grup municipal del Partit Popular pel fet de que
aquest tràmit havia estat evacuat ja feia mesos i va donar lloc, al gener de 2012 a

l'informe emès per facultatius professionals de l'entitat " MARÉS ARQUITECTURA,
PAISATGE I TERRITORI, que recollia les olleqocions presentades en el seu dia i les
donava proposta de resolució

Que convé recordar que l'Ajuntament va contractar els serveis professionals de
tècnics i despatx professional per dur endavant la tramitació i bon terme de
l'expedient d'aprovació del catàleg i posterior continuació de la tramitació de les
Normes Subsidiàries. Per aquest fets es fa imprescindible que el Batie i el Regidor
d'urbanisme donin detallada explicació del motiu o motius del per que d'aquesta
nova tramitació de l'exposició pública. I per aquest motiu demanen el següent:

Que el Batie i el Regidor d' Urbanisme donin detallada explicació per escrit al
proper Ple ordinari del motiu o motius del per que d'aquesta nova tramitació de
l'exposició pública de l'aprovació inicial del Catàleg de Patrimoni Històric de
Puigpunyent

Que es procedeixi a l' avaluació de les circumstàncies que han provocat
aquesta nova tramitació, amb el criteri de que si es tracta de una falta de praxis
correcta dels tècnics contractats per l' Ajuntament els hi pugui repercutir les derivades
econòmiques del que fa a aquesta nova tramitació d'exposició pública.

Per part del Senyor Batie se li contesta que s'ha detectat un problema en el
procediment ja que no es va publicar a un diari de la CAlB, i per això s'ha subs� -

l'error procedint a una nova publicació. �ENT�,,� .&
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GRUPMUNICIPAL PUIGPUNYENTI GALILEA

A L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Antonio DEUDERO MAYANS, regidor del grup municipal del Partit Popular a

l'Ajuntament de Puigpunyent en virtud de l'article 77 de la Llei 7/1985, de Bases de règim local, als

articles 14 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Juridic de les Entitats

Locals, i a l'article 72 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local dels Illes Balears, on es

reconeix el dret d'informació dels membres de les corporacions locals, DEMANA:

Quina quantitat econòmica ha destinat l'Ajuntament a les festes de Puigpunyent?

Quina quantitat econòmica ha destinat l'Ajuntament a les festes de Galilea?

Es demana les dades detallades per despeses.

El que deman aPuigpunyent, a 12 de setembre de 2.013

P;�V+� ¿::: >

Antonio DEUDERO MAYANS

Regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Puigpunyent i Galilea

Per part de la Sra. Margalida Morell, Regidora de Cultura, es manifesta que li ha sorprès
la pregunta feta pel PP, ja que fa dos anys es va decidir que les festes de Puigpunyent i
de Galilea es gestionarien dins el patronat Municipal de Cultura on hi ha representants
del PP, i sempre s'ha convidat al PP a assistir-hi. No obstant informa de que el
Pressupost total es de 32.000 €, del s quals corresponen 21.000 a Puigpunyent i 11�.���
Galilea. De tot això es va parlar dins el Patronat, i la gent jove ha fet sa distri �i�'EJ�l' .()
conformitat amb la gent que hi va participar. En aquest moment no té �é:lad,e. �

...ò
detallades perquè s'ha de fer la liquidació, i de conformitat a aquesta arà h9�·. e
valoració. «

,.. ...ct·-i'k,� J Ô
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Aquestes imposicions van prenent forma quan la Conselleria d'educació Cultura i
Universitat incoa expedients disciplinaris a directors de diversos centres de secundària
de la nostra comunitat, els consells escolars dels quals havien aprovat en projecte _

lingüístic d'acord amb el Decret de Tractament Integrat de Llengües, però que, s '�N"">',
observacions de la inspecció educativa no s'ajustaven a les instruccions dict t"e1 J-c¡ ..f ·Ô)"'�
de mai. Aquest expedient comporta la suspensió de les funcions de director �el sou"? '<,:.�./ -m ..... \
durant tres mesos tal com es desprèn del comunicat emès per la pròpia Cons ria/ _ ,tJ �

, t:,�:;":' fi Cl
O a la nostra escola, el CEIP Puig de na Fatima, no aliena a tot aquest ini i�ge '���f��·. (§

caòtic, on el TIL del centre que el Consell Escolar va aprovar, respecdtant��):¡lQvà 1>-��normativa, va ser denegat per la Conselleria d'Educació '<�!S - 1�
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Per part de la Sra. Maria Teresa Pons es manifesta que com representat del PP al
Patronat, no n'ha rebuda cap mai de citació per acudir-hi, i que això se comunicarà

per escrit.

Per part de la Sra. Margalida Morell, es diu que en tenir la relació tancada de les

despeses de les Festes s'enviarà al grup PP

9.-Torn d'urgència.

Per part del Grup IPG es presenta per la seva declaració debat pel torn

d'urgència la següent:

MOCIO DE SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA

Abans de la lectura de la moció el Sr Sr. José Frias Cano del PP i essent les 22
hores deu minuts, abandona per motius de salut el Saló d' Actes

Exposició de Motius

La política educativa del Govern de les Illes Balears ha generat aquests dos
darrers anys un clima de desconfiança i conflictivitat creixen en el sector educatiu que
ha desembocat aquest mes de setembre en una situació de greu preocupació social i
de protesta col Iectivo compartida per tota la comunitat educativa. Tant és així que
l'inici del curs escolar 2013-2014 s' ha vist totalment afectat per les protestes i la vaga
indefinida dels docents a centres de primària, secundària i formació professional

La imposició del TIL i el seu calendari d'implantació, una de les principals causes de
la protesta, ha etat criticat i rebutjat per tots els interlocutors de la comunitat
educativa: mestres i professors, les associacions d'alumnes, les associacions de pares i
mares (FAPA), les associacions de directors, l'associació d'inspectors, la Universitat de
les Illes Balears i la totalitat de sindicats en l'àmbit d'educació

Una situació generalitzada de revindicació i protesta que es fonamenta en la

imposició de reformes educatives, sense diàleg i el consens necessori. que dinamiten
un model d'escola integradora que s'havia anat implantant al llarg de més de tres
dècades i que gaudia del més ampli consens entre la societat i a comunitat
educativa.
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I després de confeccionar els canvis sol ·licitats, i que el mateix Consell Escolar (
recordem, màxim òrgan de representació de les famílies) votà en contra, a dia d'avui
encara no ha tengut resposta i no se sap quin projecte s'ha d'aplicar: ningú sap en

quina llengua s'han de fer les classes, ni quin serà el material didàctic que utilitzaran, i
la qüestió està per resoldre.

Bona part de la societat ha expressat, a questa setmana passada, la seva

preocupació i el seu rebuig envers la ruptura del consens educatiu. El Govern de les
Illes Balears té la responsabilitat d'escoltar els professionals i la resta de membres de la
Comunitat Educativa, que els han advertit que l'aplicació del TIL amb les condicions
d'improvisació amb les que es vol iniciar, només generarà més fracàs escolar i un

increment de les desigualtats entre aquells alumnes que es puguin pagar les classes de
repàs i els que no- tant d'anglès com de les matèries no lingüístiques que s'han

d'impartir en anglès

Aquesta actitud de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats és intolerable,
perquè significa l'eliminació de la participació activa dels Consells Escolars en els seus

projectes pedagògics i vulnera l'autonomia dels centres

Es per tot plegat que el Ple de I' Ajuntament de Puigpunyent

ACORDA

1.- Donar suport als docents del CEIP Puig de na Fatima i dels instituts de referència on

van els alumnes del nostre municipi, amb motiu de les protestes pacífiques que duen a

terme a favor d'una escola publica i de qualitat

2.- Donar suport a les actuacions que es prorroguin des de diferents entitats que
representen a la comunitat educativa

3.- Fer extensiu aquest suport i solidaritat a la comunitat educativa de totes les Illes, que
ha expressat el seu rebuig envers del Decret de Tractament Integral de Llengües del
Govern de les Illes Balears

4.- Instar al Govern de les Illes Balears que torni enrere els expedients disciplinaris
imposats als directors dels centres Ramis i ramis, Cap de Llevant i Pasqual Calbó de
Maó

5.- Instar el Govern de les Illes Balears a que els nous projectes que es vulguin aplicar en

els centres educatius es facin sense precipitacions i de manera consensuada amb

aquells sectors que els han de portat a terme i amb aquells que s'han de veure

afectats
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7.- Instar la Consellería d'Educació Cultura i Universitat a respectar l'autonomia i les
decisions dels consells escolars en matèria educativa

8.- Finalment l'Ajuntament de Puigpunyent, trametrà aquest acords al Govern de les
Illes Balears i a la Consellería d'Educació, Cultura i Universitat i als grups parlamentaris
del Parlament de les Illes Balears

El Sr Deudero pren la paraula i manifesta que estén que no està justificada
l'urgència d'aquesta moció, ja que, segons el ROF existeix un termini legal per
presentar mocions pel tor ordinari que els IPG haguesin pugot utilitzar, i presentan
aquesta moció pel tor d'urgència minva la possibilitat als altres grups de poder estudia
la moció per la seva posterior discussió i debat.

El Sr Batie li contesta diguent que el seu grup lPG, se'n pensava mai que avui, diu
24 de setembre es curs escolar s'hauria començat normalment, per la qual cosa la
moció no seria necessària, però davant l'actitud d'aquest Govern que no escolta,
considera que es necessari presentar-la.

Per part del Sr Toni Marí del PSOE es diu que en aquest darrers 10dies han succeït
coses suficientment greus que justifiquen plenament aquesta moció

Passada l'urgència de la moció a votació, aquesta es apreciada amb els vots
favorables del Sr. Gabriel Ferrà Martorell ,Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria
Lluïsa Pla Isern de lPG, Sr. Toni Marí Ensenyat, Sr. Victor Douat Riga i Sra. Isabel Martin
Roman del PSOE, i els vots en contra del Sr. Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa
Pons Picó del PP

Per part de la Sra. Maria Lluïsa Pla Isern, es pren la paraula i es diu que la moció
respon a una situació vergonyosa d'uns representats polítics que permeten aquesta
situació, la qual rebutja com a mare i regidora

El Sr Deudero explica que aquest tema no es un tema nou dins la comunitat
educativa. Durant l'època del Sr Francesc Fiai això ja es recoïa, es varen aprovar
moltes ajudes destinades a professors perquè anessin a preparar-se i estudiar a

l'estranger anglès d'un nivell directiu. El TIL s'ha de llegir dins el seu context. ja que no

obliga la seva total aplicació a centres que no disposis de professorat preparat , els
quals només haurà de aplicar una segona llengua oficial.

S'ha dit que es un tema que no es reflectia dins el programa electoral, quant es pot
veure a la pàgina 45 del Programa que la gent va votar

S' ha fet un mes de vaga i els únics perjudicats han estat els menors, ja que la
comunitat educativa el que fa es mesclar temes laborals en temes de llengua que -

_

tenen res a veure. Es calendari escolar, tant a nivell de programació, con de Ir i.".�
està en marxa, per demà està convocada una xarla amb membres del Parla �Ifa I$J., <...1-0' '\

�e:�e���6�i�9�n��t����f�i�ir la seva opinió. S' ha convocada la ponència � TI��;� �
El Sr Batie intervé i diu que ell ja sabia que el Sr Deudero feria cas del �palt,,1!�'9 �

però en canvi molt de Batie de la pa� forana, inclús del PP, aix� com el ,Sr TO'{���,9al -N._1>"t::
han expressat el seu desacord. El President de la CAlB es sord I cego, I no ce'fc£Í-.el 1>
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consens amb la comunitat educativa, pares i mares estan en contra, i pareix mentida
que no vegi això.

El Senyor Toni Marí del PSOE diu que el seu grup dona suport a la moció, i que es una

vergonya lo que està fent el Govern

El Senyor Deudero del PP diu que el TIL està inclòs al programa electoral del PP que
la gent va votar i que aquesta política ja es coneixia amb anterioritat

Per part de la Senyora Maria Lluïsa Pla Isern r es diu que es patètic que els partits
polítics utilitzin la política educativa pels seus interessos. Hi ha uns professionals
competents que no s'han de sotmetre a una política totalment totalitària i dictatorial

Passada la moció a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables del Sr.
Gabriel Ferrà Martorell ,Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de
lPG, Sr. Toni Marí Ensenyat, Sr. Victor Douat Rigo i Sra. Isabel Martin Roman del PSOE, i
els vots en contra del Sr. Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

10.- Precs i Preguntes

Per part del Sr. Toni Marí es demana perquè a una reunió de protecció civil del
mes de Juliol a la que no estaven convidats hi varen anar el Sr Deudero ni altres

regidors quant no es va convidar a cap regidor del PSOE

El Sr Deudero contesta que es va fer una convidada a través de les xarxes socials,
contestant-li el Sr Marí que això no es una manera oficial de convidar

També pregunta el Sr Marí qui les va pagar el sopar de llavors a aquest regidors, a

lo que per part del Sr Batie es diu que ell es va pagar el seu tiket

El Batie,
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 14 D'OCTUBRE DE DOS MIL
TREZCE

Dia: 14 d'Octubre de 2013
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors

Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla lsern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.

IPG

IPG
PSOE
PSOE

PSOE
PP
PP
PP

La S_ecretària Interventora, Margalida Mulet Cañellas

ORDRE DEL DIA:

Aprobació inicial Reglament d'Ajudes dels Serveis Socials

Per part de la Senyora Isabel Martí r Regidora de Serveis socials del PSOE, es dona
compta de la conveniència de la tramitació i aprovació d'un Regalament d'ajudes
dels Serveis Socials que reguli el procediment de concessió d'ajudes econòmiques en

el Municipi de Puigpunyent, el qual ha estat informat favorablement per la CIAG en

data 11 d'octubre de 2013

Aquest Reglament diu el següent:

EXPOSICiÓ DE MOTIUS
'"

Els Serveis Socials Municipals treballen amb l'objectiu de garantir I'aten�q:e �s
necessitats bàsiques del conjunt de la població, especialment dels

COI.leï�·��b més/)0.:
dificultats d'inserció. Per això cal tenir en compte allò que estableix la Llei "2009r: �
de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears. En aquesta, s'estableixen . �rinol e c.

responsabilitat pública, universalitat i igualtat, equitat territorial, des �rali / I �desconcentració, planificació, coordinació, prevenció, globalitat, n�ali i ti;
integració, avaluació dels processos i els resultats, solidaritat, particip'GI��4Icí)'ica,_ "y_'::::
participació de la ciutadania en la programació, l'avaluació i el control)�_ffo _

nivells administratius de les Illes Balears, qualitat, intervenció comunitària, atenció
personalitzada, foment de l'autonomia personal i respecte pels drets de la persona.
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El sistema públic de serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions,
activitats, programes, projectes i equipaments destinats al benestar social de la

població, de titularitat del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars i de les
entitats locals, com també aquells que l'administració contracti amb les entitats
d'iniciativa social, mercantil o civil.

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

El sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per treballar en

coordinació, en col toborocló i amb el diàleg entre tots els actors que intervenen en el
procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials comunitaris i en serveis
socials especialitzats.

Els serveis socials comunitaris són el primer nivell del sistema públic de serveis socials.
Constitueixen el punt d'accés immediat als serveis socials i la garantia de proximitat a

les persones usuàries i als àmbits personal, familiar i social.

Els serveis socials comunitaris bàsics tenen un caràcter universal, obert. polivalent,
constitueixen el canal normal d'accés al sistema de serveis socials, i garanteixen la
universalitat del sistema i la seva proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i
social. Els serveis socials bàsics es desenvolupen des de centres de serveis socials
polivalents, mitjançant equips multidisciplinaris, integrats pel personal professional
necessari per complir les seves funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i
administratiu que s'estableixi per reglament.

TíTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. Objecte i Règim Jurídic

1. OBJECTE: Aquest Reglament té per objecte la regulació del procediment de
concessió d'ajudes econòmiques en el Municipi de Puigpunyent. Amb aquestes
Ajudes econòmiques es pretén donar suport a aquelles persones i famílies que no

tenen recursos econòmics per fer front a necessitats bàsiques en relació amb
l'alimentació, allotjament, vestimenta, educació i formació, atenció sanitària no

cobertes pels diferents sistemes públics, així com evitar les conseqüències físiques,
psíquiques i socials que la manca de recursos econòmics suficients provoca i que
afecten al normal desenvolupament de les persones en societat.

2. RÈGIM JURíDIC: La concessió de les ajudes econòmiques municipals per part dels
serveis Socials, es regiran de conformitat amb allò que estableix la normativa i les

disposicions que s'adoptin per a la seva aplicació i desplegament. En concret,
aquesta Ordenança se desplega d'acord amb les facultats que confereix a aquest
Ajuntament la normativa vigent, en particular l'article 25.2.k) i l'article 26.1.c) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, exercitant la potestat
normativa que regula l'article 84.1 de la Llei esmentada 7/1985. Així mateix, té en

compte allò que estableix la Llei 4/2009, d'll de juny, de Serveis Socials de les Illes
Balears, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia P

l'

.

Atenció a les persones en situació de dependència, aconseguint d'aquest "'�ra tF fi
iml?lantació efectiva d'un sistema per a l'autonomia i. atenció de la depe nc�� 0i,llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. � 1 �; '"Ò
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-El seu caràcter finalista, que s'han de destinar per satisfer la necessitat específicament
assenyalada en l'acord de reconeixement de l'ajuda, fet que s'ha d'acreditar. -

-El seu caràcter subsidiari, respecte d'altres prestacions econòmiques recone ,��
recognoscibles segons la legislació vigent. ;:..,'Y;� � �
-a seu caràcter personalíssim i intransferible. z; ��} �
-B seu caràcter transitori, i no periòdic. 2 c
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ARTICLE 2. Àmbit d'Aplicació
'

1. L'àmbit territorial d'aplicació d'aquest Reglament és el Terme Municipal de

Puigpunyent. L'àmbit funcional és l'atenció de situacions de necessitat bàsica de
caràcter urgent.

2. Són titulars del dret a accedir al sistema de serveis socials i per tant del dret
d' accedir a les ajudes d'urgència o emergència els espanyols, els nacionals de la resta
d'Estats membres de la Unió Europea i els estrangers residents, sempre que estiguin
empadronats en aquest municipi. La resta de persones que no tinguin la nacionalitat

espanyola es regiran d'acord amb allò que estableix la legislació estatal sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en els tractats
internacionals i en els convenis que s'estableixin amb el país d'origen. En tot cas, les

persones que estiguin en aquesta localitat en una situació d'urgència personal, familiar
o social, poden accedir a aquelles prestacions del sistema de serveis socials que
permetin atendre la situació esmentada. Els professionals municipals de serveis socials
valoraran la situació en funció de la seva gravetat, precarietat i peremptorietat.

3. L'accés a les ajudes té com a requisit no disposar de recursos propis suficients per
cobrir la necessitat objecte de l'ajuda sol·licitada, no tenir béns immobles o mobles
d'importància, amb excepció de l'habitatge d'ús habitual, la valoració, possibilitat de
venda o qualsevol altra forma d'explotació del qual, indiquin de manera notòria
l'existència de mitjans materials suficients per atendre per si mateix la necessitat per a

la qual sol ílctto l'ajuda.

ARTICLE 3. Definició
"' ili '£ i" b Jktt(

1. Es consideren ajudes d'urgència, als efectes d'aquest Reglament, aquelles
prestacions econòmiques de pagament únic i caràcter extraordinari destinades a

resoldre situacions puntuals d'emergència que afectin a persones o famílies a les quals
sobrevinguin situacions de necessitat en què estiguin privades dels mitjans de vida
primaris i imprescindibles, amb la finalitat de dispensar una atenció bàsica i urgent en

el moment en què aquelles es produeixin.

2. Les Ajudes d' Urgència o Emergència Social tenen el caràcter de subvencions
directes, destinades a aquelles persones que estiguin en una situació d'urgència
extrema o necessitat greu els recursos dels quals no els permetin fer front a les despeses
més imprescindibles per a la seva pròpia subsistència o la de la seva família.

3. Les Ajudes d'Urgència Social es caracteritzen per:
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ARTICLE 4. Objectius

1. La concessió d'ajudes d'urgència té com a objectiu primordial satisfer necessitats
puntuals i urgents, per, a partir de la solució d'aquesta situació, poder reconduir si és
possible les necessitats de qui pateix les necessitats que es cobreixen puntualment.
2. A partir de la concessió d'una ajuda d'urgència, s'obrirà un procés en què:
-S'analitzarà la realitat social individual per detectar les situacions de necessitat del
subjecte i elaborar l'estratègia més adequada per tal d'afavorir d'ara endavant el
benestar social i millorar la qualitat de vida.
-S'adoptaran les mesures oportunes per promoure l'autonomia personal, familiar del
beneficiari i família, mitjançant el desenvolupament de les seves capacitats.
-Es contribuirà al desenvolupament humà tot assegurant el dret dels ciutadans a viure
dignament durant totes les etapes de la seva vida.
-S'afavorirà, si escau, la integració social de les persones.

ARTICLE 5. Modalitats de prestacions

lo-TIPUS D'AJUDA:

Les ajudes d'urgència social que aquí es regulen es destinaran a la satisfacció d'una
necessitat primària i essencial per a la subsistència de la persona i de la seva unitat
familiar

Als efectes d'aquest reglament es consideraran situacions de necessitat extrema i
urgent sussceptibles de ser ateses mitjançant una ajuda d' Urgència Socialles següents:

Accés o manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades del
mateix.

-Lloguer endarrerits i lloguer habitual

-Reparacions o adaptació habitatge
-Pagament situacions llançaments i desnonaments

-Allotjament temporal, puntuals
-Adquisició d'equipament bàsic

-Facilitar l'accés a un habitatge
-Manteniment condicions mínimes d'higiene
-Garantir els subministraments bàsics

-Altes en els subministres

-Imposts municipals
Desemparament i manca de recursos de caràcter urgent
-Bestretes
-Enterraments beneficència

-Neteges xoc

-Trasllat situacions greus
Salut i atenció sanitària
-Tractaments terapèutics
-Odontòleg
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-Ulleres

-Ortopèdies i pròtesis
-Ajudes tècniques
-Medicació

Desplaçaments habituals

-Transeünts

-Altres (laboral, etc)
Necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i roba i calçat
-Alimentació i necessitats bàsiques de subsistència
-Alimentació dietes especials
-Alimentació infantil i bolquers
Atenció als infants

-Escoleta : Es concedirà una ajuda econòmica amb tots els casos que prèviament
compleixin amb els requisits exigits a excepció dels següents casos:

Casos de menors derivats directament del departament del menor.

Casos on el tècnic valori que hi ha un greu risc pels menors.

Amb aquest casos es pagarà el 100% de l'ajuda prèvia justificació de serveis
socials municipals.
-Material escolar i Llibres

-Transport
-Menjador Escolar

-Extraescolars i Lleure

Suport a la integració sociolaboral.

-Integració laboral (matriculacions i tallers escola d'adults).
-Integració social:

Ajudes per l'escola de musica: Aquestes es concediran sempre i quan sigui de

gran ajuda per l'usuari acudir a l'escola de musica i serà necessari un informe
favorable d'un professional competent ( metge, psicòleg, psiquiatre, pedagog ..... )

Ajudes per accedir a activitats esportives i instal·lacions municipals (piscina ... )

QUANTIES DE LES AJUDES

Cada tipologia d'ajut de l'article 5 i relacionades a l'annex II del present reglament
tindrà una quantia que es concretarà en funció de la urgència i la necessitat.
Les prestacions econòmiques de quantia variable i orientades a donar cobertura a la

integritat de la necessitat són el conjunt de les regulades a l'article 5.

-Accés o manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades del
mateix.

-Desemparament i manca de recursos de caràcter urgent
-Salut i atenció sanitària

-Desplaçaments habituals

-Necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i roba i calçat
-Atenció als infants

-Suport a la integració socio-laboral
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L'import de les prestacions econòmiques de quantia variable, estarà determinat pel
resultat de la suma de les puntuacions obtingudes al barem econòmic i a la valoració
social. Annex I
En el cas d'extrema i severa necessitat el import serà íntegrament finançat per part de
la Corporació.
AI tractar-se d'un dret discrecional, i no revissable per part del persona perceptora,
I' Ajuntament podrà revisar l'augment o disminució de les quanties màximes dels ajuts
en casos que així resti justificat per necessitats socials.

No són susceptibles d'aquesta ajuda:
-Les despeses derivades d'obligacions tributàries i deutes amb la Seguretat Social.
-Les despeses derivades de multes i altres sancions pecuniàries degudes al
incompliment d' ordenances municipals.
-Les despeses derivades del compliment d'una sentència judicial condemnatòria.

I ARTICLE 6. Condicions Generals

1. Les ajudes econòmiques es dirigeixen a aquelles persones i famílies que es troben en

situació de necessitat social i no tenen cobertura d' altres sistemes de protecció social.
2. Les prestacions tenen un caràcter voluntari, temporal i extraordinari. Fet que suposa
que les prestacions es concediran per un període de temps establert i que es poden
renovar si es mantenen les condicions en què es van concedir i sempre que s'hagi
complert el pla de treball.
3. Els/Les titulars de les ajudes econòmiques i altres membres de la unitat familiar de
convivència independent subscriuran amb els serveis socials un pla d'inserció en què
hi constin les intervencions o actuacions específiques en matèria d'inserció el contingut
del qual serà negociat.
4. Les ajudes econòmiques concedides no es poden invocar com a precedent.

5. Aquestes prestacions seran intransferibles, i per tant, no es poden oferir en garantia
d'obligacions, seran objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte,
llevat que sigui per al reintegrament de les prestacions indegudament percebudes, i/o
retenció o embarg, llevat dels supòsits i amb els límits que preveu la legislació general
de l'estat que sigui d'aplicació.
6. La concessió de les ajudes econòmiques s'ajustarà a la partida de despesa
corresponent. Això no obstant, si es produeix un increment de la demanda que generi
una despesa superior a la prevista, s'habilitarà la partida en la mesura que sigui
possible i necessària, sempre que existeixin recursos financers suficients per cobrirà
aquesta despesa d'acord a la legalitat vigent en matèria pressupostària.
7. Les situacions d'excepcionalitat que es puguin produir en relació amb conceptes no

contemplats o condicions per accedir a aquestes ajudes les recolliran els Serveis
Socials, per al seu estudi.
8. Els serveis socials comprovaran, pels mitjans oportuns, la situació econòmica, laboral
i social dels/de les sol ílcítonts. la destinació de les prestacions a I' objecte previs ;_'

-----.-...--fj-.• -,;:.
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ARTICLE 7. Destinataris i requisits

DESTINATARIS

1. Podran sol ·licitar les ajudes econòmiques les persones físiques, per si mateixes o per la
unitat familiar en situacions acreditades de greu necessitat i que reuneixen els requisits
que s'estableixen en el present reglament.
A tal efecte, s'entén com unitat familiar la constituïda per el/la sol·licitant i una o mes

persones que convisquin en el mateix domicili, unides per la relació conjugal o

anàloga, adoptiva.
L'acolliment legal o de fet de un menor o de una persona major per part de la unitat
familiar, donarà lloc al còmput com un membre mes de la mateixa

REQUISITS:

Les persones sol·licitants de les prestacions han de complir els següents requisits:
-Ser major de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver
iniciat el tràmit legal d' emancipació.
-Estar empadronades en el terme municipal de Puigpunyent més de 6 mesos.

-Podran accedir a les prestacions les persones i unitats familiars que no disposin
d'ingressos (descontant les despeses de vivenda) superiors al següents percentatjes del
IPREM per nombre de membres de la unitat familiar i de forma mensual.

N° de membres de la Percentatge IPREM Quantitat € IPREM
unitat familiar
1 50% 266.255
2 75% 399.38
3 100% 532.51
4

-
125% 665.63

5 150% 798.76
6 175% 931.89

-No disposar de béns mobles, immobles -diferents a l'habitatge habitual, envers els

quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit; ni rendes de l'activitat
econòmica, ni finalment rendes del capital. Amb caràcter general no disposar de

-

recursos alternatius que demostrin l'existència de mitjans suficients per atendre la
necessitat per a la qual se sol �icita l'ajut.
-No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que
puguin cobrir la necessitat sorgida.
-No haver sol iicitot ajut econòmic a aquesta Corporació en els darrers 6 mesos, a

excepció feta de casos que requereixin renovar I' atenció urgent i immediata o bé en

els casos de manca de resolució de la necessitat durant el primer atorgament de
prestació econòmica.

ARTICLE 8. Obligacions dels Destinataris

Son obligacions dels/de les titulars i dels membres de la unitat econ

convivència independent:
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-Acceptar ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics
d'ocupació o altres institucions competents, sempre que no s'acrediti impediment i a

discreció de l'informe tècnic de referència dels Equips bàsics d'atenció social.
-Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvis existents en la situació
social i econòmica de la persona o de la unitat convivència que pugin modificar les
circumstàncies que van donar lloc a la sol 'licitud i resolució.
-Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar (ajut al lloguer, medicaments,
aliments, etc.).
-Amb caràcter general l'atorgament de l'ajut resta condicionat a l'acceptació de

l'obligació de seguir un pla de treball individual i familiar per part de la persona
usuària,( pla de feina ANNEX III)
-Justificar l'ajuda mitjançant la presentació de factures acreditatives de la despesa.
-Comunicar als serveis socials de l'Ajuntament l'obtenció d'altres ajudes per a la
mateixa finalitat.
-Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï
I' Ajuntament de Puigpunyent i facilitar quanta informació i documentació li sigui
requerida.
-Reintegrar els imports concedits quan no s'apliquin per a les finalitats per a les quals es

van concedir.
-Mantenir l'empadronament i la residència efectiva en el municipi de Puigpunyent
durant el temps de percepció de l'ajuda.
-Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de l'ajuda i que
específicament s'estableixi en l'acord de concessió d'aquesta, i que serà proposada
conforme al criteri professional dels serveis socials municipals.

ARTICLE 9. Règim d'Incompatibilitats

Cap persona podrà ser beneficiària simultàniament de més d'una prestació per a la
mateixa finalitat, sigui quina sigui l'administració pública atorgant. Excepcionalment es

podran concedir ajudes quan les prestacions econòmiques o serveis que es rebin
d'altres ddministracions públiques no cobreixin la totalitat de l'import de la prestació
per a la qual es va sol·licitar l'ajuda.

En general, serà compatible el gaudi pel mateix beneficiari de diverses prestacions
econòmiques i la utilització gratuïta per part d'aquest dels serveis de les
administracions públiques o d'entitats privades finançades amb fons públics, quan
tinguin diferent naturalesa i responguin a diferents necessitats, dins dels límits i quanties
econòmiques establertes.

ARTICLE 10. Seguiment de les Ajudes

Els Serveis Socials seran els encarregats de fer el seguiment de les situacion

donada a aquestes i podran requerir als beneficiaris la informació o docume
necessària per a l'exercici d'aquesta funció de forma adequada.
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TíTOL II. NORMES DE PROCEDIMENT

ARTICLE 11. Sol -licitud

La sol ·licitud, es presentarà I' Ajuntament de Puigpunyent dirigit a Serveis Socials de
conformitat amb el model establert, sense perjudici d'allò que estableix l'article 38.4 de
la llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i
del procediment administratiu comú.

L'interessat o el seu representant legal han de signar aquestes la sol licltuds

ARTICLE 12. Documentació

1.- DOCUMENTACiÓ QUE HA D'ACOMPANYAR A lA SOL.LlCITUD

La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es

reclamarà, en cada cas, al sol ·licitant la necessària per a realitzar la valoració
econòmica i social d'una forma fidedigna.
Documentació general per a qualsevol tipus d'ajut

1 I Sol �icitud d'ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat
2 Certificat d'empadronament i de convivència on consti l'antiguitat.
3 Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar i , si s'escau,

certificat de discapacitat d'alguns dels seus membres:

4 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la
unitat convivència o documentació acreditativa de la identitat

5 En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola original i

fotocòpia del NIE, passaport o document que legalment els substitueixi.

6 Original i fotocòpia del Llibre de Família complert i. en el seu cas, sentència de

separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentaria i custodia
de fills.

7 Fotocòpia del títol de família nombrosa, en el cas que correspongui.
8 En el cas que el persona sol ·Iicitant o algun altre membre de la unitat

convivència estigui afectat per algun tipus de discapacitat o discapacitat física,
-

psíquica o sensorial, dictamen de valoració del grau de discapacitat certificat
per I'IBAS o òrgan o entitat que correspongui

9 En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat convivència, informes
mèdics o altres documents que ho acreditin.

10 Si en la unitat convivència hi ha algun cas d'acolliment el corresponent
document acreditatiu d'aquesta situació.

11 Certificat i fotocòpia de la targeta d'atur o millora de l'ocupació dels majors de
16 anys que es trobin en situació d'atur laboral. .-...,_

12 Certificat del SOIB que acrediti si perceben prestació per atur de
membres adults de la unitat convivència i de l'import de la prestació o,

cas certificat negatiu.
13 Certificat d'altes i baixes de la Seguretat Social dels membres adults de

convivència ( certificat de vida laboral)
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14 Original i fotocòpia de la declaració de la renta o certificat negatiu d' Hisenda
del darrer any.

15 Declaració jurada d'ingressos de la unitat convivència, segons model que es

facilita, únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la
impossibilitat d'aportar la documentació requerida en l'apartat anterior (
Declaració de renda).

16 En el cas de treballadors per compte aliena: original i fotocòpia del contracte de
treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat
laboral

17 Certificat de percebre o no pensions de I' Administració Pública i en cas afirmatiu
de la seva quantia

18 Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de tots
els comptes oberts a nom del persona sol ·Iicitant

19 Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l'habitatge,
últims rebuts de préstecs bancaris, despeses d'aigua, llum i gas ...

20 En cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d'interposició de
la demanda, la sentència judicial o altres documents que demostrin aquesta
situació.

21 Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments ( en cas de
separació i quan no es compleix aquesta mesura).

22 Declaració de responsabilitat ( inclosa en la sol licitud] en la que es faci constar:

Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d'altre organisme, públic o privat. En cas

contrari, haurà d'indicar les que hagi sol·licitat i l'import de les rebudes.

-Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest
Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa

que ho motiva.

-Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de I' habitatge habitual,
sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre
que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venta,
indiqui l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es

sol·licita l'ajut. En cas contrari, indicar quins.
-Que autoritza expressament a l'administració municipal per recollir qualsevol
tipus d'informació que pugui obrar en el seu poder o sol ilcitor-lo a altres
administracions.

23 Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol �icitud

pugui ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel
personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social o aportada per
la persona interessada si ho considera convenient.

2.- DOCUMENTACiÓ ESPEcíFICA:
Altres documents específics segons les circumstàncies o necessitat.

Per a l'accés a determinades ajudes econòmiques serà necessari aportar, a m

documentació general, la documentació específica que correspongui, per exe
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-Justificant acreditatiu del deute de l'habitatge.
-Contracte i factures de lloguer.
-Justificant de reserva de pis de lloguer.

-Resolució judicial acordant el desnonament o l'embargament de
l'habitatge.

-Fotocòpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca.
-Sol Iicitud d'habitatge de titularitat pública.

-Per l'adquisició de llibres i material escolar: document del centre escolar indicant els
llibres i material necessaris. Serà també precís demostrar la sol ücttud de beca de llibres
i la resolució de la Comunitat Autònoma, en el seu cas.

-Pel pagament de menjador escolar: certificat d'escolarització del centre escolar i del
cost del menjador escolar. Serà també precís demostrar la sol 'Iicitud de beca de
menjador escolar i consignar si gaudeix o no de la beca de la Comunitat Autònoma,
en el seu cas.

-Pel pagament de llum, aigua i gas, allotjament temporal i comunitat serà necessari
aportar (factures, avís de tall del subministrament elèctric o d'aigua per manca de
pagament)
-processos terapèutics, i activitats extraescolars un informe del professional de
referència.

- Escola bressol es necessari aportar rebuts o factures.
- Per las ajudes d'ulleres, ortopèdies, compra de rnobiliori. electrodomèstics bàsics,
condicionament sanitari i reparacions de l'habitatge habitual: dos pressupostos i
factures.

-Ajuda destinada a millorar les condicions d'habitabilitat de l'habitatge habitual:
aportar dos pressupostos d'obres i/o compres a realitzar.

-Per les ajudes de tractaments mèdics, pròtesis, ajudes tècniques complementaries o

qualsevol altre tipus de prestació que cobreixi la Seguretat Social o altre entitat
competent: Informe mèdic o prescripció facultativa de la Sanitat Pública que justifiqui
la necessitat en cada cas, justificants de cites mèdiques i assistència al servei, dos
pressupostos i sol 'licitud de la prestació davant aquests organismes i resposta negativa
a la mateixa.

-Per l'ajuda individual per promoure i facilitar la integració sociolaboral: document dels
centres on es realitzaran els processos formatius, indicant les despeses que implica
l'assistència als cursos.

-Atès el caràcter d'aquestes ajudes, excepcionalment s'admetran altres formes de

justificació que els Serveis Socials d'atenció primària i la intervenció municipal
valoraran.

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

-Per ajuda econòmica de pagament d'habitatge habitual, dependent del motiu de la

prestació i a determinar pel personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció
social:

3.- PROTECCiÓ DE DADES.

en tot cas allò que estableix Llei Orgànica de Protecció de Dades. El sol ·licit
signar l'autorització expressa de tractament de dades de caràcter personal.

ACTA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 14/10/2013 166



0606464

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

I ARTICLE 13. Instrucció i Resolució de l'Expedient

EL PROCEDIMENT DE CONCESSiÓ

L'òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les ajudes
sol ficltodes és l' Alcaldia-Presidència que podrà delegar aquesta facultat el/la
regidor/ra de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Puigpunyent.

PROCEDIMENT NORMALITZAT DE LES AJUDES:

-Els ciutadans podran sol Iicitor les ajudes al servei per pròpia iniciativa, o bé seran

tramitades a proposta de la regidoria de benestar social o del professional de
referència quant es tracti de persones amb les que ja s'està efectuant una intervenció
social o professional.
-Les ajudes són tramitades pel Treballador/a Social dels Serveis Socials de l' Ajuntament
de Puigpunyent.
-Una vegada rebuda la sollicitud. en el cas que no s'hagi aportat tota la
documentació necessària, és requerirà al sol �icitant que l' aporti en un termini de 15
dies hàbils, informant que l'incompliment del requeriment suposarà l'arxiu de
l'expedient sense més tràmits.
-En el termini de quinze dies hàbils des de la recepció completa de la documentació
necessària s'emetrà informe per part del treballador/a social, en el que es proposarà la
concessió o no de l'ajuda sol Ilcltcdo. i, en el seu cas, de la quantia de l'ajuda.
-La resolució de la concessió d'ajuda serà del batle/batlessa o del regidoria delegat
de l' Àrea de Serveis Socials, atorgant o denegant l'ajuda; ambdós participaran
igualment del deure de mantenir en secret, al qual està obligat/a per ètica
professional el treballador/a social. No es farà publicitat de les ajudes concedides, atès
al que disposa l' article 18.3 de la Llei 38/2003 de 1 7 de novembre, general de
subvencions, en relació amb l'article 7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel que s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.
-Una vegada resolt per l'autoritat resolutòria l'expedient, es comunicarà per escrit al
sollicltont. indicant-se la quantia i condicions de l'ajuda ( concepte, utilització de la

prestació, duració i pla de treball, si n'és el cas), així com els recursos administratius i

jurídics en el cas de desitjar la impugnació de l'acord.
-Posteriorment es presentarà al departament d'intervenció la resolució de la regidoria
de Serveis Socials perquè es pugui fer efectiu el pagament de la quantia concedida
d'acord amb les condicions que s'estableixin.
-L'abonament de l'ajuda es pot realitzar directament al destinatari, o a l'entitat
prestadora del servei o be motiu de subvenció.
-En casos de les ajudes periòdiques el tècnic valorarà la temporalització de l'ajuda.

IARTICLE 14. Valoració de l'expedient
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-La justificació de l'ajuda es realitzarà en el termini màxim de/d' un mes des de la seva

concessió, mitjançant la presentació de factures, rebuts o justificants que acreditin de
forma fefaent les despeses realitzades.
-Les factures i justificants presentats als efectes de la justificació han de ser originals i
contenir, com a mínim, les dades del seu emissor i destinatari, on farà constar el seu

número d'identificació fiscal, el bé o servei objecte de la contraprestació i l'import
d'aquest, amb indicació de la part corresponent a l'IVA, i la data d'expedició
d'aquesta.

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ARTICLE 15. Justificació

-En la resolució de concessió s'expressarà l'obligació del/de la beneficiari/beneficiària
de justificar l'aplicació de l'ajuda a la situació de necessitat a què s'orientava.

-Atès el caràcter d'aquestes ajudes, excepcionalment s'admetran altres formes de

justificació que els Serveis Socials de Base i la Intervenció Municipal valoraran.
Per a l'accés a determinades ajudes econòmiques serà necessari aportar, a més de la
documentació general, la documentació específica que correspongui,segons l'article
12.

, ARTICLE 16. Denegació de la Prestació

La denegació de les sol ·Iicituds, que ha de ser motivada, serà procedent per alguna
de les causes següents:

-No complir els requisits exigits
-Negativa a subscriure i negociar un conveni d'inserció
-Poder satisfer adequadament les necessitats per si mateix i/o amb el suport del
seus familiars, representant legal o guardadors de fet.

-Correspon l'atenció del sol.licitant a un altre administració publica a causa de la
naturalesa de la prestació o por raó de residència.
-Per constar en el seu expedient personal no complir, amb les obligacions mínimes
imposades en l'acord i conveni de concessió, en altres ocasions en què s'hagin
concedit ajudes puntuals d'emergència.
-Per qualsevol altra causa degudament motivada.

I ARTICLE 17., Suspensió de la Prestació

La suspensió de la prestació pot ser motivada per la pèrdua temporal d'alguns dels
requisits d'aquesta o per l'incompliment de les obligacions del destinatari/a que
preveu l'article 8 d'aquesta Ordenança.

La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que l'hagin ocasionat
durant un període continuat màxim de 3 mesos; transcorregut quest temps es

procedirà a l'extinció del dret a la prestació.

ARTICLE 18. Modificació de la Prestació

La prestació es pot modificar per:
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-Modificació del nombre de membres de la unitat econòmica de convivència
independent.
-Modificació dels recursos que s'hagin utilitzat de base per al càlcul de la prestació.

I ARTICLE 19. Extinció de la Prestaci�

I I
I

Es produirà l'extinció de la prestació pels motius següents:
-Per mort, renúncia o trasllat del sol·licitant fora del municipi de Puigpunyent
-Per la desaparició de la situació de necessitat.
-Per ocultament o falsedat en les dades que han s'han tingut en compte per concedir
la prestació.
-Per la pèrdua d'alguns dels requisits o condicions exigides per ser beneficiari de la
prestació.
-Por no destinar la prestació a l'objecte d'aquesta.
-Per manteniment d'una situació de suspensió per un període continuat superior a 3
mesos.

Independentment que s'hagi iniciat o no un procediment d'extinció, bé d'ofici o a

instància de part es pot procedir a la suspensió cautelar del pagament de la prestació
quan es detectin, en la unitat econòmica de convivència independent, indicis d'una
situació que impliqui la pèrdua d'algun dels requisits exigits per al reconeixement o

manteniment d'aquesta.

S'ha de resoldre sobre el manteniment, suspensió o extinció de la prestació en un

termini màxim de tres mesos des de l'adopció de la suspensió cautelar.

I ARTICLE 21". Óesisti�ent i Renúncia

La persona sol iicitont pot desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret, a la

prestació reconeguda, mitjançant escrit dirigit a l' Ajuntament. Aquest dictarà resolució
on s'expressi la circumstància en què concorre tot indicant els fets produïts i les normes

aplicables.

ARTICLE 22. Reintegrament

Es reintegraran les quantitats obtingudes en concepte d'Ajuda d'Emergència Social,
amb l'exigència de l'interès de demora establert legalment, en els casos següents:

-Obtenir l'ajuda falsejant i ocultant dades que haguessin determinat la seva

denegació.
-Destinar l'ajuda a altres fins diferents d'aquells que es van especificar en la resolució
de concessió.
-No justificar l'aplicació de l' Ajuda, o justificar-la fora de termini.
-En la resta de supòsits que preveu la legislació reguladora de subvencions.

ARTICLE 23. Procediment d'Urgència
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la major rapidesa possible sens perjudici de l'adopció de les mesures necessàries que
garanteixin la seva finalitat i l'aprovació posterior de l'òrgan competent.

I TíTOL III. POTESTAT SANCIONADORA, I,NFRA�CIONS I SANCIOt-lS

I ARTICLE 24. Polestat Sancionadora

La potestat sancionadora correspon a l' Alcalde, dins de l'àmbit de les seves

competències, sens perjudici de comunicar si escau a les Autoritats Governatives i
judicials, en el cas que puguin constituir un objecte constitutiu de delicte o manca

de les conductes i infraccions la sanció i inspecció de les quals tinguin atribuïdes
legalment o reglamentàriament, sempre amb incoació prèvia de l'expedient
administratiu corresponent. de conformitat amb l'article 17 del Reial Decret
1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment per a
l' Exercici de la Potestat Sancionadora, els articles 80, 127 i següents de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú i els articles 100 i següents de la Llei 4/2009, d' 11 de
juny, de Serveis Socials de les Illes Balears.

Constitueixen infracció administrativa les vulneracions dels deures i de les obligacions
que el present Reglament fixa per als usuaris i usuàries de les prestacions de serveis
socials.

Són faltes lleus les infraccions que no estan qualificades com a greus o molt greus.

-No facilitar informació sobre els canvis en la situació personal, familiar, econòmica i
social
-No complir els acords relacionats amb el servei concedit.
-No destinar la prestació a la finalitat per a la qual va ser concedida.
-No comunicar als responsables del servei l'absència del domicili, sense una justificació
vinculada a una incidència.

Són faltes greus:

-Lo comissió de dues faltes lleus en el període de sis mesos.

-No comparèixer davant l'òrgan que li ha atorgat el servei.
-Lo manca de respecte al personal que presta el servei.
-No utilitzar amb responsabilitat i cura el material que li sigui subministrat.

Són faltes molt greus:

-La comissió de dues faltes greus en el període de sis mesos

-L'agressió física o psicològica al personal que presta el servei.

-L'incompliment dolós dels compromisos acordats.
-Lo falsedat en la documentació presentada o la ocultació d'informació prior
a la prestació del servei.
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1.Les infraccions lleus es poden sancionar amb una amonestación o una multa per un

import de fins a la meitat de l'indicador public de renda d'efectes múltiples( IPREM).

2.Les infraccions greus es poden sancionar amb la suspensió de la condició de persona
usuaria o beneficiaria de la prestación, o amb el tresllat a un altre centre, per un

periode màxim de 12 mesos.

3.Les infraccions molt greus es poden sancionar amb l'extinció de la prestación o del
servei o amb el trasllat definitiu.

Per aplicar les sancions es té en compte allò que estableix l'article 61 i següents de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

I ARTICLE 27. Prescripció £ ..

Les infraccions administratives molt greus tipificades en aquest Reglament prescriuen
als quatre anys; les greus, als tres anys; i les lleus, a l'any. Aquest termini comença a

comptar des de la data en què es produeix la infracció.

Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als quatre anys; les greus,
als tres anys; i les lleus, a l'any. Aquest termini comença a comptar des del dia següent
en què la resolució per la qual s'imposa la sanció sigui ferma.

I DISPOSICiÓ TRANSITÒRIA

Aquest Reglament, entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació íntegra en el
BOCAIB de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei Reguladora de les Bases
del Règim Local, i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

L' Alcaldia està facultada per dictar les disposicions internes que siguin
necessàries per al desplegament i aplicació d'aquesta norma, sempre que no suposi la
seva modificació; es comunicarà a la Comissió Informativa corresponent.

Per part del Sr Deudero del PP es fa la matitzatció de que durant tot el temps en

el qual s'ha procedit a la redacció del Reglament, no s'ha comunicat al PP a l'objecte
de poder-hi fer feina conjunta
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El Senyor Toni Marí del PSOE manifesta que en quant al pressupost enguany es de
20.000 € però per l'any que ve no se sap. Es tracta d'un Reglament estrictament Tècnic
simplement que no entra amb altres qüestions.

Per part de la Sra. Maria Teresa Pons, es fa constar que es va oferir que hauria una

Comissió conjunta per tal d'aprovar aquest Reglament cosa que no s'ha fet

Acabat el torn de debat, i amb els vots favorables del Sr. Gabriel Ferrà Martorell
, Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, Sr. Toni Marí

Ensenyat, Sr. Victor Douat Rigo i Sra. Isabel Martin Roman del PSOE, i les abstencions del
Sr. Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP, per part d'aquest
Ajuntament es va

ACORDAR

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d' Ajudes dels Serveis Socials de
I' Ajuntament de Puigpunyent

Segon.- En compliment del que disposa l'article 102.0) de la llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet l'esmentat acord
a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de el següent
al de publicació d'aquest anunci al BOIB; termini durant el que els ciutadans i persones
legítimament interessades poden examinar l'expedient i formular les reclamacions,
objeccions o observacions que estimin pertinents.

Tercer.- Aixó mateix es concedeix audiencia a les Asociacions veïnals i de
defensa de les persones consumidores i usuarias del terme municipal de Puigpunyent,
que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Asociacions veïnals i que els seus fins

tinguin una relació directa amb l'objecte d'aque4sta disposició a l'efecte de

presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents
acords i la tramesa d'una còpia del text íntegre del Reglament

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

Quart.- En cas de no presentar-se al ieqocions ni suggeriments el Reglament
s'entendrà definitivament aprovat comunicant-se a la Delegació del Govern, Govern
de les Illes Balears i Consell de Mallorca en compliment del que preveuen els articles
103 en relació al 113 de llei 20/2006 i un cop transcorregut el termini fixat a l'article 113
es publicarà el Reglament íntegrament al BOIB a l'efecte de la seva entrada en vigor
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Per part del Senyor Batie, s'explica que donat les necessitats de reestructuració
del Govern Municipal, es fa necessari un canvi en la Regidora que fins ara ocupava el
seu càrrec en règim de dedicació parcial

Vist l'expedient instruït a l'efecte, l'informe favorable de la CIAG de data 10
d'octubre de 2013, així com l'article 74 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, es proposa que per part d'aquesta
Corporació, s'acordi:

Primer: Determinar que la Sra Maria Lluïsa Pla Isern exercirà el seu càrrec de
regidora en règim de dedicació parcial de 10 hores setmanals, fixant-se la seva

retribució en la quantitat de 9.100,68 € bruta anual, dividida en dotze pagues.

Segon: Significar que aquesta dedicació parcial, assortirà efectes a partir del
dia 15 d'Octubre de 2013

Tercer: Determinar que l'Ajuntament de Puigpunyent, donarà d'alta a la
Seguretat Social al Senyora Maria Lluïsa Pla Isern, assumint el pagament de les quotes
empresarials que corresponguin

Quart: Les retribucions que es fixen en aquest acord seran incrementades
anualment de conformitat amb les determinacions de les Lleis de pressupostos
generals de l'Estat per al personal al servei de les Administracions Públiques.

Quint: Publicar aquest acord en BOIB i tauler d'edictes de la Casa Consistorial,
en compliment de l'article 75 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de

Régim Local

Passada la proposta a votació, aquesta es acordada amb els vots favorables
del Sr. Gabriel Ferrà Martorell ,Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla
Isern de lPG, Sr. Toni Marí Ensenyat, Sr. Victor Douat Rigo i Sra. Isabel Martin Roman del
PSOE, i les abstencions del Sr. Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó
del PP.

El Senyor Deudero explica la seva abstenció en el sentit de que aquesta
reestructuració obeeix a pactes a l'equip de govern, per la qual cosa no hi pot votar a

favor

Canvi de Regidora a percebre la Dedicació Exclusiva acordada per aquest
Ajuntament

Per les mateixes raons que al punt anterior, vist l'expedient instruït a l'efecte,
l'informe favorable de la ClAG de data 10 d'octubre de 2013, així com l'article 74 de la
Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears , es

proposa pel Senyor Batie que per part d'aquesta Corporació, s'acordi:

Primer: Determinar que la Sra Maria Isabel Martin Roman, exercirà el
de regidora en règim de dedicació exclusiva, fixant-se la seva

quantitat de 36.402,96 € bruta anual, dividida en dotze pagues.

Segon: Significar que aquesta dedicació exclusiva, assortirà efectes
dia 15 d'Octubre de 2013
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Tercer: Determinar que l'Ajuntament de Puigpunyent, donarà d'alta a la

Seguretat Social al Senyora Maria Isabel Martin Romón, assumint el pagament de les

quotes empresarials que corresponguin

Quart: Les retribucions que es fixen en aquest acord seran incrementades
anualment de conformitat amb les determinacions de les Lleis de pressupostos
generals de l'Estat per al personal al servei de les Administracions Públiques.

Quint: Publicar aquest acord en BOIB i tauler d'edictes de la Casa Consistorial,
en compliment de l'article 75 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de

Régim Local

Passada la proposta a votació, aquesta es acordada amb els vots favorables
del Sr. Gabriel Ferrà Martorell ,Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla
Isern de lPG, Sr. Toni Marí Ensenyat, Sr. Victor Douat Rigo i Sra. Isabel Martin Roman del
PSOE, i les abstencions del Sr. Antonio Deudero Mayons i Sra. Maria Teresa Pons Picó
del PP.

El Senyor Deudero explica la seva abstenció per les mateixes raons que al punt
anterior

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

La Secretària InterventorEl Batie,
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 29 D'OCTUBRE DE DOS MIL TREZCE

Dia: 29 d'Octubre de 2013
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors

Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.

IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
PP

La Secretària Interventora, Margalida Mulet Cañellas

Justifica la seva absència Sra. Margalida Morell Martorell IPG

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les Actes de les sessions dels dies 24-09-2013 i 14-10-2013

A I' Acta del di 24 de Setembre s'inclou la contestació del Sr Batie a la pregunta del
Sr Antonio Deudero del PP en relació a la exposició pública al BOIB, de data 10de
setembre de 2013, sobre l'aprovació inicial del catàleg de patrimoni històric del
municipi de Puigpunyent, que diu:

". En relació a la pregunta formulada al Ple de la Corporació en data 12 de
setembre de 2013 per part del Sr. Antonio Deudero Mayons, regidor electe del grup
municipal Partit Popular a l'ajuntament de Puigpunyent, relativa a la sol �icitud de
resposta escrita en relació a la exposició pública al BOIB, de data 10de setembre de
2013, sobre l'aprovació inicial del catàleg de patrimoni històric del municipi de
Puigpunyent, se li comunica el següent:

En data 31 de juliol de 2012, el Ple va aprovar inicialment l'adaptació del
Catàleg de Patrimoni Històric del municipi de Puigpunyent al Pla Territorial de Mallorca,
acord que va ser publicat al BOIB en data 25 d'agost de 2012 per tal de donar-li
publicitat i que qualsevol persona interessada pogués presentar recia . cion�, -W"al·le�,?cions si ho ,cons!derava oportú .. A�b la pu?lic:ació al BOI� es v jarantir 'la (���publ��ltat del Cataleg I una �:gada finalitzat el tròrnit d'al ieqocions <v.;va QlPJ��:X(;;w;:

j;.¢\
provisionolrnent pel Ple en sessro celebrada en data 29 de gener de 201 . � r

....��: (if S
La tramitació administrativa pel que fa a I' Ajuntament es donava per fi 'tzadd�g�l�la remissió de la documentació al Consell Insular per a la seva aprovacio ,ef&itiva. Si

,
":,

bé, alhora de remetre la documentació el Consell Insular, aquest va a �f.g1l�4.........�
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mancava l'anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial en un diari de major
circulació de la província, argumentant que la tramitació del Catàleg de Patrimoni
Històric es regeix per l'article 149 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual
s'estableix el reglament de planejament urbanístic (en endavant RP) i que remet, pel
que fa a la seva tramitació, aprovació i publicació als articles 127 a 130 i 132 a 134 de
la mateixa norma.

Concretament l'article 128 del RP estableix que una vegada aprovat inicialment, en

aquest supòsit el Catàleg, es sotmetrà a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la província i en un dels diaris de major circulació de la província.

Atès que, per tal de que el Conseilinsular aprovi definitivament el Catàleg és necessari

corregir aquesta absència de tràmit administratiu, és per la qual cosa que s'ha fet una

nova exposició pública de l'aprovació inicial al BOIB i a un dels diaris de major
circulació de la província.

Es tracta d'una errada administrativa que no afecta a la tasca tècnica realitzada per
l'empresa encarregada de elaborar el Catàleg, i les conseqüències econòmiques
derivades d' aquest tràmit són únicament les derivades de la nova exposició pública al
BOIB. "

2.- Aprovació definitiva inclusió a l'inventari de Bens de camins publics segons
aprovació inicial del dia 26 de Març de 2013

Per part del Senyor Batie, se efectua la següent proposta:

La regulació detallada del inventari i registre de béns de les corporacions locals
es troba en els articles 17 a 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat pel
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny.

Precisament, en tractar de l'inventari dels Béns Immobles, l'article 20 de
I'esmenta't Reglament de Béns de les Entitats Locals, estableix les dades que haurà

d'expressar i, concretament pel que fa a les vies públiques, l'apartat g) d'aquest
article 20, especifica que hauran de constar les dades necessàries per a la seva

individualització, amb especial referència als seus límits, longitud i amplària.

Esposada a informació pública, per termini de trenta dies comptats a partir del
dia 9 de maig de 2013, per publicació al BOIB número 66 la relació de camins

municipals que consten al Catàleg de Camins del Terme Municipal de Puigpunyent,
segons acord adoptat en data 26 de Març de 2013 i una vegada transcorregut
aquest termini, sense que s'hagin presentat suggeriments, al {eqoclons o reclamacions,
per part d'aquesta CIAG i per unanimitat es proposa a I' Ajuntament Plenari el següent
acord:

1.-

Camí Vell d'Esteliencs
Camí de Puigpunyent a Galilea
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Camí de Puigpunyent a Calvià
Comí de Superna
Comí de so Campaneta al Coll d'Esteliencs
Comí Vell de Palma
Camí de Sa Mola Petita/Camí de Sa Font
Camí des Grau de son Martí/Camí de Puigpunyent a Capdellà
Camí des Coverany
Comí de Son Puig

2.- Publicar el present acord al BOCAIB als efectes oportuns

Dita proposta es aprovada per unanimitat

3.- Inclusió a l'inventari dels vehicles de protecció civil

Per part del Senyor Batie s'efectua la següent proposta:

Vist l'escrit del Govern de les Illes Balears de data 15 de Gener RE 95 de 18 de
Gener, al qual se comunica a aquest Ajuntament que, en virtut del conveni de
col·laboració signat en data 21 de juny de 2013 es va cedir un vehicle Nissan pick up
matricula 9825 CGM i també un vehicle Land Rover matricula IB 8227AT ambdós per
protecció civil, per part d'aquesta CDIAG i per unanimitat es proposa a l'Ajuntament
de conformitat els articles 1 7 a 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat
pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny,

1.- Incloure a l'inventari de Bens Municipals ambdós vehicles destinats a

protecció civil d'aquest Municipi
2.- Publicar el present acord al BOIB per termini d'un mes a efectes de

reclamacions i al �egacions, significant que, en cas de que no es presenti cap, aquest
acord serà elevat a definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord

Dita proposta es aprovada per unanimitat

4.- Aprovació festes locals pel2014

Vist l'escrit de la Conselleria d'Economia i Competitivitat, direcció general de
treball i salut laboral, de data 14 d'octubre de 2013 RE 1478, pel qual es comunica el
calendari laboral per l'any 2014 de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998
de 31 de juliol, d'acord al que disposa l'article 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de
juliol, per part d'aquesta CIAG i per unanimitat es proposa al' Ajuntament Plenari,
l'adopció del següent acord:

1.- Elegir el dia 21 d'abril, dilluns de Pascua i el dia 8 de Setembre, Festa Patronal
del nucli de Galilea, com a festes locals d'àmbit municipal

Dita proposta es aprovada per unanimitat
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5.- Modificació de la plantilla a efectes de la Llei 4/2013 de 17 de Juliol de Coordinació
de Policies Locals

Per part del Senyor Batie s'efectua la següent proposta:

Vista la Disposició transitòria primera de la Llei 4/2013 de 17 de Juliol de
Coordinació de Policies Locals per la qual el policies auxiliars passaran a integrar-se al
grup Cl en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei, sense

que això impliqui necessàriament un increment del gasto públic ni modificació de les
retribucions totals anuals dels afectat al moment de la reclasificacio , per part
d'aquesta CIAG i per unanimitat es proposa a l'Ajuntament Plenari l'adopció del
següent acord:

1.- Integrar la plantilla dels policies auxiliars d'aquest Ajuntament al grup Cl, sense que
això impliqui necessàriament un increment del gasto públic ni modificació de les
retribucions totals anuals sempre i quant comptin amb la titulació requerida pel grup
corresponent. En cas contrari s'entendran inclosos amb aquesta categoria només a

efectes retributius

2.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes oportuns.

Dita proposta es aprovada per unanimitat

Per part del Sr Deudero es manifesta que per part de la Conselleria de la Funció
Pública s'està fent un esforç a l'hora de classificar el personal al servei de
l'administració en la CAlB, estandarditzant al màxim possible en relació als seus estudis i
titulació d' accés a la plaça

6.- Expedient Suplement i Modificació de Crèdits

Modificacions de crèdit

Vista la proposta de la Regidora d'Hisenda Sra. Margalida Morell sobre les
modificacions de crèdits necessàries al Pressupost Municipal Ordinari pel 2014, per
transferència de crèdits consistents en la relació que s'adjunta, per part d'aquest CIAG
examinada que la seva aprovació correspon al Ple de la Corporació, per produir-se
entre partides pressupostàries que pertanyen a diferents grups i que la Intervenció
municipal ha informat favorablement la proposta i consta a l'expedient tramitat a

l'efecte certificació acreditativa de l'existència, suficiència i disponibilitat dels crèdits la
seva minoració es pretén.
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011 31900 ALTRES DESPESES FINANCERES -5.500,00
011 31000 INTERESSOS PRÉSTECS -4.500,00
155 64800 LEASING MINICARREGADORA -706.75
161 64100 APLICACiÓ INFORMATICA GESTiÓ AlGUES -3.121,03
162 63300 SISTEMA VIGILANCIA PARC VERD -5.840,83
232 48003 FONS SOCIAL FER FRONT DIFICULTATS ECONÒMIQUES -6.000,00
233 16000 SEGURETAT SOCIAL -1.200,00
323 48003 ESCOLA DE MÚSICA -1.300,00
334 48900 PATRONAT DE CULTURA -1.000,00
334 62302 MILLORES INFRAESTRUCTURES JUVENILS -18.500,00

-47.668,61

132 12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES POLICIA LOCAL 5.000,00
132 15000 PRODUCTIVITAT POLICIA LOCAL 3.767,36
132 21400 REPARACiÓ MATERIAL DE TRANSPORT 3.823,43
155 22000 MATERIAL ORDINARI 3.377,89
155 22799 TREBALLS EMPRESES EXTERNES 2.467,29
342 21201 MANTENIMENT I CONSERVACiÓ PISCINA 1.924.73
312 21200 CONSERVACiÓ I MANTENIMENT U.B.S. 520,77
452 21000 CONSERVACiÓ I MANTENIMENT 12.793,38
920 12100 PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS COMP. 5.261,12
920 22000 MATERIAL D'OFICINA 2.500,00
920 22100 ELECTRICITAT CASA CONSISTORIAL 1.300,00
920 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 1.347,57
920 22604 JURíDICS, CONTENCIOSOS 3.585,07

47.668,61

Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 158.2 de la Llei 39/88, de 28
de desembre, l'expedient de modificació de crèdit estarà exposat durant un termini
de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent a la data d'inserció del present
anunci en el B.O.C.A.I.B., durant el qual els interessats ho podran examinar l. si
escau, presentar reclamacions davant el Ple.

Transcorregut el termini anterior i en cas de que no es presenti cap reclamació
es considerarà definitivament aprovada la modificació de crèdit.

En cas contrari, el Ple dispondrà d'un termini d'un mes per a resoldre'ls, que es

contarà a partir del dia següent a la finalització de l'exposició al públic.

Per part del Senyor Deudero del PP es manifesta que la present modif
crèdit ha estat a instàncies de l'equip de govern, per la qual cosa al no .

consensuades s'abstendran §
::J
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Sr. Antonio Deudero Mayons, Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sr. José Frias Cano del
PP

7.- Moció del grup IPG per a l'aprovació d'una declaració institucional en

reconeixement a la reivindicació i mobilització de la comunitat educativa de les Illes
Balears, i en contra de l'aprovació de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat
Educativa

El Partit Independent de Puigpunyent i Galilea presenta al Ple de I' Ajuntament
de Puigpunyent la següent

MOCiÓ

Per a l'aprovació d'una declaració institucional en reconeixement a la
reivindicació i mobilització de la comunitat educativa de les Illes Balears, i en contra de
l'aprovació de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa.

A les Illes Balears, durant les darreres tres dècades s'ha construït
progressivament un model d'escola pública i d'ensenyament basat en la confluència i
el consens dels diversos sectors que constitueixen la comunitat educativa. Aquest
model d'escola ha fomentat la qualitat educativa sense deixar de garantir la cohesió
social en un context sovint difícil de desequilibris econòmics i de notables sacsejades
demogràfiques.

Un destacat component d'aquest model d'escola ha estat el col íectlu docent
que, amb més o menys suport institucional, ha demostrat la voluntat i la capacitat
d'adaptar el model d'ensenyament als canvis socials que s'han produït a les nostres
illes i als reptes de futur que es presenten a tota societat moderna i avançada.

El consens acadèmic, social i polític sobre aquest model d'escola pública, fins
ara pràcticament unànime, s'ha vist trencat aquests darrers anys per la imposició de
normes i decrets que no han estat participats ni consensuats pels principals actors de la
comunitat educativa (docents, pedagogs, consells escolars, associacions professionals,
institucions acadèmiques ... ). Tot plegat ha generat una situació de reivindicació i
protesta que s'ha estès a tota la comunitat i sector educatiu (docents, fcmílies.
associacions de directius, associació d'inspectors, associacions professionals, sindicats,

_

Universitat, experts en pedagogia, associacions de mares i pares, etc.).

El diumenge 29 de setembre es varen concentrar als carrers de Palma i de les
principals ciutats de les nostres illes més de 100.000 persones preocupades per la
situació educativa i en contra de les darreres normatives en matèria d'educació. Una
mobilització ciutadana mai vista a la nostra comunitat i sense precedents.

Volem mostrar també, el nostre rebuig a la nova Llei d'educació, la LOMCE, per
els següents motius:

-. Eliminarà el model d'immersió lingüística, present a les Illes Balears de��"1més de 30 anys, i que ha garantit els drets i deures dels ciutadans davant la ���cf� �:._�
Catalana. El Govern espanyol determinarà ara els continguts i hores le

.

s d "':�,�

,��l'assignatura de Llengua Castellana, que és considerada troncal. El català és go -

.

e
la condició de matèria d'especialitat (no troncal). ,$

(il ��/I¿��
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a una petició històrica de l'Església Catòlica, davant la caiguda d'un 10% de les
matriculacions. L'Educació per a la Ciutadania deixa d'existir i s'estableix una

alternativa a la Religió: Valors culturals i socials en Primària, i Valors ètics en Secundària.
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-. Les Comunitats Autònomes solament podran decidir els continguts i horaris de
les assignatures anomenades d'especialitat (Educació Física, Plàstica, Música ... ) i les de
les llengües cooficials, en aquest cas el català. És el Govern central qui decideix sobre
les assignatures troncals (Llengua Castellana, Matemàtiques, Ciències o Idioma
Estranger), és a dir, entre el 65% i el 75% dels continguts (65 % en les comunitats amb
llengües cooficials com les Illes Balears). Curiosament, el major cost d'implantació de la
reforma és a càrrec de les Comunitats Autònomes. El Govern central assumeix el cost
de la implantació de la norma i les comunitats, el de la fase de consolidació.

-. Revàlides i avaluacions contínues La Selectivitat desapareixarà i s'establirà
diverses avaluacions o revàlides externes (aquestes últimes, necessàries per passar de
curs, solament en el cas de I'ESO i el Batxillerat) al final de cada cicle. Les universitats
també podran fer proves accés.

-. Segregació de l'alumnat L'accés a la FP s'avança, els alumnes que, segons els
professors, no tinguin possibilitats d'avançar en I'ESO, accediran a un nou cicle amb 15

anys (Formació Professional Bàsica). No obstant això, aquest primer cicle no donarà
accés directe a la Formació Secundària Secundària, i els alumnes que vulguin
realitzaria hauran de passar un examen. D'aquesta manera comença un competició
entre centres educatius.

-. El pes del Consell escolar (format per tots els agents de la comunitat
educativa: professors, alumnes, pares i mares, Ajuntament ... ) passarà a ser purament
consultiu, perdent així la força la participació que tenien aquests col Iectlus en la presa
de decisions i en l'organització. La presa de decisions es centralitzarà en la figura del
director i l'equip educatiu.

-. Els directors de centres seran designats pel Govern, ja que hauran de passar
un procés de formació i hauran d'estar acreditats. S'augmentarà el control institucional
dels centres. La conseqüència directa d'aquesta decisió és la pèrdua de pes del.
Consell Escolar, que fins ara participava en l'elecció del director. Els directors podran
contractar directament a professors, sense que l'oposició sigui obligatòria.

-.Les condicions laborals del professorat també canviaran. La LOMCE es reserva

el dret a canviar la destinació i la funció dels funcionaris. Així mateix, s'augmentarà
l'horari lectiu del professorat.

-. Una nova Llei Educativa ha de néixer d'un consens i d'un debat
entre els agents implicats. El rebuig a la Llei és unànime per part de tots els secto
Comunitat Educativa: professors, r associacions de pares i mares i d'al
associacions de la xarxa pública, de la concertada i de les ikastolas, associ
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d'inspectors, Universitats, sindicats, ... tots, han deixat al costat les seves diferències per
unir-se contra la Llei. Segons denuncien, la reforma no ha estat ni debatuda ni
consensuada amb la comunitat educativa.

Davant de les postures, actituds i declaracions de responsables de la
Consellería d'Educació, Cultura i Universitats, del Govern de les Illes Balears i del
Gobierno de España que negligeixen el sentit popular i el parer dels altres partits
polítics representants d'una part de la ciutadania, o que actuen llevant importància a

la preocupació i manifestació ciutadana, el Ple de I' Ajuntament de Puigpunyent

ACORDA

1- Manifestar el reconeixement a la massiva mobilització ciutadana i la seva

expressió democràtica que es va produir el 29 de setembre a favor de I' educació
pública, consensuada i de qualitat.

2- Adquirir el compromís de treballar constantment per aconseguir l'acord i el
consens en matèria d'educació al nostre municipi i respectar l'autonomia i la
capacitat de decisió dels consells escolars on són representats els diferents sectors de
la comunitat educativa.

3- Instar el Govern de les Illes Balears a participar i consensuar la política
educativa de la nostra comunitat amb els diferents col lectius implicats i respectar
l'autonomia dels òrgans escolars representatius.

4- Instar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats que doni als centres
educatius els doblers estalviats amb els sous del professors per la vaga, i així, aquests
doblers repercuteixin directament als centres. Requerim, per tant, que es faci
l'aportació econòmica corresponent als sous no pagats dels mestres que varen fer
vaga del C.P. Puig de Na Fàtima, al centre.

5- Notificar aquesta declaració institucional al Govern de les Illes Balears, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i al Parlament de les Illes Balears Aixa com
al Govern de I' Estat Espanyol.

6- Publicitar aquesta declaració institucional a través de la pàgina web de
I' Ajuntament i dels mitjans usuals de comunicació municipal.

Per part del Senyor Deudero del PP, es manifesta que el seu grup votarà en

contra reiterant tot lo que s'ha dit en anteriors plenaris, i en especial perque:

1.- CONSULTES A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA: L'avantprojecte LOMCE s'ha
elaborat amb el resultat de les consultes realitzades i aportacions rebudes de les
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2.- LA LOMCE NO SEGREGA ALS ALUMNES SEGONS LES SEVES CAPACITATS: AI

contrari: Un dels objectius és reduir l'alta taxa d'abandonament prematur de

l'educació i de la formació (24,9% en 2012). Aquesta taxa tan alta d'abandonament

suposa de fet l'exclusió de part de l'alumnat, al qual el sistema actual no ofereix

mecanismes suficients per continuar.

La LOMCE ofereix a la comunitat educativa un conjunt flexible de trajectòries
en funció de les necessitats i preferències de les famílies i els alumnes, però no les

imposa. Es tracta de possibilitats d'elecció voluntària.

3.- LA LOMCE NO SUPOSA RETALLADES: Es tracta d'una reforma bàsicament

reguladora. No és un instrument de finançament. Cada Administració educativa (les 17

comunitats autònomes i l'Estat) disposa del seu propi pressupost.

No conté mesures que suposin retallades. La LOMCE és una llei tècnica, que
tracta de donar solució als principals problemes de la educació espanyola a través

d'un conjunt d'ajusts pràctics.

La Memòria econòmica de la LOMCE és positiva: suposa la inversió en el

sistema educatiu de 250 milions d'euros el tercer any d'implantació.

Per part del Senyor Toni Marí del PSOE es manifesta que sorpren l'argument de

que amb aquestes mesures educatives es solventarà l'atur juvenil, per altra banda,

assignatures com la de religió son tan sols arguments arcaics a l'efecte de que

computin nota. Abans hi havia pau lingüística, ara no ni ha

La Senyora Marissa Pla intervé i diu que a 30.000 aportacions no se le ha fet ni

cas, per la qual cosa no s'acaba d'entendre la postura del Govern.

Passada la proposta a votació aquesta es aprovada amb els vots favorables del
Sr. Gabriel Ferrà Martorell I la Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG,el Senyors Toni Marí
Enseñat i Victor Douat Rigo i la Sra. Isabel Martin Roman del PSOE i el vot en contra del

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

8.- Moció del grup IPG En contra dels Pressupostos Generals de l'Estat per
l'exercici 2014 per considerar que es proposa un finançament totalment injust amb les
Illes Balears

Una vegada consensuada en tots els grups politics integrants d'aquest
Ajuntament i per unanimitat, s'aprova la següent text de la moció proposada pel grup
IPG:

Moció

En contra dels Pressupostos Generals de l'Estat per l'exercici

considerar que es proposa un finançament totalment injust amb les Illes Bale
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Exposició de motius

El Consell de Ministres del passat 27 de setembre va aprovar el projecte de Llei
dels Pressupostos Generals de I' Estat pel 2014. Es tracta d' un projecte de Llei
profundament injust amb les Illes Balears, ja que ens situa a la coa de l'Estat en termes
d'inversions (66 euros/habitant/any front als més de 200 de la mitjana espanyola),
després d'haver patit ja una retallada de més d'un 45% en els PGE de l'any passat i
essent una de les Comunitats Autònomes que, proporcionalment, aporta més a l'Estat.

A aquest fet es suma un sistema de finançament autonòmic que cada dia
implica un greuge més gran pel que fa als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears en

relació als de la resta de l'Estat, amb repercussions concretes: per posar només un

exemple, mentre Euskadi, que gestiona els seus propis imposts, destina més de 1.200
euros per habitant a educació, o la mitjana espanyola es situa per damunt dels 900
euros, a les nostres Illes només s'hi poden destinar 800.

A tot això cal afegir que un cop més, el projecte de PGE 2014 no sols no compleix
amb allò signat als convenis subscrits entre el govern central i la CAlB, sinó que nega
les inversions estatutàries, que són d'obligatori compliment d'acord amb allò establert
al nostre Estatut d' Autonomia, que té rang de Llei orgànica.

La feina dels polítics és defensar els interessos generals dels ciutadans i ciutadanes
que representen, per sobre de les línies i dels interessos dels partits.

No podem mantenir mínimament l'estat del benestar amb una distribució i
un plantejament econòmic de l'Estat que buida i empobreix any rere any les arques
de Balears.

No podem mantenir les competències que tenim com a Comunitat Autònoma i
com a Ajuntament amb una aportació del tot deficitària.

Solidaritat autonòmica sí, però no amb en perjudici greu dels serveis i prestacions
de les persones que més aporten econòmicament.

Els que ocupem un càrrec polític a les Balears hem de defensar els interessos dels
ciutadans i ciutadanes d'aquí. Necessitem polítics valents que alcin la veu en nom del
poble i que facin valer els drets dels ciutadans i ciutadanes de les Illes.

Per tot això, proposam.

ACORDS

1- Instar el Govern de l'Estat a aprovar un projecte de Llei dels PGE 2014 que sigui
just amb les Illes Balears, que suposi una inversió mínima per habitant corresponent a la
mitjana espanyola, evitant així aquestes diferències tan grans entre �--�=::--...

funció deilloc de residència.

2- Instar al Govern de les Illes Balears a negociar amb el Govern centr
sistema de finançament basat en un concert econòmic solidari, però
l'actual, per injust i perjudicial per la nostra Comunitat Auntònoma. I
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negociar, una nova Llei de Règim Especial que compensi els sobre costos derivats de
la nostra condició insular i interinsular.

3- Instar al Govern de l'Estat a aprovar els PGE incloent les partides per a donar
compliment a la Disposició Transitòria Novena de l'Estatut d' Autonomia de les Illes
Balears.

9.- Moció del PSOE sobre el paper dels Consells Escolars

Antoni Marí Enseñant portaveu del Grup Municipal Socialista de l' Ajuntament
dePuigpunyent presenta la següent moció:

MOCiÓ SOBRE EL PAPER DELS CONSELLS ESCOLARS

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

El Govern i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats imposen en el
present curs escolar 2013/2014 el Sistema de Tractament Integrat de les llengües (TIL)
en tots els centres docents de la nostra Comunitat Autònoma, primer amb el Decret
15/2013, de 19 d'abril, i les instruccions de desplegament del 19/05/2013, i
seguidament amb el Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre, promulgat 2 hores després
de la interlocutòria del TSJIB per la qual es suspenia cautelarment l'aplicabilitat del TIL
durant el present curs escolar i la vigència de les citades instruccions

Els centres docents foren obligats a fer projectes de TIL a corre cuita, en poc
temps, abans del 20 o 26 de juny. Uns foren aprovats pel consell escolar, altres rebutjats
i substituïts per projectes fets pels equips directius, sempre sota la pressió de trucades
telefòniques de la conselleria per canviar la distribució horària entre les dues llengües
oficials. Finalment, el Departament d'Inspecció Educativa, en compliment de rigoroses
instruccions superiors, comunicava als centres si els seus projectes s'adequaven o no a

la normativa, obligant en cas negatiu a modificar-los en un termini de pocs dies, però
no concretava per escrit els canvis a fer en relació a l'equilibri entre ambdues llengües
oficials.

Actuant com si l'avantprojecte de la "Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa" ja estigués instaurada, s'ha obligat als directors dels centres educatius a

aprovar i aplicar projectes lingüístics sense passar pels consells escolars. Sense tenir en

compte l'article 27.3 de la Constitució Espanyola, que regula la participació efectiva
dels pares i mares en el sistema educatiu

La Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'educació (LOE) en el seu capítol III,
òrgans col ieqiots de govern i de coordinació docent dels centres públics a l'article
126 estableix com a membre del Consell Escolar a un regidors o representant de
l' Ajuntament del municipi on es trobi situat el centre"
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El Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic
de les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària,
i dels col ieqis públics d'educació infantil i primària, publicat al BOIB número 120 de 5
d'octubre de 2002 en el seu capítolll del Títolll a l'article 8 on es defineixen les funcions
dels Consells Escolars en el seu apartat b diu textualment:

"Aprovar el reglament d'organització i funcionament, el projecte lingüístic,
altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d'Educació i Cultura."

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

ACORDA:

1. Reconèixer els consells escolars com a màxims òrgans de participació dels
diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

2.- Garantir el principi d'autonomia dels centres educatius i donar el màxim
suport als seus consells escolars per a l'elecció i aprovació dels diferents projectes entre
els quals el projecte lingüístic tal i com estableix la normativa vigent.

3.-lnstar al Govern de les Illes Balears a respectar la normativa vigent que regula
el funcionament dels Consells Escolars dels Centres Educatius i per la qual els
Ajuntaments podien participar en l'elaboració i aprovació dels distints projectes
educatius dels seus centres.

4.- Instar al Govern de les Illes Balears a respondre per escrit de forma clara quin
és el projecte lingüístic que, segons la Conselleria, han d'aplicar els centres educatius.
Si ha de ser el darrer aprovat als Consells Escolars o si s'ha aplicar algun altre no

aprovat pels Consells Escolars per imperatiu de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitat de les Illes Balears.

Per part del Senyor Deudero del PP, es reitera en tot lo senyalat anteriorment en

relació al tema educatiu, per la qual cosa el seu grup votarà en contra, ja que tot el
tema del consell educatiu no es nou, i qualsevol modificació s'ha de fer segons la
normativa vigent

Passada la proposta a votació aquesta es aprovada amb els vots favorables del
Sr. Gabriel Ferrà Martorell I la Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG,el Senyors Toni Marí
Enseñat i Victor Douat Rigo i la Sra. Isabel Martin Roman del PSOE i el vot en contra del
Sr. Antonio Deudero Mayons, Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sr. José Frias Cano del
PP

10.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en

dates 23 i 30 de Setembre i 7, 14 i 21 d'octubre de 2013

Es donen compta del acords de la Junta de Govern Local celebrades en ¡:;;i���....

23 i 30 de Setembre i 7,14 i 21 d'octubre de 2013, quedant el regidors assab
l'anterior. f...,,�

§
......

«.
11.- Decrets de Batlia del 461 al 517
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Per part del Sr Deudero es demana es concepte de la quantitat abonada a la
Sra Marglida Morell per import de 599 € segons el Decret de Batlia numero 505,
contestant-li el senyor Batie que es tracta del finiquito com a regidora amb dedicació
exclusiva

També demana el Sr Deudero sobre el concepte abonat al Decret 513 r

contestant-Ii el Senyor Batie que es tracto de la minuta de la procuradora Sta Maria
Luisa Vidal, del recurs d'apel.lació del Senyor Antonio Albero Frias contra aquest
Ajuntament

12.- Torn d'urgència

Seguidament es declarada l'urgència i inclosos a l'ordre del dia els següents
punts:

Ratificació Decret de Batlia número 531/2013 sobre indemnizació a la Sra

Margarita Vives Salmerón, pel procediment 1245/2012

Es procedeix a llegir el Decret de Batlia número 531/2013 de data 29 d' Octubre
de 2013, que diu:

Vits el Autos 1245/2012, instruïts pel Jutjat de lo Social na 3 a instància de la Sra.

Margarita Vives Salmerón contra aquest Ajuntament per acomiadament i quantitat.

Vist que per part de dit Jutjat s'ha citat a aquest Ajuntament perquè el dia 30

d'Octubre, a les 9 hores quaranta minuts comparegui davant dit Jutjat a l'efecte
d'acte de conciliació, i en cas de no avinença, seguidament a l'acte del judici

Vist que per ambdues parts s'ha arribat a un acord extrojudiciol en quant al

pagament d' una indemnització a la demandant

RESOLC

PRIMER.- Abonar a la Sra. Margarita Vives Salamanca, la quantitat de 6.336€ a

efectes d'arribar a una conciliació i evitar I' acte del judici

SEGON.- Assenyalar que amb aquesta quantitat queda totalment liquidada, si
escau, la relació laboral amb la senyora Vives a la seva satisfacció, no tenint res més

per la mateixa que reclamar a aquest Ajuntament

TERCER.- Donar compte del present Decret a l'Ajuntament Ple, a fi de la seva

ratificació

QUART.- Notificar el present Decret a la interessada per al seu coneixement L __

efectes oportuns ��"
�v <6�

Per part del Sr Batie s'explica que avui matí a les 11 hores vint minuts d �t el/(�':
...�

Jutjat de lo Social numero 3 de Palma de Mallorca, s'ha efectuat Acta de Co ació"o" e
entre aquest Ajuntament i la Sra. Margarita Vives Salmerón i a resultes de la q �
arribat al pacte de tancar el procediment laboral contenciós entre ambdue ports .:/l!
amb l'abonament per apart d'aquesta Corporació de la quantitat de 6.336 € �EARS � �'

.....-;�-=�
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l'entrega de un xec nominatiu a I'interesada , i d'aquí la necessitat de que per part
d'aquest Ajuntament es ratifiqui dita conciliació i el conseqüent Decret de Batlia

Passada la ratificació del Decret a ratificació de l' Ajuntament Plenari, aquesta es

acordada per unanimitat

Caducitat del nomenament del jutge de pau substitut efectuada en data 29 de
novembre de 2011

PROPOSTA D'ACORD

Atès l'acord del Plenari de l' Ajuntament de data 29 de novembre de 2011, pel
qual es va elegir com a Jutge de Pau substitut al Sr Felix Ferrer Rotger

Atès que des de dit acord no s'ha fet cap altra actuació, ni s'ha remés al Jutjat
Degà l'acord, per tal de que es procedeixi al seu nomenament

Atès que segons l'establert als articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, en quant als

procediments iniciats d'ofici per l'administració, quant el procediment s'hagués iniciat
d'ofici, el transcurs de tres mesos des de el seu inici sense dictar-ne resolució produirà
la caducitat del mateix

Atès que en el cas de procediments dels que es pugui derivar-se el
reconeixement , o en el seu cas, la constitució de drets u altres situacions jurídiques
individualitzades, els interessats que haguessin comparegut podran entendre
desestimades les seves pretensions per silenci administratiu

Atès que, en reiterades ocasions s'ha requerit a aquest Ajuntament que es

procedeixi a efectuar sa proposta de persona o persones idònies per exercir dit càrreg,
essent la darrera del Jutjat Degà en data 8 d'octubre de 2013, per haver-se així
acordat en la sala de Govern de dit Jutjat en data 25-09-2013

Es proposa a l' Ajuntament Plenari la adopció del següent

ACORD

PRIMER.- Que es declari la caducitat de l'expedient administratiu del
nomenament com a Jutge de Pau substitut del Sr Felix Ferrer Rotger

SEGON.- Obrir un termini per espai de quinze dies durant els quals els interessat

que reuneixin els requisits expressats a la Llei 16/1985 de 1 de juliol del poder judicial i

Reglament 3/1995 de 7 de juny, pugui presentar les seves candidatures

TERCER.- Que una vegada acabat dit termini, l' Ajuntament Plenari, amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres procedirà a fer l'elecció del
candidat, remetent dita elecció al Jutjat Degà a efectes del seu nomenament

Dita proposta es aprovada per unanimitat

Moció del grup PP sobre el Dia Internacional per l'eliminació de la
contra les dones
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Per part del Sr Antonio Deudero del PP es procedeix a llegir la següent

MOCIO

El proper 25 de novembre es el Dia Internacional per l'eliminació de la violència
contra les dones

Per aquest motiu el Ple de I' Ajuntament de Puigpunyent en representació de
totes les persones que conformen el nostre Municipi. Vol aprovar per unanimitat de
totes les forces polítiques amb representació al consistori, una condemna de qualsevol
tipus de violència contra les dónes. sense admetre'n cap tipus de justificació. Ni el
silenci ni la resignació son admissibles.

La violència vers les dones vulnera els drets humans i les llibertats fonamentals que
consagren la Constitució Espanyola i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió

Europea, que son la base fonamental per contribuir al canvi de model cultural,
d'actituds i de valors necessaris perquè les dones puguin assolir la igualtat i gaudir dels
seus drets i en definitiva, l'eradicació de qualsevol forma de violència cap a elles.

Per tot això I' Ajuntament de Puigpunyent manifesta la seva voluntat en:

1.- Renovar el compromís de donar suport a les politiques 'igualtat i lluita contra la
violència de gènere de manera coordinada amb la resta de poders públics,
convençuts de què una societat en igualtat és una exigència democràtica i és

possible

2.- Renovar el compromís de prestar el suport i l'atenció necessaris a les dones
víctimes, als seus fills i les seves filles perquè puguin superar la situació de violència i

integrar-se dins una societat basada en el respecte mutu, la igualtat, la llibertat i la

dignitat humana.

El Senyor Toni Marí del PSOE, manifesta que baldament el seu grup pugui tenir una

visió política un poc diferent, a nivell pràctic es la mateixa cosa, per lo qual votarà a

favor

El Senyor Gabriel Ferrà Martorell de IPG diu que en cap cas el seu grup pot votar en

contra

Passada la moció del grup PP a votació, aquesta es aprovada per unanimitat

13.- Precs i preguntes

No es formulen
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 26 DE NOVEMBRE DE DOS MIL TREZCE

Dio: 26 de Novembre de 2013
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla lsern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.

IPG
IPG
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP

Justifica la seva absencia el Sr Sr. Antonio Deudero Mayons PP

La Secretària Interventora, Margalida Mulet Cañellas

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de I' Acta de la sessió del dia 29-10-2013

S'aprova per unanimitat I' Acta de la sessió del dia 29 d'octubre de 2.013

2.- Aprovació inicial Reglament Prestació Substitutoria de sancions per serveis a la
Comunitat

Per part del Senyor Batie es llegeix la següent proposta d'acord:

ATÈS que l'aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d)
i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local;

ATÈS que el procediment d'aprovació deis Reglaments i les ordenances locals
n'exigeix l'aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió
d'audiència als interessats i l'aprovació definitiva amb la publicoció posterior del text
íntegre;
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amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap reclamació ni al ieqoció durant la
informació pública i l'audiència als interessats subsegüent a l'aprovació inicial;

VIST l'informe favorable de la Secretaria i de la Comissió Informativa d'assumptes
generals, es proposa a l' Ajuntament Plenari, l' adopció del següent

ACORD

I. APROVAR INICIALMENT el Reglament de Prestació Substitutoria de Sancions per
Serveis a la Comunitat, segons el text que s'adjunta a la present Acta

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

pàgina webb de l' Ajuntament.

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

III. CONCEDIR AUDIÈNCIA a les Asociacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuarias del terme municipal de Puigpunyent, que estiguin inscrites en el

Registre Municipal d' Asociacions veïnals i que els seus fins tinguin una relació directa
amb l'objecte d'aquesta disposició a l'efecte de presentació d'ot leqcclons i

reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d'una còpia
del text íntegre del Reglament

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

recepció de la notificació.

IV. - En cas de no presentar-se ol-leqocions ni suggeriments el Reglament s'entendrà

definitivament aprovat comunicant-se a la Delegació del Govern, Govern de les Illes

Balears i Consell de Mallorca en compliment del que preveuen els articles 103 en

relació al 113 de llei 20/2006 i un cop transcorregut el termini fixat a l' article 113 es

publicarà el Reglament íntegrament al BOIB a l'efecte de la seva entrada en vigor

Dita proposta es aprovada per unanimitat

3.-Ratificació de l'acord de la JGL de data 4 de novembre de 2013 sobre representant
Ajuntament Escoleta Ses Alzinetes

Seguidament es procedeix a llegir l'acord de la Junta de Govern Local de data 4 de
novembre de 2013 que diu:

" Vista l'urgent necessitat del nomenament d'un representant Municipal al Consell
Escolar de S'Escoleta Ses Alzinetes, per part d'aquest Junta de Govern Local, i per
unanimitat es va acordar:
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Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i al Consell Escolar pel seu

coneixement i efectes oportuns"

Efectuat lo qual, i amb els vots favorables del Sr Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Margalida
Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de lPG, Sr. Toni Marí Enseñat

Sr. Victor Douat Rigo i Sra. Isabel Martin Roman del PSOE i les abstencions de la Sra.

Maria Teresa Pons Picó i el Sr. José Frias Cano del PP, es va adoptar per I' Ajuntament
Plenari l'adopció del següent acord:

Primer.- Procedir a la ratificació del referit acord de la Junta de Govern, així com del

nomenament de la Sra Maria Lluïsa Pla Isern, Regidora Delegada d'Educació d'aquest
Ajuntament com representant municipal davant el Consell Escolar de S'Escoleta Ses

Alzinetes

Segon.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes oportuns

4.-Moció del grup IPG sobre el romanent de 2012 de l'Agencia de Protecció de la

legalitat Urbanistica i Territorial de Mallorca

El Grup Independent de Puigpunyent i Galilea presenta la següent PROPOSTA relativa

al romanent de 2012 de I' Agencia de Protecció de la legalitat Urbanistica i Territorial

de Mallorca:

" Segons marquen els estatuts de I' ADU, "Tots els ingressos de l'Agència seran

considerats en el règim pressupostari i quedaran vinculats a la satisfacció de la

corresponent anualitat. Els excedents dels ingressos respecte de les necessitats de

manteniment seran aplicats a la dotació d'un fons, propi de l'Agència, destinat

preferentment a la realització d'inversions per a la conservació i millora dels valors

mediambientals, en benefici dels municipis delegants, d'acord amb les criteris

establerts pel Consell de Direcció".

A la reunió del 26 d' abril de 2013 del Consell de Direcció de I' Agència de Protecció de

la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca es va aprovar la liquidació del

pressupost del 2012. En aquest punt s'hi pot apreciar que el romanent de tresoreria a

data 31/12/2012 és de 7.553.049,01 euros. Si a aquesta quantitat li restem els saldos de

dubtós cobrament (1.597.021,10 euros) i l'excés de finançament afectat (2.789,72
euros) queda un romanent total de 5.953.238,19 euros.

Tenint el compte el que marquen els estatuts de l'organisme, que són i han de ser el full

de ruta de les seves actuacions, aquesta quantitat s'ha de repartir entre els municipis
membres (Montuïri, Marratxí, Son Servera, Campanet, Algaida, Valldemossa i

Puigpunyent) per què aquests, preferentment, duguin a terme projectes per a la

conservació i millora dels valors mediambientals. El fet de no aplicar aquest article dels

estatuts suposaria un incompliment de la seva normativa, sense perjudici de possibles
il +clts penals.
Des del grup municipal Independent de Puigpunyent i Galilea som conscients de que

les sancions no es recapten de manera immediata. Per això proposem que el

cinquanta per cent del romanent total es destini d'immediat al municipis membr ���
cinquanta per cent restant es faci una vegada cobrades totes les sancions. ��\.::,.

� -C

p�,\
La proposta del grup municipal Independent de Puigpunyent i Galile '%f la

•.
: �

procedir al repartiment dels 2.976.619,1 euros via convocatòria pública de s enc'or:r (' p
per a projectes per a la conservació i millora dels valors mediambiental � a

.

, �
convocatòria, òbviament, només s'hi podran presentar els municipis m _res !!!
I'ADU. Y
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Els projectes que l' Ajuntament de Puigpunyent durà a terme amb la partida
pressupostària esmentada anteriorment son els següents:

PROJECTE MEDI AMBIENTAL;

VIA VERDA ENTRE PUIGPUNYENT, GALILEA I SON SERRALTA

Un projecte de comunicació entre els tres nuclis urbans del municipi. Aquesta Via
Verda connectaria els 3 nuclis urbans (Puigpunyent, Galilea i Son Serralta) amb un

circuit, seguint el curs de la carretera, el torrent i aprofitant el Camí Públic de

Puigpunyent a Galilea perquè la gent hi pugui passejar, córrer, anar amb bicicleta, ...

Aquest corredor verd entre els 3 nuclis suposarien una xarxa de camins transitables
sense perill i en un entorn immillorable, pels vianants d'uns 6,5 km.

La connexió entre Puigpunyent i Galilea es faria a través del Camí Públic, hi ha trams

empedrats d'alt interès constructiu que cal recuperar. Aquest camí forma part de la
Ruta de Pedra en Sec senyalitzada pel Consell de Mallorca.

El nexe amb el nucli de Son Serralta es pot fer seguint la carretera de Palma i el torrent.

Presentam adjunt un projecte concret de construcció de la possible via, es tracta

d'una feina feta pel Grup Independent l'any 2009. L'englobam dins un projecte d'un

Itinerari Peatonal.Volta de Son Puig.

Fent una aproximació econòmica molt bàsica, podríem calcular uns 100€ el metre. Així

doncs, tirant per baix son 650.000€.

VIA VERDA ENTRE PALMA I PUIGPUNYENT

Un segon projecte seria la unió del municipi amb Palma a través de la recuperació del

Camí Vell de Palma. Es tracta del camí que s'utilitzava per anar a Palma des de temps
immemorials fins que es va construir la carretera.

Aquest camí públic ha anat quedant en desús, encara queden trams tot i que cal una

inversió important per recuperar, netejar, marcar i senyalitzar aquesta via d'accés al

municipi.

Es tracta de 5661 m de camí, la recuperació d'aquesta Via Verda podria suposar un

increment important de visitants i una reactivació econòmica del municipi, ja que per
la poca distància que ens separa amb Palma, converteix a Puigpunyent en la via més

propera per accedir a la Ruta de Pedra en Sec.

Adjuntam estudi històric, amb una descripció del seu recorregut.

Fent una primera aproximació, situaríem la inversió en els 100€ per metre,per tant uns

566.100€.

La millora en la qualitat de vida pels ciutadans/es de Puigpunyent, que

aquesta Xarxa Verda de camis és indiscutible, a part d'unir els tres nuclis, mil

l'accés i la comunicació entre ells.
Per això, el grup municipal Puigpunyent proposa els següents

ACTA SESSiÓ ORDINÀRIA PLE 26/11/2013



0606491

I GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACORDS:

1. El Ple de I' Ajuntament de Puigpunyent aprova instar al Consell de Mallorca a

posar en marxa una convocatòria pública de subvencions per a projectes per
a la conservació i millora dels valors mediambientals per un pressupost total de

2.976.619,1 euros, corresponents al 50% del romanent total de I' any 2012.

Aquesta convocatòria anirà destinada exclusivament als municipis membres de

I'ADU.

Per part de la Senyora Maria Teresa Pons, es manifesta que I' Agencia té un

pressupost de despeses pel seu funcionament de un milió docents -mil euros,

dels quals un 50 % es financen a càrrec de les infraccions cobrades i I' altre a

càrrec de l'aportació del CIM, i que a la realitat el diners des que es parla no

son realment en caixa.

El Senyor Batie diu que l'únic que es pretén amb sa moció es que per part de

l'Agencia es compleixi el que estipula l'article 25 del Conveni

El Senyor Toni Marí del PSOE manifesta que està d'acord amb l'essència de la

moció però que s'haurien de separar temes ja que, si la moció du inclosa

l'aprovació dels projectes de l'envergadura que es proposen, considera que

aquest no es pren dur via moció, sinó que s'haurien d'estudiar a fons, ja que

podrien ser, o bé els projectes proposats pel grup IPG o bé d'altres

El Senyor Batie explica que els projectes proposats, es només una declaració

d'intencions, no que ara s'aprovin uns projectes concrets.

Després de deliberació, per part del grup IPG es retira de la moció en la part
dels Projectes que es podrien dur a terme amb les partides pressupostàries que

pertocarien a aquest Ajuntament de la recaptació de I' ADU, proposant
únicament, salvaguardant el dret de que el grup IPG presenti al seu dia com a

grup polític aquest Projectes com a proposta,;
" El Ple de I' Ajuntament de Puigpunyent aprova instar al Consell de Mallorca a

posar en marxa una convocatòria pública de subvencions per a projectes per
a la conservació i millora dels valors mediambientals per un pressupost total de

2.976.619,1 euros, corresponents al 50% del romanent total de l'any 2012.

Aquesta convocatòria anirà destinada exclusivament als municipis membres de

I'ADU."

Dita proposta es aprovada per unanimitat

5.- Moció del grup PP sobre el termini d'aprovació del Pressupost Municipal Ordinari de

l'exercici 2014
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GRUP MUNICIPAL PUJGP.VNYrNT I GAUI.EA

A. t"AJIJNTAMENT DE IPUIGPI,¡INi)1;NT

Antonio. DEUlilERO M!A;'(AlJ!¡J5. regidor deJ grup mUll fdpal (lei Partit Popular a

PUigpulll'Vent pr,esenrta pe:r a la sew, con<slderad6, Si �Ia propefa sessió plenària la seg,üeót
MOCIÓ:

�PO$ CiÓ D'E MODUS

iEl Govern municIpal i el Bade com eneen ma'iiament: .el proG_edlment d'a;provadó'
de3$fíre$$Upc5t$ munibdpal!;, pel proper anV 2..Q14.

IEIt T� IR�fó$ de la Uei Reg>ll.ldadara d'H3sendas locals (RelIai Decret tes,isAatiu
2/2.004 de: S de m¡¡¡¡rç), a1 seu articte 168.4<t1 e�l�ix que el Batie remeti al Ple ABANS e',

15' D"QCBJBRE el text :inldal dels pressuposts municipals, per a Ira seva aprovadó inldal,
esmena o devolucló.

Ja, SQn els tel"OOrs ¡prE!SSlUjpbsts q:ue aq ...est Equip de Gevernl lila d'apro\iar
aqu;Hta leSislawlf'(I., Ma'.at abcò el Batie no. ha estat capaç de o.uTlplir a mb els eríterts

I'egals de tram_tadó, dÍ!Ps pr;essuposts del eonsistorl per tercera vegada c:onseooti¥a

Aquest inco,mpnmenil: difi<:UIIta enormement que' es ¡pugui œml:mr a:inb I'anide

169.2!1l' de!J mateix text megall, que estipula que abans del 31 d:e desembre s'Aan

d",aprcvar defin1ittvament ems �:reSSlllpQSts.

Pel fet de no tenir ets pressyposts aprc,'\i&ts abans de cap d'slilV haurem de

comenÇàr raoy 2.014 amb uns pressuposts prorrogats (artide' 112.5), amb fe'S

flm1ltaClions que a1:xò impli�, per exempSe per als caprtds 62 a gsa: i el fet: que :sempre

$4.iposa un ajust a �a baixa.

,per tct ai�ò preposem al \tOtadó' del' ,Ple:

�- IRequerir <U1.ue el bêlltlle i llreqyip de 'Govem lU1!Joidpal remeti ... el més aviiat

posible el projecte de pr'@ssupost ¡pel 2.014 per cumplir amb el procés que marca sa Hel

i per 'que l'oposició puguI, 'estudiar el detall dels mateixos amb temps sufident
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Per part del Senyor Batie, davant la moció presentada, es manifesta l'intenció de

presentar els pressupostos lo mes aviat possible

Per altra banda explica el Senyor Batie que s'ha demostrat que es varen aprovar uns

pressupostos ajustats i reals ja que la desviació pressupostària de l'exercici de 2013 ha
estat de un 2%.

A continuació presenta un estudi dels 53 Municipis de Balears, al qual es dedueix que
no hi va haver cap que aprovessin definitivament els pressupostos corresponents al
2013 en termini, mes encara, 30 d'ells varen aprovar-los inicialment dins el 2013, per lo

que demana al grup municipal PP que retiri sa moció, i que continuem fent feina de

cara als pressupostos del 2014

Per part del Senyor Toni Marí del PSOE, es diu que aquest anys pels Ajuntaments han

estat molt complicats a tost els nivells amb molt de canvis tant econòmics com a nivell
de normativa a la que se han hagut d'adaptar els Municipis lo que ha suposat un

retràs en molts dels seus tràmits habituals

La Sra. Maria Teresa Pons del PP intervé i diu que, si bé es evident que el seu grup creu

que el procediment es dificultós, no retiraran la moció ja que, a pesar de tots els

emperons s'ha de procurar fer sa feina en termini

Passada la proposta a votació, aquesta ofereix el següent resultat:

Vots a favor de la proposta:
Sra. Maria Teresa Pons Picó i Sr. José Frias Cano del PP

Vots en contra:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell ,Sra. Margalida Morell Martorell i Sra. Maria Lluïsa Pla Isern

de lPG, Sr. Toni Marí Enseñat t Sr. Victor Douat Rigo i Sra. Isabel Martin Roman

del PSOE

6.- Moció del grup pp sobre l'ús de bosses de fems biodegradables
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,GRUP M'UNfClPAt PUIGPUNYENTj GALILEA

A L'AJUHT'AMENTOI PUIGPUIWENf

Antonio CEUOERO MAl'ANS". reeïdor del lruP 'munlclpil'l' del ,..rtit Popular Ii

Pl:íi8pu.oe!Yffrt J)�� per ill la !l� COR$¡a�i6 Ii l. pro;pêrli SH$� pli1!'nàrla ta sqOent
MOaÓ;

EJCPOSfQO DE MOTIUS

Elnou P'- Director Sectorial per .. �I: Gestió de Resldw U.rbím$ de Milloral que e5tà

�mb �m1talíló -exposició lp4bllca- «Ilmkna, S"obli¡atoriltat df! L'6s de bosses de fems

blodqradab:les pel rebui.s orsirnc. Ai� 1I� motmt IIMls 5egüems motluj:

1.- Les bosses .s'han d)e .sepal'ilf d'ef ClOlr'JUnsut: ol'8iinle i acaben a findnel'ildoR perquè
te�!'í un ptOC;és de desccmposlti6 molt a�n,t. Sllt'lo ,K Slpallen ¡woduellKl'lI un CCIRIpckJl de molt

IiMl.i1 q��lbt

2.- El cost d"aqueste5 bones de fems blodqradables t,lpllCi el, cost de :ses bO<sSe5 de

f8M ottUni: M.

p� aquHts motius el pli prê'IJeu eOmlnar l"ob1ltltorietat de fer �a railida deis rebuja:

OlIÏn)!; iilmb, .qV�ts :típus dê bosses.

AqUtite.s ârwliIstàllí(Îè$ ja es �fen PO$�" de Iñal\1fe.st �mb él $I�ilI dt Jl!l(QlI¡d.

$�ectiva poat en maID pit] partit socilllSitl ltD ClQH.bone!ó 1mb els Ind�pendents. que

�mbé· hail tingut tnq,tlliH d.� ¡cweM, mu.1!IlLipat conju:ntamenl. Al munllcípi �mb' es fiJocedla .a

desfer les bosses per ti..... � ;:ebuii qrpriiC .. Ië$ m�.\!il1iè$' Wtli;p¢�dôtës i el (lQ$t dé ,tè$

boS$lS era 1Nt.

A mM es 18 mpresdnd'lble que els \le1nais de11 munlelp. quedin Inform.u d'aquesta
mes� ·eI més lVÎlt p()$$ib!é, T-3mbé � ,. iÎ(lprë5�lndible' (íonè� ItÎ�ott d� la des_I)e$iï. en

bOSHs�e hi fetI'.juntamenten tots els In1¡'S,rje funcionament del slstenq amb les bosHs ·cfe

feMS biod.et;radabln.

Per teR 100') propœam ,I votI.dó del PJ.:

�.- QUe I'eqülp de Govern I e1' 8IJ¡lj(e don n (:OifrI3:Ite al pcbl. de la d.eds 6 del

CoMell d'el mlMr 5�obli¡Itar1l1tat ,efe. I'w de bosses de fel"ll'l5 btodetrad1tlle.s pe' rebuj¡ Of8inle.

1uaIl.- Que fequ p de Govern ¡ e� Batie donin compt.e de rimport: de II despesl en

bos� qUé ha fet I'..juntam�t. en tots �s I"VI d' fiUndonament ciel sanJJmI amb r•.s Ibosses dA!

ferm biodelntda'bie$,

l'f.Œrl;- Que es reK.eri fcncC'ltlt ·cle la mew" de resdndlr ·eI connete de les

(;(IIIî!\�dlorf!s al munlJc'pa \IktH .Iquestes dtCIsloM q,ul ara es. prenen dM di es Consell cie

MalloR:a i que œnen eb rJliMelxO$ ,,"�l,i$.
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Per part de la Sra. Margalida Morell es diu que aquest tipus de bosses ja fa una

sèrie d'anys que no es fan servir. Aquestes bosses biodegradables les facilitava el CIM i

ja fa tres anys que està prohibit, per altra banda sa Mancomunitat d'es Raiguer
damunt aquest tema va elaborar un informe i edità un tríptic

Per part del grup PP es retira la moció

7.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates

28 d'octubre, 4, 11 de novembre de 2013

En relació a l'acord de la Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre, demana la

Sra Maria Teresa Pons del PP , si el conveni que es va acordar subscriure amb la

Fundació Deixalles referent al punt verd no està en contradicció en quant a la

recollida d'electrodomèstics, la Sra Maria Lluïsa Pla respon que no, ja que aquest
segon es tracta només de la recollida porta a porta.

De l' Acta del dia 11 de Novembre demana el cost del conveni subscrit amb per
Multimèdia de les Illes Balears, a lo que per part del Senyor batel es constesta que es

gratuït

8.- Decrets de BotHa del 518 al 584

Per part de la Sra. Maria Teresa Pons del PP es demana sobre el Decret 576 damunt
diverses factures pagades a Mundiagua sobre si no seria millor efectuar un concurs per

aquest servei, a lo que el Senyor Batie contesta que es tractaria d'un concurs

complicat ja que les feines que efectua Mundiagua son molt diverses i variades i seria
molt difícil treure-les a concurs.

9.- Torn d'urgència

Per part del Senyor Batie es fa la proposta de que el Plenari ordinari del dia 31

de desembre, donades les Festes de Nadal sigui traslladat al dia 17 de Desembre

Declarada d'urgència de la proposta, aquesta es aprovada per unanimitat

10.- Precs i preguntes

No es formulen

EIBatle,.�Gabrje�rrà Martorell
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 17 DE DESEMBRE DE DOS MIL TREZCE

Dia: 1 7de desembre de 2013
Hora: 20 hores 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Batie President
Sr. Gabriel Ferrà Martorell IPG

Regidors
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isem
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.

IPG
IPG
PSOE
PSOE
PP
PP
PP

Justifica la seva absència el Sr. Toni Marí Enseñat PSOE

La Secretària Interventora, Margalida Mulet Cañellas

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de I' Acta de la sessió del dia 26-11-2013

S'aprova per unanimitat l'Aeta de la sessió del dia 26 de novembre de 2.01.3

2.- Aprovació conveni amb I'ATIB per la gestió delICV, IIVT, i Taxes Municipals

Vist l'informa favorable de Secretaria-Intervenció i de la CIAG del dia 13 de

desembre de 2013, per part del Senyor Batie es proposa a l' Ajuntament Plenari

l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Que es procedeixi a aprovar el següents convenis de col.laboració amb
l' Agencia Tributaria de les Illes Balears:

A) Conveni de col iaboració entre l'Ajuntament de Puigpunyent i l'Agència
Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
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Antecedents
l. L' Ajuntament de Puigpunyent ha delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears les competències relacionades amb la recaptació en període voluntari i
executiu de diversos tributs i d'altres ingressos, que es va instrumentar mitjançant la
signatura del corresponent Conveni entre ambdues Administracions el dia 13 de juny
de 2000.

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades
per mitjà de l'Agència Tributària de les Illes Balears (d'ara endavant, ATIB), creada per
la Llei 3/2008, de 14 d'abril, a la qualli correspon, segons l'article 2 g, exercir les

funcions de recaptació l. si s'escau, de gestió, d'inspecció i de liquidació dels recursos

titularitat d'altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de
competències o encàrrec de gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

3. L' Ajuntament de Puigpunyent considera que, per a una millor gestió del servei de
recaptació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua) i per atendre d'una forma més adequada als obligats tributaris, és
convenient que I'ATIB, a través del seu servei territorial de la recaptació de zona

Mallorca, dugui a terme una sèrie de tasques relacionades amb la gestió i inspecció
d'aquest impost.

Aixf mateix, atesa la possibilitat d'utilitzar les noves eines de gestió de l'impost
desenvolupades per l' ATIB, també s'inclou la possibilitat de realitzar el càlcul de la
quota així com fer I'autoliquidació de l'impost per via telemàtica a través del Portal de
I'ATIB (http://www.atib.es).

4. Els articles 3, 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú, preveu que les
administracions públiques es regeixen, pel que fa a les seves relacions, pel principi de
cooperació i, pel que fa a la seva actuació, pel principi d'eficàcia en el servei als
ciutadans, podent celebrar convenis de colloboroció que, en el cas que afectin a

corporacions locals, s'han de regir pel que estableix la legislació reguladora del règim
local.

5. L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració
local i les Administracions de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en

assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari sota las formes i
en els termes prevists en les lleis, i podrà tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o

convenis administratius que se subscriguin.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni, d' acord amb les següents

CLAUSULES

1. Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest Conveni de col ioboroció es la realització, en règim d'en
gestió, per part de l' ATIB, de determinades tasques relacionades amb els pro
de gestió tributària i inspecció de l'impost sobre l'increment de valor dels t
naturalesa urbana de l'Ajuntament de Puigpunyent (d'ara endavant, l'Ajunta
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Així mateix, en virtut d'aquest Conveni, l' Ajuntament s'adhereix al sistema de càlcul i

pagament telemàtic de l'impost que es desenvolupi en el Portal web de I'ATIB - Tributs
locals (http://www.atib.es).

2. Actuacions a les quals fa referència el Conveni i forma de prestació dels serveis
Correspon a l' ATIB, per mitjà del servei territorial de la recaptació de zona Mallorca
(d'ara endavant, recaptació de zona), dur a terme les següents actuacions:

a} Atenció al contribuent. Els obligats al pagament de l'impost podran dirigir-se a les
oficines de la recaptació de zona per presentar la declaració o comunicació i la
documentació corresponent als efectes del que preveu l' article 254.5 del Text refós de
la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946, o en el seu cas, per fer

I'autoliquidació de l'impost. En aquestes oficines se'ls resoldran els dubtes que puguin
sorgir al respecte.

b} Obtenció d'informació. En els casos de manca de presentació de la declaració o, si
escau, de I'autoliquidació, la recaptació de zona durà a terme les actuacions
d'obtenció d'informació, regularització, comprovació i inspecció de l'impost per a la

liquidació de l'impost. Aquesta informació s'obtindrà principalment dels documents

intervinguts pels notaris i del Registre de la propietat corresponent.

c} Comprovació de les autoliquidacions de l'impost presentades i remissió de les
actuacions desenvolupades a l' Ajuntament a l'efecte de practicar la liquidació
complementària que pertoqui i el seu càrrec a I'ATIB.

d} Realització de les operacions conduents a la comprovació i liquidació de l'impost,
en el cas que aquest es gestioni en règim de declaració, i remissió d'aquestes
operacions a l' Ajuntament per a la pràctica de la liquidació corresponent i el seu

càrrec posterior a I'ATIB.

e} Notificació als obligats tributaris de les liquidacions així com dels altres actes relatius
a la gestió tributària i recaptatòria de l'impost que resultin de les actuacions a què es

refereixen les lletres c} i d} anteriors.

f} Recaptació en termini voluntari de les liquidacions que es generin com a

conseqüència de les operacions de comprovació realitzades pels òrgans de l' ATIB.

g} Remissió a l'Ajuntament de la relació certificada de deutes impagades en període
voluntari a l'efecte de citar la provisió de constrenyiment.

h} Recaptació en via executiva de les liquidacions no pagades en període voluntari,
d' acord amb allò que preveu el Conveni de col íoboroció per a la recaptació en

període voluntari i executiu de tributs locals id' altres ingressos de dret públic de 13 de

juny de 2000.

3. Aplicacions informàtiques
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Els models normalitzats de declaració de l'impost o, en el seu cas, d'autoliquidació, en

el cas que es duguin a terme per via telemàtica, són els establerts, respectivament, en

els annexos I i II d'aquest Conveni. L' ATIB podrà introduir les modificacions que
consideri necessàries en aquests models que derivin de canvis en la normativa
aplicable o per raons tècniques. D'aquestes modificacions s'informarà a I' Ajuntament.
3. Per a l'accés al Portal de I'ATIB -Tributs locals-, a més de que es pugui accedir

mitjançant la direcció general del web http://www.atib.es.I·ATIB habilitarà i

proporcionarà a I' Ajuntament el nom de la direcció web que correspongui al municipi
per tal de que es pugui establir un enllaç directe des de la seva pàgina web al Portal
en la seva versió adaptada al municipi.

4. Ingrés de les liquidacions

El pagament de les liquidacions de l'impost es realitzaran als comptes habilitats
a l'efecte per I'ATIB i s'ingressaran trimestralment en el compte bancari que, a aquest
efecte, determini I' Ajuntament -que haurà de comunicar per escrit a I' Àrea de

Recaptació d'Ingressos Públics i Coordinació amb les Hisendes Territorials de I'ATIB-,
prèvia deducció de la compensació econòmica que corresponqui d'acord amb el

que estableix la clàusula sisena d' aquest Conveni.

5. Control i fiscalització de les actuacions a realitzar per la recaptació de zona

La fiscalització i el control de les actuacions que, en virtut d'aquest Conveni, ha
de realitzar la recaptació de zona correspondrà exclusivament als òrgans competents
de I' Ajuntament.

Les actuacions que ha de realitzar la recaptació de zona tindran caràcter
merament preparatori dels actes administratius que, en tot cas, haurà de dictar
I' Ajuntament, els quals gaudiran del règim de recursos previst en el Text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de

març.

El règim previst en aquesta clàusula no s'aplicarà als actes administratius de

gestió recaptadora dictats pels òrgans competents de I'ATIB en virtut de la delegació
de competències resultant del Conveni de recaptació de 13 de juny de 2000.

6. Compensació econòmica

La compensació econòmica a satisfer per l'Ajuntament en virtut d'aquest
Conveni serà del 7% de les quantitats ingressades corresponents a les liquidacions
tributàries girades sobre els valors obtinguts per mitjà dels serveis prestats en virtut de
l'establert en la clàusula segona d'aquest Conveni.

En qualsevol cas, perquè I'ATIB pugui practicar la retenció a què es refereix el

paràgraf anterior, és necessari que I' Ajuntament manifesti la seva conformitat amb les
liquidacions sobre les quals s'ha d'efectuar l'esmentada retenció.

7. Condicions d'ús i protecció de dades

7.1. L'ús de les dades no comporta, en cap cas, que I'ATIB n'adquireixi la titul
tots els efectes, la titularitat correspon a I' Ajuntament.
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de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de
desembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica
15/1999 i altres disposicions de desplegament o complementàries que siguin
d'aplicació.
7.3. L'ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de
les que es descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les
funcions de gestió recaptatòria o de cobrament de deutes. Se'n prohibeix qualsevol
tipus de cessió, transferència o comunicació, ni tan sols per a la seva conservació, a

altres persones.
L' ATI B coneix que si destina les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitza

incomplint les estipulacions d'aquest Conveni, serà considerada també responsable
del tractament i respondrà de les infraccions en què hagués incorregut.
4. L'ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del
tractament i per al compliment de les tasques relacionades amb l'objecte d'aquest
Conveni.
7.5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, I' ATIB procedirà a la destrucció
de les dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o

documents en els quals constin fals dades o les retornarà a I' Ajuntament.
7.6. S'adjunta com annex III al present Conveni el document de mesures de seguretat
que l'encarregat del tractament es troba obligat a implementar d'acord amb allò que
preveu l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

8. Duració del Conveni

Aquest Conveni tindrà una vigència de 5 anys, i s'entén tàcitament prorrogat quan
finalitzi, per idèntics terminis successius de 5 anys naturals, llevat que qualsevol de les

parts, amb una antelació mínima de 6 mesos, procedeixi a la seva denúncia.

Annex I
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Modell Modelo 080 I
Oeclaraclò/comunicació de

"Impost dI! l'Increment del
Velordels Terreyns de
Naturalesa Umana

,

Declaracl6n/comunicación del
Impuesto SObte ellneramenlO
del Valor de los Terrenos de
Neturaleza Umana

Fax

15

Llln�tges I nom a raó social I Apellidos y nombre o razón social
6

Nom via pÚblica I Nombre via pública
8

Fax Municipi' Municlpjo
44

Provincia

Altres Supòsits I Otros SUpuestos
64

Relerencia Cadastral/ Referencia Calastral

_ 65'
Dala Presenlació / Fecha Presen1l!ción

681

Data Document I Fecha Documento Tipus pOcumenll Tipo Docùmento

51

Ofidna

52

Núm, Protocol I Núm, Protocolo

53

Declaraclò/
comunicació número

Exemplar per al registre de la propietat! Ejemplar para el registro de la propiedad

Aquesta declaració/comunicació es fa als efectes prevists en l'article 254,5 del text refós de la Llei hipotecària, aprovat
febrer de 1946, en relació amb els articles 106 I 110 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, apro
212004, de 5 de febrer / Esta declaración/comunicación se hace a efectos previstos en él articulo 254.5 del texto �

Hipotecaria, aprobadoporel Decretode 8defebrerode 1946, en relaci6n con los artlculos 106 y 110deltextore
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de febrero.
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B) Conveni de col iaboració entre l'Ajuntament de Puigpunyent i l'Agència
Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l'impost sobre vehicles
de tracció mecànica

Parts
José Vicente Marí Bosó, president de I' Agència Tributària de les Illes Balears, amb

competència per aquest acte en virtut de l'article 7.2 b) de la Llei 3/2008, de 14 d'abril,
de creació i regulació de I' Agència Tributària de les Illes Balears.
Biel Ferrà Martorell, batle de I' Ajuntament de Puigpunyent, facultada per a aquest
acte per l'acord del Ple municipal de dia

_

de de 2013.

Antecedents
1. L' Ajuntament de Puigpunyent ha delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears les competències relacionades amb la recaptació en període voluntari i
executiu de diversos tributs i d'altres ingressos, que es va instrumentar mitjançant la

signatura del corresponent Conveni entre ambdues Administracions el 13 de juny de
2000.

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades
per mitjà de l'Agència Tributària de les Illes Balears (d'ara endavant, ATIB), creada per
la Llei 3/2008, de 14 d'abril, a la qual li correspon, segons l'article 2 g, exercir les
funcions de recaptació L si s'escau, de gestió, d'inspecció i de liquidació dels recursos

titularitat d'altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de

competències o encàrrec de gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

3. L' Ajuntament de Puigpunyent entén que per a una millor gestió del servei de

recaptació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, és convenient que I'ATIB

dugui a terme una sèrie de tasques relacionades amb la gestió d'aquest impost.

Per la seva banda, I' ATIB, en el seu àmbit d'actuació en relació a la gestió
recaptatòria d'aquest tribut, pot realitzar aquestes tasques, sense que això hagi de

suposar un cost addicional per a I' Ajuntament.

Així mateix, atesa la possibilitat d'utilitzar les noves eines de gestió de l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica desenvolupades per I'ATIB, també s'inclou la

possibilitat de realitzar les gestions relatives a les altes, baixes i transferències de vehicles
als efectes de l'impost per_ via telemàtica a través del Portal de I'ATIB

(http://www.atib.es) .

4. Els articles 3, 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú, preveu que les
administracions públiques es regeixen, pel que fa a les seves relacions, pel principi de

cooperació L pel que fa a la seva actuació, pel principi d'eficàcia en el servei als
ciutadans, podent celebrar convenis de colloboroció que, en el cas que afectin a

�

corporacions locals, s'han de regir pel que estableix la legislació reguladora del règi ........'"':;::_
�

..
- PU,local.

.e 9 '¢. � 0(.)
',",

e

u
5. L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règii"ic�� �
estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre I' Admi s..!l:aci �
local i les Administracions de les comunitats autònomes, tant en serveis locals en '-i

assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari sota las f s i '

-/r,...
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en els termes prevists en les lleis, i podrà tenir lloc, en tot cos, mitjançant els consorcis o

convenis administratius que se subscriguin.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar

aquest Conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest Conveni de col·laboració es la realització, en règim
d'encàrrec de gestió, per part de I' ATiB de tosques relacionades amb la gestió
tributària de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de I' Ajuntament de

Puigpunyent (d'ara endavant, I' Ajuntament) .

. Així mateix, en virtut d'aquest Conveni, I' Ajuntament s'adhereix al sistema de

gestió tributària d'aquest impost mitjançant les aplicacions habilitades o que es puguin
habilitar a l'efecte en el Portal de I' ATIB - Tributs Locals (http://www.atib.es).

2. Actuacions a les quals fa referència el Conveni

L'ATIB, mitjançant el servei territorial de la recaptació de zona Mallorca (d'ara
endavant, recaptació de zona), durà a terme les següents actuacions:

a) Atenció al contribuent. Els obligats al pagament de l'impost podran dirigir-se a

l'oficina de la recaptació de zona que correspongui al municipi per demanar
informació i per presentar la declaració o, si escau, I'autoliquidació corresponent.

b) Realització de les operacions conduents a la liquidació de l'impost, en el cos que
aquest es gestioni en règim de declaració, i remissió d'aquestes operacions a

I' Ajuntament per a la pràctica de la liquidació corresponent i el seu càrrec posterior a

I'ATIB.

c) Notificació als obligats tributaris de les liquidacions a què es refereix la lletra b)
anterior.

d) Dur a terme l'actualització del registre de l'impost, mitjançant la informació que
periòdicament es rebi de la Direcció Provincial de Trànsit a les Illes Balears, en relació
amb les altes, baixes i transferències de vehicles, i qualsevol altra informació necessària

per a la gestió de l'impost.

e) Confecció del registre públic anual per al cobrament de l'impost, amb la

corresponent actualització de les quotes d'acord amb les ordenances municipals de

l'impost, i remissió a I' Ajuntament per a la seva aprovació com a liquidació col·lectiva
del impost.

f) Publicació de la liquidació col ·Iectiva de conformitat amb el que estableix la Llei

general tributària.

g) Preparació dels fitxers i comunicació informàtica al Registre de vehicles �f:{.J-:-�
Direcció General de Trànsit dels rebuts impagats als efectes prevists en I'articl

"del.I.V.PPU;'�/l,Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decre

aglS�atil'V).
2/2004, de 5 de març ffJ �

�,¿� I�. �3

3. Aplicacions informàtiques i telemàtiques ¿. ,..

r/')'':V �-9.('1>' _ S�\5:-
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3.1. La recaptació de zona desenvoluparà les tasques objecte d' aquest Conveni

mitjançant les seves aplicacions informàtiques. No obstant, en el cas que així ho
demani l'Ajuntament, s'habilitaran els mecanismes d'interconnexió necessaris per tal

que es puguin fer les consultes o les comprovacions que els òrgans municipals
considerin convenients.

3.2. El pagament en període voluntari dels tributs de cobrament periòdic per rebut es

podrà dur a terme mitjançant la passarel ·10 de pagaments telemàtics del Portal de
I'ATIB - Tributs Locals (http://www.atib.es). que possibilitarà l'emissió telemàtica del

corresponent justificant o carta del pagament realitzat.

3.3. Les gestions relatives a les altes (o rehabilitacions), baixes i transferències de
vehicles es podran dur a terme de forma telemàtica mitjançant el Portal de I'ATIB -

Tributs Locals (http://www.atib.es) r que possibilitarà el càlcul de la quota tributària -

degudament, en el seu cas, prorratejada- i la realització del pagament telemàtic de
I'autoliquidació corresponent. A aquests efectes, amb la finalitat d'efectuar les
corresponents comprovacions, l' Ajuntament haurà de posar a disposició de la
recaptació de zona el padró municipal d'habitants així com les corresponents
actualitzacions periòdiques.

3.4. Per a l'accés al Portal de I'ATIB - Tributs Locals, a més de que es pugui accedir

mitjançant la direcció general del web, http://www.atib.es.I·ATIB habilitarà i

proporcionarà a l' Ajuntament el nom de la direcció web que correspongui al municipi
per tal de que es pugui establir un enllaç directe des de la seva pàgina web al Portal
de I'ATIB - Tributs Locals en la seva versió adaptada al municipi.

C) Conveni de col Ioborcclô entre I' Ajuntament de Puigpunyent i I'Agència Tributària
de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de les taxes per a:

1. Recollida i tractament de residus sòlids urbans
2. Entrada de vehicles a través de voravies i les reserves de via pública per a

aparcaments;
3. Ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, cadafals i

altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.

Parts

José Vicente Marí Bosó, president de l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb

competència per aquest acte en virtut de l'article 7.2 b) de la Llei 3/2008, de 14 d'abril,
de creació i regulació de l' Agència Tributària de les Illes Balears
Biel Ferrà Martorell, batle de l' Ajuntament de Puigpunyent facultat per a aquest acte

per l'acord del Ple municipal de dia
_

de de 2013.

Antecedents
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de les Illes Balears, ens creat per la Llei 3/2008, de 14 d'abril, a la qual li correspon.
segons l'article 2 g, exercir les funcions de recaptació l. si s'escau, de gestió,
d'inspecció i de liquidació dels recursos titularitat d'altres administracions públiques
que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, siguin
atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L' Ajuntament de Puigpunyent entén que per a una millor gestió del servei de

recaptació dels seus tributs propis, és convenient que la recaptació de zona dugui a

terme una sèrie de tasques relacionades amb la gestió tributària de les taxes per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans; per a l'entrada de vehicles a través de
voravies i les reserves de via pública per a aparcaments; i per a l'ocupació de terrenys
d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, cadafals i altres elements anàlegs, amb
finalitat lucrativa.
4. Els articles 3, 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú, preveuen que les
administracions públiques es regeixen, pel que fa a les seves relacions, pel principi de

cooperació i, pel que fa a la seva actuació, pel principi d'eficàcia en el servei als
ciutadans, podent celebrar convenis de collcboroció que, en el cas que afectin a

corporacions locals, s'han de regir pel que estableix la legislació reguladora del règim
local.

5. L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració
local i les Administracions de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en

assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari sota les formes i
en els termes prevists en les lleis, i podrà tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o

convenis administratius que es subscriguin.

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

CLÀUSULES _

1. Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest Conveni de colloboroció es la realització, en règim d'encàrrec de

gestió, per part de l'Agència Tributària de les Illes Balears (d'ara endavant, ATIB)
tasques relacionades amb la gestió tributària de les taxes per a la recollida i
tractament de residus sòlids urbans; per a l'entrada de vehicles a través de voravies i
les reserves de via pública per a aparcaments; i per a l'ocupació de terrenys d'ús

públic local amb taules, cadires, tribunes, cadafals i altres elements anàlegs, amb
finalitat lucrativa.

2. Actuacions a les quals fa referència el Conveni i forma de prestació dels serveis
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L' ATIB ha de restar, per una sola vegada, un 10% de les quantitats ingressades
corresponents a les liquidacions tributàries girades sobre els valors obtinguts per mitjà
dels serveis prestats en virtut d'aquest Conveni.
En qualsevol cas, perquè l' ATIB pugui practicar la retenció a què es refereix el par��

.

-

anterior, és necessari que l' Ajuntament manifesti la seva conformitat am�.���GPÙNliquidacions sobre les quals s'ha d'efectuar l'esmentada retenció. I/� ;;'-1'
'Iq -t:

.� � A
7. Condicions d'ús i protecció de dades

Z �.

�
7.1. L'ús de les dades no comporta, en cap cas, que l' ATIB n'adquireixi la titul �t. A
tots els efectes, la titularitat correspon a l' Ajuntament. <tA>

�VI)[V -

6. Compensació econòmica

0658007

Govern de les Illes Balears
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

b) Realització de les operacions conduents a la liquidació de la taxa i remissió

d'aquestes operacions a l'Ajuntament per a la pràctica de la liquidació corresponent.

c) Notificació als obligats tributaris, mitjançant els instruments i sistemes habituals
utilitzats a l'efecte per la recaptació de zona, de les liquidacions a què es refereix la
lletra b) anterior.

d) Manteniment i actualització del registre públic anual per al cobrament de la taxa,
amb la corresponent actualització dels models i de les quotes, i remissió a l' Ajuntament
a efectes de la liquidació col·lectiva de la taxa.

3. Aplicacions informàtiques i serveis telemàtics
3.1. La recaptació de zona ha de desenvolupar les tasques objecte d' aquest Conveni

mitjançant les seves aplicacions informàtiques, sense perjudici de l'establiment, en el
seu cas, dels mecanismes d'interconnexió que siguin necessaris amb els sistemes
d'informació de l' Ajuntament per tal de què aquest pugui fer les consultes a les

comprovacions que consideri convenients.
3.2. El pagament en període voluntari i executiu del tribut a que fa referència aquest
Conveni es pot dur a terme a les entitats bancàries col ·Iaboradores de l' ATIB així com

per lnternet en el Portal de I'ATIB (http://www.atib.es). que possibilita l'emissió
telemàtica del justificant del pagament telemàtic realitzat.

4. Ingrés de les liquidacions
Les quantitats abonades per raó del pagament del tribut objecte d'aquest Conveni

s'ingressaran en el compte bancari que, a aquest efectes, determini l'Ajuntament, el

qual haurà de ser comunicat per escrit a l'Àrea de recaptació d'ingressos públics i
coordinació amb les hisendes territorials de l' ATIB.

5. Control i fiscalització de les actuacions a realitzar per la recaptació de zona

La fiscalització i el control de les actuacions que, en virtut d'aquest Conveni, ha de
realitzar la recaptació de zona correspondrà exclusivament als òrgans competents de
l' Ajuntament.
Les actuacions que ha de realitzar la recaptació de zona tindran caràcter merament

preparatori dels actes administratius que, en tot cas, haurà de dictar l' Ajuntament, els

quals gaudiran del règim de recursos previst en el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El règim previst en aquesta clàusula no s'aplicarà als actes administratius de gestió
recaptadora dictats pels òrgans competents de I'ATIB en virtut de la delegació de

competències resultant dels Conveni de recaptació de dia 13 de juny de 2000.
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7.2. L'ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li
subministri l'Ajuntament, el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1 720/2007 de 21 de
desembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica
15/1999 i altres disposicions de desplegament o complementàries que siguin
d'aplicació.

7.3. L' ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de
les que es descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les
funcions de gestió recaptatòria o de cobrament de deutes. Se'n prohibeix qualsevol
tipus de cessió, transferència o comunicació, ni tan sols per a la seva conservació, a

altres persones.

L'ATIB coneix que si destina les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitza

incomplint les estipulacions d'aquest Conveni, serà considerada també responsable
del tractament i respondrà de les infraccions en què hagués incorregut.

7.4. L'AliB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable
del tractament i per al compliment de les tasques relacionades amb l'objecte
d' aquest Conveni.

7.5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, I' AliB procedirà a la destrucció
de les dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o

documents en els quals constin tals dades o les retornarà a I' Ajuntament.

7.6. S'adjunta com annex al present Conveni el document de mesures de seguretat
que l'encarregat del tractament es troba obligat a implementar d'acord amb allò que
preveu l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

8. Duració del Conveni

Aquest Conveni tindrà efecte des d'aquesta mateixa data fins que qualsevol de les

parts el denunciï amb l'antelació suficient perquè es puguin acabar els treballs en curs.

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

ANNEX.

1. Mesures de seguretat (nivell de seguretat)
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i la resta de normativa reguladora en matèria de protecció de

dades, el\/els fitxers objectes de l'encàrrec de tractament han d'adoptar, per evitar
l'alteració, pèrdua, tractamenf o accés no autoritzat de les dades personals que
conté, un nivell mitjà de seguretat.
Per procurar a les dades tractades per compte del responsable el nivell mitjà de

seguretat legalment requerit, l'encarregada del tractament (ATIB - recaptació de

zona) s'obliga a adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa a les
'" ��X"'�

refereix l'article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de prot �6 de 0e.,
dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembr ,¡el fu�) ;;6

s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei. E-i:ln �
L'encarregada del tractament es compromet a posar en coneix !3.J3nt

.

I
responsable qualsevol modificació implantada sobre les mesures de seguret 'Çgue,-C:
tot cas, mai suposaran una vulneració de l'indicat nivell de seguretat. IJ''}jLEN(-.S
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2. Identificació i autenticació
Els usuaris únicament poden tenir accés autoritzat a les dades personals i als recursos

d'informació que siguin necessaris per dur a terme les seves funcions.
Tots els usuaris han de tenir un codi d'identificació, que és únic i que està associat a

una contrasenya, que només sap l'usuari i que és personal i intransferible.
No hi ha cap possibilitat que un mateix parell usuari-contrasenya sigui assignat a dos
usuaris diferents.

3. Caducitat de les contrasenyes
Tret que sigui necessari un canvi administratiu de la contrasenya perquè se sospita que
s'ha romput o que part del personal autoritat la sap, la modificació general de les

contrasenyes es farà d' acord amb el procediment següent:
- Sistema operatiu: canvi de contrasenyes cada tres mesos.

- Aplicacions: canvi de contrasenyes cada tres mesos.

4. Limitació d'accessos
Per complir els principis del document de seguretat, les aplicacions permeten fins a tres
intents d'accés fallits. Quan això succeeix, l'aplicació es tanca i l'usuari ha d'intentar
connectar-se de nou.

Una vegada superat el límit establert per als intents fallits, el sistema es bloqueja
automàticament i és necessari acudir a l'administrador de l'aplicació per
desbloquejar-lo i generar una clau nova.

5. Personal
La recaptació de zona ha de mantenir una relació d'usuaris assignats als diferents

perfils, que estarà disponible per a l' Ajuntament, que podrà sol·licitar-Ia en qualsevol
moment.

6. Responsables de seguretat
L'ATIB i la recaptació de zona han designat els responsables de seguretat dels

corresponents fitxers.

7. Control d'accés
No es permet l' accés de person-al extern a la recaptació de zona a les dependències
d'ubicació dels fitxers.
Els sistemes d'informació i també els fitxers automatitzats processats per aquests es

troben ti la sala de servidors de la seu central de la recaptació de zona ubicada a

Palma, a l'oficina situada al carrer de Francesc de Borja Moll, 22,07003 Palma.
Només el personal de la recaptació de zona autoritzat pot tenir accés físic als sistemes
d'informació ubicats a la sala i ha de seguir el procediment que consta en el

corresponent document de seguretat.

8. Gestió d'incidències
Les incidències es classifiquen en diferents nivells (lleus, intermèdies o de caràcter

crític).
Aquestes es registren en el corresponent llibre de registre d'incidències ''t ?YÈÎ�
coordinat i controlat pel responsable tècnic de seguretat de la recaptació de 'l�t,j:>�a ..

, ,.

(j
L' ATIB comunicarà a l' Ajuntament totes les incidències relacionades amb �

se¡ea�dades. F-< Jr.'
L'Ajuntament delega a la recaptació de zona la tasca d'autoritzar la recu �Ció q,
les dades de fitxers ubicats a les seves instal ·Iacions. "".1 :
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El registre d'incidències ha d'estar a disposició de I' Ajuntament, que pot sol-licitor-lo en

qualsevol moment a I'ATIB.

9. Gestió de suports

La recaptació de zona ha de mantenir un inventari amb els suports en què
emmagatzema les dades de I' Ajuntament, que podrà solIcltor-los en qualsevol
moment.

L'entrada i la sortida de suports es registra en el llibre corresponent, entrades o sortides
que només poden ser autoritzades pel responsable tècnic de seguretat.
Els suports amb dades s'etiqueten seguint les pautes següents:

- Els suports d'entrada i sortida de dades inclouen una etiqueta de visualització senzilla

per identificar-los fàcilment, que inclou les dades de nom del fitxer font de les dades i el
nom del fitxer de sortida inclòs en el suport, la data i l'hora d'enregistrament de les
dades en el suport.

- La destrucció de suports es farà de la manera següent, i haurà de comptar amb
l'autorització del responsable tècnic de seguretat. Es destruirà el suport físicament.
S'inscriurà la baixa a l'inventari del magatzem de suports, i s'hi inclourà la data de
destrucció i la identificació del personal encarregat de destruir-lo. En cas que sigui
possible, es reciclaran els rebuigs.

- L' Ajuntament delega a la recaptació de zona la tasca d'autoritzar la sortida de

suports amb dades dels seus fitxers per exercir la tasca contractada.

10. Còpies de seguretat i recuperació de dades

La recaptació de zona farà una còpia de seguretat, almenys setmanalment, de les
dades de I' Ajuntament.

La recaptació de zona farà un informe de verificació de les copies de seguretat,
almenys semestralment, que posarà a disposició de I' Ajuntament, que podrà sollicitor
la en qualsevol moment sense avís previ.

L'ATIB no farà proves amb dades dels fitxers de l'Ajuntament.

La recaptació de zona emmagatzemarà una còpia de suport, i també dels

procediments de recuperació en una ubicació diferent de la del seu sistema
d'informació de I' Ajuntament.11. Criteris d'arxiu, custòdia de documentació i

emmagatzematge de suports no automatitzats
La recaptació de zona emmagatzemarà les dades dels fitxers de I' Ajuntament de

manera que siguin fàcilment localitzables i consultables.
�

-

Per emmagatzemar documents amb dades de I' Ajuntament, s'utilitzaran ·�BftíL ,Jj)�
amb mecanismes que n'obstaculitzin l'obertura. ;:..,,"\' �

'> ,!'�'tI o-
.c:., ',:� �

12. Auditories ;:J e

L'ATIB farà, almenys cada dos anys, una auditoria de les mesures d 1eg j �
implantades en el sistema d'informació en què es tracten les dades del it�rs 0
I' Ajuntament, que es podrà sol ílcitor en qualsevol moment. ·.�I.EA RS - �"Ç

�
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4. Ingrés de les liquidacions
4.1. L'ingrés de les quantitats abonades per raó del pagament periòdic en període
voluntari de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, així com les que es

produeixin en via executiva per aquest impost es regirà per l'establert en el Conveni de
recaptació en període voluntari i executiu de tributs locals i altres ingressos de dret
públic de 13 de juny de 2000.

4.2. Les quantitats abonades per raó del pagament de les liquidacions que es puguin
generar per les tasques que desenvolupi la recaptació de zona en virtut d' aquest
Conveni s'ingressaran en el compte bancari que, a aquest efectes, determini
I' Ajuntament, el qual haurà de ser comunicat per escrit a I' Àrea de Recaptació
d'Ingressos Públics i Coordinació amb les Hisendes Territorials de I'ATIB.

4.3. En el cas que el pagament de les liquidacions es realitzi de forma telemàtica, els
ingressos resultants es realitzaran a les comptes habilitades a I' efecte per I' ATIB, i es

liquidaran a I' Ajuntament trimestralment.

5. Models de liquidació
Els models normalitzats de liquidacions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
per altes (o rehabilitacions), baixes i transferències de vehicles, són els establerts en

l'annex I d'aquest Conveni, en el cas que la tramitació es realitzi de forma presencial a

l'oficina de recaptació, i en l'annex II, en el cas que la tramitació es realitzi per via
telemàtica a través del Portal de I' ATIB.

L' ATIB podrà introduir les modificacions que consideri necessàries en aquests models
derivades de canvis en la normativa aplicable o per raons tècniques. D'aquestes
modificacions s'informarà a I' Ajuntament.
Una vegada efectuat el pagament, el model corresponent, amb els corresponents
segells i codis acreditatius del pagament, serà plenament eficaç als efectes previst en

l'article 99 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

6. Control i fiscalització de les actuacions a realitzar per la recaptació de zona

6.1. La fiscalització i el control de les actuacions que, en virtut d'aquest Conveni, ha de
realitzar la recaptació de zona correspondrà exclusivament als òrgans competents de
I' Ajuntament.
Les actuacions que ha de realitzar la recaptació de zona tindran caràcter merament

preparatori dels actes administratius que, en tot cas, haurà de dictar I' Ajuntament, els
quals gaudiran del règim de recursos previst en el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

6.2. El règim previst en aquesta clàusula no s'aplicarà als actes administratius de gestió
recaptadora dictats pels òrgans competents de I' ATlB en virtut del Conveni de

recaptació en període voluntari i executiu de tributs locals i altres ingressos de dret
públic de 13 de juny de 2000.

7. Condicions d'ús i protecció de dades
7.1. L'ús de les dades no comporta, en cap cas, que I'ATIB n'adquireixi la tit
tots els efectes, la titularitat correspon a I' Ajuntament. /:::)

......
-<
<ill q

bre,

f:t:�

7.2. L'ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter pers
subministri l'Ajuntament, el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de d
de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1 720/2007 de
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desembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica
15/1999 i altres disposicions de desplegament o complementàries que siguin
d'aplicació.

7.3. L' ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de
les que es descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les
funcions de gestió recaptatòria o de cobrament de deutes. Se'n prohibeix qualsevol
tipus de cessió, transferència o comunicació, ni tan sols per a la seva conservació, a

altres persones.
..

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

7.4. L' ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable
del tractament i per al compliment de les tasques relacionades amb l'objecte
d'aquest Conveni.

7.5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l' ATIB procedirà a la destrucció
de les dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o

documents en els quals constin tals dades o les retornarà a l' Ajuntament
7.6. S'adjunta com annex III al present Conveni el document de mesures de seguretat
que l'encarregat del tractament es troba obligat a implementar d'acord amb allò que
preveu l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
8. Durada del Conveni

Aquest Conveni tindrà la mateixa vigència que el Conveni de recaptació de 13 de

juny de 2000, i es prorrogarà en els mateixos terminis que aquest.
Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Annexi
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Annex III
1. Mesures de seguretat (nivell de seguretat)
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i la resta de normativa reguladora en matèria de protecció de
dades, el\/els fitxers objectes de l'encàrrec de tractament han d'adoptar, per evitar
l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals que
conté, un nivell mitjà de seguretat.
Per procurar a les dades tractades per compte del responsable el nivell mitjà de
seguretat legalment requerit, l'encarregada del tractament (ATIB - recaptació de
zona) s'obliga a adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa a les quals es

refereix l' article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei.

L'encarregada del tractament es compromet a posar en coneixement del

responsable qualsevol modificació implantada sobre les mesures de seguretat que, en

tot cas, mai suposaran una vulneració de l'indicat nivell de seguretat.

2. Identificació i autenticació
Els usuaris únicament poden tenir accés autoritzat a les dades personals i als recursos

d'informació que siguin necessaris per dur a terme les seves funcions.
Tots els usuaris han de tenir un codi d'identificació, que és únic i que està associat a

una contrasenya, que només sap l'usuari i que és personal i intransferible.
No hi ha cap possibilitat que u� mateix parell usuari-contrasenya sigui assignat -

�'C?�.usuaris diferents. ��N I .L!.?�f;.,,� ".�,

3. Caducitat de les contrasenyes § �,%Tret que sigui necessari un canvi administratiu de la contrasenya perquè s �spit ,úè '\j

s'ha romput o que part del personal autoritat la sap, la modificació ge eral ó �
contrasenyes es farà d'acord amb el procediment següent: �I �""'"

- Sistema operatiu: canvi de contrasenyes cada tres mesos. �
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- Aplicacions: canvi de contrasenyes cada tres mesos.

4. Limitació d'accessos
Per complir els principis del document de seguretat, les aplicacions permeten fins a tres
intents d'accés fallits. Quan això succeeix, l'aplicació es tanca i l'usuari ha d'intentar
connectar-se de nou.

Una vegada superat el límit establert per als intents fallits, el sistema es bloqueja
automàticament i és necessari acudir a l'administrador de l'aplicació per
desbloquejar-lo i generar una clau nova.

5. Personal
La recaptació de zona ha de mantenir una relació d'usuaris assignats als diferents
perfils, que estarà disponible per a I' Ajuntament, que podrà sol íícltor-to en qualsevol
moment.

6. Responsables de seguretat
L' ATIB i la recaptació de zona han designat els responsables de seguretat dels
corresponents fitxers.

7. Control d'accés
No es permet I' accés de personal extern a la recaptació de zona a les dependències
d'ubicació dels fitxers.
Els sistemes d'informació i també els fitxers automatitzats processats per aquests es

troben a la sala de servidors de la seu central de la recaptació de zona ubicada a

Palma, a l'oficina situada al carrer de Francesc de Borja Moll, 22, 07003 Palma.
Només el personal de la recaptació de zona autoritzat pot tenir accés físic als sistemes
d'informació ubicats a la sala i ha de seguir el procediment que consta en el
corresponent document de seguretat.

8. Gestió d'incidències
Les incidències es classifiquen en diferents nivells (lleus, intermèdies o de caràcter
crític).
Aquestes es registren en el corresponent llibre de registre d'incidències que és
coordinat i controlat pel responsable tècnic de seguretat de la recaptació de la zona ..

L' ATIB comunicarà a I' Ajuntament totes les incidències relacionades amb les seves

dades ..

L' Ajuntament delega a la recaptació de zona la tasca d'autoritzar la recuperació de
les dades de fitxers ubicats a les seves instal ·Iacions.

El registre d'incidències ha d'estar a disposició de l'Ajuntament, que pot sollicitor-lo en

qualsevol moment a I'ATIB.

9. Gestió de suports

La recaptació de zona ha de mantenir un inventari

emmagatzema les dades de l'Ajuntament, que podrà
moment.

L'entrada i la sortida de suports es registra en eillibre corresponent, entrades
que només poden ser autoritzades pel responsable tècnic de seguretat.
Els suports amb dades s'etiqueten seguint les pautes següents:
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- Els suports d'entrada i sortida de dades inclouen una etiqueta de visualització senzilla
per identificar-los fàcilment, que inclou les dades de nom del fitxer font de les dades i el
nom del fitxer de sortida inclòs en el suport, la data i l'hora d'enregistrament de les
dades en el suport.

- La destrucció de suports es farà de la manera següent, i haurà de comptar amb
l'autorització del responsable tècnic de seguretat. Es destruirà el suport físicament.
S'inscriurà la baixa a l'inventari del magatzem de suports, i s'hi inclourà la data de
destrucció i la identificació del personal encarregat de destruir-lo. En cas que sigui
possible, es reciclaran els rebuigs.

- L'Ajuntament delega a la recaptació de zona la tasca d'autoritzar la sortida de
suports amb dades dels seus fitxers per exercir la tasca contractada.

10. Còpies de seguretat i recuperació de dades

La recaptació de zona farà una còpia de seguretat, almenys setmanalment, de les
dades de l'Ajuntament.

La recaptació de zona farà un informe de verificació de les còpies de seguretat,
almenys semestralment, que posarà a disposició de I' Ajuntament, que podrà sol·licitar
la en qualsevol moment sense avís previ.

L'ATIB no farà proves amb dades dels fitxers de l'Ajuntament.

La recaptació de zona emmagatzemarà una còpia de suport, i també dels
procediments de recuperació en una ubicació diferent de la del seu sistema
d'informació de I' Ajuntament.

11. Criteris d'arxiu, custòdia de documentació i emmagatzematge de suports no

automatitzats
La recaptació de zona emmagatzemarà les dades dels fitxers de I' Ajuntament de
manera que siguin fàcilment localitzables i consultables.
Per emmagatzemar documents amb dades de l'Ajuntament, s'utilitzaran dispositius
amb mecanismes que n'obstaculitzin l'obertura.

12. Auditories
L' ATIB farà, almenys cada dos anys, una auditoria de les mesures de seguretat
implantades en el sistema d'informació en què es tracten les dades dels fitxers de
I' Ajuntament, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.
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Model/Modelo 081
Autoliquldació de l'Impost
sobre l'Increment del
Valor deis Terrayns de
Naturalesa Urbana

Autoliquidación del

Impuesto sobre el
Incrememo del Valor de
los Terrenos de
Naturaleza Urbana

Nom via pública I Nombre via pública
8

Provincía

1171

Fax

151
Municipi I Municiple

161
C.P.

181

NIF

19
Uinatges i nom o raó social I Apellidos y nombre o razón social

20

Número

23

Nom via pÚblica I Nombre via publica
22

Lletra I Letra

1241
Escala I Escaler Pis I Piso
25

Porta I Puerta Fax

29

Municipi I Muníclpio
30

Provincia C.P.

NIF

33

Municipi I Municipio
44

ProvinciaFax

Otros Supuestos I Altres Supòsits
64

Referencia catastrall Referencia Cadastral
65

Valor del Suelo I Valor del Sòl

66

Fecha de Devengo I Data Meritació
67

Fecha Presentación I Data Prasentació Reducción I Reducció Bonificación I Bonificació Recargo I Recàrrec

68 70 71

Valor del Suelo Reducido I Valor del Sòl

72

Porcentaje Transmisión I Percentatge Transmès TIpo Derecho I Tipus Oret

n N

Duración o Edad Usulructaria I Ourada o Edat Usufructaria
75

,Fecha de Adquisición del Bien I Data d'Adquisició del Bé
.

76

Nil del Notario

47

Oficina

52,1
Número Protocolo I Nombre Protocol

I 531
Fecha Documento I Data Document

50

TIpo Documento I TIpus Document

·51

llinatges I nom o raó social I Apellidos y nombre O razón

48

Dirección I Direcció

49

Folio/Foli Finca

Per la prasent
declaració liquidació
amb nûmero

s'ha

ingressat la quantitat
de amb
data 30/0112013

Exemplar per al subjecte passiu/Ejemplar para el sujet

Aquest document no serè vàJld sense la certificació mecànica 0, sl no n'hi ha. sense la signatura autoritzada.
Este documento no serà válido sin le certificación mecánica o, si no la hay, aln firma autorizada.
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Annex III
1. Mesures de seguretat (nivell de seguretat)
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i la resta de normativa reguladora en matèria de protecció de
dades, el\/els fitxers objectes de l'encàrrec de tractament han d'adoptar, per evitar
l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals que
conté, un nivell mitjà de seguretat.
Per procurar a les dades tractades per compte del responsable el nivell mitjà de
seguretat legalment requerit, l'encarregada del tractament (ATIB - recaptació de
zona) s'obliga a adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa a les quals es
refereix l'article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de I'esmentqda Llei.
L'encarregada del tractament es compromet a posar en coneixement del
responsable qualsevol modificació implantada sobre les mesures de seguretat que, en
tot cas, mai suposaran una vulneració de l'indicat nivell de seguretat.

2. Identificació i autenticació
Els usuaris únicament poden tenir accés autoritzat a les dades personals i als recursos

d'informació que siguin necessaris per dur a terme les seves funcions.
Tots els usuaris han de tenir un codi d'identificació, que és únic i que està associat a

una contrasenya, que només sap l'usuari i que és personal i intransferible.
No hi ha cap possibilitat que un mateix parell usuari-contrasenya sigui assignat a dos
usuaris diferents.

3. Caducitat de les contrasenyes
Tret que sigui necessari un canvi administratiu de la contrasenya perquè se sospita que
s'ha romput o que part del personal autoritat la sap, la modificació general de les
contrasenyes es farà d'acord amb el procediment següent:

- Sistema operatiu: canvi de contrasenyes cada tres mesos.

- Aplicacions: canvi de contrasenyes cada tres mesos.

4. Limitació d'accessos
Per complir els principis del document de seguretat, les aplicacions permeten fins a tres
intents d'accés fallits. Quan això succeeix, l'aplicació es tanca i l'usuari ha d'intentar
connectar-se de nou.

Una vegada superat el límit establert per als intents fallits, el sistema es bloqueja
automàticament i és necessari acudir a l'administrador de l'aplicació per
desbloquejar-lo i generar una clau nova.

5. Personal
La recaptació de zona ha de mantenir una relació d'usuaris assignats als diferents
perfils, que estarà disponible per a l' Ajuntament, que podrà sol·licitar-Ia en qualsevol
moment.

han designat els responsables de
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Els sistemes d'informació i també els fitxers automatitzats processats per aquests es
troben a la sala de servidors de la seu central de la recaptació de zona ubicada a
Palma de Mallorca, a l'oficina situada al carrer de Francesc de Borja Moll, 22, 07003
Palma de Mallorca.
Només el personal de la recaptació de zona autoritzat pot tenir accés físic als sistemes
d'informació ubicats a la sala i ha de seguir el procediment que consta en el
corresponent document de seguretat.

8. Gestió d'incidències
Les incidències es classifiquen en diferents nivells (lleus, intermèdies o de caràcter
crític).
Aquestes es registren en el corresponent llibre de registre d'incidències que és
coordinat i controlat pel responsable tècnic de seguretat de la recaptació de la zona ..

L' ATIB comunicarà a I' Ajuntament totes les incidències relacionades amb les seves
dades.

L'Ajuntament delega a la recaptació de zona la tasca d'autoritzar la recuperació de
les dades de fitxers ubicats a les seves instal ·Iacions.
El registre d'incidències ha d'estar a disposició de I' Ajuntament, que pot sol·licitar-lo en

qualsevol moment a I'ATIB.

9. Gestió de suports
La recaptació de zona ha de mantenir un inventari amb els suports en què
emmagatzema les dades de I' Ajuntament, que podrà sol·licitar-Ios en qualsevol
moment.
L'entrada i la sortida de suports es registra en eillibre corresponent, entrades o sortides
que només poden ser autoritzades pel responsable tècnic de seguretat.
Els suports amb dades s'etiqueten seguint les pautes següents:

- Els suports d'entrada i sortida de dades inclouen una etiqueta de visualització senzilla
per identificar-los fàcilment, que inclou les dades de nom del fitxer font de les dades i el
nom del fitxer de sortida inclòs en el suport, la data i l'hora d'enregistrament de les
dades en el suport.

- La destrucció de suports es farà de la manera següent, i haurà de comptar amb
l'autorització del responsable tècnic de seguretat. Es destruirà el suport físicament.
S'inscriurà la baixa a l'inventari del magatzem de suports, i s'hi inclourà la data de
destrucció i la identificació del personal encarregat de destruir-lo. En cas que sigui
possible, es reciclaran els rebuigs.

- L'Ajuntament delega a la recaptació de zona la tasca d'autoritzar la sortida de
suports amb dades dels seus fitxers per exercir la tasca contractada.

10. Còpies de seguretat i recuperació de dades
La recaptació de zona farà una còpia de seguretat, almenys setmanalment, de les
dades de I' Ajuntament.
La recaptació de zona farà un informe de verificació de les còpies de seguretat,
almenys semestralment, que posarà a disposició de I' Ajuntament, que podrà sol·licitar
la en qualsevol moment sense avís previ.
L'ATIB no farà proves amb dades dels fitxers de l'Ajuntament.

La recaptació de zona emmagatzemarà una còpia de suport, i
procediments de recuperació en una ubicació diferent de la del
d'informació de I' Ajuntament.
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11. Criteris d'arxiu, custòdia de documentació i emmagatzematge de suports no

automatitzats
La recaptació de zona emmagatzemarà les dades dels fitxers de I' Ajuntament de
manera que siguin fàcilment localitzables i consultables.
Per emmagatzemar documents amb dades de I' Ajuntament, s'utilitzaran dispositius
amb mecanismes que n'obstaculitzin l'obertura.
12. Auditories
L' ATIB farà, almenys cada dos anys, una auditoria de les mesures de seguretat
implantades en el sistema d'informació en què es tracten les dades dels fitxers de
I' Ajuntament, que es podrà sol ficltor en qualsevol moment.

Segon.- Notificar el present acord a I' ATIB pel seu coneixement efectes
oportuns

Dita proposta es aprovada per unanimitat

Per part del Senyor Batie s'explica que I' Ajuntament tindrà accés a un

programa que, partint de la referència cadastral es podrà consultar totes les dades del
contribuent. No es podrà canviar cap dada, però si es podran fer gestions a

Puigpunyent que s'haurien de fer a Palma. El personal de I'ATIB es desplaçarà a

I' Ajuntament per solventar dubtes sense haver-se de desplaçar.

En un futur també s'ha pensat que es cedeixi I'aigüa. Amb el fems haurà una

feina de camp fotografiada i que cadascú pagui per lo que té: Tenir la base de dades
actualitzada es molt important.

Per part del Sr Deudero es manifesta que aquesta cessió de competències serà
una important descàrrega de feina a nivell municipal.

3.- Acord de donació entre el Sr Lorenzo Ferra Carbonell l'Ajuntament de
Puigpunyent

Es llegeix l'informa emès per Treballador Social Sr José Aranda Huertas, així
com l'informa favorable de la CIAG de data 13 de desembre de 2013, que diu:

A tesa la necessitat, del Sr Lorenzo Ferrà Carbonell, donada la seva situació de
precarietat econòmica que li impedirien sufragar les despeses necessàries al efectes
de poder acceptar l'herència de la seva mare i el seu germà,

Atès que tal circumstància li ocasionaria el no poder dur una vida digna
satisfactòria dintre del municipi

Atès que es familiars mes directes del Sr. Lorenzo, varen manifestar
Socials d'aquest Ajuntament que no estaven interessats en cuidar a l'esme
per tant renunciaven a qualsevol dret sobre les propietats
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A tès que el Sr. Lorenzo Ferrà Carbonell, es propietari de ple dret de la vivenda
que no constitueix el seu domicili familiar i que es descriu a continuació.
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"Vivenda sita en el carrer major n° 95 de Puigpunyent, que té una
cabuda de 208 m2. Consta de una vivenda unifamiliar de 70m2 i un aparcament de
13m2, total superfície construïda 83 m2.

Es troba inscrita en el Registre de la Propietat de Palma de Mallorca, foli 97, llibre
54 de Puigpunyent, inscripció 1 a, finca número 2.325. , referència cadastral número
9566036DD5896N00010J , totalment lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris i
ocupants. No esta afectada per cap hipoteca.

A tès que la citada finca te concedida la corresponent cèdula
d'habitabilitat i te els corresponents serveis de llum, agua y fems, no es troba
construïda en terreny destinat a l'expropiació, ni l'edifici està fora d'ordenació
urbanística.

Atès que pel tècnic municipal s'ha inspeccionat detingudament la finca
vivenda, , ha trobat la mateixa conforme i tot en el seu correcte estat, i que el seu

actual preu de mercat, es el doble del seu valor cadastral, es a dir 84.712,32€.

Es proposa a I' Ajuntament Plenari I' adopció del present

ACORD

PRIMER.- Que el Sr, Lorenzo Ferrà Carbonell ven a l'Ajuntament el 40% de la
nuda propietat de la vivenda descrita i fa donació pura i simple del 60% restant de
dita nuda propietat. lliure de cargues i gravàmens. Amb això I' Ajuntament resta
propietari del 100% de la nuda propietat i el Sr Ferrà del 100% de I' usdefruit vitalici

SEGON. El preu de la compravenda, és la quantitat de 27.380- € , quantitat
pressupostada per atendre les despeses de Notaria, impost de successions, plusvàlua,
registre de la Propietat i gestoria, quantitat necessària a fi de que per part del Sr Ferrà
es pugui acceptar l'herència de la seva mare i germà.

TERCER. L' Ajuntament tramitarà l'escriptura d'acceptació de la herència, fent
els tràmits i pagaments necessaris per que les finques siguin inscrites a nom del Sr Ferrà

Quart.- L'escriptura de donació i compravenda s'atorgarà davant el mateix
notari de l'escriptura d'acceptació de l'herència i a continuació de la mateixa, sent a

càrrec de I' Ajuntament totes les despeses de la mateixa

Quint.- El dret d'usdefruit vitalici damunt el 100% de la finca que es reserva el Sr
Ferrà, es regirà pel que disposen els articles 467 i següents del CC, amb les
especificacions que s'indiquen a continuació.

Sisé.- Seran a càrrec del Sr Ferrà el pagament de les taxes municipals que gr�a.-vi__�

l'ús de la vivenda, tal com l'aigua, la recollida de residus i l'entrada de vehicles -o.:2<'fÏ5'j?";<
�v e ..

(.,�\
Setè,- Després de la mort del Sr Ferrà, i una vegada extingit f¡defr1J¡�, �')

I' Ajuntament de Puigpunyent, podrà disposar de la plena propietat de la vi
......

da, ./t,'«t�'? ê
Vuitè.-A efectes d'evitar en la mesura possible qualsevol problema 1ur e'¡t�t1!J ;;;

les parts, ambdues es sotmeten als Tribunals i Jutjats de Palma de Mallorca, q �l}..
els

rv _ "y_�
....:I:."AR�") '?

',<.,;:;;;:::,••.•��
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corresponents al municipi on es troba ubicada la vivenda que es objecte del present
acord

Per part del Sr Deudero es demana si s'ha fet comptes de la repercusro
tributària que durà a terme aquesta operació, contestant-li el Sr Batie que en aquest
moments es una només una declaració d'intencions, que encara no s'han fet els

comptes exactes de les despeses que ocasionarà l'operació.

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada per unanimitat

4.- Control de l'equip de govern: Acords Junta de Govern Local celebrades en dates
18 i 25 de novembre i 2 de desembre de 2013

El Sr. Deudero demana sobre l'acord del dia 25 de novembre sobre el projecte
que s'aprova amb I'IMAS, contestan-Ii la Sra Isabel Martin Roman que es tacto d'una
addenda al PPB, i que ja s'ha firmat, amb vigència de Gener a Juny

Així mateix demana el Sr Deudero sobre qui ha fet, el procés de l'Asfaltat del

Poliesportiu Municipal, contestan-Ii que la Regiduria d'Esports. Sol.licita còpia de

l'expedient

8.- Decrets de Batlia del 585 al 614

No hi ha cap intervenció

9.- Torn d'urgència

No hi ha cap intervenció

10.- Precs i preguntes

Per part del Sr Deudero es demana com s'han fet les substitucions de la regidora
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern per la Sra. Margalida Morell Martorell a certes sessions de la
JGL t jo que no consta cap Deéret de Batlia en tal sentit, contestant-Ii el Sr Batie que
s'han fet de viva vou dintre la pròpia Comissió per vacances de la titular. Aixi mateix
manifesta el Sr Batie que les substitucions no cobren dietes

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21

hores trenta cinc minuts, desitjant Bones Festes i un venturós Any nou 2014 a tota la

Corporació, i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria
Interventora de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

La Secretària Interventora,
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corresponents al municipi on es troba ubicada la vivenda que es objecte del present
acord

Per part del Sr Deudero es demana si s'ha fet comptes de la repercusió
tributària que durà a terme aquesta operació, contestant-li el Sr Batie que en aquest
moments es una només una declaració d'intencions, que encara no s'han fet els

comptes exactes de les despeses que ocasionarà l'operació.

aprovada per unanimitat

e Govern Local celebrades en dates

25 de novembre sobre el projecte
I Martin Roman que es tacto d'una
de Gener a Juny

ui ha fet el procés de I' Asfaltat del
idurio d' Esports. Sol.licita còpia de

on fet les substitucions de la regidora
orell Martorell a certes sessions de la
tal sentit, contestant-Ii el Sr Batie que
er vacances de la titular. Aixi mateix
n dietes

Batie aixeca la sessió quan són les 21

un venturós Any nou 2014 a tota la

oritza i signa amb mi la Secretaria
osa certifico.
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