
 



 



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTES DEL PLE

ANY 2009



GOVERN DE LES I LLES BALEARS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT - 1- SET DE
GENER DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió: .

Dia: 1 de gener de 2009.
Hora: de 20 hores a 21 hores i 38 minuts.
Lloc: Sala de Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent.
H i assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTORELL, president
Sra. Margalida Sureda Moranta (PSOE)
Sr. Miquel Ramon Matas (PSOE)
Sr. Jaume Pujol Vich (PSOE)
Sr. Antoni Marí Ensenyat (PSOE)
Sra. Petra M. Valero Gonzàlez (PI)
Sra. Margalida M. Morey Matas (PI)
Sr. Antonio Deudero Mayans (PP)
Sra. Ma Teresa Pons Picó (PP)

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora

ORDRE DEL DIA:

ir) SECRETARIA:

lr/lr APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 10 DE DESEMBRE DE 2008.

lr/2n APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
URGENT CELEBRADA EN DATA 22 DE DESEMBRE DE 2008.

lr/3r APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
URGENT CELEBRADA EN DATA 16 DE GENER DE 2009.

2n) PATRIMONI:

2n/lr.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
LÙS I CONSERVACIÓ DELS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

2n/2n.- DEIXAR SENSE EFECTE ACORD DE PLE DE DATA RELATIU A LA CESSIÓ
GRATUITA EN FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT DEL SOLAR PROCEDENT
DE LA PARCEL·LA NÚMERO 5 DEL PLÀNOL DE PARCEL·LACIÓ DE SON NET AMB
REFERÈNCIA CADASTRAL 9660001DD5896S0001DW.

2n/3r.- APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT D'INVESTIGACIÓ D'UN
TRAM DEL BÉN ANOMENAT CAMÍ DES RAFAL A GALILEA.

3) INTERVENCIÓ:

3r/lr.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I RELACIÓ DE LLOCS DE
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FEINA PER L'ANY 2009

3r/2n.- APROVACIÓ DEL COMPROMÍS DE DESPESA PLURIANUAL RELATIU AL
PRÈSTEC SUBSCRIT PEL CONSORCI D'AIGÜES DE PUIGPUNYENT

3r/3r.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS RESPECTE
A LES RETRIBUCIONS DEL BATLE/REGIDOR PER CÀRREC POLÍTIC EN RÈGIM DE
DEDICACIÓ EXCLUSSIVA

4t)URBANISME:

4t/lr.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES
OBRES MENORS I OBRES MENORS COMUNICADES DE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT

Sè) POLICIA I SEGURETAT CIUTADANA:

5è/lr) APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I
VEHICLES A MOTOR DEL TERME MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

6è) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

6è/lr) ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL CELEBRADES DES DEL DIA 3
DE NOVEMBRE DE 2008 A DIA 13 DE GENER DE 2009 AMBDUES INCLOSES.

6è/2n) DECRETS DE BATLIA DES DEL 126/2008 AL 45/2009
especial menció decret 158/2008 i decret 45/2009.

7è) TORN D'URGÈNCIA

8è) PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

lr) SECRETARIA:

lr/lr APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EN DATA 10 DE DESEMBRE DE 2008.

Pel Sr. Batie President es dóna compte de l'esborrany de l'acta del Ple de la

Corporació Municipal reunit en sessió extraordinària de dia 10 de desembre de
2008, la qual s'aprova per unanimitat dels presents i membres de dret.

lr/2n APROVACIÓ DE' L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EN DATA 22 DE DESEMBRE DE
2008.

Pel Sr. Batie President es dóna compte de l'esborrany de l'acta del Ple de la

Corporació Municipal reunit en sessió extraordinària i urgent de dia 22 de desembre
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de 2008, la qual s'aprova per unanimitat dels presents i membres de dret.

1r/3r APROVACIÓ DE l'ACTA EN ESBORRANY DE lA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EN DATA 16 DE GENER DE 2009.

Pel Sr. Batie President es dóna compte de l'esborrany de l'acta del Ple de la

Corporació Municipal reunit en sessió extraordinària i urgent celebrada en data 16
de gener de 2009, la qual, s'ha rebut via mail de forma incompleta motiu pel qual
es deixa "sobre la mesa", pendent la seva aprovació de la seva complimentació.

2n) PATRIMONI:

2n/lr.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE l'ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE lÙS I CONSERVACIÓ DELS CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

Pel Sr. Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita per la
Regidora de Patrimoni en data 20 de gener de 2009, la qual diu així:

"Un cop transcorregut el termini d'exposició al públic de l'Acord provisional

d'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora i annex descriptiu i gràfic de l'ùs i

conservació de camins del terme municipal de Puigpunyent

Atès que dins el termini d'exposició pública s'ha presentat en data 20 de novembre

de 2008, mitjançant Registre General d'Entrada de Documents número 2306, una

al·legació formulada pel Sr. Pedro Carrasco Martorell, en nom i representació de

l'Associació Municipal anomenada "Amics i Amats", mitjançant la qual, es sol·licita

una modificació en la redacció de l'article 14 de l'esmentada ordenança en el sentit

de especificar igual que es fa a l'article d'infraccions lleus de l'esmentat text, que

només els cans potencialment perillosos duran morral als camins públics i no tots

els cans sense excepció.

Atès que l'equip redactor de l'ordenança municipal, una vegada analitzada la

corresponent al·legació, a tenor del que disposa la disposició addicional primera de

la Llei de tinença d'animals potencialment perillosos (Llei 50/1999, de 23 de

desembre), l'article 47 del decret 56/1994, que desenvolupa la Llei 1/1992, de 8

d'abril, de protecció d'animals domèstics, texts legals en els quals s'ha fonamentat

el text de l'ordenança que et sotmet a aprovació, considera que s'ha d'estimar

l'al-Ieqacíó formulada en compliment de les esmentades normes legals.
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Atès que el present assumpte ha estat dictaminat favorablement per unanimitat

dels membres de la Comissió Informativa d'Assumptes Generals; la Regidora de

Patrimoni proposa al Ple de l'Ajuntament, que prengui el següent

ACORD:

PRIMER. Estimar el Sr. Pedro Carrasco Martorell, en nom i representació
de l'Associació Municipal anomenada "Amics i Amats", mitjançant la qual, es

sol·licita una modificació en la redacció de l'article 14 apartat g de l'esmentada

ordenança, sent el text definitiu de l'esmentat apartat el següent:

"g. Animals domèstics i de companyia: Els cans sempre aniran fermats; a

més, els animals domèstics potencialment perillosos, aniran sota el control del seu

propietari i hauran de dur morral homologat de conformitat al que assenyala la Llei

50/1999, de 23 de desembre, de tinença d'animals potencialment perillosos. Els

altres animals domèstics o de companyia aniran sempre controlats pels propietaris,
evitant qualsevol molèstia als altres usuaris del camí i a l'entorn".

SEGON.- Remetre una còpia als interessats junt amb la notificació d'aquest Acord

i, en conseqüència, introduir a l'expedient les modificacions indicades a l'esmentat

informe.

TERCER. Aprovar amb caràcter definitiu, amb les modificacions assenyalades al

punt anterior, l'Ordenança municipal reguladora i annex gràfic i descriptiu de I'ùs i

conservació de camins del terme municipal de Puigpunyent, amb el text que figura
a l'expedient.

QUART. Publicar l'Acord definitiu i el text íntegre de l'Ordenança al Butlletí Oficial

de les Illes Balears."

Ordenança municipal reguladora de l'ús i conservació de camins

La xarxa de camins del municipi de Puigpunyent, forma part del patrimoni de tots
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els veïns i constitueix un element transcendental per a la conservació i l'accés als

espais naturals i a les finques agrícoles i ramaderes.
Conforme disposa l'article 45 de la Constitució Espanyola, els ciutadans

tenen el dret de gaudir d'un medi ambient adequat al desenvolupament de la
persona, així com el deure de conservar-lo. Per això, els poders públics vetllaran
per a la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir
i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en

la indispensable solidaritat col·lectiva. Així mateix, els poders públics garantiran la
conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni .hlstòric, cultural i artístic dels
pobles i dels béns que l'integren, independentment del seu règim jurídic i la seva

titularitat. Aquesta Ordenança constitueix una aplicació d'aquest mandat
constitucional.

Atenent a les circumstàncies actuals de confluència d'usos i activitats, tant de
caràcter recreatiu com econòmic, en el medi rural i natural de Mallorca es redacta
la present Ordenança d'ús de camins públics del municipi de Puigpunyent amb les
finalitats de:

Preservar els valors del patrimoni natural i del medi rural.
Facilitar la utilització harmoniosa als usuaris.
Mantenir-los en les condicions d'ús i conservació òptimes.

Tota activitat municipal en matèria de vies rurals es regularà per la present
Ordenança, de conformitat amb el que disposa la legislació de Règim Local i

disposicions concordants. Amb aquesta Ordenança, resten exclosos d'aplicació els
camins que, dins el terme municipal, no siguin titularitat de l'Ajuntament i les vies
de comunicació considerades com a carreteres. No obstant això, aquesta
Ordenança sí serà d'aplicació a aquells camins que s'incorporin a la xarxa municipal
en virtut de convenis subscrits amb els propietaris.

Aquesta Ordenança es regeix pels següents articles:

TÍTOL PRIMER: OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Art.1.-

L'objecte de la present Ordenança és l'ús i conservació dels camins de titularitat o

ús municipal, la regulació de qualsevol trànsit, el control i policia de les edificacions,
les plantacions d'arbrat així com els usos i destins dels terrenys annexos amb els
esmentats camins, incloent les anivellacions i moviments de terra que poguessin
afectar les vies.

Art.2.-

Aquesta Ordenança serà d'aplicació en aquells camins de titularitat municipal, d'ús
públic o que s'incorporin a la xarxa municipal en virtut de convenis subscrits amb els
propietaris. Resten exclosos d'aquesta ordenança el camins respecte del quals
l'Ajuntament no sigui titular o no disposi del seu ús, així com les vies de comunicació
considerades com a carreteres d'acord amb la normativa vigent.
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Art.3.-

En qualsevol cas, es tindrà en compte, a més de la present Ordenança, el que
disposin en cada moment els instruments de planejament, altres normes

urbanístiques i la resta de legislació que sigui d'aplicació.

Art.4.-

Els camins municipals són béns de domini públic o d'ús públic i, conseqüentment,
poden utilitzar-se lliurement i de forma comú general per a qualsevol ciutadà
d'acord, a la seva naturalesa i de conformitat amb el que regeixen les disposicions
de tal ús. En tot cas, també podran utilitzar-se de forma especial o privativa de
conformitat amb el que s'estableix a la legislació aplicable i prèvia llicència,
autorització o concessió atorgada per part de l'Ajuntament.

Art. 5 .-

L'Ajuntament ha d'assegurar l'adequada utilització i conservació dels camins

municipals i protegir la seva integritat, dins l'esfera de les competències que li
atribueix la present legislació. Es podran constituir associacions d'usuaris o grups
de voluntaris per col-laborar en la gestió i manteniment de camins.

Art.6.-

Amb l'objectiu d'aconseguir una major eficàcia en els objectius pretesos i millorar la
qualitat dels camins municipals, l'Ajuntament podrà assignar a alguna de les
comissions que l'Ajuntament tingui constituïdes la gestió dels camins regulats per
aquesta Ordenança.

TITOL SEGON: REGIM JURIDIC DELS CAMINS

CAPÍTOL I: DEL RÈGIM GENERAL

Art.? .-

Tots els ciutadans estan obligats a respectar l'estat dels camins municipals. Els
ciutadans utilitzaran els camins municipals de forma adequada, quedant prohibida
la realització de qualsevol ús, actuació, acció o omissió que no sigui conforme amb
la naturalesa del camí o que no s'adapti a la preceptiva llicència, autorització o

concessió atorgada prèviament per l'Ajuntament.

Art.8.-

L'Ajuntament, amb la col-Iaboracló del Consell de Mallorca, ha elaborat i aprovat
l'inventari o catàleg de camins del terme municipal (BOlB, núm. 46, del dia 1 d'abril
de 2004) el qual conté la següent informació:
Nom del camí
Titularitat
Lloc de començament i lloc d'acabament

Longitud total del camí
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Amplària del camí, quan sigui uniforme en tot el seu recorregut o per trams.
Mapa topogràfic a escala 1:25.000 i, en el casos que sigui possible, a escala

1:5.000.
Altres característiques destacades i particulars del camí

Art.9.-

L'Ajuntament pot, previ acord i justificació, establir limitacions al seu ús:
A.--Durant els període de reparació, conservació o manteniment dels camins.
B.-- Quan l'estat del ferm o quan qualssevol altra circumstància aconsellin imposar

limitacions.
Aquestes limitacions s'acordaran per Decret de Batlía, essent suficient per a la
seva eficàcia, la senyalització de la prohibició.

Art. 10.-

Quan s'hagi de realitzar algun tipus de modificació o variació en els camins com a

conseqüència d'obres particulars (instal·lacions de rec, canonades d'aigua, ... ),
s'haurà de sol·licitar per part de l'interessat autorització municipal acompanyada
d'una memòria i documentació justificativa de les obres a realitzar en el camí,
incloent també les obres necessàries per a restaurar novament el camí, respectant
la tipologia constructiva i el ferm originari del mateix. El finançament de les obres
de reparació aniran a càrrec del peticionari i per això, l'Ajuntament pot exigir el
dipòsit d'una fiança prèvia pels possibles danys que es puguin produir. Una vegada
finalitzada l'obra, un tècnic municipal o un perit avaluarà el correcte estat del camí.

Art. 11.-

Els usuaris dels camins hauran de sol·licitar permís a l'Ajuntament quan les
activitats a realitzar puguin ser perilloses, intenses o qualsevol altre cas similar. Els
peticionaris hauran de dipositar la fiança que determini l'Ajuntament en funció dels
danys que hipotèticament es puguin causar al camí.

Les persones que utilitzin el camí per a determinades actuacions s'haurà d'atendre
als següents punts:
A-- Les persones que realitzin en la zona de domini públic actuacions que malgrat

no produeixin danys materials perjudiquin la circulació o no puguin autoritzar-se atenent a

la present Ordenança (com ara dipòsits de materials, construcció d'accessos a llocs
inadequats, etc ... ) vendran obligats a restituir l'estat originari. Si s'escau, li serà aplicada
l'Ordenança o Ordenances que regulin dites matèries.

B--Quan les actuacions constitueixin un obstacle perillós per a qualsevol
trànsit, els serveis municipals, els serveis de vigilància o qualsevol altra autoritat

competent procediran a suprimir de forma immediata l'esmentat obstacle a compte
del causant.
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Art. 12.-

En el cas que s'efectuïn nous passos o accessos a les finques, serà preceptiu el
permís de l'Ajuntament i, en tot cas s'hauran d'efectuar les obres de
condicionament necessàries i no perjudicar en cap cas la lliure circulació d'aigües ni
l'estat del camí.

Art.13.-

Els camins tenen una zona de protecció que consisteix en dues franges de 3 metres
de terrenys a ambdós bandes delimitades interiorment per la zona de domini públic
o ús públic i exteriorment per dues línies paral-lèles a les arestes exterior de
l'explanació dins la qual queda prohibida qualsevol actuació que perjudiqui la
integritat i la seguretat del camí.

Art. 14.-

A més de les prescripcions que es considerin oportunes en cada cas, en base als
preceptes d'aquesta Ordenança i amb la finalitat de no causar cap perjudici ni al
camí ni a la circulació, s'estableixen també les regles d'obligat compliment en les
següents actuacions:

• Conduccions subterrànies: No s'autoritzaran mai per damunt
la zona de domini públic excepte quan siguin conduccions de caràcter públic.
• Tanques i tancaments: No envairan el camí.
• Indústries, canteres i explotacions agrícoles i ramaderes: A
més de complir les condicions que exigeixin els corresponents plans d'ordenació,
s'hauran de tenir en compte en aquests establiments les molèsties o perills que
puguin produir a la circulació.
• Moviments de terra: Es poden autoritzar en qualsevol zona

sempre que no siguin perjudicials pel camí i que no modifiquin el lliure curs de les
aigües.
• Encreuament subterranis: Les obres per encreuaments
subterranis tindran la resistència adient, deixaran el paviment en les mateixes
condicions que estaven i s'executaran de forma que produeixin les menors

pertorbacions possibles al trànsit sigui de vehicles o de vianants.
• Passos: La construcció de passos elevats per entitats o

particulars, es subjectarà a la necessitat de sol-Ilcltar la corresponent autorització
que haurà de ser acompanyada per un projecte en el que s'indiquin les seves

condicions de resistència i les conseqüències de la seva construcció en relació a

l'explanació del camí, evacuació d'aigües pluvials i la seva influència en la

seguretat.

g. Animals domèstics i de companyia: Els cans sempre aniran

fermats; a més, els animals domèstics potencialment
perillosos, aniran sota el control del seu propietari i hauran de
dur morral homologat de conformitat al que assenyala la Llei
50/1999, de 23 de desembre, de tinença d'animals

potencialment perillosos. Els altres animals domèstics o de

companyia aniran sempre controlats pels propietaris, evitant

qualsevol molèstia als altres usuaris del camí i a l'entorn.
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Art. 15.-

La vigilància i el manteniment dels camins afectats per aquesta Ordenança, correrà
a càrrec dels serveis de vigilància municipal. El Consell de Mallorca es podrà fer
càrrec de la vigilància i manteniment dels camins quan prèviament s'hagi signat el
corresponent conveni del col·laboració.

CAPÍTOL II: DELS CAMINS APTES PER A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES A
MOTOR

Art. 16.-

Els camins o trams de camins aptes per a la circulació de vehicles a motor són
aquells camins permanents, de terra o pavimentats, construïts per a la connexió
entre localitats, d'accés als habitatges o finques o lligades als aprofitaments
agrícoles, ramaders, forestals, cinegètics o qualsevol altra derivada de les activitats
pròpies de cada indret. Aquests camins poden ser objecte d'ús per part de vianants
sempre que aquests facin ús i apliquin les pertinents mesures de precaució i
seguretat.

Art. 17.-

Els camins aptes per a la circulació de vehicles a motor permeten el pas
d'automòbils, motocicletes, turismes, furgonetes, camions o qualsevol altre mitja
de transport, sempre que les condicions físiques del camí i les característiques del
vehicle ho permetin. L'amplada mínima d'aquests camins serà de 3 metres i el
tonatge permès ho serà a partir de criteris tècnics.

Art. 18.-
La velocitat màxima en els camins aptes per a la circulació de vehicles a motor és
de trenta (30) km/h.

Art. 19.-

Els camins o trams de camins de titularitat municipal aptes per a la circulació de
vehicles s'inclouen a l'Annex (apartat A) de la present Ordenança. Són els
següents:

Camí des Covarany (7)
Camí de Son Puig (10)

CAPÍTOL III: DELS CAMINS NO APTES PER A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES A
MOTOR

Art. 20.-
Els camins no aptes per a la circulació de vehicles a motor són aquells on resta

prohibida la circulació de qualsevol vehicle a motor. Es podrà circular amb qualsevol
altra mitja de desplaçament, com ara bicicletes, de tracció animal, a cavall o
similar. Aquests camins poden ser objecte d'ús per part de vianants sempre que
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aquests facin ús i apliquin les pertinents mesures de precaució i seguretat. En casos

puntuals, s'hi podrà limitar l'ús de les bicicletes.

Art. 21.-
Es podran utilitzar vehicles a motor per aquests camins en el cas que es tracti

d'accessos a habitatges, finques o en casos expressament autoritzats o de força
major, i sempre que no es disposi d'un altre accés rodat.

Art. 22.-
En compliment a la present Ordenança, l'Ajuntament pot senyalitzar i/o instal·lar

elements com ara barreres tancades sense pany, botadors, senyalitzacions,
cartells, etc.

Art. 23.-
Els camins de titularitat municipal no aptes per a la circulació de vehicles s'inclouen
en l'Annex (apartat A) de la següent Ordenança. són els següents:

Camí vell d'Esteliencs (1)
Camí de Puigpunyent a Galilea (2)
Camí de Puigpunyent a Calvià (3)
Camí de Superna (4)
Camí de sa Campaneta al coll d'Estellencs (5)
Camí vell de Palma (6)
Camí de sa Mola Petita/ camí de sa Font (8)
Camí des grau de Son MartÍ/camí de Puigpunyent a Capdellà (9)

Art. 24.-
Els camins no inclosos com a públics en el Catàleg de Béns Patrimonials, però que
el Consell de Mallorca els ha senyalitat com a ruta excursionista s'inclouen en

l'Annex (apartat B) de la següent Ordenança. Són els següents:

Camí de sa Campaneta (1)
Camí de la font des Pi al coll des Carnicerets (2)

Art. 25.-
Els camins de titularitat privada conveniats amb l'Ajuntament no aptes per a la
circulació de vehicles s'inclouen en l'Annex (apartat C) de la següent Ordenança.
Són els següents:

Camí de la coma d'en Batie (1)
Camí del coll de sa Parra (2)

CAPÍTOL IV: DE LES RUTES DEL CONSELL DE MALLORCA (La Ruta de Pedra en Sec i
la Ruta diArtà a Lluc)

Art.26.-

La Ruta de Pedra en Sec i la Ruta d'Artà a Lluc són dos itineraris senderistes
promocionats i gestionats pel Consell de Mallorca per tal de contribuir al
coneixement i comprensió dels valors naturals, culturals i paisatgístics de Mallorca.
Les rutes del Consell de Mallorca es regiran pel Pla Especial previst en el Pla
Territorial de Mallorca aprovat en data de 13 de desembre de 2004.
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Art.27.-
D'acord amb la norma 50 del Pla Territorial de Mallorca els traçats de les rutes
esmentades s'hauran d'incloure en el planejament municipal, i seran vinculants a
l'hora de redactar les adaptacions, revisions o els nous planejaments urbanístics.

Art. 28.-

La Ruta de Pedra en Sec i La Ruta d'Artà a Lluc, sense- perjudici de l'aprovació del
Pla Especial previst en el Pla Territorial de Mallorca, seran gestionades pel Consell
de Mallorca a partir de la signatura del corresponent conveni amb els particulars o

l'Ajuntament.

TITOL TERCER: INFRACCIONS I SANCIONS

Art. 29.-
l.5eran sancionables totes i cada una de les infraccions que es cometin contra les
disposicions de la present Ordenança.
2. El procediment sancionador s'iniciarà d'ofici o en virtut de la denúncia dels
particulars, regint-se pel que estableix la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim
Jurídic d'Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el seu

Reglament de desenvolupament aprovat per RD 1398/1993 de 4 d'agost, així com

pel Decret 14/94 de la CAlB.
3. Les sancions que s'imposin seran independents de l'obligació de reparar els
danys causats i de devolució del camí al seu estat original. En la restitució dels
camins, l'Ajuntament disposarà de la potestat d'execució subsidiària a càrrec de
l'infractor.

Art. 30.-
Seran infraccions Lleus la realització d'actes sense autorització quan siguin
legalitzables o tinguin escassa intensitat que afectin a l'ornat públic, o produeixin
pertorbació en l'ús del camí per part de les persones amb dret a utilitzar-lo o causin
danys d'escassa identitat al camí o als seus elements de servei o instal·lacions
alienes, així com qualsevol acte que compleixi amb els criteris establerts en el punt
2 de l'article 140 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, redactat per la Llei
57/2003 i no es conceptuïn com a infraccions greus. Són infraccions Lleus:

• Establir qualsevol classe d'anunci publicitari en les zones de
domini públic del camí i col·locar cartells informatius.

• Col·locar, sense la corresponent autorització, barreres o qualsevol
obstacle de pas transversals al camí amb la finalitat d'impedir la fuita del ramat o

impedint la circulació. En els casos de camins o rutes senderistes en què s'autoritzi
expressament la col·locació d'una barrera, s'instal·laran els corresponent elements
que permetin el pas de vianants.

• Permetre de forma negligent o intencionada que les aigües de rec

discorrin pel camí.
• Permetre de forma negligent o intencionada que el bestiar

envaeixi el camí.
• Desenvolupar activitats de venda ambulant no regulades o sense

autorització de l'Ajuntament.
• Acampar i / o pernoctar en el camí.
• Alimentar animals assilvestrats o salvatges com cans, moixos,
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coloms o similars.
• Transitar amb animals de companyia sense el pertinent control

per part del propietari. Els cans, hauran de circular sempre fermats i controlats. Els
cans de perillositat previsible o manifesta han de dur un morral posat
adequadament que impedeixi les mossegades, sota la responsabilitat absoluta del
seu propietari o posseïdor.

• Utilitzar el camí de forma reiterada com a lloc d'estacionament
habitual (inclosa la càrrega i la descàrrega).

Art. 31.-
Seran infraccions greus la realització d'actes no autoritzables o actes d'entitat suficient que
afectin a l'ornat públic o produeixin pertorbació en l'ús del camí per part de les persones
amb dret a utilitzar-lo o causin danys al camí o els seus elements de servei o instal·lacions
annexes, així com qualsevol acte que compleixi amb els criteris establerts en el punt 2 de
l'article 140 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, redactat per la Llei 57/2003. Seran
infraccions greus:

1. Realitzar obres, instal·lacions o actuacions no permeses en al zona
de domini públic i de servitud del camí, desenvolupar-les sense les autoritzacions o

llicències requerides o incomplir algunes de les prescripcions imposades en les
autoritzacions atorgades.

2. Sostreure, deteriorar o destruir qualsevol element del camí
directament relacionat amb l'ordenació, orientació i seguretat de la senyalització,
com són els senyals, balises, baranes, tanques, fites i similars, o bé modificar
intencionadament les seves característiques o situació.

3. Col-locar o abocar intencionadament o per negligència, objectes o
materials dins la zona de domini públic o de servitud.

4. Realitzar en l'explanació o en la zona de domini públic, obres,
instal·lacions i servituds d'encreuament, aèris o subterranis, plantacions o canvis
d'usos no permesos o sense la pertinent autorització o sense atendre a les
condicions de l'autorització atorgada.

5. Col-locar cartells o qualsevol altre informació fent ús dels senyals
de circulació, de l'Ajuntament, del Consell de Mallorca o de qualssevol altre
titularitat legalment col·locats.

6. Malmenar o deteriorar el camí circulant amb càrregues de pes que
excedeixin els límits autoritzats.

7. Aplicació de productes químics a la vegetació de les vores del
camí sense la corresponent autorització. En cas de comptar amb l'autorització,
també constituirà infracció el fet de no col-locar la senyalització necessària per tal
d'advertir als usuaris que el camí ha estat tractat amb productes químics.

8. Instal·lar aspersors de rec annexos al camí sense la pantalla
corresponent. Aquesta pantalla haurà d'impedir de forma efectiva qualsevol
projecció d'aigua al camí.

9. Obstaculitzar el camí amb terra, escombraries, herbes o qualsevol
altre material, sense la prèvia autorització de l'Ajuntament.

la. Abandonar qualsevol tipus de deixalla o escombraria en el camí.
11. Disparar armes i / o elements de pirotècnia des del camí.
12. Utilitzar elements audiovisuals, cridar o produir renous que

puguin alterar la calma i la tranquil·litat del medi rural.
13. Emetre gasos, partícules o radiacions que puguin afectar

sensiblement l'ambient atmosfèric.
14. Apropiar-se dels fruits o qualsevol altre element de valor de les
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parcel-les privades annexes al camí.
15. Introduir, amollar o alliberar espècies vegetals o animals.
16. Capturar o apropiar-se de qualsevol espècie cinegètica o protegida

que es trobi dins el camí.
17. Realitzar maniobres que impliquin perillositat per a la lliure

circulació.
18. Realitzar solcs o síquies a la cuneta que per la seva profunditat i

proximitat al camí puguin constituir un perill per a la circulació.
19. Circular fora dels camins o camp a- través, sempre i quan no

siguin vehicles propis d'activitats tradicionals, de vigilància, agrícoles, ramaderes,
forestals o cinegètiques. No serà d'aplicació aquesta disposició quan es tracti de
motius expressament autoritzats o quan concorrin raons d'urgència o de força
major.

20. Obstruir de forma negligent o expressa les clavegueres o

qualsevol altre element de desguàs d'aigües pluvials.
21. Realitzar competicions o carreres no autoritzades, sense la

corresponent autorització de l'Ajuntament o del COnseil de Mallorca.
22. Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la

informació requerida per les autoritats competents o pels seus agents per al
compliment de les funcions d'informació, investigació o inspecció en les matèries
objecte de la present Ordenança, així com el fet de subministrar informació falsa.

23. Resistir-se o dificultar la tasca dels funcionaris facultats per a
l'exercici de la funció d'investigació, vigilància o inspecció.

24. Superar, amb qualsevol mitjà, els llindars acústics permesos en
la normativa sectorial en matèria de renous.

25. En els casos de camins no aptes per a la circulació de vehicles a

motor, camins aptes per a la circulació de vianants o camins integrats en les rutes
senderistes constituirà infracció greu el fet de circular amb vehicles o maquinària
pels camins, excepte quan es tracti de propietaris de finques annexes al camí o
vehicles propis d'activitats tradicionals, de vigilància, agrícoles, ramaderes,
forestals o cinegètiques. No serà d'aplicació aquesta disposició quan es tracti de
motius expressament autoritzats o quan concorrin raons d'urgència o de força
major. El responsable/s de la infracció serà el conductor del vehicle i
subsidiàriament la persona física o jurídica titular del vehicle.

Art. 32.-
Seran infraccions molt greus els actes de deteriorament greu i rellevant en el camí o els seus
elements de servei o instal·lacions annexes, l'impediment de l'ús del camí per altra o altres
persones amb dret a la seva utilització, així com qualsevol altre acte que compleixi amb els
criteris establerts en el punt 1 de l'article 140 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local,
redactat per la Llei 57/2003.

Establir, fins i tot fora de la zona de servitud del camí,
indústries, magatzems, dipòsits o instal·lacions de qualsevol naturalesa o realitzar
alguna activitat, que resultin perilloses, incòmodes o insalubres pels usuaris dels
camins.

Encendre i utilitzar focs incomplint la legislació aplicable.
Col-locar qualsevol tipus de xarxa, barrera, fil ferro o tanca

perillosa per la circulació o trànsit pel camí.
Reincidir en tres (3) o més ocasions en la comissió

d'infraccions greus.
L'abocament de deixalles, fems o escombraries té la classificació de lleu, greu o
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molt greu segons la naturalesa i el volum de l'abocament, d'acord amb la legislació
vigent.

Art.33.-

Excepte previsió legal distinta, les sancions per infracció d'aquesta Ordenança local
de camins seran les següents:

Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros.
Infraccions greus: fins a 1.500 euros.

Infraccions Ileus: fins a 750 euros.

Les sancions previstes en aquesta Ordenança ho seran sense perjudici de l'aplicació
de la Llei 10/1990 en matèria de disciplina urbanística o altres normatives sectorials
aplicables.

Art. 34.-

Sense perjudici del règim sancionador exposat, l'Ajuntament i altres interessats
podran exercitar les accions civils i penals que estimin pertinents. El termini de
prescripció de les infraccions serà el previst en la legislació del Procediment
Administratiu Comú.

Art. 35.-

Correspondrà al municipi, respecte dels camins municipals, totes les potestats que
la legislació atorga per la protecció del domini públic. En concret, les usurpacions
de camins municipals es recuperaran pel procediment establert en l'Article 146 de
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears,
i l'article 70 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, així com la resta de
normativa legal que hi resulti d'aplicació.

Art. 36-
Les autoritzacions exigides per la present Ordenança s'entenen sense perjudici de
les requerides en altres sectors d'actuació, en concret les necessàries llicències
urbanístiques.

Art. 37-
En tot el que no es disposa en la present Ordenança seran d'aplicació les

disposicions vigents sobre el Règim Local, els seus reglaments i demés disposicions
legals dictades o que es dictin per a la seva aplicació.

Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma, i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst
a l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de
les Illes Balears, termini en el que l'Administració de l'Estat o de la Comunitat
Autònoma podran exercir les facultats de requeriment. "
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Annex descriptiu i cartogràfic de
l'Ordenança reguladora de l'ús la conservació dels camins

del municipi de Puigpunyent

A) Camins de titularitat pública

1.- Camí vell d'Esteliencs

El camí vell d'Esteliencs, denominat camí reial de Puigpunyent i també camí reial
d'Estel/enes a la documentació històrica, travessa un territori força ric
patrimonialment, no sols per transitar dins dues de les possessions més importants
d'aquest cantó de la serra de Tramuntana (Son Fortesa i Son Fortuny), sino també
per deixar de banda rafals (sa Muntanya), teuleres (teulera de Son Fortesa),
ermites (ermita de Sant Nofre), fonts de mina (font de sa Muntanya), rotles de
sitja, forns de calç, molins hidràulics, etc.

Titularitat
Pública

Lloc de començament i lloc d'acabament
Vila de Puigpunyent, al lloc dit ses Barreres
Coll d'Esteliencs (dins Puigpunyent) i poble d'Esteliencs

Longitud total
4202 m

Amplària
Camí de carro, amb una amplària mitjana d'uns 3'5 m, tot i que hi ha algun tram
que és de ferradura (1'5-2 m).

Altres característiques destacades
Fou senyalitzat pel Consell de Mallorca, però les estaques i els indicadors foren
arrabassats de forma clandestina. Posteriorment, fou senyalitzat de nou i tornaren
a ser llevades, i així es manté a l'actualitat.

Cartografia
Vegeu mapa que se segueix.
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2.- Camí de Puigpunyent a Galilea

És el camí que comunicava històricament la vila de Puigpunyent amb el llogaret de
Galilea. La construcció de la carretera moderna n'eliminà alguns trams.

Titularitat
Pública

Lloc de començament i lloc d'acabament
Vila de Puigpunyent, sobre el km 10'5 de la carretera Ma-1032.
Coll del Molí de Vent/Galilea

Longitud total
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1477 m

Amplària
Camí amb trams de ferradura i carro. Pel que fa als primers, l'amplària oscil·la
entre 1 i 1'5 m. Pel que fa a l'amplària de carro varia entre els 2 i els 3'5 m.

Altres característiques destacades
Està senyalitzat pel Consell de Mallorca, encara que actualment en freturen algunes
estaques. També es troba brut de vegetació.

Manca per recuperar la continuació que va des del coll des Molí de Vent fins
a Galilea, tram que es troba en perfecte estat de conservació i que no presenta cap
dificultat de seguiment.

Per altra, hi ha una drecera empedrada d'aquest camí que comunicava amb
la part alta del nucli de Galilea, la qual encara avui dia s'usa i no fou inclosa en el
Catàleg de Béns Patrimonials.

Cartografia
Vegeu el mapa que s'adjunta.
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3.- Camí de Puigpunyent a Calvià

Enllaça les viles de Puigpunyent i Calvià per dins les possessions de Son Cortei i
Son Font. El primer tram coincideix amb el camí de Puigpunyent a Galilea. AI coll
des Molí de Vent s'ha de superar una barrera amb botador -no apte per a gent
gran-.

Titularitat
Pública

Lloc de començament i lloc d'acabament
Camí de Puigpunyent a Galilea, al coll del Molí de Vent
Es Rotatxos (partió de Puigpunyent amb Calvià)

Longitud total
2235 m

Amplària
L'amplària oscil·la entre els 2'5
els de carro.

els 4m. Combina els trams de pista forestal amb

Altres característiques destacades
Fou senyalitzat pel Consell de Mallorca. Actualment falten moltes de les estaques
cartells.

Cartografia
Vegeu el mapa que s'adjunta.



GOVERN DE LES I LLES BALEARS

4.- Camí de Superna

Enllaça les viles de Puigpunyent i Esporles a través de la vall de Superna. As Grau
comunica amb el camí de sa Campaneta, també senyalitzat pel Consell de Mallorca.
El camí des Grau fou senyalitzat inicialment pel Consell de Mallorca, encara que
actualment la majoria d'estaques han desaparegut.

Titularitat
Pública

Lloc de començament i lloc d'acabament
Vila de Puigpunyent, al lloc dit ses Barreres
Sa Coma/molí de Son Noguera

Longitud total
407! m

Amplària
Camí de ferradura majoritàriament, a excepció dels dos trams conservats dins la
vall de Superna, que són de carro.

Altres característiques destacades
A causa de les obres de la carretera Ma-llO!, de Puigpunyent a Esporles per
Superna, bona part del seu traçat fou eliminat. Tot i això, queda un interessant
tram de ferradura empedrat sota el pla d'en Curt i un seguit de trams de ferradura
(un d'ells, amb restes de graons) entre les corbes de la carretera.

Passat es Grau, resta un centenar de metres de camí de carro, limitat per
paret seca, i davant el molí de Son Noguera un petit tram de carro alçat sobre un

marget de sosteniment lateral.

Cartografia
Vegeu el mapa que s'adjunta.
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5.- Camí de sa Campaneta al coll d'Esteliencs

Enllaça l'hort de So na Jaume (dins sa Campaneta) amb el camí vell d'Estellencs.
Fou senyalitzat, netejat i rehabilitat pel Consell de Mallorca.

Titularitat
Pública

Lloc de començament i lloc d'acabament
A l'hort de So na Jaume
Camí vell d'Estellencs

Longitud total
1264 m

Amplària
Camí de ferradura i de carro. L'amplària oscil-la entre els 1'8 m

darrers 450 són una pista forestal.
els 2 m. Els

Altres característiques destacades
Compta amb un tram de ferradura d'alt interès constructiu, empedrat i encaixonat
entre parets seques. També té un coster graonat i un portell sense barrera al coll.
Està senyalitzat pel Consell de Mallorca.

Cartografia
Vegeu el mapa que se segueix.
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6.- Camí vell de Palma
Es tracta de la via històrica de comunicació entre Puigpuyent i la capital, de la qual
tan sols resten alguns trams, un d'ells, parcialment dins el terme de Palma, d'alt
interès constructiu. El camí avançava paral·lel al llit de sa Riera, però per abandó i
per ser substituït per l'actual carretera, costa molt de seguir.

Titularitat
Pública
Lloc de començament i lloc d'acabament
Coll de Son Marill
Vila de Puigpunyent
Longitud total
5661 m

Amplària
Camí de carro, amb una amplària mitjana d'uns 3 m, tot i que hi ha algun tram que
n'arriba fins als 4 m.

Altres característiques destacades
El tram que va del cementeri de la Vileta (Palma) fins a la carretera Ma-1016, de
Puigpunyent a Calvià, compta amb trams empedrats i amb nombroses ginyes de
carro. AI mateix coll s'ubiquen les ruïnes de l'hostal de Son Marill i també algunes
fites de partió i de kilometratge.

Des de les possessions de Son Camps/Son Marill fins a Son Serralta, tan sols
resten alguns trams.

No ha estat recuperat ni senyalitzat. La seva recuperació implica poder
enllaçar amb la Ruta de la Pedra en Sec des de Palma, a través d'aquest camí i el
camí vell d'Esteliencs.

Cartografia
Vegeu el mapa que se segueix.



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

7.- Camí des Covarany

Enllaça el nucli urbà de Puigpunyent amb es Covarany.

Titularitat
Pública

Lloc de començament i lloc d'acabament
S'Hort d'Avali
Es Covarany

Longitud total
818 m

Amplària
2'5 m-3 m

Altres característiques destacades
Està asfaltat. Molts de puigpunyentins empren la drecera que neix al final del camí
des Covarany per enllaçar amb els vials de Conques.

Cartografia
Vegeu el mapa que s'adjunta.
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S.-Camí de sa Mola Petita /camí de sa Font

Es tracta de l'antic camí de ferradura que accedia les diverses propietats de sa

Mola, el qual mor vora la timba, dins Can Barraix. Antigament, els galileus
l'empraven com a part de l'itinerari per baixar a peu a Puigpunyent, pel lloc conegut
com s'Escaleta d'en Barraix.

Titularitat
Pública

Lloc de començament i lloc d'acabament
Sa Mola
Vora Can Barraix

Longitud total
282 m

Amplària
Camí de carro (2 m) i ferradura (1'5 m).

Altres característiques destacades
Des del punt de vista constructiu compta amb graons i marges. És emprat pels
veïns. Compta amb algunes barreres tancades sense pany.

Cartografia
Vegeu el mapa que s'adjunta.
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9.- Camí des Grau de Son Martí/camí de Puigpunyent a Capdellà
És la via històrica de comunicació entre Galilea i Capdellà, amb un alt interès
constructiu.

Titularitat
Pública

Lloc de començament i lloc d'acabament
Coll des Molí de Vent
Partió de Puigpunyent amb Calvià (entre Son Cortei i Son Martí), al lloc dit sa

Costa.

Longitud total
3'5 km

Amplària
Camí de ferradura i de carro.

Altres característiques destacades
El tram de ferradura té un alt valor constructiu; està compost d'empedrat, ratlletes,
escalons, paretons i marges. Actualment es troba tancat i sense senyalitzar. El camí
passa vora les cases de Son Cortei. Enllaça amb el camí de sa Costa, el qual neix
en el camí públic des Rafal de Galilea.

Cartografia
Vegeu el mapa que s'adjunta.
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10.- Camí de Son Puig.
Està asfaltat. Aquest camí era un brancal del camí vell de Palma, el qual enllaçava
amb el barri de Son Bru.

Titularitat
Pública

Lloc de començament i final
Carretera Ma-1041, km 13
Barri de Son Bru.

Longitud total
1881 m

Amplària
3-4 m

Altres característiques destacades
Tot el recorregut està limitat per parets seques.

Cartografia
Vegeu el mapa que s'adjunta.
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B) Camins no inclosos com a públics en el Catàleg de Béns Patrimonials,
però que el Consell de Mallorca els ha senyalitzat com a ruta excursionista:

1.- Camí de sa Campaneta

Comunica es Grau amb el camí de sa Campaneta al coll d'Estellencs, ambdós de
titularitat pública. Està senyalitzat pel Consell de Mallorca.

Titularitat
¿

Lloc de començament i lloc d'acabament
Es Grau
Camí de Superna al coll d'Estellencs

Longitud total
2660 m

Amplària
Camí de carro, amb una amplària mitjana d'uns 3 m.

Altres característiques destacades
Compta amb escopidors i margets laterals fets de pedra adobada.

Cartografia
Vegeu el mapa que se segueix.
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2.- Camí de la font des Pi al coll des Carnicerets

Es tracta de l'antic camí de ferradura que comunica la font des Pi amb el coll des
Carniceret, i des d'aquí amb la finca pública de Son Fortuny. Es troba senyalitzat
pel Consell de Mallorca. Enllaça amb la Ruta de la Pedra en Sec.

Titularitat

Lloc de començament i lloc d'acabament
Font des Pi
Coll des Carniceret

Longitud total
1820 m

Amplària
Pista forestal, camí de ferradura i tirany.

Altres característiques destacades
És una de les vies més comunes per pujar al puig de Galatzó. Apareix al Catàleg de
Camins del Terme Municipal d'Esteliencs (1997).

Ca rtog rafia

Vegeu el mapa que s'adjunta.
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C) Camins de titularitat privada l'ús dels quals han estat conveniats amb
l'Ajuntament de Puigpunyent

1.- Camí de la coma d'en Batie
Es un dels dos camins de ferradura que accedeixen damunt la mola de Planícia -i
per tant comuniquen amb Banyalbufar- que hi ha a la vall de Superna. Des de fa
una quarentena d'anys és un camí molt frequentat per excursionistes i molt
ressenyat a guies.

Titularitat
Privada. En el 2007 la propietat de Son Balaguer i l'Ajuntament conveniaren
mitjançant document el pas per aquest camí un dia a la setmana.
Lloc de començament i lloc d'acabament
Camí de Son Balaguer
Mola de Planícia (partió amb Banyalbufar).
Longitud total
3000 m

Amplària
Pista forestal (3-3'Sm), camí de ferradura (1'4 m) i camí de carro (1'7-2'Sm).
Altres característiques destacades
El camí de sa Coma d'en Batie és una de les vies clàssiques d'accés a la mola de
Planícia des de la vall de Superna. Aquesta camí apareix en nombroses guies
excursionistes i estudis historicotoponímics. Des del punt de vista constructiu
compta amb marges laterals i graons.

Des de sa Campaneta fins a les barreres del camí de Son Balaguer va per les
pistes de Cas Solleric, sota l'Arca. El camí de Son Balaguer és una camí de carro
amb interès constructiu.

Cartografia
Vegeu el mapa que s'adjunta.
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2.- Camí de sa Campaneta al coll de sa Parra

Titularitat
Privada. En el 2007 la propietat de Son Balaguer i l'Ajuntament conveniaren
mitjançant document el pas per aquest camí un dia a la setmana.

Lloc de començament i lloc d'acabament
Sa Campaneta
Coll des Puig de sa Parra

Longitud total
1500 m

Amplària
Pista (4 m), tirany (0'5 m) i ferradura (1'5 m).

Altres característiques destacades
Passa per dins es Llevassi, una mina històrica.EI tram que puja al coll es correspon
amb la ruta llegendària del camí del Rei en Jaume.

Cartografia
Vegeu el mapa que s'adjunta.
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Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels membres de dret i presents,
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s'acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita.

No es produeixen intervencions

2n/2n.- DEIXAR SENSE EFECTE ACORD DE PLE DE DATA RELATIU A LA
CESSIÓ GRATUITA EN FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT DEL
SOLAR PROCEDENT DE LA PARCEL·LA NÚMERO S DEL PLÀNOL DE
PARCEL·LACIÓ DE SON NET AMB REFERÈNCIA CADASTRAL
9660001DDS896S0001DW.

Pel Sr. Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 17
de gener de 2009, la qual diu així:

"Atès que el Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada en data 29 de juliol
de 2008, va adoptar entre d'altres, l'acord relatiu a l'acceptació gratuïta del solar
procedent de la parcel·la número 5 del plànol de parcel·lació de Son Net, amb
referència cadastral 9660001DDS896S0001DW, propietat de la Sra. Ana Morell
Pons.

Atès que a l'esmentada cessió el propietari
Puigpunyent com a condicions les següents:

imposava a l'Ajuntament de

Que abans de dos anys des de la data de la formalització en

escriptura pública de la present cessió, l'espai cedit es converteixi en zona verda

pública ajardinada.

Que li sigui condonats els imports corresponents a la taxa de llicència
d'obres i ICO que corresponguin de la llicència OMA 55/2008, per a la construcció
d'un edifici entre mitgeres al carrer Ciutat número 7 de Puigpunyent.

Atès que per errada i desconeixement només es va reflectir la primera
condició imposada per la propietat del terreny, la qual, no suposa una condició

onerosa, i es va tramitar l'esmentat expedient com a cessió gratuïta de ben

immoble.

Atès que la propietat a la data actual reclama el compliment de la segona
condició imposada, la qual, és de caràcter onerós, i no es pot dur a terme, sent

precís per procedir a la seva execució, modificar l'acord corresponent i acceptar el

bén abans esmentat com a cessió gratuïta onerosa, previ l'expedient corresponent,
i les comprovacions oportunes per tal d'assegurar que la condició imposada no

suposa un valor superior al valor de mercat del ben cedit.
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Atès que tal i com consta a l'escriptura d'acceptació gratuïta de l'esmentat

bén, el seu valor de mercat s'estableix en expressada quantitat de 18.579,70
euros, si bé, el valor de la condició onerosa imposada ascendeix a l'expressada
quantitat de 4962,06 euros, motiu pel qual es compleixen els requisits legals per

procedir a la tramesa de la seva acceptació com a cessió gratuïta onerosa del ben

esmentat.

Atès que segons la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, i l'article 21.1 p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, correspon al Batie l'adquisició de béns i

drets quan el seu valor no superi ell0 per cent dels recursos ordinaris del

pressupost vigent, si bé l'esmentada competència es troba delegada en favor de la

Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, tal i com a les competències atribuïdes

en favor d'aquell òrgan, a la Sessió Constitutiva del Ple de la Corporació Municipal
en sessió extraordinària celebrada en data 4 de juliol de 2007.

Atès l'informe emès per la Secretaria-Intervenció, i el dictamen favorable de

la Comissió Informativa d'Assumptes Generals, el Batie President proposa al Ple de

la Corporació Municipal que adopti el següent
ACORD

PRIMER. Deixar sense efecte l'acord del Ple de la Corporació Local de data

29 de juliol de 2008, relatiu a l'acceptació de la cessió gratuïta del ben immoble

solar procedent de la parcel-le número 5 del plànol de parcel·lació de Son Net, amb

referència cadastral 9660001DD5896S0001DW, propietat de la Sra. Ana Morell

Pons, en favor de l'Ajuntament de Puigpunyent.

SEGON. Iniciar per part de l'òrgan municipal competent, la Junta de Govern

Local, l'expedient relatiu a l'acceptació gratuïta onerosa del ben immoble solar

procedent de la parcel-le número 5 del plànol de parcel·lació de Son Net, amb

referència cadastral 9660001DD5896S0001DW, propietat de la Sra. Ana Morell

Pons, en favor de l'Ajuntament de Puigpunyent, amb la imposició de les següents
condicions:

- Que abans de dos anys des de la data de la formalització en escriptura
pública de la present cessió, l'espai cedit es converteixi en zona verda pública
enjardinada.
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- L'abonament de la quantitat de QUATRE MIL NOU-CENT SEIXANTA DOS EUROS

AMB SIS CÈNTIMS D'EURO (4962,06 euros), sent el valor del bén cedit de DIVUIT

MIL CINC-CENTS SETANTA-I-NOU AMB SETANTA CÈNTIMS D'EUROS (18.579,70
euros).

TERCER. Donar compte de l'acord de la cessió gratuïta onerosa de

l'esmentat ben al Ple de la Corporació Local a la propera sessió que es celebri, així

com, a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant
la remissió de còpia de l'expedient, a la Direcció General de Cooperació Local del

Consell de Mallorca per al seu coneixement i efectes oportuns

QUART. Notificar als interessats la present resolució, pel seu coneixement i

efectes oportu ns."

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

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que si aquestes
quantitats corresponen als impost de construccions i taxa de llicència, no queda
massa clar a l'acord que s'hagi d'abonar aquesta quantitat.

Per part del Sr. Batie es manifesta que s'inclogui a la redacció de l'acord la paraula
"abonar".

2n/3r.- APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT D'INVESTIGACIÓ
D'UN TRAM DEL BÉN ANOMENAT CAMÍ DES RAFAL A GALILEA.

Pel Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita per la Regidora de
Patrimoni en data 17 de gener de 2009, la qual diu així:

Atesos les reiterades denuncies formulades davant aquest Ajuntament per

part dels propietaris de la parcel·la 90003, Polígon 1 de Galilea, la qual compren les

finques cadastrals amb número de referència 7544020DD5874S0001HY i

7544023DD5874S0001BY, respecte a les actuacions que s'han dur a terme per part
de l'Ajuntament dins de la finca abans esmentada, sol·licitant-se la incoació d'un

expedient de deslinde.
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Atès que les actuacions que es varen dur a terme per part d'aquest
Ajuntament es fonamenten en estimar que el terreny on s'han fet obres de

connexió de red d'aigua de Galilea, i que es troba dins la propietat privada dels

interessats abans esmentats, és de titularitat pública i per tant de propietat
municipal.

Considerant-se que és precís iniciar un procediment per tal de determinar

el caràcter públic o privat del esmentat terreny, per tal de procedir a resoldre les

peticions dels interessats abans esmentats, i deixar expedita la via contenciòs -

administrativa per al supòsit de què considerin que no se'ls hi ha donat un resultat

satisfactori als seus interessos.

Atesa la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local de es

Illes Balears, així com, els articles 44 i següents del reglament de béns de les

Entitats Locals, els quals consideren com a prerrogatives de les Entitats Locals

respecte als seus béns, entre d'altres, la potestat d'investigació,

Atès que el present assumpte ha esta dictaminat favorablement per

unanimitat dels membres de dret de la Comissió Informativa d'Assumptes
Generals; la Regidora de Patrimoni proposa al Ple de la Corporació Municipal que

prengui el següent

ACORD

PRIMER. Incoar expedient d'investigació de la titularitat del tram del camí

ubicat a la parcel-le 7544023 DD 58745 0001 BY que presumptament pertany a la

Corporació Local.

SEGON. Publicar l'acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Taulell

d'Edictes de l'Ajuntament de Puigpunyent durant el termini de quinze dies. El

termini d'al·legacions serà d'un mes, comptadors des del dia següent al que s'hagi
de donar per finalitzada la publicació d'anuncis al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament
de Puigpunyent.

TERCER. Obrir el període de prova als efectes de què es presentin els
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elements provatoris que s'estimin oportuns, una vegada que finalitzi el període d'

al·legacions; notificant-se als afectats per tal de què puguin presentar les proves

que s'estimin convenients.

QUART. Facultar al Batie per a subscriure els documents que siguin
necessaris en ordre a l'execució dels precedents acords.

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

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part de la Regidora de Patrimoni es demana en què consistirà aquest expedient.

Per part del Sr. Batie es fa una explicació de la proposta i es deixa constància que
es tracta d'obrir un procediment d'investigació per part de l'Ajuntament el qual
tindrà com a resultat l'adopció d'un acord per part del Ple de la Corporació.
Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana que qui serà el que
investigarà.

Per part del Sr. Batie President es respon que des de l'Ajuntament i amb el personal
tècnic es farà aquesta investigació.

3)INTERVENCIÓ:

3r/lr.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I RELACIÓ DE
LLOCS DE FEINA PER L'ANY 2009

Pel Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor d'Hisenda en

data 17 de gener de 2009, la qual diu el següent:

"Format el Pressupost General d' aquest Ajuntament corresponent a l' exercici

econòmic 2009, així com, les seves Bases d' Execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el disposat als articles

168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d' Hisendes Locals aprovat per Reial

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l' article 18 del Reial Decret 500/1990, de

20 d' abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 i vist

el contingut de l'informe emès per Secretaria Intervenció municipal

Atès que la present proposta ha estat dictaminada favorablement a la Comissió
d'Assumptes Generals, es proposa al Ple l'adopció del següent
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ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de I' Ajuntament de

Puigpunyent, per a I' exercici econòmic 2009 junt amb les seves Bases d' execució,
i el resum de les quals per capítols és el següent:

ESTAT DE DESPESES

A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL I: Despeses de Personal

CAPÍTOL II: Despeses en Bens Corrents i Serveis

CAPÍTOL III: Despeses Financeres

CAPÍTOL IV: Transferències Corrents

809.505,25

799.367,20

45.626,18

217.115,52

B) DEPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL VI: Inversions Reals

CAPÍTOL VII: Transferències de Capital
CAPÍTOL VIII: Actius Financers

CAPÍTOL IX: Passius Financers

827.304,59

36.664,30

57.959,35

TOTAL:2.793.542,38 euros

ESTAT D' INGRESSOS

A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL I: Impostos Directes

CAPÍTOL II: Impostos Indirectes

CAPÍTOL III: Taxes i altres Ingressos
CAPÍTOL IV: Transferències Corrents

CAPÍTOL V: Ingressos Patrimonials

753.243,42

120.687,97

545.521,68

778.685,63

5.500,00

B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL VI: Alienació d'Inversions Reals
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CAPÍTOL VII: Transferències de Capital
CAPÍTOL VIII: Actius Financers

CAPÍTOL IX: Passius Financers

TOTAL: 2.793.542,38 euros

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els

llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2009 les Bases d'

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

efectes de presentació de reclamacions pels interessats.

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

presenti cap reclamació.

CINQUÈ. Remetre còpia a les Administracions competents pel seu

coneixement i efectes oportuns"

Sotmès l'assumpte a votació i per majoria absoluta de set vots a favor
corresponents als representants del grup polític municipal PSOE (5 vots) i PI (2
vots), i dos vots en contra corresponents al representats del grup polític municipal
PP, s'acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita.

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Regidor d'Hisenda s'explica la proposta subscrita, manifestant-se entre
d'altres que enguany hi ha un canvi a l'hora de fer el pressupost ja que el mateix va
ser objecte de debat al fòrum ciutadà.

Aquest estudi ha marcat un poc la diferència respecte a l'elaboració del pressupost
a la memòria adjunta hi ha un salt de qualitat i la part política es troba més
tranquil·la amb aquesta part.

Respecte als documents que l'integren es pot assenyalar que els numèrics són amb
major informació respecte a l'any anterior.

Hi ha modificacions que durant l'any s'han consolidat.

Tambè, s'ha elaborat un pla d'actuació per a la millora de la gestió econòmica
municipal, sent això un fet que reflexa la situació complicada d'enguany.
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Aquest pla es troba compost per les actuacions que es pensen dur a terme per part
de l'equip de govern per tal d'estalviar telèfon, electricitat, neteja ... , aquestes
tasques es faran per part d'un Regidor en cada cas responsable que donarà compte
cada trimestre, a qualque àrea ja s'ha fet feina i aviat tindrà resultats.

Respecte a les inversions, es faran més que mai, si es sumen els 300.000 euros de
fons, superarem el millió d'eu-ros, d'aquests doblers i en el pitjor dels casos

l'Ajuntament pagaria uns 100.000 euros, la resta serà a càrrec a les subvencions.

En quan a la memòria, es resalten cinc punts completats pel sisè el qual té un alt
compromís social i medi ambiental:

Respecte a personal: enguany i durant l'any 2009 hi ha 34 persones que fan
feina per l'Ajuntament, aquestes persones, part d'elles són objecte de
subvenció per altres administracions, i altres s'incorporen suposant llocs de
feina que abans ocupaven externs i estalvi (per exemple cas de la
dinamitzadora de jovent, a plaça de funcionar! dels arquitectes tècnics que
presten els serveis en règim de consultoria i assistència).

Es pot destacar com possitiu que part d'aquesta gent que fa feina a les oficines
municipals i residus era gent en situació d'atur.

Respecte a les inversions: destacar que amb les obres de Son Serralta es

completaran les obres canalització i aigua potable.

Destacar que respecte a l'escaleta municipal es va conseguir una donació
vinculada a una inversió a l'escaleta per un total de 680.000 euros, dels quals
75.000 seran a càrrec de l'Ajuntament, sent aquesta cifra variable a la baixa.

Com a altres aspectes importants, es detaca les retribucions dels regidors les
quals no nomès no pujaran, sinó que baixen ja que la dedicació exclusiva serà
partida si pot ser, les altres dedicacions no pugen per tant la suma d'inversions
baixa, tambè un Regidor que no cobrava res ara cobrarà qualque cosa.

Menys del salari mínim interprofessional és lo que cobraran els regidors.

Com a novetat destacar l'existència de la plaça d'arquitecte a la plantilla, la
disminució de segons quins tipus de despeses, la creació d'una fundació Parc de
Sa Vela que possiblement es crearà enguany (conversa amb grups ecologistes,
estat, consell i govern)

Enguany és el primer any que figura aquest projecte en el pressupost.

Respecte als ingresos:

Hi ha un augment important de I'ingrès respecte a l'aigua amb motiu de les
contribucions especials de Galilea.

En quan als imposts, fems que hem aprovat, encara hem estat més prudents en el
tema de despeses i considerem que seran superiors els ingresos reals que els
pressupostats ja que nomès hem pressupostat el que haviem obtingut a l'any 2008,
i la població és superior que la del 2007 i s'ha utilitzat aquesta fòrmula.
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Respecte al tema de la inversió a càrrec municipal, està pressupostat de tal forma
que les inversions subvencionades seran les que efectivament es facin, nomès es
faran en tot cas les inversions imprescindibles com són la xarxa de baixa tensió de
I'escoleta, reforma del saló parroquial que és un compromís adquirit, millores parc
verd que no es sap si es duran a terme i si és el cas si es faran amb subvencions,
sistema dispositiu de control d'aigües brutes a Galilea.

Per part del Portaveu del Grup Polític Municipal PP es manifesta que abans de fer
una reflexió del pressupost vol fer unes preguntes concretes respecte al tema de
despeses:

Respecte a la diferència que hi ha en les dietes de càrrecs electes
Els pagaments del personal de confiança del òrgan assessor que es reuneix
una vegada a la setmana si es troben o no inclosos a l'anterior partida de
dietes.
Si d'aquestes dietes el Batie està inclòs i cobra tambè dietes per assistència
a les sessions del pie.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que se li proporcionarà la fulla, però a
"altres regidors" s'inclouen tambè els del PP que estan en dietes, i na Tita, na

Marga, en Toni i en Joan es troben a retribucions.

AI capítol li es troba el consell consultor que són els que es reuneixen cada
setmana i cobren 50€ per sessió. Els sis regidors que no cobren nòmines més el
consell consultiu fa una suma de 46.000 € que és una xifra inferior en 3.020 € a
la de l'any 2008.

S'han comparat la suma de les quatre partides on va inclòs això pot
proporcionar la fulla.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana que la partida de
seguretat social és relativa a la corresponent als treballadors de l'Ajuntament

Per part del regidor d'Hisenda es respon que correspon a totes aquelles persones
que es troben a la nòmina, si bé enguany s'ha analitzat cada persona i s'ha
pressupostat dins l'esperit de prudència del pressupost d'enguany ja que no vol que
hi hagi problemes si desprès hi ha hores extres o qualque cosa ja que aquesta
partida no es pot desprès vincular.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana per la partida
4448000 relativa al Parc de Sa Vela.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que el servei general de desenvolupament
rural va dir que lo seu era arrancar una fundació que facin govern, consell i
ajuntament, també és un una possibilitat que hi participin altres externs, però no es

pot crear una fundació amb menys de 30.000€ nosaltres hem posat 10.000€ aquest
són per arrancar i poder demanar subvencions a Europa.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana les despeses de la
radio local partida 451 22005 s'han destinat més doblers, s'interessa sabre si és per
qualque motiu de reforma per fer.
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Per part del Regidor d'Hisenda es respon que abans eren els doblers per material si
bé l'equip polític ha considerat que la gestió de la radio la durà una empresa
externa i volem que funcioni.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que ha un 800% de
augment respecte a l'any passat, i el dinamitzador de la radio, hi ha una pujada del
66% a la partida 22 708.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que l'any passat es vinculava a altres
partides els seus doblers però ara s'ha creat una partida. Respecte a l'altra qüestió
hi ha una errada, és una partida que l'any passat existia i s'ha pressupostat, estan
vinculades les partides del capítol II i IV i no hi ha problema.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es fa una reflexió al pressupost
manifestant-se que s'ha rebut molta informació i els pressuposts han vingut fets,
preparats, i vol manifestar que els plans d'actuació, i memòria no els hi agraden, ja
que a part de les partides directes i puntuals, es donen compte que alo millor hi ha
coses que fallen i que s'haurien de modificar com pot ser la lluita contra l'atur, al
2004, hi havia 249 persones a nivell municipal si aquí es posa que es vol lluitar
contra l'atur, lo que no es pot fer és intentar amb l'administració resoldre un

problema d'atur i això no correspon a lo que s'hauria de fer.

Respecte al pla d'estalvi disminució del 25% del cost del consum telefònic
municipal, li sorprèn molt que amb un regidor responsable per àrea ens estalviarem
19 euros, la pràctica d'allò és inoperant i per això es pressuposta lo mateix.

Igual ocorre amb el Pla de Millora d'eficiència elèctric, ens trobem que la partida
d'eficiència de despesa de l'any 2008 era més baixa que la d'enguany, si hi ha
augment de despesa amb eficiència elèctrica no hi ha baixada.

Sembla que els números i la realitat no es corresponen i es troben en contradicció.

Per altra banda són quasi 2000 habitants i tenim 34 persones que fan feina a l'any
2009, d'això resulta que cada 55 persones fan feina per nosaltres un empleat
públic, tal vegada tots seran funcionaris (2008 23 persones, 2009 34 persones),
sembla una bona idea però no és solució al problema, hi ha més càrrega de feina
però suposa que això no implica que s'hagi de contractar més gent i els doblers sòn
de tots i els pressupostos no s'ajusten a la realitat i per aquest motiu el seu grup
polític municipal votarà en contra.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que pot entendre que el temps no sigui
suficient ja que ell ha passat moltes hores fent feina dels pressuposts i és difícil ja
que són quasi 3 milions d'euros, però considera que els arguments no es poden
compartir.

Hi ha vuit partides de telèfon i cada una està allà on correspon, hi ha un total de
18.000€ i és el que ha dit abans i per ser més prudent han pressupostat igual, però
la intenció és que siguin 14.000 € que no augmenta sinó que disminueix, i això es

comprovarà en el mes de març si s'ha pogut aconseguir o no.

Sembla que lo que es veu com a negatiu és positiu i és feina per estalviar doblers.
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No hem volgut pressupostar coses que no tenim igual passa amb el tema elèctric.
La proposta és que a Galilea 48 comptadors elèctrics on no hi ha variacions intentin
que no augmentin, se comprometen a què el que pugi sigui el que no queda més
remei.

Aquesta política és lo que es trasllada a la resta de despeses, i s'ha estat prudent
en pressupostar per tal de ser més eficients.

Respecte al tema de personal, troba que són punts de vista distints d'una mateixa
realitat, en primer lloc, troba que és un orgull tenir 34 persones fent feina; en

segon lloc, solventar el tema de l'atur no es possible però si ten una persona que és
del poble, i amb una subvenció pots evitar aquest drama familiar i ajudar a qualque
persona, és un orgull que aquest Ajuntament tingui 5 empleats públics ja que
aquestes persones fan coses pel poble i és un servei pel mateix amb cost de zero
euros.

En tercer lloc, hi ha un dèficit de personal a l'Ajuntament de Puigpunyent, si
s'analitzen els euros que es gasten per persona, nosaltres estem els darrers, per
tant tenim gent que fa feina i és bona i l'hem d'aprofitar.

En quart lloc, ens estimem més contractar gent (arquitecte, dinamitzador) si tenim
un personal dinàmic, bo i que fa feina ho estimem més que donar feina a una

persona que no a una empresa. Les persones que fan feina a les oficines de
l'Ajuntament es troben subvencionades al 100%.

Considera que és part de la democràcia i per això els hi pareix perfecte el vot en
contra del grup polític municipal PP.

Per part de la Portaveu del grup polític municipal Partit Independent, es manifesta
que votaran a favor del pressupost ja que és el segon any que governen formant
part de l'equip de govern, troba que és un equip especial i que són convidades.

Respecte al tema del pla d'estalvi, es troben a favor dels arguments exposats pel
Regidor d'Hisenda; en quant a les inversions, es troben contents respecte a les
obres de Son Serralta, i l'Escoleta, així com la inversió prevista a la Casa de Cultura
per valor de 127.000€ i l'esforça que suposarà per l'Ajuntament, aquest serà un

esforç de tots.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que la intenció és que aquest 127.000€
els hi posi la Conselleria i que no sap si l'Ajuntament ho podrà assumir en cas
contrari.

Per part de la Portaveu del grup polític municipal PI es manifesta que la intenció és
bona.

Per part del Sr. Batie es respon al Portaveu del grup polític municipal PP que
malgrat tingui poc temps que es llegeixi millor un pressupost, l'estalvi que es

proposa serà de 4.000 euros. No s'ha de riure de segons quines coses, hi ha sis
persones que fan feina i a part de què cinc d'elles no costen res a l'Ajuntament i
altra costa 50% amb un cost ridícul tenim a quatre persones de Puigpunyent en
atur fent feina, això suposa ajudar a quatre famílies amb un drama i no són rialles
el fet de poder aportar una ajuda petita a l'atur municipal.
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L'altra intenció és que aquestes sis persones vénen a Puigpunyent per donar un
servei al poble que pot ser històric ja que dos d'elles fan que el poble sigui
accessible en la mesura de les seves possibilitats, que ho hi hagi cap barrera
arquitectònica és un fet que no hi ha cap municipi que tingui el 100% eliminat de
barreres arquitectòniques.

Pel que fa al personal administratiu, es donarà un servei mitjançant medis
telemàtics tal vegada abans de què sigui obligatori amb el compliment de la llei i
suposarà una millora important.

Respecte a I'ADL constitueix una persona molt important per tal de dinamitzar
l'economia del municipi amb l'objectiu de què sigui sostenible, no es pot llevar
importància a aquest fet, som un Ajuntament petit preocupat per l'economia
municipal.

Respecte a la dinamitzadora de joves, fa vuit anys que varen fer un ple de
prevenció de drogues i havia un parell de casos de drames familiars, es va prendre
una decisió acertada i es va contractar una dinamitzadora que ha resultat molt
important.

A l'any 2005 i 2010 seran dos anys on una de les inversions més històriques serà
I'escoleta la qual gràcies a les subvencions del Consell i Govern tindrem una
escoleta capdavantera a un edifici històric, és una gran inversió sense deixar a part
les obres de dotació de serveis, aigua potable i clavegueram de Son Serralta.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que quan ha fet la
seva intervenció ha fet una rialla però no amb menció a cap persona que estigui a

l'atur, fer una individualització del tema de l'atur no és lo que s'ha fet aquí avui, la
idea de l'Ajuntament de contractar gent amb situació d'atur és bona, i que aquesta
gent tingui subvenció d'altres administracions suposa que aquest doblers també
surtin de les nostres butxaques ja que dins els nostres impostos es troben inclosos
aquests doblers

Per part del Sr. Batie es respon que les rialles no anaven dirigides a cap persona en
atur però sí cap a la política municipal que és lluitar en aquest sentit.

3r/2n.- APROVACIÓ DEL COMPROMÍS DE DESPESA PLURIANUAL RELATIU
AL PRÈSTEC SUBSCRIT PEL CONSORCI D'AIGÜES DE PUIGPUNYENT

Pel Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor d'Hisenda en

data 17 de gener de 2009, la qual diu el següent:

"Atès que per dur a terme les obres de clavegueram i dotació d'aigua potable del

nucli urbà de Son Serralta el Consorci d'Aigües ha fet una previsió plurianual per tal

de demanar un préstec per import de 160.000 euros, als efectes de dur a terme la

part corresponent de l'execució de les esmentades obres.
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Atès que les Entitats Bancàries corresponents per tal de subscriure el esmentat

préstec requereixen l'acord de compromís de despesa plurianual del Govern de les

Illes Balears i de l'Ajuntament de Puigpunyent, respecte al pagament durant dotze

anys amb dos anys de carència (anys 2009-2020) d'una part dels interessos

corresponents els quals suposen un import anual d'ONZE-MIL EUROS (11000
euros) a partir de l'exercici 2011, sent la quantia prevista per l'any 2009 de DOS

MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS D'EUROS (2712,33
euros).

Atesa la Provisió d'Alcaidia de data 17 de gener en què se sol·licitava l'elaboració
d'informe de Secretaria i d'Intervenció en relació a l'autorització d'una despesa
plurianual.

Atès l'informe de Secretaria - Intervenció de data 20 de gener de 2009 i el

dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Assumptes Generals, es proposa
al Ple de la Corporació Local que prengui el següent

ACORD

PRIMER. Aprovar el compromís d'autoritzar una despesa plurianual, per als

exercicis 2009-2020, per un import total de VUITANTA-MIL EUROS (80000 euros)
per finançar el pagament dels interessos dels prèstec que pretén subscriure el

Consorci d'Aigües de Puigpunyent, per dur a terme l'execució de les obres

corresponents a la dotació de clavegueram i aigua potable del nucli urbà de Son

Serra Ita, d'acord amb el següent règim financer:

• Estat de Despeses

ANY 2009

DESTI CANALITZACIO

AIGÜES SON

SERRALTA

PARTIDA 441- 62301
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IMPORT 382.054,28

euros

382. 054,28 EurosTOTAL DESPESA

•

• Estat d'Ingressos

ANY 2009 20
-

20
- 20

-

PARTIDA 36000

IMPORT 68.769,77 euros

TOTAL 68.769,77 euros
INGRESSOS

SEGON. Dotar la partida 441-62301 d'aquest exercici amb 2712,33 euros,
amb càrrec a 360 DO, per fer front a la primera anualitat."

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

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que hi ha dos prèstecs subscrit amb el
consorci d'aigües, un amb durada de 2001 a 2011 i l'altre de 17.500 euros anuals, i
el que es proposa ara és a dotze anys amb dos de carència la qual cosa es troba
contemplada a la partida del consorci.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que com a membre
del Consorci ha tingut coneixement de que s'han fet tres reunions des de que s'ha
començat la legislatura, i vaig fer un prec i no s'ha notificat, a la vegada, vaig
enviar un fax per tal de què sigui notificat a l'adreça indicada, aquest fax ha esta
correctament enviat a l'atenció del Sr. Caldentey.

Per aquest motiu vol que consti en acta la intenció d'aquest membre d'assistir a les
reunions a les que se li convoqui, si bé no sap per quin motiu no se li comunica la
data de les reunions com s'ha interessat.

Per part del Sr. Batie es respon que desconeixia aquest fet i que com a Batie es

compromet a fer l'escrit i canviar la seva adreça de notificació i fer-ho arribar al
consorci.

3r/3r.- SOL·L1CITUD DE SUBVENCIÓ AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
RESPECTE A LES RETRIBUCIONS DEL BATLE/REGIDOR PER CÀRREC
POLÍTIC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSSIVA
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Pel Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor
d'Hisenda en data 20 de gener de 2009, la qual diu el següent:

"Atesa la compensació econòmica que ofereix la Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears, destinada als ajuntaments que abonin als seus
membres electes retribucions per l'exercici dels seus càrrecs en règims de dedicació
exclusiva al servei de la gestió pública local per l'exercici 2009, de conformitat amb
el que disposa l'article Decret 67/2007 de 25 maig.

Atès que a la sessió ordinària celebrada pel Ple de la Corporació Municipal en data
29 de juliol de 2008, es va acordar, entre d'altres, l'acord relatiu al nomenament en

règim de dedicació exclusiva del regidor i representant del grup polític municipal
PSOE Sr. Antoni Marí Ensenyat, el qual exerceix el seu càrrec en aquest règim des
del dia 1 d'agost de 2008.

Atès que s'ha obert el període per tal de justificar les percepcions rebudes per
aquest concepte, així com, per sol·licitar la cornpensacló econòmica abans
esmentada per l'any 2009.

Atès que per part d'aquest Ajuntament es compleixen tots i cada un dels requisits
per sol·licitar i obtenir la subvenció abans esmentada.

Atès que el present assumpte ha estat dictaminat favorablement per la Comissió
Informativa d'Assumptes Generals en sessió ordinària celebrada en data 23 de
gener de 2009.

El Regidor d'Hisenda proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER.- Instar a la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears la
concessió de la compensació econòmica corresponent, respecte a les retribucions
per l'exercici del regidor en règim de dedicació exclusiva al servei de la gestió
pública local per l'any 2009, Sr. Antoni Marí Ensenyat.

SEGON.- Adjuntar tota la documentació que resulti adient per complimentar
correctament la sol·licitud abans esmentada, dins el termini establert a la
convocatòria, per tal de què sigui remesa a la major brevetat possible a la
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.

Sotmès l'assumpte a votació i per majoria absoluta de set vots a favor
corresponents als representants del grup polític municipal PSOE (5 vots) i PI (2
vots), i dos vots en contra corresponents al representats del grup polític municipal
PP, s'acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita.

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que s'han convocat una altra vegada la
subvenció dels pagaments de càrrecs electes amb dedicació exclusiva i la proposta
present és per aprovar la sol·licitud de acollir-nos a aquesta subvenció, la intenció
és que enguany aquests doblers siguin compartits amb dos regidors, ja que sabem



GOVERN DE LES I LLES BALEARS

que s'està modificant, si bé ho demanarem en el sentit que es troba especificat al
decret.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que per una banda
mantenim la idea de què hem de votar a favor ja que això suposa llevar càrrega a
la caixa de l'Ajuntament però la idea de la dedicació exclusiva s'ha de demanar per
a una persona concreta i així doncs considerem que no votarem a favor ja que
tenim un conegut que es dedicava a fer de menescal a altre ajuntament i en altra
legislatura i que es va sometre a dedicació exclusiva ès va deixar de dedicar-se a la
seva feina i per tant considerem que no es pot dedicar per aquest motiu votarem
en contra.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que per cada persona que té dedicació
exclusiva al Consell de Mallorca (llegeix l'acta), considerant 35 hores es cerca una
mínima compensació sense que això perjudiqui l'activitat de la persona, la proposta
és clara.

Per part del Sr. Batie es manifesta que a l'Estatut dels Regidors de les illes Balears,
llibre editat actualment, es fa un anàlisi dels dret i deures dels regidors, entre els
drets es troben les retribucions dels membres en règim de dedicació exclusiva i les
retribucions dels membres a temps complet, i es contempla la dedicació exclusiva
com a "dedicació preferent del representant a les tasques pròpies del càrrec tot i
que es pot dedicar a altres que no menoscabin el seu compliment "(llegeix paràgraf
del llibre).

4t) URBANISME:

4t/lr.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DE LES OBRES MENORS I OBRES MENORS COMUNICADES DE
L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Pel Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 20 de
gener de 2009, la qual diu el següent:

"Atès que es vol posar en marxa un mecanisme àgil, dinàmic i innovador per dur a
terme la concessió de llicències d'obres d'escassa entitat i quantia, així com establir
els criteris a tenir en compte per atorgar llicències d'obres menors a l'Ajuntament
de Puigpunyent.

Realitzada la tramitació corresponent i atesa la competència del Ple, en virtut dels

articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del

règim local, i del article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de

règim local de les Illes Balears, previ el dictamen favorable de la Comissió

Informativa d'Assumptes Generals, es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD
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PRIMER. Aprovar inicialment L'ordenança municipal que reguli la concessió de
llicències d'obres menors i obres menors comunicades de l'Ajuntament de
Puigpunyent en els termes en què figura en l'expedient"

Per part del Sr. Batie es manifesta que una vegada analitzada la documentació del
present expedient la qual es troba que no està encara ben ultimada, es troba
convenient retirar aquest punt de l'ordre del dia, i ajornar el debat i votació del
present assumpte el qual es deixa "sobre la mesa".

-

5è) POLICIA I SEGURETAT CIUTADANA:

5è/lr) APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ
I VEHICLES A MOTOR DEL TERME MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

Pel Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 20 de
gener de 2009, la qual diu el següent:

"Considerant del màxim interès per a aquest municipi l'aprovació
L'ordenança municipal que reguli la circulació al terme municipal de Puigpunyent,
amb l'objecte de què es converteixi amb una norma de general coneixement

respecte a les actuacions permeses, les prohibides, així com, el règim de sancions i

infraccions previstes en matèria de circulació vial, completant l'establert en les lleis

i reglaments vigents.

Considerant que amb data 15 de gener de 2009, es va emetre informe

de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a

l'aprovació de L'ordenança municipal que reguli la circulació al terme

municipal de Puigpunyent.

Considerant que fa uns mesos pels Serveis Municipals de Policia Local

i Secretaria es redactà l'avantprojecte de la esmentada ordenança.

Realitzada la tramitació corresponent i atesa la competència del Ple,
en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, i del article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de

desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i vist l'informe

favorable de la Comissió Informativa d'Assumptes Generals, es proposa al Ple

l'adopció del següent

ACORD
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PRIMER. Aprovar inicialment L'ordenança municipal que reguli la circulació al
terme municipal de Puigpunyent en els termes en què figura en l'expedient"

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ordenança Municipal de Circulació, el text de la qual s'eleva a la consideració del Ple
de la corporació, respon a determinats principis, necessitats i circumstàncies, que cal
sintetitzar en els següents termes:

1. Es tracta de completar el marc jurídic definit per la normativa estatal derivada del
Reial decret legislatiu 339/1990, text articulat de la llei sobre tràfic, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial; i adaptar-lo a la vida quotidiana i a la problemàtica de
la població de Puigpunyent, en funció de les competències assignades als municipis (art.
7 del citat RDL). Adoptar les mesures normatives que tendeixen a donar contingut a les
habilitacions d'aquesta Llei, en relació amb la potestat reglamentària municipal en

aquestes matèries, i en concret oferir i perfeccionar solucions en àmbits de l'actuació
municipal tan crítics com l'equitativa distribució dels aparcaments entre els usuaris i
agents presents en el teixit ciutadà, les mesures que tendeixin a donar fluïdesa al tràfic
rodat i a reconèixer i facilitar l'ús per als vianants, i de forma esporàdica en

esdeveniments municipals facilitar la rotació dels aparcaments a través de mecanismes
de limitació espacial i temporal de l'estacionament i de les tècniques i mecanismes
instrumentals necessaris per satisfer aquests objectius.

2. Facilitar així el millor coneixement públic dels múltiples aspectes i regulacions que la
integren, mitjançant un text normatiu únic, en el qual es contemplen, amb la necessària
sistematització, les normes generals i particulars relatives a la circulació de vehicles i de
vianants, fins i tot bicicletes, patins, patinets, carros i carruatges, cavalleries i altres
animals, motocicletes i ciclomotors. S'estableixen els límits generals de velocitat, fixats
en 40 Quilòmetres per hora al nucli urbà de Puigpunyent, i 30 Quilòmetres per hora al
nucli urbà de Galilea a les vies urbanes de titularitat municipal, sense perjudici d'altres
límits a establir mitjançant senyalització específica, en funció de les característiques
concretes de determinades vies públiques. Queda fixat a l'Ordenança, el tradicional
principi de precaució en la circulació de vehicles, amb adequació de la velocitat a les
característiques de la via, fins i tot amb obligació de reduir la velocitat dels vehicles a la
del pas normal dels vianants, quan l'afluència d'aquests sigui considerable o concorrin
dificultats de qualsevol ordre.
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Es preveu un ampli conjunt d'autoritzacions administratives, normalment a resoldre per
l' Ajuntament, quant a aspectes en els quals l'interès general pugui quedar afectat per les
actuacions individuals.

Sensibilitat enfront de la problemàtica actual en camps tals com:

A) La protecció de persones amb greus problemes de mobilitat: es contenen

disposicions relacionades amb les exempcions per als titulars de targetes d'aparcament
per a persones amb mobilitat reduïda, i es prenen en especial consideració aspectes tan
necessaris com el rebaix de les voreres, amb prohibició de parada enfront d'aquests; i
els espais d'estacionament exclusiu per a persones minusvàlides.

B) La regulació sistemàtica de les autoritzacions de línia groga, definides com la
llicència municipal per a l'accés de vehicles a l'interior d'immobles i altres espais o

recintes, quan això afecti a la via pública al domini públic, incloses les restriccions de
l'ús que correspongui a tots els ciutadans, amb impediment de l'estacionament o parada
d'altres vehicles a causa d'aquest accés. Una vegada que s'han innovat les modalitats de
gual, mitjançant els tipus denominats permanent, laboral i nocturn, amb completa
regulació dels destinataris d'aquestes modalitats. S'estableixen regles per a l'eventual
denegació de tals autoritzacions, en dos casos taxats. Es preveu la possibilitat de revocar

les autoritzacions de línia groga, per causes específicament taxades, amb la possibilitat
de retirar de forma cautelar les marques indicatives, quan concorrin algunes de les
causes de revocació: falta de pagament de les taxes aplicables o destinar ellocal o

recinte a una activitat distinta a la que va donar origen a l' autorització de línia groga.

C) Es prohibeix l'estacionament de qualsevol vehicle que sigui objecte de venda,
reparació, exposició i de lloguer sense conductor. Es prohibeixen determinats usos a les
vies públiques, a més de les activitats perilloses, a les quals ja s'ha fet referència quan
es descriu el règim d'autoritzacions administratives. Per tant, queden prohibides les
operacions de rentat, neteja, reparació, greixatge, etc.; i també l'estacionament quan
s'esperi per efectuar aquestes operacions, per part de garatges i tallers de reparació.
Instrumentalment, pel que fa als vehicles de lloguer sense conductor, quan disposin de
contracte en vigor, hauran d'exhibir a un lloc que es vegi, determinades dades com el
número de contracte, matrícula i dades temporals sobre el contracte. Així mateix, es
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disposa, que cada vehicle de lloguer sense conductor exhibeixi a un lloc que es vegi
determinades dades sobre la titularitat del vehicle.

D) Respecte a la important problemàtica dels vehicles abandonats a la via pública, a

l'Ordenança s'estableix una remissió a l'article 71.1-a) de la Llei de tràfic, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial, a l'efecte de fixar les situacions a les quals es sospita
l'abandó, que, si s'inerpreta l'ampliació de l'article 21 de la Llei 11/1999, permet
atorgar el tractament de residu sòlid urbà als vehicles que romanguin estacionats per un

període superior a un mes en el mateix lloc i presentin desperfectes que facin impossible
el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li manquin les plaques de matriculació.
Determinacions que coexisteixen amb la continguda exactament a la lletra a) de l'article
71.1 abans esmentat, que permet la retirada, prèvia adopció de l'oportuna disposició
reglamentària, quan, entre altres causes, causi pertorbació al funcionament d'algun
servei públic. Habilitació legal, que atenent al principi d'equitativa distribució dels
aparcaments, present a l'article 71.b) de la Llei de Tràfic, i a la noció de servei públic
local dels articles 25 i 85 de la Llei 7/1985, permet establir reglamentàriament una

limitació temporal respecte a l'estacionament de vehicles, com a facultat pròxima però
distinta a altres límits temporals directament derivats de la Llei de tràfic. En

conseqüència, es disposa que procedirà la retirada dels vehicles estacionats per un

període superior als quinze dies, en el mateix lloc de la via. Determinació reglamentària
que està relacionada sistemàticament amb la prohibició d'estacionament en un mateix
lloc durant més de deu dies consecutius. Un cop descrita aquesta particularitat, s'ha
d'assenyalar que es descriuen de manera minuciosa les situacions que procedeix la
retirada cautelar de vehicles de la via pública, fins i tot en desenvolupament de l'article
71.1-a) de la Llei de tràfic. Es descriuen a l'Ordenança les causes i els efectes de la
immobilització de vehicles per part de la policia.

E)S'estableixen detalladament les prohibicions de parada i estacionament, en

concordança amb la legislació estatal sobre la matèria.

3. Reforçament del règim disciplinari i les seves mesures cautelars i complementàries, a

les quals ja s'ha al-Iudit, com a fórmula bàsicament preventiva en defensa del benestar i
seguretat del col·lectiu ciutadà.
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE PUIGPUNYENT

CAPÍTOL I

Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1.

Aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la circulació de vehicles i persones, i
la realització d'altres usos i activitats a les vies públiques del terme municipal de
Puigpunyent, en el marc de les competències atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei
20/2006, de 15 de desembre Municipal i de Règim Local de les Illes Balears; Llei 7/85,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i pels articles 7 i 38.4 del Reial
decret legislatiu 339/1990, pel qual es va aprovar el text articulat de la Llei sobre tràfic,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

Supletòriament, en aquelles matèries no regulades expressament per aquesta Ordenança
o que reguli l'autoritat municipal sobre la base d'aquesta, s'aplicaran la Llei sobre
tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i els reglaments que la
desenvolupen.

Article 2.

Les nonnes d'aquesta Ordenança obligaran als titulars i usuaris de les vies i espais
lliures públics urbans de titularitat municipal, així com als de les vies privades de
servitud o concurrència pública.
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S' entenen per usuaris a l' efecte d'aquesta Ordenança, els vianants, conductors, ciclistes
i patinadors que circulin per les esmentades vies, així com els qui realitzin les mateixes
activitats de qualsevol naturalesa, estiguin o no subjectes a prèvia llicència o

autorització municipal.

A l'efecte d'aquesta Ordenança, els conceptes sobre vehicles, vies públiques i els seus

usuaris es consideren utilitzats en el sentit de l'Annex de la Llei sobre Tràfic, Circulació
de vehicles a motor i Seguretat Vial.

Les motocicletes i ciclomotors de més de dues rodes, tindran idèntica consideració que
els vehicles automòbils.

CAPÍTOL II

Senyalització

Normes generals

Article 3.

1. Els senyals preceptius collocats a les entrades dels diferents nuclis urbans, regeixen
per a tot nucli urbà, excepte la senyalització específica per a un sector, vial o tram

d'aquest.

2. Els senyals situats a les entrades de les zones per als vianants o d'estacionament
limitat, regeixen en general per a la totalitat del viari interior al perímetre definit.

Article 4.
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1. No es podran instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar senyals de circulació,
verticals o horitzontals, incloses les de gual, sense la prèvia autorització municipal, en la
qual es determinarà la ubicació, format i objecte d'aquesta.

2. Els senyals informatius només es podran autoritzar si, a criteri de l'autoritat
municipal, es consideren oportunes.

L'Ajuntament podrà normalitzar el disseny, format, estructura i sistema de fixació
d'aquest tipus de senyals.

3. No es permetrà la col·locació de publicitat en els senyals de circulació (anvers o

revers) ni en els seus suports.

4. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal-lacions en general que
enlluernin, confonguin, impedeixin o limitin als usuaris la normal visibilitat de senyals
lumíniques, semafors, o que puguin distreure la seva atenció.

Article 5.

Els serveis municipals podran procedir a la retirada immediata de tota aquella
senyalització o element de publicitat que no estigui autoritzat o no compleixi les normes

en vigor. I això, tant pel que fa als senyals no reglamentaris, com si és incorrecta la
forma, col·locació o disseny del senyal, cartell o rètol.

Prioritat entre senyals i actuacions especials

Article 6.
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1. Ordre de prioritat. L'ordre de prioritat entre els diferents tipus de senyals de
circulació és el següent:

1. Senyals i ordres dels agents de la Policia Local.

2. Senyalització circumstancial que modifiqui el règim normal d'utilització de la via.

3. Semàfors.

4. Senyals verticals de circulació.

En el cas que les prescripcions indicades per diferents senyals semblin estar en

contradicció entre si, prevaldrà la prioritària, segons l' ordre que es refereix l'apartat
anterior, o la més restrictiva, si es tracta de senyals d'un mateix tipus.

5. Marques vials.

2. Actuacions especials. La Policia Local, per raons de necessitat, urgència, seguretat o

d'ordre públic, festives o circulatòries, podrà modificar eventualment l'ordenació
existent en aquells llocs on es produeixin aquestes circumstàncies, així com en supòsits
d'emergència. Per aquest efecte, disposarà la collocació, anulIació o retirada
provisional dels senyals que resultin necessaris, així com l'adopció de les oportunes
mesures preventives. En tals casos, i segons l' ordre de prioritat anteriorment establert,
els senyals portàtils i indicacions de la Policia Local prevaldran sobre qualsevol altre
senyal, sigui vertical o horitzontal.
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CAPÍTOL III

Circulació

Normes generals

Article 7 . Límit de velocitat.

Amb caràcter general s'estableix com a límit màxim de velocitat de marxa, a la totalitat
de les vies urbanes de titularitat municipal ubicades al nucli urbà de Puigpunyent, els 40
quilòmetres per hora; a les vies urbanes de titularitat municipal ubicades al nucli urbà de
Galilea, els 30 quilòmetres per hora, sense perjudici que l'Ajuntament, vistes les
característiques peculiars de les vies, pugui establir altres límits, prèvia la seva expressa
senyalització.

Tot conductor està obligat a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en

compte, a més, les pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i estat
de la via, així com les del vehicle i les de la seva càrrega, les condicions
meteorològiques, ambientals i de circulació i, en general, totes aquelles circumstàncies
que concorrin a cada moment, a fi d'adequar la velocitat del vehicle, de manera que
sempre pugui detenir la marxa d'aquest dintre dels límits del seu camp de visió i davant
qualsevol obstacle.

S'adoptaran les màximes mesures de precaució, amb moderació de la velocitat, sempre
que les circumstàncies ho aconsellin, i en particular en els carrers sense voreres i en
totes aquelles on l'afluència de vianants sigui considerable o quedi dificultada per
qualsevol motiu, on es reduirà la velocitat dels vehicles a la del pas normal dels
vianants. Les mesures de precaució igualment procediran davant circumstàncies
climatològiques adverses, mal estat del paviment o estretor de la via, insuficient
visibilitat, interseccions no regulades per semàfors o amb manca de senyalització que
indiqui pas amb prioritat, i així mateix en zones a les quals sigui previsible la presència
de nens a la calçada o en el seu entorn, o respecte a ancians i persones impedides.
Queda terminantment prohibit conduir de manera negligent o temerari.
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Article 8 . Protecció mediambiental

1. Es prohibeix l' emissió de pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres
que contaminin a les vies objecte de la legislació sobre tràfic, circulació de vehicles a

motor i seguretat vial, que impliquin impacte mediambiental. Especialment, queda
prohibit:

a) La circulació de vehicles a motor i de ciclomotors amb l'anomenat tub
d'escapament lliure, o amb el preceptiu dispositiu silenciador de les explosions
ineficaç, incomplet, inadequat o deteriorat.

b) La circulació de vehicles a motor i de ciclomotors que forcin les marxes del
motor o efectuïn acceleracions innecessàries que produeixin sorolls molests o

que pertorbin la tranquil-Iitat pública.

c) La circulació de vehicles a motor i de ciclomotors que emetin un nivell sonor

superior allímit reglamentari establert a la normativa vigent respecte a la
protecció del medi ambient contra la contaminació per sorolls i vibracions.

d) L'ús de botzines o qualsevol altra senyal acústica dintre del nucli urbà, llevat
de casos d'imminent perill d'atropellament o col-lisió o que es tracti de serveis
públics d'urgència (policia, bombers i ambulàncies) o de serveis privats per a

l'auxili urgent de persones. Aquests serveis públics d'urgència, durant l'horari
nocturn tampoc podran fer ús de botzines o qualsevol altra senyal acústica, llevat
de casos d'imminent perill d'atropellament o col·lisió.

e) La projecció a l'exterior de combustible no cremat; el despreniment de
líquids, olis i materials del propi vehicle o de fang, formigó o asfalt de les rodes
del vehicle, i la caiguda de materials transportats, sobre les vies públiques. Així
com llançar a l'exterior qualsevol tipus d'objecte o residu.
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f) La circulació de vehicles quan, per excés de càrrega o deficient estiba
d'aquesta, produeixin sorolls superiors als límits reglamentàriament establerts.

g) L'abocament d'excrements procedents de cavalleries, s'haurà d'evitar que
aquests embrutin la via pública, is'adopten per aquest efecte les oportunes
mesures correctores.

-

La Policia Local exercirà l' oportú control en la matèria, i formularà els
advertiments necessaris per preservar la higiene a la via pública i expedirà, si
escau, les denúncies que donin lloc a l' exercici de la potestat de sancions.

h) La circulació de vehicles que puguin deteriorar el paviment. En particular
queda prohibida la circulació de vehicles que utilitzin llantes metàl·liques.

2. Quan els agents de l'autoritat estimin que l'emissió de sorolls, vibracions o altres
agents productors de contaminació atmosfèrica impliquin amenaça de pertorbació greu
per a la tranquil·litat o seguretat públiques, i específicament en els casos de
reincidència, procediran preventivament a la retirada del vehicle per facilitar les
inspeccions i controls necessaris, sense perjudici de les denúncies i sancions que
procedeixin. El vehicle intervingut no podrà circular en tant no es justifiqui davant
l'autoritat municipal que els defectes en qüestió s'han reparat.

3. Quan s'hagi actuat d'acord amb l'apartat anterior, en el termini de deu dies següents a

la data de retirada preventiva del vehicle el conductor o el seu titular administratiu
l 'haurà de presentar amb les deficiències resoltes, per a la comprovació pertinent, a les
dependències municipals de la Policia Local de Puigpunyent. Una vegada que hagi
transcorregut aquest termini sense haver-se resolt les deficiències o defectes que van

motivar la intervenció, quedarà prohibida la circulació del vehicle, i es procedirà
l' aplicació dels articles 71 i 72 de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial, es podrà disposar del precinte i conducció del vehicle als dipòsits
municipals, quan es sospiti de la possible circulació irregular del vehicle.
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4. Transcorreguts quinze dies posteriors al precinte que fa referència l'apartat anterior
sense que el conductor o titular administratiu del vehicle hagués sol·licitat de l'autoritat
competent la seva posada en circulació, s'entendrà que s'ha produït la situació
d'abandonament. La referida posada en circulació procedirà sempre que hagin estat
definitivament resoltes les deficiències que van motivar la intervenció, i comportarà la
prèvia satisfacció de l'import de les despeses, conceptes fiscals i tarifes que es derivin
de l'actuació municipal.

5. Independentment del règim de sancions d'aplicació, en cas de reincidència,
l'Ajuntament podrà proposar a la Prefectura Provincial de Tràfic la retirada temporal
del permís de circulació. Així mateix, en cas de desobediència o resistència a l'autoritat
municipal o als seus agents, es procedirà a passar la part de culpa a l'autoritat judicial.

Article 9 . Mesures circulatòries especials.

1. Quan circumstàncies especials ho requereixin, es podran adoptar per l'Ajuntament o

la Policia Localles oportunes mesures d'ordenació del tràfic, prohibir o restringir la
circulació de vehicles, o es canalitzaran les entrades a unes zones dels diferents nuclis
urbans del terme municipal per determinades vies, així com reordenar l'estacionament.

Article 10 . Precaucions en la incorporació al tràfic des d'aparcaments situats fora de la
calçada.

En la incorporació al tràfic des d'aparcaments situats fora de la calçada,ja es tracti de
garatges, aparcaments subterranis o llocs anàlegs, a més de les precaucions generals
definides per la legislació en matèria de tràfic, se seguiran les següents regles:
S'accedirà a la calçada amb absoluta precaució, es conduirà a poc a poc, es detindrà si
calgués, es cedirà el pas a la dreta i al' esquerra, tant a vianants com a vehicles, amb
incorporació al tràfic cap el costat que estigui permesa la circulació, i es tindrà en

compte si la via és d'un o dos sentits de circulació. En cas que el conductor-en el
moment d'accedir a la calçada des de l'aparcament esmentat, tengués dubte sobre el
sentit de circulació a observar, ho deduirà del que s'havia adoptat prèviament quan el
vehicle es va estacionar a l'aparcament.
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Article 11 . Permisos especials per circular.

Els vehicles que tenguin un pes o unes dimensions superiors als autoritzats
reglamentàriament, no podran circular per les vies públiques dels diferents nuclis urbans
sense autorització municipal, sense perjudici de les autoritzacions a expedir per altres
administracions públiques.

-

Les autoritzacions indicades en el punt anterior podran ser per a un únic viatge o per a

un determinat període, amb determinació de l'itinerari autoritzat. Els titulars de les
autoritzacions seran els responsables dels possibles danys que causin als paviments,
instal·lacions i mobiliari urbà, així com a propietats privades, i danys a persones. Quan
els itineraris circulin sobre ponts, aparcaments subterranis o altra estructura, s 'haurà
d'aportar un estudi redactat per un tècnic competent en el qual es defineixin les mesures

de seguretat a adoptar, si aquestes fossin necessàries.

Vianants

Article 12.

1. Els vianants circularan per les voreres, de manera que no obstrueixin o dificultin la
circulació per aquestes d'altres vianants.

2. Creuaran les calçades pels passos senyalitzats i, en els llocs que manquin passos
senyalats, ho faran pels extrems de les illes de cases, perpendicularment a la calçada, i
abans es cercioraran de la no proximitat d'algun vehicle.

3. Als passos de vianants regulats, s'hauran de complir estrictament les indicacions a

ells dirigides.
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4. Els passos de vianants coincidents amb regulació de semàfors podran ser

horitzontalment senyalitzats amb la marca vial M-4.4 inclosa a les Normes de marques
vials estandarditzades per l' Administració de l 'Estat.

Article 13.

El públic que estigui situat a les voreres dels locals d'espectacles públics, oficines,
escoles, magatzems i altres establiments similars; i que n'esperi l'obertura i accés, es

col-locarà en fila o filera tan prop com sigui possible de la línia d'edificis, i procurarà no

dificultar la circulació de vianants per la vorera; i en cap cas podrà passar d'aquesta per
envair la calçada. Per a les esperes a les parades d'autobusos, es col-locaran en filera al
costat de les vorades de les voravies.

Article 14.

Les persones que circulin per les voreres amb fardells, embalums o altres objectes
anàlegs, hauran de prendre les precaucions necessàries per no lesionar, copejar ni
molestar a la resta de vianants.

Article 15.

Es prohibeix als vianants:

a) Utilitzar la via pública en forma que origini molèsties als altres vianants.

b) Circular als voltants dels accessos a locals i edificis de concurrència pública,
de manera que l'aglomeració n'impedeixi els accessos i el trànsit regular de
vehicles i vianants.
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Bicicletes

Article 16.

1. Les bicicletes circularan pels carrils reservats a aquest efecte a la calçada o a les
voreres, andanes i passeigs, però els vianants gaudiran de preferència de pas en aquests
darrers casos.

2. Si no existeix cap tipus de carril reservat per a bicicletes, ho faran per la calçada, tan

prop de la vorera com sigui possible.

3. A les vies amb diverses calçades, circularan per les laterals.

4. Als parcs públics, zones per als vianants, ho faran pels carrils o camins específics per
aquest efecte. Si no els hagués, no s'excedirà la velocitat normal d'un vianant. En
qualsevol cas, el vianant gaudirà de preferència.

5. Es prohibeix als ciclistes, agafar-se als laterals o part posterior dels altres vehicles
com a mitjà de locomoció, mitjançant arrossegament i qualsevol altre ús inadequat.

Patins, monopatins, patinets o similars

Article 17.
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1. Els qui usin patins o patinets per al seu desplaçament ho efectuaran pels carrils
reservats a bicicletes. Si no existissin, únicament podran fer-ho per voreres i passeigs a

la velocitat de circulació dels vianants.

2. Queda prohibida la circulació o desplaçament mitjançant monopatins o similars a les
calçades, voreres, andanes, passeigs i altres zones de domini i ús públic o privades de
concurrència pública, llevat de les zones i durant els horaris que, senyalitzades
adequadament, es trobin habilitades per aquest efecte.

3. En cap cas els qui usin patins, patinets, monopatins o similars podran agafar-se als
laterals o parts posterior dels vehicles com a mitjà de locomoció, mitjançant
arrossegament i qualsevol altre ús inadequat.

4. Les persones que circulin mitjançant patins, patinets, monopatins o similars, hauran
de prendre les precaucions necessàries per a no lesionar, copejar o molestar als vianants.

Carros i Carruatges

Article 18.

Els carros i carruatges de tracció animal hauran de circular per la seva dreta, conduïts
subjectes i al pas. Quant a la circulació i dispositius que hagin de portar, s'aplicarà el
que disposa la normativa estatal. Queda expressament prohibida la circulació d'aquests
vehicles quan estiguin proveïts de llantes metàl·liques.

Cavalleries i animals
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Article 19.

1. Les cavalleries han de circular sempre per la calçada, acostades a la seva dreta, al pas
i subjectes o muntades de manera que el conductor pugui sempre dirigir-les i dominar
les. En tot cas només podran circular per les vies públiques amb l'únic efecte d'accedir
a zona oberta, i usar-les o travessar-les pel trajecte més curt o, si escau, el que determini
l'Ajuntament, per la qual cosa s'adoptaran les precaucions necessàries.

La circulació de cavalleries en grup només es podrà efectuar amb una autorització
municipal prèvia i s'haurà d'acreditar la cobertura de riscos de responsabilitat civil
derivats de l'activitat; en tot cas, al capdavant del grup.figura una persona responsable
del picador, ranxo o escola d'equitació de procedència d'aquelles, i hauran de circular
en fila d'un.

No serà d'aplicació l'anterior a les cavalleries de les Forces i Cossos de Seguretat.

2. La circulació d'animals de companyia es regirà per la seva normativa específica.

3. En ambdós casos es procurarà no entorpir la circulació, ni molestar als vianants,
s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries.

Article 20.

La circulació d'animals en grup, tenguin o no la consideració de bestiar, requerirà
autorització expressa de l'Ajuntament en la qual s' assenyalarà itinerari, horari i personal
conductor, entre el qual haurà, almenys, un major de 18 anys que tindrà cura del
compliment de les normes pertinents. Aquestes autoritzacions poden ser permanents o

per temps limitat.
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Article 21.

Queda prohibida la circulació i conducció d'animals malalts, ferits, molests,
potencialment perillosos, sense domar o en qualsevol altra circumstància similar, encara

que estigui enganxat a un vehicle; així com netejar-los o ferrar-los a les vies i espais
lliures públics i privats de concurrència pública.

-

Motocicletes i ciclomotors

Article 22.

Les motocicletes i ciclomotors no podran circular en cap cas per voreres, andanes,
passeigs, pòrtics o porxades que, encara que de propietat privada siguin d'ús públic,
sense perjudici del que es disposa a l'apartat 1 de l'article 40 d'aquesta Ordenança.

Així mateix, queda prohibida la seva circulació per ponts per als vianants i zones

reservades a vianants.

CAPÍTOL IV

Ordenacions circulatòries especials

Àrees de Circulació Restringida (AClRE)

Article 23.
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L' Ajuntament per raons d'interès municipal podrà declarar un o diversos vials, o sector
urbà, com Àrea de Circulació Restringida (AClRE).

Les entrades d'aquestes àrees s'indicaran mitjançant senyalització vertical o elements
físics de control d'accés, en els termes recollits a l'Annex I d'aquesta Ordenança. La
vigència de l'Àrea de Circulació Restringida serà permanent, excepte la senyalització
que indiqui 1 'horari de vigència.

Les resolucions de l'Ajuntament en matèria d'implantació o modificació de les àrees de
circulació restringida, seran objecte de publicació en el BOIB.

Article 24.

1. Queda prohibida la circulació de vehicles pels vials que constitueixen aquestes àrees.

2. S'exceptua de la prohibició de circulació als següents vehicles:

a) Els de servei públic de viatgers, que es podran detenir únicament a l'interior
de l'ACIRE el temps necessari per a la pujada i baixada de viatgers, i els
destinats a transport de mercaderies i els de serveis de reparacions, que es podran
detenir a l'interior de l'AClRE únicament per efectuar les operacions de càrrega
i descàrrega. L'Ajuntament podrà regular l'horari en el qual quedi autoritzada la
circulació dels vehicles destinats al transport de mercaderies i a serveis de
reparacions.

b) Motocicletes i ciclomotors de dues rodes, i bicicletes.
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c) Vehicles que disposin de targeta d'ACIRE.

d) Els dels serveis de seguretat, sanitaris, prevenció d'incendis i els proveïts de
targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

e) Els vehicles de servei oficial identificats adequadament, propietat
d'organismes de l'Estat, Comunitat Autònoma, Consell Insular o Administració
municipal, que estiguin destinats directa i exclusivament a la prestació dels
serveis públics de la seva competència, quan duguin a terme aquests serveis.

f) Els vehicles de companyies de serveis generals o concessionaris/contractistes
de serveis públics, quan realitzin treballs o serveis en aquestes àrees.

g) Amb caràcter excepcional i en casos de reconeguda urgència, els vehicles que
tenguessin justificada necessitat de circular-hi.

Article 25.

Es podrà sol·licitar la targeta d'ACIRE que habilita per a la circulació per la zona

afectada, en els següents casos:

a) Per als vehicles els propietaris dels quals resideixin i es trobin empadronats a

l'àrea de circulació restringida que es tracti o a la d'influència definida en el
Decret d'implantació.

b) Per als vehicles que s'estacionin o aparquin en vestíbuls, cotxeres, garatges o

espais particulars a l'aire lliure, situats a l'interior de l'ACIRE.
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c) Per a aquells vehicles els propietaris dels quals siguin titulars d'establiments
comercials, locals industrials o despatxos professionals, situats a l'interior de
l'AClRE, s'hauran d'efectuar la totalitat de les operacions (entrada a la zona,
càrrega i descàrrega i sortida de l'àrea).

Les targetes d'ACrRE tindran diferent configuració respecte de cadascun dels apartats
anteriorment esmentats, per a la seva fàcil identificació i hauran de ser diligentment
collocades en el vehicle, de manera que es vegin en la seva totalitat des de l'exterior.

Les autoritzacions que s' expedeixin sobre la base dels apartats b) i c) ho seran sense

dret a estacionament dintre de l'AClRE.

Article 26.

1. A la sol-licitud de targeta d'AClRE s'haurà d'acompanyar:

a) En el supòsit de l'apartat a) de l'article anterior; la documentació prevista a

l'article 64 c) d'aquesta Ordenança.

b) En el supòsit de l'apartat b): acreditar disposar de l'espai corresponent i la
titularitat del local o aparcament, condició de ser l'arrendatari o posseir
autorització per al seu ús.

c) En el supòsit de l'apartat c): llicència d'obertura i funcionament de l'activitat
econòmica i l'alta corresponent de l'Impost d' Activitats Econòmiques (rAE) de
l'establiment, local o despatx.

Així mateix, en els supòsits b) i c) anteriorment esmentats, s'aportarà el permís de
circulació, que haurà de figurar a nom del sol·licitant.
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En cap cas s'expediran targetes d'AClRE respecte de vehicles subjectes a ordre de

precinte ilo que no es trobin al corrent del pagament de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica.

2. Únicament els vehicles compresos en els apartats b), d), e) i g) de l'article 24.2 i a) de
l'article 25 que exhibeixin la targeta d'ACIRE, podran estacionar dintre de les àrees
afectades, si bé solament podran fer-lo en aquells llocs que no es trobi prohibit.
Consegüentment, en aquestes àrees, queda prohibit l'estacionament dels vehicles no

esmentats en aquest precepte.

La disponibilitat de targeta d'AClRE no eximirà, si escau, del compliment de la
normativa d'ORA en el supòsit que aquesta estigués implantada a la zona.

Zones per als vianants

Article 27.

L'Administració municipal podrà, quan les característiques d'una determinada zona de
la ciutat ho justifiquin, establir la prohibició total o parcial de la circulació i
estacionament de vehicles, o només una de les dues coses, amb la finalitat de reservar

totes o algunes de les vies públiques compreses dintre de la citada zona al tràfic de
vianants.

Aquestes zones es denominaran "per als vianants" i es determinaran mitjançant Decret
de l'Ajuntament, que es publicarà en el BOIB. En elles, i amb les excepcions fixades als
articles 31 i 32, queda prohibida la circulació i estacionament de vehicles.
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Article 28.

Les zones per als vianants podran disposar de l' oportuna senyalització a les seves

entrades i sortides, sense perjudici que es puguin utilitzar altres elements mòbils que
impedeixin l' entrada i la circulació de vehicles pel carrer o zona afectada. El caràcter

per als vianants de determinades zones es podrà deduir de la seva configuració
urbanística o de la seva discontinuïtat respecte a les vies que admetin tràfic rodat,
expressat mitjançant signes tals com una pavimentació especialment apta per a la seva

utilització per als vianants, la disposició de l'arbrat o a través d'elements propis del
mobiliari urbà.

Article 29.

A les zones per als vianants la prohibició de circulació i estacionament de vehicles
podrà:

1. Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dintre del seu perímetre o només

algunes d'elles.

2. Limitar-se o no a un horari preestablert.

3. Ésser de caràcter diari o referir-se solament a un nombre determinat de dies.

Article 30.

Qualsevol que estigui l'abast de les limitacions amatents, no afectaran la circulació i
parada dels següents vehicles:
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1. Els del servei d'extinció d'incendis i salvament, els de forces i cossos de seguretat,
les ambulàncies i, en general, els que siguin necessaris per a la prestació de serveis
públics.

2. Els que disposin de targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

3. Els que disposin d'autorització municipal expressa i en les condicions d'aquesta.

Article 31.

Podran sol-licitar autorització per circular per aquestes zones per als vianants els
vehicles que s'estacionin o aparquin en vestíbuls, cotxeres, garatges o espais particulars
a l'aire lliure, situats a l'interior de la zona per als vianants en les mateixes condicions
amb els requisits establerts als articles 25 b) i 26.2 d'aquesta Ordenança. Aquests
vehicles podran circular per la zona per als vianants, però els està expressament prohibit
estacionar a les vies d'aquesta zona.

Les targetes acreditatives d' aquesta autorització seran expedides per l' Administració
municipal, i hauran de ser diligentment col-locades en el vehicle, de manera que es

vegin en la seva totalitat des de l'exterior.

CAPÍTOL V

Parada i estacionament
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Parada

Article 32.

Tota parada estarà sotmesa a les següents normes:

1. Com a regla general, el conductor no podrà abandonar el seu vehicle; i si
excepcionalment ho fa, haurà de tenir-lo suficientment a l'abast per retirar-lo en el
mateix moment que sigui requerit per fer-ho, sense que en cap cas pugui sobrepassar el
temps màxim de dos minuts, ni entorpeixi la circulació. Tot això amb total
independència d'haver deixat connectat el sistema de llums intermitents del vehicle.
L'incompliment del que anteriorment s'ha esmentat serà considerat com estacionament
inadequat i sancionat com a tal.

2. En tot cas, la parada s'haurà de fer amb l'acostament del cotxe a la vorera de la dreta
segons el sentit de la marxa, encara que en vies d'un sol sentit de circulació també es

podrà fer a l'esquerra. Els passatgers hauran de baixar pel costat corresponent a la
vorera o façana si no l'hagués. El conductor o passatger davanter, si han de baixar, ho
podran fer per l'altre costat, sempre que prèviament s'assegurin que poden efectuar-lo
sense cap tipus de perill.

3. A totes les zones i vies públiques, la parada s'efectuarà en els punts on menys
dificultats es produeixin a la circulació, es dura a terme sempre en el costat dret del
sentit de la marxa. S' exceptuen els casos en què els passatgers siguin malalts o

impedits, o es tracti de serveis públics d'urgència o de camions del servei de neteja o

recollida de residus sòlids urbans.

4. Els taxis i vehicles dedicats a l'activitat d'arrendament amb conductor, anomenats

especials o d'abonament, pararan en la forma i llocs determinats pel reglament o

Ordenança reguladors del servei, i en el seu defecte amb subjecció estricta a les normes
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que amb caràcter general s'estableixen en aquesta Ordenança municipal per a les
parades.

5. Els autobusos, tant de línies urbanes com interurbanes, únicament podran deixar i
recollir viatgers a les parades expressament determinades o senyalitzades per l' autoritat
competent.

-

Queda prohibida la parada en els casos i llocs següents:

Article 33.

1. A tots aquells llocs que ho prohibeixi la senyalització vertical i/o horitzontal existent.

2. Als passos de vianants i de ciclistes senyalitzats.

3. Als carrils reservats per a bicicletes, o per al servei de determinats usuaris.

4. A les mitjanes, els separadors, les illes o altres elements de canalització del tràfic, tant
d'obra com horitzontalment senyalitzats.

5. En doble fila, tret que encara quedi lliure un carril en carrers de sentit únic de
circulació i dues en carrers de dos sentits, sempre que el tràfic no sigui molt intens, i no

hi hagi espai lliure en una distància de cinquanta metres. Aquest cas excepcional només
es permetrà al costat de la dreta, en el sentit de la marxa, tant si la via és de sentit únic
com de doble sentit.

6. Als carrils de circulació.
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7. A les interseccions i a les seves proximitats, si s'impedeix o dificulta el gir a altres
vehicles o l' encreuament de vianants.

8. Enfront del rebaix de la vorera per al pas de persones amb mobilitat reduïda, i que
obstaculitzi la seva utilització normal.

9. Quan s'impedeix incorporar a la circulació a un altre vehicle parat o estacionat de
forma correcta.

10. Quan s'obstaculitzi l'accés de persones a immobles.

11. Quan s'obstaculitzin els accessos a edificis, locals o recintes destinats a espectacles
o actes públics a les hores de celebració d'aquests, i les sortides d'urgència
senyalitzades adequadament.

12. Als llocs on impedeixi la visió de senyals de tràfic als usuaris a qui vagin dirigides.

13. A les corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda, a les seves proximitats i als
túnels.

14. Als passos a nivell i ponts.

15. Sobre les voreres, refugis, andanes, passeigs centrals o laterals, i altres zones

destinades a l'ús exclusiu de vianants, tant si és parcial com totall'ocupació.
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16. A les zones destinades per a estacionament i parada d'ús exclusiu per al transport
públic urbà i interurbà, taxi i galeres, senyalitzades i delimitades adequadament.

17. En autopistes, autovies i vies ràpides, llevat de les zones habilitades per aquest
efecte.

18. Sobre els rails de tren o tan prop d'ells que pugui entorpir-se la seva circulació.

19. Enmig de la calçada, tret que estigui expressament autoritzat.

20. Quan la distància entre el vehicle i la vora oposada de la calçada, o una marca

longitudinal sobre aquesta que indiqui prohibició de travessar-la, sigui inferior a tres
metres o, en qualsevol cas, quan no permeti el pas a altres vehicles.

21. La que, sense estar inclosa en els apartats anteriors, constitueixi un perill o

obstaculitzi greument el tràfic de vianants, vehicles i animals.

Estacionament

Article 34.

L'estacionament de vehicles es regirà, a més de per les disposicions establertes a la
legislació vigent, per les següents normes:
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1. Els vehicles es podran estacionar en cordó (o fila), és a dir, paral-lelament a la
vorada; en bateria, o sigui perpendicularment a aquell; i en semibatería, obliquament.

2. La norma general és que l'estacionament es farà en cordó (o línia). L'excepció a

aquesta

norma s'haurà de senyalitzar expressament.

3. Als estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles es col·locaran dintre
del perímetre marcat.

4. Els vehicles, quan estacionin, es col-locaran tan prop de la vorada com sigui possible.

5. En tot cas, els conductors hauran d'estacionar el seu vehicle de manera que ni es

pugui engegar espontàniament, ni ho puguin moure altres persones. Per aquest motiu
s 'hauran de prendre les precaucions adequades i suficients. Els conductors seran

responsables de les infraccions que es puguin arribar a produir com a conseqüència d'un
canvi de situació del vehicle, ocorregut per algunes de les causes que s'acaben de citar,
excepte que el desplaçament del vehicle per acció de tercers s'hagi produït amb
violència manifesta.

6. L' Ajuntament podrà delimitar zones específiques de reserva d'estacionament en

aquells casos en els què l'interès públic ho exigeixi, mitjançant la senyalització
corresponent.

Article 35.

Queda prohibit l'estacionament, total o parcial, en les següents circumstàncies:
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1. A tots aquells llocs en els quals ho prohibeixi la senyalització vertical i/o horitzontal
existent.

2. Als passos de vianants i ciclistes senyalitzats.

3. Als carrils reservats per a bicicletes, o per al servei de determinats usuaris.

4. A les mitjanes, els separadors, les illes o altres elements de canalització del tràfic, tant
d'obra com horitzontalment senyalitzats.

5. En doble fila, tant si el que hi ha a la primera és un vehicle, com un contenidor o

algun element de protecció.

6. Als carrils de circulació de vehicles.

7. A les interseccions i a les seves proximitats, si s'impedeix o dificulta el gir a altres
vehicles o l'encreuament de vianants.

8. Enfront del rebaix de la vorera per al pas de persones amb mobilitat reduïda, i que
obstaculitzi la seva utilització normal.

9. Quan s'impedeixi incorporar a la circulació a un altre vehicle parat o estacionat de
forma correcta.

10. Quan s'obstaculitzi l'accés de persones a immobles o s'impedeixi la utilització de la
sortida de vehicles d 'un immoble senyalitzat adequadament.
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11. Quan s'obstaculitzin els accessos a edificis, locals o recintes destinats a espectacles
o actes públics a les hores de celebració d'aquests, i les sortides d'urgència
senyalitzades adequadament.

12. Als llocs on impedeixi la visió de senyals de tràfic als usuaris a qui vagin dirigides.

13. A les corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda, a les seves proximitats i als
túnels.

14. Als passos a nivell i ponts.

15. Sobre les voreres, refugis, andanes, passeigs centrals o laterals, i altres zones

destinades a I 'ús exclusiu de vianants, tant si l' ocupació és parcial com total.

16. A les zones destinades per a estacionament i parada d'ús exclusiu per al transport
públic urbà i interurbà, taxi i galeres, senyalitzades i delimitades correctament.

17. A les autopistes, autovies i vies ràpides, llevat de les zones habilitades a aquest
efecte.

18. Sobre els rails de tren o tan prop d'ells que es pugui entorpir la seva circulació.

19. Enmig de la calçada, llevat que estigui expressament autoritzat.
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20. Quan la distància entre el vehicle i la vora oposada de la calçada, o una marca

longitudinal sobre aquesta que indiqui prohibició de travessar-la, sigui inferior a tres
metres o, en qualsevol cas, quan no permeti el pas a altres vehicles.

21. A la zona reservada per a càrrega i descàrrega, senyalitzada adequadament, en els
dies i hores que està en vigor la reserva. S'exceptuen de ra prohibició els vehicles
autoritzats pertinentment, d'acord amb l'article 43, d'aquesta Ordenança municipal.

22. En espais expressament reservats a serveis d'urgència i seguretat.

23. Als guals legalment autoritzats i senyalitzats, tant si l'ocupació és parcial com total.

24. En zona reservada per a ús exclusiu de persones minusvàlides, sense exhibir la
targeta corresponent.

24.Bis. En zona reservada per a ús exclusiu de persones minusvàlides, amb ús inadequat
de la targeta corresponent, en concepte d'utilització per una persona diferent al seu

titular o per altre conductor sense acompanyar al titular.

25. En zona reservada per a vehicles de servei públic, organismes oficials i altres
categories d'usuaris.

26. En zona reservada per a estacionament de motocicletes, l' estacionament
d'automòbils i ciclomotors o motocicletes de més de dues rodes.

27. En un mateix lloc durant més de deu dies consecutius. En tot cas, el propietari del
vehicle tindrà l'obligació de cerciorar-se per si, o per qualsevol altra persona o mitjà,
que el seu vehicle no es troba estacionat incorrectament com a conseqüència de
qualsevol canvi de senyalització o ordenació del tràfic; per fer-ho, disposarà d'un
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màxim de quaranta-vuit hores consecutives, a l'efecte de les quals només es computaran
els dies hàbils.

28. Excedir dels límits del perímetre de la zona d'estacionament autoritzat amb
senyalització horitzontal al paviment.

29. A les zones senyalitzades pertinentment i que de forma temporal hagin de ser

ocupades per a altres usos o activitats autoritzades tals com reparació, senyalització o

neteja. En tals supòsits s'adonarà de tal prohibició pels mitjans de difusió més adequats,
atesa la seva naturalesa; es col-Iocaran els oportuns senyals de prohibició a les que
s'indicarà la causa i el període de la prohibició, amb almenys 24 hores d'antelació.

30. Vehicles de PMA superior a 3,5 t en la totalitat dels vials del terme municipal, llevat
dels estacionats als vials definits per a tal efecte i els vehicles expressament contemplats
a les autoritzacions emeses a aquest efecte per l'Ajuntament, en aplicació dels articles 9
i 11 d'aquesta Ordenança municipal.

31. De vehicles que presentin desperfectes potencialment perillosos per als vianants.

32. De remolcs sense vehicle portador, autocaravanes quan aquestes siguin
manifestament utilitzades per a ús que excedeixi de la mera funció de transport, carros,
carretons i elements similars de transport.

33. Impedir o obstaculitzar la utilització normal de la resta d'espai d'estacionament
disponible.

34. En bateria, sense senyalització existent que habiliti tal possibilitat.
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35. En línia o cordó, quan l'estacionament s'hagi de dur a terme en bateria d'acord amb
la senyalització existent.

36. A la vorera.

37. Aquells altres que, sense estar inclosos en els apartats anteriors, constitueixin un

perill o obstaculitzin greument el tràfic de vianants, vehicles o animals. S'inclou
l'estacionament enfront d'edificis oficials, on per motius de seguretat queda prohibit,
excepte per a vehicles oficials.

Article 36.

L'estacionament de motocicletes i ciclomotors de dues rodes s'ajustarà a les següents
normes:

1. Quan s'estacioni una motocicleta o ciclomotor entre altres vehicles, es farà de manera

que no impedeixi el normal accés a aquests i sense dificultar la maniobra de sortida.
S' observarà la prohibició establerta en el paràgraf tercer de l'article 63 d' aquesta
Ordenança.

2. Queda prohibit l'estacionament d'aquests vehicles sobre voreres, places per als
vianants o zones verdes públiques, tret que existeixin zones expressament senyalitzades
com zona d'aparcament.

L'accés al'estacionament sobre voreres, andanes i passeigs es farà amb el motor aturat i
sense ocupar el seient. Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar el
desnivell de la vorada.
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3. Les zones reservades per al'estacionament de motocicletes, se senyalitzaran
verticalment amb el senyal d'estacionament prohibit (R308), amb el símbol "P" i la
llegenda "MOTOS" inscrita en el seu interior i se senyalitzarà horitzontalment ellímit
de la zona reservada amb línia groga discontínua.

Càrrega i descàrrega

Article 37.

1. Quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin la càrrega i
descàrrega en el seu interior, aquestes operacions es realitzaran a les zones reservades
per aquesta finalitat.

En aquestes zones estarà prohibit l'estacionament, excepte el dels vehicles dedicats al
transport de mercaderies, o aquells que hi estiguin pertinentment autoritzats al' efecte de
realitzar les operacions de càrrega/descàrrega o repartiment, i durant un termini màxim
de 30 minuts, excepte senyalització horària expressa.

2. El còmput del temps d'estacionament s'efectuarà mitjançant un distintiu o disc
control, en el qual s'indicarà la data i l'hora d'arribada, la forma de la qual podrà ser

normalitzada mitjançant un Decret de l'Ajuntament. El citat distintiu de control s'haurà
de col-locar a la cara interior del parabrises davanter de l'automòbil, de manera que es

vegi des de l'exterior. Constituirà una infracció administrativa la no exhibició del
distintiu, en els termes assenyalats.

Article 38.
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1. En cap cas, els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega ho podran fer
als llocs on, amb caràcter general, estigui prohibida la parada i/o en doble fila.

2. Tampoc es podran detenir total o parcialment a les voreres, andanes, passeigs o a les
illetes senyalitzades al paviment.

Article 39.

Les mercaderies, els materials i objectes que siguin objecte de càrrega i descàrrega no

romandran dipositats a la via pública més enllà del temps imprescindible per realitzar
aquestes operacions, aquestes es duran a terme amb diligència i sense solució de
continuïtat des de l'immoble al vehicle o viceversa. En conseqüència, queda prohibida
l'acumulació a la via pública dels carretons, embalatges i qualsevol altre mitjà de
transport utilitzat a les operacions de càrrega i descàrrega. Si excepcionalment no fos
possible complir amb tot això, s'haurà de sol·licitar la preceptiva autorització municipal,
a més de comptar amb la llicència corresponent per a l'ocupació de la via pública.

Per a la descàrrega de materials pesats s'utilitzaran les proteccions i els mitjans
mecànics adequats, a fi d' evitar la deterioració del paviment.

Article 40.

Les operacions de càrrega i descàrrega s'hauran de realitzar amb les precaucions
adequades per evitar sorolls innecessaris, i es donarà preferència als transeünts i amb
l'obligació de deixar neta la vorera i la zona de calçada afectada.

Article 41.
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Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a la
vorera, s'utilitzaran els mitjans necessaris per agilitar l'operació, i es procurarà no

dificultar la circulació, tant de vianants com de vehicles.

En cas d'existir perill per als vianants o vehicles mentre es realitzin les operacions de
càrrega i descàrrega, els qui les duguin a terme hauran de senyalitzar adequadament
aquestes operacions.

Reserves especials d'espai

Mudances, càrrega i descàrrega de mercaderies

Article 42.

Les reserves especials d'espai amb destinació a operacions circumstancials de
mudances, càrrega i descàrrega de mercaderies, col·locació d'equips industrials o de
serveis i similars requeriran autorització administrativa prèvia que serà expedida per la
Policia Local, havent-se de dur a terme la senyalització que en cada cas pertoqui, per
part del peticionari autoritzat.

La sol·licitud de reserva s'haurà de sol·licitar mitjançant sol·licitud al Registre General
de Documents, de l'Ajuntament de Puigpunyent amb, almenys, 48 hores d'antelació a la
data prevista per a l' operació, i prèviament s 'haurà de complimentar per part de la
persona interessada, l'imprès normalitzat corresponent. Aquesta autoritzacióes troba
subjecta a l'autoliquidació de les taxes aplicables.

Obres i instal-lacions
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Article 43.

Les reserves d'espai per a operacions de càrrega i descàrrega de materials i elements
d'obres, requerirà la prèvia autorització administrativa en vigor, distinta i independent
de la llicència urbanística municipal. Amb subjecció als següents criteris:

a) Únicament s'autoritzarà per a operacions raonablement necessàries per a

l'execució de les obres/instal-lacions, si prèviament s'acredita l'oportuna
llicència urbanística.

b) El termini d'aquesta reserva, en cap cas, no podrà excedir del què s'ha fixat
per a l'execució de les obres en la llicència urbanística, per a la qual ha estat
autoritzada.

c) La zona reservada se situarà a la calçada, enfront de l'obra o a la seva

proximitat immediata; en aquesta zona no es permetrà l'apilament de materials,
ni el dipòsit d'enderrocs ni residus sòlids urbans. La zona reservada haurà
d'estar senyalitzada amb discos de prohibició d'estacionament que delimitin la
zona afectada. Una placa complementària indicarà l 'horari i el Decret
d'autorització.

d) L' Ajuntament podrà revocar l'autorització per incompliment total o parcial
d'aquests criteris, per l'incompliment de les determinacions del Manual de
normes bàsiques per a l'execució d'obres, o per qualsevol causa d'interès o

seguretat públiques.

Línia groga

Article 44.
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1. Per a l'accés de vehicles a l'interior d'un immoble, solar o recinte, els conductors
utilitzaran solament els accessos autoritzats, excepte si es tracta de vehicles de dues
rodes i aquells els duguin amb el motor aturat.

2. En tot cas, l'entrada s'haurà de fer de manera que no obstrueixi la circulació, a

l'efecte de la qual els locals tindran la suficient amplària per permetre folgadament la
maniobra d'accés del vehicle. Seran d'expressa aplicació, en la matèria, les dimensions
establertes a les normes urbanístiques que es puguin aprovar.

3. La sortida de l'immoble es realitzarà amb tota classe de precaucions, i si s'ha de fer
marxa enrere, la maniobra haurà de ser dirigida per un observador situat a la vorera o

calçada. Seran d'aplicació les precaucions contemplades a l'article 10 d'aquesta
Ordenança.

Article 45.

Correspondrà al Bade o, si escau, a l' òrgan municipal competent en raó de delegació o

disposició reglamentària específica, l'autorització de línies groges i la determinació de
la seva naturalesa permanent o amb horari limitat.

Podran sol-licitar aquestes autoritzacions els qui acreditin ser titulars propietaris,
arrendataris i/o usufructuaris dels locals, aparcaments o espais d'estacionament a l'aire
lliure.

Els sol-licitants hauran de tenir la llicència municipal d'activitat corresponent, amb
l'autorització per al funcionament d'aquesta.

Qualsevol activitat, per a la concessió de línia groga, haurà de comptar amb previsió de
zones destinades a alguna de les següents funcions: aparcament o garatge, reparació de
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vehicles o altres serveis prestats a l'automòbil, o càrrega i descàrrega de mercaderies
amb local o recinte destinat a aquestes últimes funcions. Serà necessari que en el
projecte presentat a l'efecte de llicència d'activitat figurin expressament les referides
zones.

L'Ajuntament o, si escau, l'òrgan municipal que resulti competent, podrà denegar
l'autorització de línia groga en els següents supòsits:

a) Si per la proximitat de l'accés a una intersecció amb altra via es poden crear

problemes de seguretat a la circulació.

b) Si per a l'accés del vehicle fos necessària la prohibició d'un nombre de places
d'aparcament a la via pública que resulti superior al del nombre de vehicles que
caben allocal per al qual se sol-licita el gual.

Article 46.

Les autoritzacions de línia groga estaran subjectes al pagament de les taxes previstes a

l'Ordenança fiscal municipal corresponent.

Aquestes autoritzacions es revocaran per les següents causes:

a) Renúncia del titular.

b) Falta de pagament de les taxes aplicables.
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c) Destinar ellocal o recinte a una activitat distinta de la qual va donar origen a

l'autorització de linia groga.

d) Interès públic municipal.

e) Per haver desaparegut les causes o circumstàncies que donaren lloc al seu

atorgament.

f) Per no abonar el preu públic anual corresponent.

g) Per incomplir les condicions relatives als horaris o a la senyalització
adequada.

i) Per causes motivades relatives al tràfic o circumstàncies de la via pública.

En qualsevol cas la revocació de l' autorització de línia groga comportarà la notificació
de la resolució corresponent, i cabrà l' execució subsidiària per l'Administració
municipal en cas d'incompliment per part de les persones interessades. En aquest cas

s'aplicarà el càrrec o import de les taxes municipals corresponents. Tot això d'acord
amb l'ordenança fiscal reguladora de la matèria.

No obstant això, i de forma cautelar, es podrà llevar la línia groga quan concorrin les
causes descrites en els anteriors apartats b) i c), amb subjecció a l'establert a les normes

reguladores del procediment administratiu.

Article 47.

Es durà a terme la senyalització horitzontal corresponent, la qual consisteix en una

franja groga, de deu centímetres d'ampla i longitud equivalent a la de la amplada de
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l'entrada, pintada damunt la calçada a una distància de vint centímetres de la vorera i
paral-Iela a aquesta.

Es podran col-locar pilons de poliuretà per la delimitació de la zona que correspon a la
línia groga, i àrea de influència, sempre que resulti necessari per evitar molèsties als
usuaris de la via, i del pàrking. Així mateix, podrà reservar un espai enfront de la línia
groga autoritzada, en els casos que sigui imprescindible per efectuar maniobres de
entrada i sortida del mateix i que degut a les condicions de la via facin que sigui molt
difícill'accés amb vehicle al interior del immoble.

Para que s'autoritzi la delimitació, el pàrking haurà de tenir una cabuda superior a

quatre vehicles.

Els costs de col-locació de les senyalitzacions complementàries anirà a càrrec del
sollicitant, previ informe del departament corresponent.

No es permetrà en cap cas, col-locar damunt la calçada, rampes o elements similars per
l'entrada de vehicles, siguin provisionals o definitius.

En el supòsit de que l'interessat necessiti realitzar alguna obra de adaptació del gual
haurà de demanar el corresponent permís d'obra.

Les despeses que ocasionin la senyalització descrita, així com les obres necessàries,
seran a comte del sol-licitant, que estirà obligat a mantenir la senyalització tant vertical
com horitzontal en les degudes condicions.

Article 48.

Els desperfectes ocasionats a les voreres amb motiu del us especial que comporta
l'entrada i sortida de vehicles amb línia groga, serà responsabilitat dels titulars, que
veuran obligats a la reparació a requeriment de l'autoritat competent i dins el termini
que al efecte s'atorgui. El no compliment donarà lloc a l'execució forçosa d'acord als
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termes reguladors a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

Article 49.

L' Ajuntament podrà suspendre per raons de tràfic, obres en via pública o altres
circumstàncies extraordinàries els efectes de l'autorització amb caràcter temporal.

Article 50.

Obligacions del titular de línia groga:

Al titular de línia groga o la comunitat de propietaris corresponent, li serà d'aplicació
les següents obligacions:La neteja dels accessos al immoble de grasses, olis o altres
elements produïts com a conseqüència de l'entrada i sortida de vehicles.

Article 51.

Reserva de espai lliure per a la mobilitat de minusvàlids.

Es podrà delimitar una zona reservada para accés de persones amb mobilitat reduïda a
l' entrada dels establiments públics o immobles, per facilitar l' accés al interior de
persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta delimitació es podrà realitzar de dues formes:

Mitjançant la col-locació de pilons de poliuretà verticals.



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Franja de color groc de 10 centímetres de amplada.

Quadrat amb de ce color groc.

Pilons de poliuretà i franja de color groc.

Per autoritzar la col-locació de la zona de reserva, serà.imprescindible l'informe
favorable dels departaments afectats, i que es compleixin les condicions que impedeixin
l'accés de persones amb mobilitat reduïda al interior d'aquests immobles.

Els sollicitants podran ser els propietaris dels establiments, persones amb problemes de
mobilitat, o d'ofici per l'òrgan competent.

CAPÍTOL VI

Ocupació de les vies públiques

Obstacles a la via pública

Article 52.
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Es prohibeix la col-locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte que pugui
dificultar la circulació de vianants o vehicles, o ellliure estacionament d'aquests
darrers.

Si és imprescindible la instal-lació de qualsevol impediment a la via pública, serà
necessària la prèvia obtenció d'autorització municipal.

-

Article 53.

Quan es disposi de l'oportuna autorització (llicència d'ocupació) tot obstacle autoritzat
que dificulti la lliure circulació de vianants o vehicles haurà de ser protegit
adequadament, senyalitzat i, en hores nocturnes, illuminat amb material reflector de les
característiques tècniques normativament establertes, a fi de garantir les condicions de
seguretat. Aquesta senyalització es realitzarà d'acord amb el Manual de Normes
Bàsiques per a l'Execució d'Obres.

Per part de l'autoritat municipal, mitjançant l'oportuna resolució administrativa, es

podrà procedir a la retirada d'obstacles, amb les despeses a càrrec de la persona
interessada, quan:

Article 54.

1. No s'hagi obtingut l'autorització corresponent.

2. S'hagin extingit les circumstàncies que van motivar la col-locació de l'obstacle o

objecte.

3. Se sobrepassi el termini de l'autorització corresponent o no es compleixin les
condicions fixades en aquesta.
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Tot això sense perjudici de les normes específiques per a contenidors. Es podran aplicar
mesures cautelars en raó de circumstàncies en les que concorri perill o notòria i urgent
necessitat.

Article 55.

1. La installació d'elements urbans a les voreres i altres espais d'ús públic s'haurà de
fer de manera que aquells no obstaculitzin la lliure circulació dels vianants. Per aquest
efecte es determinaran, a les autoritzacions administratives corresponents, els llocs on es

podran situar, amb subordinació a l'amplària dels espais citats.

2. L'Ajuntament podrà determinar, per a alguns llocs de la ciutat els espais que hagin
d'estar subjectes a regulació específica.

3. Els elements urbans que s'autoritzin estaran sotmesos a la prèvia homologació; a

aquest efecte, l'Ajuntament dictarà si escau les normes corresponents.

Contenidors

Article 56.

1. Els contenidors i sacs de recollida de mobles o objectes, els de residus d'obres i els de
residus sòlids urbans s'hauran de col-locar en aquells punts de la via pública que l'òrgan
municipal competent determini, que serà on menys perjudici causin al tràfic. La
grandària dels contenidors vindrà determinada en l'autorització municipal.

2. Els llocs de la calçada destinats a la col-locació de contenidors i de sacs tindran la
condició de reserves d'estacionament.
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3. Les zones de reserva per a contenidors només es podran utilitzar per situar els
elements següents:

a) Contenidors dels serveis municipals de recollida de residus sòlids urbans, en

general o selectiva.

b) Contenidors i sacs privats per a dipòsit d'enderrocs d'obra, en les condicions
establertes en cada cas al' autorització administrativa corresponent.

4. Cada contenidor o sac haurà d'estar municipalment homologat, en els termes derivats
de l'oportuna resolució de l'Ajuntament, i haurà d'incorporar imprès, la referència de
l'empresa titular del servei amb la seva adreça; i es consignarà en els contenidors, a

més, el corresponent número de sèrie.

5. Els sacs i contenidors hauran de ser d'un color d'alta visibilitat, i se senyalitzaran els
seus quatre cantons amb elements reflectors en franges blanques i vermelles.

6. Es procedirà a la col-locació d'una font lluminosa de senyalització quan, en horari
nocturn, les vies on estiguin situats no tenguin la suficient il-luminació o quan s' estimi
necessari per les característiques del lloc,

7. Els contenidors i sacs no es podran col-locar a menys de deu metres dels cantons, i
s'evitarà la seva ubicació després de les corbes i en llocs de deficient visibilitat o que es

trobin a la perpendicular de passos de vianants, enfront d'entrades de garatges i al costat

d'edificis quan es produeixin perjudicis a tercers o al tràfic per als vianants; s'evitarà
igualment la seva ubicació quan puguin constituir un perill per al tràfic.

8. S'han d'adoptar les mesures oportunes per no embrutar la via publica, tornar posar al
seu estat inicial els espais o zones en els quals hagin estat prèviament situats els sacs i
contenidors, i que temporalment no romanguin aquests elements sense utilització, o

plens, durant un període superior a 24 hores. Serà necessari cobrir aquests elements
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durant els períodes en els quals no es procedeixi materialment a les operacions
d'abocament i, sense excepció, quan finalitzi lajornada laboral; s'utilitzaran per aquesta
protecció lones o altre sistema efectiu. Els sacs han d'estar dotats de tapa.

9. L'Administració municipal podrà ordenar la retirada o desplaçament d'un determinat
contenidor, o sac, per raó d'interès públic o causa justificada, sense dret a

indemnització. Tot això sense perjudici de l'adopció de mesures cautelars en raó de
circumstàncies en les que concorri perill o notòria i urgent necessitat.

Apilaments en obres

Article 57.

L'apilament i dipòsit de materials, d'enderrocs i residus procedents d'obres i
instal·lacions, incloent les bastides, únicament es podrà realitzar a l'interior d'aquestes o

del perímetre del tancat autoritzat. De manera similar al que s'estableix per a obstacles i
contenidors, cabrà l' adopció de mesures cautelars de retirada.

CAPÍTOL VII

Transports

Transports escolar i de menors
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Article 58.

La prestació dels serveis de transport escolar i de menors dintre del terme municipal,
conceptuat com a transport públic regular d'ús especial, està subjecta a les
autoritzacions corresponents.

Article 59.

En l'aplicació d'aquesta Ordenança, s'entendrà per transport públic regular d'ús
especial el derivat dels termes del Reial decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions
de seguretat en el transport escolar i de menors, en aquells recorreguts que transcorrin
íntegrament dintre del terme municipal.

Article 60.

Es considerarà transport urbà de menors el transport no inclòs a l' article precedent,
realitzat en vehicles automòbils de més de nou places, inclosa la del conductor, sigui
públic o bé de servei particular complementari, quan almenys les tres quartes parts dels
viatgers siguin menors de catorze anys i l'itinerari no surti del terme municipal.

Article 61.

Podran sol-licitar la corresponent autorització municipalles persones físiques o

jurídiques titulars dels vehicles o del servei, les quals adjuntaran a la sol-licitud la
documentació següent:
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- Targeta de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) vigent, en la qual consti que
el vehicle es troba habilitat per al transport escolar o de menors.

- Certificat de la companyia asseguradora acreditatiu de la cobertura de
l'assegurança de responsabilitat civil complementària, en el qual consti que el
vehicle es troba destinat al transport escolar o de menors.

- Descripció de la ruta, parades i horari del servei de transport.

Article 62.

L'autorització només serà vigent per al curs escolar corresponent.

S'haurà de sol-licitar nova autorització per a qualsevol modificació de les condicions en

les que va ser atorgada l' autorització inicial.

Queda prohibida la recollida d'alumnes fora de les parades autoritzades.

L'autorització s'ha de dur en el vehicle, i si escau, s'haurà de posar a disposició dels
agents de l'autoritat.

Parades de transport públic de viatgers

Article 63.
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Transport Col-lectiu:

1. L'Administració municipal determinarà els llocs on s'hauran de situar les parades de
transport públic urbà i interurbà de viatgers, amb especificació expressa de les
senyalitzades com origen o final de línia o parades de regulació d'horari.

2. No es podrà romandre en aquestes més temps del necessari per recollir o deixar als
passatgers, excepte les senyalitzades com origen o final de línia o parades de regulació
d'horari.

3. Regirà, segons la distribució de competències normativament previstes en la matèria,
la legislació estatal i autonòmica d'aplicació.

CAPÍTOL VIn

Règims especials

Article 64.

Es prohibeix estacionar a la via pública els vehicles automòbils, motocicletes,
ciclomotors, bicicletes i qualsevol altre vehicle; que hagi de ser objecte de venda,
reparació, exposició i de lloguer sense conductor.

Els vehicles de lloguer sense conductor, amb contracte en vigor, hauran d'exhibir, a un

lloc que es vegi, les següents dades: número de contracte i la seva durada, amb
l'expressió de les dates d'inici i acabament; i la matrícula del vehicle.
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Article 65.

Cada vehicle de lloguer sense conductor haurà de dur a un lloc que es vegi un adhesiu
imprès, que reflecteixi les següents dades: Denominació-de l' empresa titular del vehicle
amb les dades del seu domicili, el municipi, i el número de telèfon.

Article 66.

Queda prohibit l' aparcament a la via pública de vehicles de lloguer sense conductor
transportats mitjançant tràilers. Els vehicles s'hauran d'aparcar directament als garatges.

CAPÍTOL IX

Usos prohibits a les vies públiques

Article 67.

1. No es permetran, excepte autorització, a les zones reservades al trànsit de vianants ni
a les calçades, els jocs, atraccions o diversions que puguin representar un perill o rise
per als transeünts o fins i tot per a qui els practiquin.

2. Es prohibeix efectuar a la via pública operacions de rentat, neteja, reparació,
greixatge, revisió, comprovació i altres operacions similars de vehicles; així mateix, que
els garatges o tallers de reparació estacionin els seus vehicles a la via pública quan
esperin efectuar les operacions citades a l'interior dels seus locals.
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3. Queda prohibida a la via pública qualsevol invasió de la calçada en ocasió de
mendicitat, venda ambulant, guardacotxes, i el repartiment de publicitat, excepte
autorització expressa.

CAPÍTOL X

Vehicles abandonats

Article 68.

Es prohibeix l'abandó de vehicle a la via pública. Es podrà considerar que un vehicle
està abandonat quan es donin les circumstàncies descrites a l'apartat I-a) de l'article, 71
de la Llei de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i en conseqüència
s'assumirà racionalment el seu abandó quan el vehicle romangui estacionat per un

període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible
el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació.

Article 69.

1. Els vehicles abandonats seran retirats i ingressats al dipòsit municipal.

2. Les despeses corresponents de trasllat i permanència seran a càrrec del titular.

3. Respecte a la retirada i dipòsit de vehicles, la seva eventual consideració com a residu
sòlid urbà, i la consegüent aplicació de despeses, procedirà l'aplicació de les
determinacions de l' article 71 de la Llei de tràfic, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial i de les normes concordants sobre aquestes matèries.
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CAPÍTOL XI

Infraccions i sancions. Responsabilitat. Procediment de sancions i recursos

Normes comunes

Article 70.

Per al règim de les infraccions i sancions, les mesures cautelars, la responsabilitat, el
procediment de sancions i els recursos; que no es regulen en aquesta Ordenança,
s'aplicarà l'establert a la Llei de tràfic i seguretat vial i els seus reglaments de
desenvolupament.

Infraccions

Article 71.

l. Es consideraran infraccions administratives les accions o omissions que
contravinguin les disposicions d'aquesta Ordenança.

2. Les infraccions a què fa referència l'apartat anterior es classifiquen en lleus, greus i
molt greus. En cas de falta de tipificació i classificació d'infraccions per part d'aquesta
Ordenança, i que es contemplin com a tals a la Llei de seguretat vial, disposicions
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complementàries o normes vigents de caràcter general, s'aplicarà el que disposin
aquestes normes.

3. Són infraccions lleus les que no es classifiquin expressament com a greus o molt
greus en els apartats següents.

4. Són infraccions greus, les conductes tipificades en aquesta Ordenança relatives a:

4.a) Conducció negligent.

4.b) Llançar a la via o als seus voltants objectes que puguin produir incendis.

4.c) Excessos de velocitat.

4.d) Circulació en sentit contrari a l'estipulat, prioritat de pas, canvis de direcció
o sentit.

4.e) Realització i senyalització d'obres a la via sense permís, i retirada o

deteriorament de la senyalització permanent o ocasional.

4.f) Parades i estacionaments en llocs perillosos o que obstaculitzin greument el
tràfic, es consideren com a tals els enumerats a l'article 39 d'aquesta Ordenança.

5. Són infraccions molt greus, les conductes que fan referència l'article anterior, quan
concorrin circumstàncies de perill per raó de la intensitat de la circulació, per les
característiques i condicions de la via, per les condicions atmosfèriques i de visibilitat,
per la concurrència simultània de vehicles i altres usuaris, especialment a zones urbanes,
o qualsevol circumstància anàloga que pugui constituir un rise afegit concret al previst
per a les greus en el moment de cometre's la infracció.
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Ho seran també les següents conductes tipificades a l'Ordenança: conducció temerària, i
competicions o carreres no autoritzades entre vehicles.

Infraccions en matèries de transport, medi ambient,

obres o altres ocupacions i usos de la via pública

Article 72.

En relació amb les infraccions tipificades als articles 8.1.g), 19,20,21,22,44,46,47,
48,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 i 67.3 d'aquesta Ordenança, i que
corresponen a matèries o aspectes no compresos a l' àmbit de la Llei de tràfic, circulació
de vehicles a motor i seguretat vial, s'exercitarà la potestat de sanció en la quantia i a
través dels procediments prevists en la legislació sectorial corresponent, en la normativa
reguladora del règim local, o en les normes municipals de caràcter reglamentari, ja es
tracti d'infraccions en matèria de transport, medi ambient, d'obres o d'ocupacions i usos
de la via pública alienes al tràfic, circulació o seguretat vial. Tindran la consideració
d'infraccions lleus totes les que, suposin vulneració directa de normes establertes en

aquesta Ordenança, no tenguin altra consideració segons les determinacions d'aquesta
Ordenança o d'altra norma d'aplicació. Aquestes infraccions per falta lleu, i sense

perjudici del principi de proporcionalitat, se sancionaran amb multa de fins a un terç de
la quantia màxima autoritzada per la legislació vigent en cas d'infracció d'ordenances
municipals.

Sancions

Article 73.
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1. Les infraccions en matèria de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial,
lleus, seran sancionades amb una multa de fins a 90 €; les greus, amb una multa de fins
a 300 €; i les molt greus, amb multa de 301 a 600 €.

2. En el cas d'infraccions greus es podrà proposar als òrgans competents, a més, la
sanció de suspensió del permís o llicència de conducció fins a 3 mesos. En el supòsit
d'infraccions molt greus, aquesta sanció, en tot cas, es proposarà.

3. Les sancions amb multes previstes en elsparàgrafs anteriors, quan el fet no estigui
castigat a les Lleis penals, ni puguin donar origen a la suspensió de les autoritzacions
que es refereix el paràgraf anterior, es podran fer efectives dintre dels deu dies hàbils
següents a la notificació de la denúncia, amb una reducció general del 30% sobre la
quantia que es fixi provisionalment.

Competència

Article 74.

Serà competència deL Batle i per la seva delegació, del regidor en qui pogués delegar,
la imposició de les sancions per infraccions als preceptes continguts en aquesta
Ordenança.

Responsabilitat

Article 75.
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La responsabilitat per les infraccions que es disposen en aquesta Ordenança recaurà
directament sobre l'autor de la infracció.

En tot cas, serà responsable el titular del vehicle de les infraccions relatives a la
documentació, estat de conservació, condicions de seguretat del vehicle i incompliment
de les normes relatives a reconeixements periòdics.

El titular del vehicle, requerit per aquest efecte, té el deure d'identificar al conductor
responsable de la infracció i si incomplís aquesta obligació en el procediment del tràmit
oportú sense causa justificada, serà sancionat pecuniàriament com autor de falta greu. Si
el conductor identificat no resideix habitualment en aquesta Comunitat Autònoma,
s'haurà de provar documentalment que estava en el moment de la infracció.

Procediment

Article 76.

1. Normativa. Els expedients de sancions es tramitaran d'acord amb les normes de
procediment establertes a la Llei sobre tràfic i en el reglament de procediment de
sancions en matèria de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. En tot allò
no regulat que no estigui previst en aquesta normativa serà d'aplicació el Reglament de
procediment per a l'exercici de la potestat de sanció (RD 1398/1993). Aquestes normes

seran, en tot allò no establert en els paràgrafs següents d'aquest article, les que
regularan el règim de denúncia, adreça de notificació, tramitació, prescripció
d'infraccions i sancions, recursos i execució de sancions.

2. Denúncies de caràcter obligatori i voluntari. Els agents de la Policia Local
encarregats del servei de vigilància del tràfic hauran de denunciar les infraccions que
observin quan exerceixin funcions de vigilància i control de la circulació vial.
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Igualment, qualsevol persona podrà formular denúncies per fets que puguin constituir
infraccions als preceptes d'aquesta Ordenança i del text articulat de la Llei sobre tràfic,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial o dels seus reglaments.

3. Contingut de les denúncies. En les denúncies per fets de circulació haurà de constar la
identificació del vehicle amb el qual s'hagués comès la suposada infracció, la identitat
del denunciat, si fos coneguda; una relació circumstanciada del fet, amb l' expressió del
lloc, data i hora; i el nom, professió i domicili del denunciant. Quan aquest sigui un

agent de la Policia Local es podran substituir aquestes dades pel seu número
d'identificació.

4. Requisits de les denúncies de caràcter obligatori per fets de circulació.

a) Els butlletins de denúncia s'estendran per duplicat. Un d'ells quedarà en poder
del denunciant i es remetrà a l'Ajuntament, el segon es lliurarà al denunciat si
fos possible. A l'efecte de formulació de denúncia, serà equivalent el tiquet emès
pels ordinadors portàtils especialment programats per a la confecció de
denúncies.

b) Com norma general, les denúncies es notificaran al' acte, es farà constar les
dades esmentades en el paràgraf 3 anterior, així com que amb elles queden
incoats els expedients corresponents i, en conseqüència, que disposen d'un
termini de quinze dies perquè al·leguin el que considerin oportú per a la seva
defensa. Els butlletins seran signats pel denunciat, sense que la signatura
d'aquest últim impliqui conformitat amb els fets que motiva la denúncia, sinó
únicament amb la recepció de l' exemplar a ell destinat. En el cas que el
denunciat es negués a signar o no sabés fer-ho, el denunciant així ho farà
constar.

c) Per raons justificades que hauran de constar en les pròpies denúncies, les
quals es podran notificar amb posterioritat. Si bé, quan el conductor denunciat
no es trobés present en el moment d'estendre la denúncia, el butlletí de denúncia
es collocarà subjecte per l'eixugaparabrises del vehicle, sense que això impliqui
notificació de la infracció.
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5. Requisits de les denúncies de caràcter voluntari per fets de circulació. La denúncia es

podrà formular verbalment davant els agents de vigilància del tràfic més pròxims al lloc
del fet, o per escrit dirigit a l'Ajuntament. Es faran constar a la denúncia les dades i
circumstàncies que es consignen en el paràgraf3 d'aquest article. Si la denúncia es

presentés davant els agents de vigilància del tràfic, es formalitzarà per ells el
reglamentari butlletí de denúncia, en el qual es farà constar, a més dels requisits citats
anteriorment, si personalment va comprovar o no la infracció denunciada, així com el
nom i domicili del particular denunciant, remetent el butlletí al'Ajuntament per a la
seva tramitació, sense perjudici de lliurar un duplicat al denunciat si fos possible.

6. Els expedients de sanció seran instruïts per l'Ajuntament, que disposarà la notificació
de la denúncia si no l'hagués fet l'agent denunciant, i es concedirà un termini de 15 di es

hàbils a la persona presumptament infractora perquè formuli al-legacions en cas de ser

la persona conductora, aboni la quantia de la multa proposada, o de no ser la
conductora, procedeixi a identificar-la.

Recursos

Article 77.

1. Contra les resolucions dels expedients de sanció que siguin competència del batle o

del regidor en qui hagués delegat, que siguin definitives en via administrativa, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició en un termini d 'un mes davant el mateix òrgan
que ho hagués dictat o directament contenciós i administratiu, en el termini de 2 mesos.

La resolució del recurs de reposició es podrà recórrer davant la jurisdicció contenciosa i
administrativa.



GOVERN DE LES I LLES BALEARS

2. Si les conductes sancionades haguessin causat danys o perjudicis a l' Administració
municipal, la resolució del procediment declararà l'exigència a l'infractor de la
reposició al seu estat originari de la situació alterada per la infracció i, si escau, la
indemnització pels danys i perjudicis causats, quan la seva quantia hagi quedat
determinada durant el procediment, sense perjudici d'eventual procediment
complementari, a tals efectes, quan la quantia no sigui coneguda en el moment de
resoldre el procediment de sanció.

3. L'import de la sanció s'haurà de fer efectiu a les oficines de recaptació de
l'Ajuntament, directament o a través d'entitats bancàries concertades, dintre dels 15 dies
hàbils següents a la fermesa administrativa de la resolució. Transcorreguts els quals
sense haver satisfet el deute en període voluntari s'exigirà el seu import en via
executiva, s'incrementarà amb un recàrrec de constrenyiment del 20% i, si escau, els
interessos de demora corresponents. La certificació de descobert expedida per l'òrgan
competent de l'Ajuntament serà títol executiu suficient.

Mesures cautelars i complementàries

Retirada de vehicles de la via pública

Article 78.

l. Si la persona obligada a retirar el vehicle de la via no ho fes, la Policia Local ho
podrà dur a terme i el traslladarà al dipòsit municipal de vehicles, en els següents casos:
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a) Sempre que constitueixi perill, causi greus pertorbacions a la circulació de
vehicles o vianants, o al funcionament d'algun servei públic, o deteriori el
patrimoni públic, i també, quan es puguin tenir indicis del seu abandó.

b) En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa.

c) Quan el vehicle hagi estat immobilitzat per deficiències, en lloc que no

pertorbi la circulació, haguessin transcorregut més de quaranta-vuit hores des del
moment de tal immobilització, sense que s'haguessin resolt les causes que la van
motivar.

d) Quan immobilitzat un vehicle, d'acord amb el que disposa l'article 67.1,
paràgraf tercer del text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a

motor i seguretat vial (Reial decret legislatiu 339/1990), l'infractor persistís en la
seva negativa a dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.

e) Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l'autoritat
municipal com d'estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu
que ho autoritza, o quan es passi el doble del temps abonat.

f) Quan un vehicle romangui estacionat als carrils o parts de les vies reservats
exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris (bus, taxi,
bicicletes).

2. Procedirà també la retirada dels vehicles estacionats per un període superior a quinze
dies, al mateix lloc de la via, amb el consegüent ingrés dels vehicles al dipòsit
municipal.

Article 79



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Als efectes previstos a l'article 78 d'aquesta Ordenança, a títol enunciatiu, i sense

perjudici del que disposa l'article 34, es considerarà que l'estacionament d'un vehicle
causa greu pertorbació a la circulació de vehicles o de vianants i, per tant, està
justificada la seva retirada:

1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui pròhibida la parada i causi greu
pertorbació o perill a la circulació.

2. Quan estigui estacionat en doble fila sense conductor.

3. Quan sobresurti del vèrtex d'un xamfrà o de l'extrem a esquadra d'un cantó, i
obligui als altres conductors a fer maniobres amb rise.

4. Quan estigui estacionat, en un pas per a vianants senyalitzat, a la zona de
l' extrem de les illes destinat a un pas per a vianants o en un rebaix de la vorera

per a persones minusvàlides.

5. Quan ocupi total o parcialment un gual, obstaculitzi l'entrada d'accés, dintre
de l'horari autoritzat per emprar-lo. Tret que siguin d'aplicació les mesures

cautelars contemplades a l'article 46 d'aquesta Ordenança municipal.

6. Quan estigui estacionat a una zona reservada per a càrrega i descàrrega, o de
reserva especial d'espai (art. 42 d'aquesta Ordenança) durant les hores de la seva

utilització.

7. Quan estigui estacionat a una parada de transport públic senyalitzada i
delimitada.
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8. Quan estigui estacionat a llocs expressament reservats a serveis d'urgència o

seguretat.

9. Quan estigui estacionat davant de les sortides d'emergència de locals destinats
a espectacles públics, durant les hores que aquests se celebrin.

10. Quan estigui estacionat a una reserva per a persones minusvàlides.

11. Quan estigui estacionat total o parcialment damunt d'una vorera, andana,
refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment, excepte
autorització expressa.

12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de tràfic a la resta d'usuaris de la
VIa.

13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.

14. Quan dificulti la visibilitat del tràfic d'una via als conductors que accedeixin
des d'una altra.

15. Quan obstrueixi total o parcialment l'entrada d'un immoble.

16. Quan estigui estacionat en plena calçada.

17. Quan estigui estacionat en una zona per als vianants fora de les hores
permeses, excepte estacionaments expressament autoritzats.
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18. Sempre que, com a tots els casos anteriors, constitueixi perill o causi greu
perjudici a la circulació o al funcionament d'algun servei públic. S'inclou
l'estacionament inadequat enfront d'edificis oficials, que concorrin la prohibició
establerta a l'article 35.37.

19. Quan es concorri en una infracció d' estacionament prohibit dels vehicles
contemplats en el capítol VIII d'aquesta Ordenança.

20. Quan el vehicle no tengui placa o matrícula, o aquestes no estiguin ben
instal' lades.

Article 80.

També es podran retirar o desplaçar els vehicles de la via pública, encara que no

infringeixin cap norma, en els següents casos:

1. Quan estiguin estacionats a un lloc que s'hagi d'ocupar per a un acte públic
autoritzat i senyalitzat prèviament.

2. Quan resulti necessari per a la neteja, reparació o senyalització de la via
pública, o per a labors de manteniment i d'execució de treballs d'iniciativa
municipal.

3. En cas d'emergència.

Aquestes circumstàncies s'hauran d'advertir amb el màxim de temps possible, i els
vehicles seran conduïts al lloc autoritzat més pròxim que es pugui, amb indicació als
seus conductors de la situació d'aquells. Els citats trasllats no comportaran cap tipus de
pagament, qualsevol que sigui el lloc on es dugui el vehicle, sempre que aquest estigués
estacionat amb anterioritat a la implantació de la senyalització.
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Article 81.

Excepte les excepcions legalment previstes, les despeses que s' originin com a

conseqüència de la retirada del vehicle, inclosos els conceptes per utilització de la grua
municipal, i la seva estada al dipòsit municipal seran per compte del titular, que haurà
de pagar-los o garantir-ne el pagament com requisit previ a la devolució del vehicle,
sense perjudici del dret d'interposició de recurs que li assisteixi. D'altra banda, la
retirada del vehicle només la podrà fer el titular o persona autoritzada. A més, sense

perjudici de les determinacions de l'article 69.3 d'aquesta Ordenança municipal i dels
requisits que l'Ajuntament pugui establir en la matèria, la retirada del vehicle
comportarà acreditar documentalment el següent: targeta de la ITV (Inspecció Tècnica
de Vehicles) en vigor, cobertura de l'assegurança obligatòria, en vigor, titularitat del
vehicle, mitjançant permís de circulació del vehicle o certificació oficial equivalent.

Article 82.

La retirada del vehicle se suspendrà immediatament, si el conductor compareix i pren
les mesures necessàries per acabar amb la situació irregular en la qual es trobava,
sempre que la grua no hagi iniciat l'enganxament del vehicle, i dues de les seves rodes
hagin perdut el contacte amb el sòl. S'entendrà que s 'ha produït aquest inici quan les
pales de la grua estiguin paral·leles al sòl.

Immobilització de vehicles

Article 83.

La Policia Local podrà procedir a la immobilització de vehicles a les vies urbanes, fins i
tot a les zones d'estacionament regulat, fins que s'assoleixi la identificació del
conductor, si escau; quan concorri algun dels següents supòsits:
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1. En cas d'accident o avaria del vehicle que impedeixi continuar la marxa.

2. En cas de malestar físic del conductor que li impedeixi dur el vehicle en les
condicions de seguretat escaients.

-

3. Quan el conductor del vehicle es negui a sotmetre' s a proves de detecció
alcohòlica o si el resultat d'aquestes superés els límits normativament establerts.

4. Quan el vehicle excedeixi de l'altura, longitud o amplitud reglamentàriament
autoritzats.

5. Quan el conductor no tengui permís de conducció o el que dugui no sigui
vàlid, tret que en aquest darrer cas acrediti la seva personalitat i adreça, i
manifesti tenir permís vàlid.

6. Quan el conductor no tengui permís de circulació del vehicle o autorització
que ho substitueixi i existeixin dubtes sobre la seva identitat o domicili.

7. Quan per les condicions externes del vehicle es consideri que constitueixi un

perill per a la circulació o produeixi danys a la calçada.

8. Quan el vehicle circuli amb càrrega superior a l'autoritzada o la seva

col-locació excedeixi en altura o amplària a les permeses reglamentàriament.

9. Quan les possibilitats de moviment o el camp de visió del conductor resultin
sensiblement i perillosament disminuïdes pel número o posició dels viatgers o

per la col-locació dels objectes transportats.
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10. Quan l'infractor no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol,
llevat que dipositi l'import de la sanció o garanteixi el seu pagament per
qualsevol mitjà admès en dret.

11. Quan el vehicle no tengui l'enllumenat reglamentari o no funcioni en els
casos que la seva utilització sigui obligatòria.

12. Quan s'excedeixi dellímit horari establert. En aquest supòsit s'inclouran els
vehicles situats a les reserves d'estacionament especials amb horari limitat
(càrrega i descàrrega).

13. Quan no es tengui l'assegurança obligatòria de vehicles.

14. Quan el conductor d'una motocicleta o ciclomotor circuli sense casc

protector obligatori, fins que es resolgui aquesta deficiència.

15. Quan el vehicle es trobi en una zona d'ús públic en la qual estigui prohibida
la circulació de vehicles.

16. Quan l'emissió de fums i gasos, o la producció de sorolls, excedeixin dels límits
autoritzats per la legislació vigent.

Article 84.

La immobilització es durà a efecte ailloc que indiqui l'autoritat municipal i no

s'aixecarà fins que quedin resoltes les deficiències que la van motivar o es procedeixi a
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la retirada del vehicle en les condicions que aquesta autoritat determini, previ pagament
de la taxa o preu públic corresponent, si així estigués establert.

Quan el vehicle no estigui correctament estacionat i sigui practicada la immobilització a

una zona urbana, aquesta s'efectuarà en dependència municipal.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Primera. Queden derogades totes les disposicions municipals anteriors en matèria
d'aparcament i circulació de vehícles en vies urbanes del Terme Municipal de
Puigpuyent.

DISPOSICIONS FINALS.

Primera. Per als aspectes que no es preveuen en aquesta Ordenança, s'aplicarà el que
disposa la Llei municipal i del règim local de les Illes Balears, la Llei de bases del règim
local, Llei 30192 del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i normativa dictada en el seu desenvolupament, Llei 18/89 de 25 de
juliol, de bases sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, així com les
respectives normatives complementàries dictades en el seu desenvolupament,
singularment el text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial (Reial decret legislatiu 339/1990), i el Reglament de procediment de
sanció en matèria de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial aprovat per
Reial decret 320/1994.

Segona. D'acord amb l'article 102 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim Local de
les Ilks Balears i l'article 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del

règim local, aquesta Ordenança entrarà en vigor, una vegada sigui aprovada
definitivament per la corporació a partir de la data que es publiqui el seu text íntegre en
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el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB) i sempre que
hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la llei reguladora de les bases del
règim local.

Tercera. El règim de prescripció de les infraccions en matèria de tràfic, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial es regirà per la normativa estatal d'aplicació. Les
infraccions en matèria de transport, fins i tot les derivades de l'aplicació del Reglament
municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i
complementàries, en vehicles de tracció animal amb conductor (galeres), prescriuran en

els terminis i condicions derivats de la normativa estatal d'ordenació dels transports
terrestres, singularment pel previst en la disposició addicional onzena de la Llei
42/1994. Quant a altres infraccions contra el que es disposa en aquesta Ordenança
municipal, en matèries o aspectes distints del tràfic, la circulació de vehicles, la
seguretat vial o el transport; serà d'aplicació el règim de prescripció contingut a la Llei
30/1992, de règimjurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

RELACIÓ CODIFICADA D'INFRACCIONS DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL AL
REGLAMENT
GENERAL DE CIRCULACIÓ PER A AJUNTAMENTS.
P
TIU
CODIG ARTICLE TEXT IMPOR P N
TUT
S
LSV72-3-2A LSV072-3 No identificar el titular del vehicle, degudament requerit per a això, al 310 M
conductor responsable de la infracció. (de 310 a 1500)
RGC2-1 RGC002 Comportar-se de manera que entorpeix indegudament la circulació. 60 L
RGC2-2 RGC002 Comportar-se de manera que causa perill a les persones. 60 L
RGC2-3 RGC002 Comportar-se de manera que causa perjudicis a les persones. 60 L
RGC2-4 RGC002 Comportar-se de manera que causa molèsties innecessàries a les 60 L
persones.
RGC2-5 RGC002 Comportar-se de manera que causa dany als béns. 60 L
RGC3-1 RGC003 Conduir de manera negligent o temerari. 150 G
RGC3-2 RGC003 Conduir de manera manifestament temerària. 400 M 6
RGC4-1 RGC004 Llançar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o materials que poden 60 L
entorpir la lliure circulació, aturada o estacionament.
RGC4-2 RGC004 Llançar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin 60 L
fer perillosa la circulació o alterar les condicions apropiades per a la
circulació.
RGC4-3 RGC004 Llançar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que 60 L
deteriorin a aquella o a les seves instal·lacions.
RGC5-1-1A RGC005-1 No fer desaparèixer com més aviat millor un obstacle o perill en la via per 60 L
qui ho ha creat.
RGC5-3-1A RGC005-3 No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill en la via per qui ho ha 60 L
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creat.
RGC6-2B RGC006 Llançar en la via a en els seus voltants objectes que puguin produir 150 G 4
incendis a accidents.
RGC6-2C RGC006 Llançar en la via a en els seus voltants objectes que puguin perjudicar el 150 G
mitjà natural.
RGC7-1-1 RGC007 Emetre pertorbacions electromagnètiques per damunt dels limits previstos 60 L
en les normes reguladores deis vehicles.
RGC7-1-2 RGC007 Emetre renous per damunt de les limitacions previstes en les normes 60 L
reguladores dels vehicles.
RGC7-1-3 RGC007 Emetre contaminants per damunt de les lirnitacions previstes en les 60 L
normes reguladores dels vehicles.
RGC7-1-4 RGC007 Emetre gasos per damunt de les limitacions previstes en les normes 60 L
reguladores dels vehicles.
RGC7-2-1 RGC007 Circular amb un vehicle a motor amb l'escapament lliure, sense silenciador 60 L
d'explosions.
RGC7-2-2 RGC007 Circular amb un ciclomotor amb l'escapament lliure, sense silenciador 60 L
d'explosions.
RGC7-2-3 RGC007 Circular amb un ciclomotor expulsant els gasos del motor a través d'un tub 60 L
ressonador.
RGC7-2-4 RGC007 Circular amb un vehicle a motor de combustió interna, sense estar dotat 60 L
del dispositiu que eviti la projecció descendent, a l'exterior, del combustible
no cremat.
RGC7-2-5 RGC007 Emetre qualsevol contaminant en la via per un focus emissor, distint d'un 60 L
vehicle a motor, per damunt dels nivells establerts amb caràcter general.
RGC7-2-6 RGC007 Circular amb un vehicle a motor de combustió interna, llançant fums que 60 L
resultin nocius.
RGC7-2-7 RGC007 Circular amb un vehicle a motor expulsant fums que poden dificultar la 60 L
visibilitat als conductors d'altres vehicles
RGC7-2-8 RGC007 Circular amb un ciclomotor expulsant fums que poden dificultar la visibilitat 60 L
als conductors d'altres vehicles.
RGC7-4-2 RGC007 Produir fums per incineració d'escombraries a residus que afecti a la via. 60 L
RGC9-1-1 RGC009 Transportar en un vehicle 1 persona més que el nombre de places 60 L
autoritzades.
RGC9-1-2 RGC009 Transportar en un vehicle 2 persones més que el nombre de places 60 L
autoritzades.
RGC9-1-3 RGC009 Transportar en un vehicle 3 persones més que el nombre de places 60 L
autoritzades.
RGC9-1-4 RGC009 Transportar en un vehicle 4 persones més que el nombre de places 60 L
autoritzades.
RGC9-1-6 RGC009 No dur un vehicle de servei públic a un autobús placa indicadora del60 L
nombre de places col-locada en el seu interior.
RGC9-1-7 RGC009 Circular un vehicle privat sobrepassant entre passatgers i equipatge el pes 60 L
màxim autoritzat.
RGC9-1-8 RGC009 Circular un vehicle de servei públic sobrepassant entre passatgers i 60 L
equipatge el pes màxim autoritzat.
RGC9-1-2A RGC009-1 Transportar en el vehicle ressenyat un nombre de persones superior al de 60 L
places autoritzades, sense que l'excés d'ocupació superi el 50%
d'aquestes places
RGC9-3-1A RGC009-3 Circular el vehicle ressenyat amb un excés d'ocupació igualo superior al450 M
50% de les places autoritzades.
RGC9-3-2A RGC009-3 Conduir un vehicle ocupat per un nombre de persones que excedeixi del 450 M 4
50% de les places autoritzades, exclòs el conductor.
RGC10-1-1 RGC010 Circular amb un menor de dotze anys situat en el seient davanter, sens.e 60 L
disposar de seient a dispositiu de seguretat homologat per a menors.
RGC10-1-2 RGC010 Transportar persones en un vehicle en emplaçament distint al destinat i 60 L
condicionat per a elles.
RGC10-2-1 RGC010 Transportar persones en un vehicle destinat al transport de mercaderies a 60 L
coses en el lloc reservat de la càrrega, incomplint les disposicions
reguladores de la matèria
RGC10-3-1 RGC010 Dur instal-lada una protecció de la càrrega que destorba als ocupants en 60 L
un vehicle autoritzat per a transportar simultàniament persones i càrrega.
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RGC10-3-2 RGC010 Dur instal-lada una protecció de la càrrega que pot danyar als ocupants, en 60 L
cas de ser projectada, en un vehicle autoritzat per a transportar
simultàniament persones i càrrega
RGC10-4-1 RGC010 No dur instal-lada la protecció de la càrrega prevista en la legislació 301 M
reguladora dels vehicles, en un vehicle autoritzat per a transportar
simultàniament persones i càrrega
RGC11-1-1 RGC011 Aturar o arrencar de forma brusca, el conductor d'un transport col-lecnu de 60 L
persones.
RGC11-1-2 RGC011 No efectuar l'aturada, el conductor d'un vehicle de transport col-lectiu de 60 L
persones el més a prop possible de la vora dreta de la calçada.
RGC11-1-3 RGC011 Realitzar durant la marxa, el conductor d'un vehicle de transport col-lectiu 60 L
de persones, actes que puguin distreure de la conducció.
RGC11-2A-1 RGC011 Distreure el viatger al conductor d'un transport col-lectiu de viatgers durant 60 L
la marxa.

RGC 11-28-1 RGC011 Entrar o sortir el viatger en un vehicle de transport col-lectiu de viatgers per 60 L
llocs distints al destinat a aquest efecte.
RGC11-2C-1 RGC011 Entrar el viatger en vehicle de transport col-lectiu de viatgers, quan s'hagi 60 L
fet l'advertiment que està complet.
RGC11-2D-1 RGC011 Dificultar el viatger innecessàriament el pas en els llocs destinats al trànsit 60 L
de persones en vehicles de transport col-lectiu de viatgers.
RGC11-2E-1 RGC011 Dur el viatger qualsevol animal, excepte casos autoritzats, en vehicles 60 L
destinats al transport col-lectiu de viatgers.
RGC11-2F-1 RGC011 Dur el viatger matèries o objectes perillosos en condicions distintes a les 60 L
establertes en vehicle destinat al transport col-lectiu de persones.
RGC11-2G-1 RGC011 Desatendre el viatger les instruccions de servei donades pel conductor o 60 L
encarregat del vehicle de transport col-lectiu de viatgers.
RGC12-1-1 RGC012 Circular dues persones en un cicle construït per a una sola 60 L
RGC12-1-2 RGC012 Circular dues persones en un ciclomotor homologat per a una sola. 60 L
RGC12-1-3 RGC012 Circular amb menors de 12 anys com passatgers de motocicletes 0150 G 2
ciclomotors en condicions distintes a les reglamentàries.
RGC12-2-1 RGC012 Circular més d'una persona en una motocicleta d'una plaça. 60 L
RGC12-2-2 RGC012 Circular en una motocicleta més de persones que el nombre de places que 60 L
constin en el permís de circulació.
RGC12-2-3 RGC012 Anar el passatger d'una motocicleta o ciclomotor en condicions distintes a 60 L
les reglamentàries.
RGC12-2-4 RGC012 No anar amb els peus recolzats en els reposapeus laterals el passatger 60 L
autoritzat d'una motocicleta o ciclomotor.
RGC12-2-5 RGC012 Transportar un viatger en una motocicleta o ciclomotor entre el conductor i 60 L
el manillar.
RGC12-1-3A RGC012-1 Circular dues persones en un vehicle de dues rodes en condicions 60 L
distintes a les reglamentàries.
RGC12-2-2A RGC012-2 Circular dues persones en el vehicle ressenyat en condicions distintes a 60 L
les reglamentàries.
RGC12-2-28 RGC012-2 Circular transportant en el vehicle ressenyat 1 passatger major de 7 anys 150 G
en condicions distintes a les reglamentàries
RGC12-4-1A RGC012-4 Circular el vehicle arrossegant un remolc en condicions distintes a les 60 L
reglamentàries
RGC13-1-1 RGC013 Circular un vehicle la longitud del qual, inclosa la càrrega, excedeixi els 150 G
limits reglamentaris.
RGC 13-1-2 RGC013 Circular un vehicle l'amplària del qual, inclosa la càrrega, excedeixi els 150 G
limits reglamentaris.
RGC13-1-3 RGC013 Circular un vehicle l'altura del qual, inclosa la càrrega, excedeixi els limits 150 G
reglamentaris.
RGC13-1-4 RGC013 Circular un vehicle la càrrega del qual excedeixi els limits reglamentaris. 150 G
RGC13-2-1 RGC013 No complir les condicions establertes en l'autorització especial de 150 G
transport que excedeix els limits reglamentaris.
RGC14-1A-1 RGC014 Circular arrossegant la càrrega transportada pels accessoris. 60 L
RGC14-1A-3 RGC014 No condicionar la càrrega per a evitar que es desplaci de manera perillosa 60 L
o comprometi l'estabilitat del vehicle.
RGC14-1 C-1 RGC014 No condicionar la càrrega de manera que s'eviti produir renous. 60 L
RGC14-1C-2 RGC014 No condicionar la càrrega de manera que s'eviti produir pols. 60 L
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RGC 14-10-1 RGC014 Transportar la càrrega de manera que oculti els dispositius d'enllumenat o 60 L
de senyalització lluminosa.
RGC14-10-2 RGC014 Transportar la càrrega de manera que oculti les plaques de matrícula. 60 L
RGC 14-10-3 RGC014 Transportar la càrrega de manera que oculti els distintius obligatoris de 60 L
l'article transportat.
RGC14-1D-4 RGC014 Transportar la càrrega de manera que oculti els advertiments manuals del60 L
conductor.
RGC14-3-1 RGC014 Transportar càrregues molestes, nocives, insalubres o perilloses, així com 60 L
les quals comportin especialitats en el seu condicionament o estiba
incomplint les normes específiques que regulen la matèria.
RGC14-1A-2 RGC014-1A Circular amb el vehicle ressenyat la càrrega del qual pot caure sobre la via 60 L
a causa de l'indegut condicionament de la mateixa.
RGC14-2-1 RGC014-2 Circular amb el vehicle sense cobrir, total i eficaçment, les matèries 60 L
transportades que produeixen pols o poden caure.
RGC15-1-1A RGC015-1 Circular amb el vehicle ressenyat la càrrega del qual sobresurt de la 60 L
projecció en planta, inclosa la càrrega indivisible
RGC15-6-1A RGC015-6 No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt 60 L
longitudinalment del vehicle ressenyat
RGC15-7-1A RGC015-7 No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt lateralment del60 L
gàlib del vehicle ressenyat
RGC16-1 RGC016 Efectuar operacions de càrrega i descarrega ocasionant perill al trànsit 60 L
d'altres usuaris de la via.
RGC16-1A RGC016 Realitzar operacions de càrrega i descàrrega en la via 60 L
RGC16-2 RGC016 Efectuar operacions de càrrega o descarrega ocasionant pertorbacions 60 L
greus al trànsit d'altres usuaris de la via.
RGC16-3 RGC016 Efectuar operacions de càrrega o descàrrega fora de l'horari autoritzat. 60 L
RGC16-4 RGC016 No efectuar operacions de càrrega o descàrrega pel costat més pròxim a 60 L
la vora de la calçada sempre que això fos possible.
RGC16-5 RGC016 Produir renous o molèsties innecessàries en les operacions de càrrega i 60 L
descàrrega.
RGC16-6 RGC016 Dipositar la mercaderia en calçada, voral o zones per als vianants en les 60 L
operacions de càrrega i descàrrega.
RGC17-1-1 RGC017 Conduir un vehicle sense estar en tot moment en condicions de 60 L
controlar-lo.
RGC17-1-2 RGC017 Conduir un animal sense estar en tot moment en condicions de 60 L
controlar-lo.
RGC17-1-3 RGC017 Conduir sense la precaució necessària per la proximitat d'altres usuaris. 60 L
RGC17-2-1 RGC017 Conduir cavalleries, bestiars i vehicles de càrrega de tracció animal corrent 60 L
per la via en els voltants d'uns altres de la mateixa espècie o de les
persones que van a peu.
RGC17-2-2 RGC017 Abandonar la seva conducció, deixar marxar lliurement pel camí 060 L
detenir-se en ell cavalleries, bestiars i vehicles de càrrega de tracció
animal.
RGC 18-1-1 A RGC018-1 Conduir el vehicle ressenyat sense mantenir la pròpia llibertat de 60 L
moviments
RGC 18-1-1 B RGC018-1 Conduir un vehicle sense mantenir el camp de visió. 60 L
RGC18-1-1C RGC018-1 Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent a la conducció. 60 L
RGC18-1-10 RGC018-1 Conduir un vehicle sense tenir cura de l'adient col·locació dels objectes 60 L
transportats perquè no interfereixin la conducció
RGC18-1-1 E RGC018-1 Conduir un vehicle sense tenir cura de l'adient col·locació d'algun animal60 L
transportat perquè no interfereixi la conducció.
RGC 18-1-1 F RGC018-1 Circular amb el vehicle ressenyat utilitzant dispositius visuals 150 G 3
incompatibles amb l'atenció permanent a la conducció.
RGC18-1-1G RGC018-1 Conduir un vehicle sense tenir cura de l'adient col·locació dels passatgers 60 L
perquè no interfereixin la conducció.
RGC18-2-2C RGC018-2 Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors 0150 G 3
reproductors de so.
RGC 18-2-20 RGC018-2 Conduir utilitzant manualment el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu 150 G
3

incompatible amb l'obligatòria atenció permanent a la conducció.
RGC18-3-1A RGC018-3 Circular amb el vehicle ressenyat duent instat-lat un mecanisme o sistema 150 G
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2
encaminat a eludir la vigilància dels agents de trànsit.
RGC19-1-2A RGC019-1 Conduir amb un vehicle la superfície de vidre del qual no permet al seu 150 G
conductor la visibilitat diàfana de la via per la col-locació de làmines,
adhesius, cortinetes o altres elements no autoritzats
RGC20-1-3A RGC020 Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,25 rnil-liçrarns 550 M 6
per litre, que és la reglamentàriament establerta, sobrepassant els 0,50
mg!1.
RGC20-1-3B RGC020 Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,15 milliqrarns 500 M 6
per litre, que és la reglamentàriament establerta, sobrepassant els 0,30
mg!1
RGC20-1-3C-1 RGC020 Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,25 rnilliqrarns 450 M
4

per litre, que és la reglamentàriament establerta. Valors entre 0,35-0,50mg!1
per a conductors en general-
RGC20-1-3C-2 RGC020 Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,25 rnilliqrams 400 M
4

per litre, que és la reglamentàriament establerta. Valors entre 0,32-0,34
mg!1 per a conductors en general-
RGC20-1-3C-3 RGC020 Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,25 rnilliqrarns 350 M
4

per litre, que és la reglamentàriament establerta. Valors entre 0,29-0,31mg!1
per a conductors en general-
RGC20-1-3D-1 RGC020 Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,15 rnilliqrams 550 M
4

per litre, que és la reglamentàriament establerta. Valors entre 0,25-0,30mg!1
- per a conductors professionals i nove IIs-
RGC20-1-3D-2 RGC020 Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,15 milIiqrarns 500 M
4

per litre, que és la reglamentàriament establerta. Valors entre 0,22-0,24mg!1
- per a conductors professionals i novells-
RGC20-1-3D-3 RGC020 Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,15 mil-Iiqrams 450 M
4

per litre, que és la reglamentàriament establerta. Valors entre 0,19-0,21 mg!1
- per a conductors professionals i nove IIs-
RGC21-1 RGC021 No sotmetre's el conductor a les proves reglamentàries establertes per a la 400 M 6
comprovació del grau d'intoxicació per alcohol.
RGC21-2 RGC021 No sotmetre's a les proves reglamentàries establertes per a la comprovació 500 M 6
del grau d'intoxicació per alcohol l'usuari de la via implicat en accident de
circulació.
RGC26-1-1 RGC026 Negar-se el personal sanitari a l'obtenció de mostres per a la comprovació 60 L
del grau d'impregnació alcohólica.
RGC26-1-2 RGC026 No remetre allaboratori corresponent les mostres obtingudes per a la 60 L
comprovació del grau d'impregnació alcohólica.
RGC26-1-3 RGC026 No adonar el personal sanitari a l'autoritat municipal, quan escaigui, del60 L
resultat de les proves per a la comprovació del grau d'impregnació
alcohòlica.
RGC27-1-1 RGC027-1 Conduir sota els efectes d'estupefaents, psicotròpics, estimulants i altres 450 M 6
substàncies anàlogues.
RGC28-1-2 RGC028 No sotmetre's a les proves de detecció d'estupefaents, psicotròpics, 400 M
estimulants i altres substàncies anàlogues l'usuari de la via implicat en

accident de circulació.
RGC28-1-1 RGC028-1 No sotmetre's el conductor a les proves de detecció d'estupefaents, 500 M 6
psicotròpics, estimulants i altres substàncies anàlogues
RGC29-1-1 RGC029 No circular el més prop possible a la vora dreta de la calçada. 60 L
RGC29-1-2 RGC029 No mantenir en les calçades amb doble sentit la separació lateral suficient 60 L
per a realitzar l'encreuament amb seguretat.
RGC29-1-3 RGC029 No deixar, encara que no existeixi senyal que delimiti en canvis de rasant i 60 L
revolts de visibilitat reduïda, completament lliure la meitat de la calçada als
que poguessin circular en sentit contrari.
RGC29-2-1 RGC029 Circular en sentit contrari a l'establert. 350 M
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RGC30-1-3 RGC030 Circular pel carril de l'esquerra, en calçada de doble sentit de circulació i 400 M 6
dos carrils separats per marques vials.
RGC30-1-4 RGC030 Circular pel carril de l'esquerra, en calçada de doble sentit de circulació i 350 M 6
dos carrils no separats per marques vials.
RGC30-1-1A RGC030-1 Circular pel voral, no existint raons d'emergència, amb el vehicle automòbil 60 L
ressenyat.
RGC30-1 B-1 A RGC030-1 Utilitzar el carril central d'una calçada de doble sentit de circulació i tres 60 L
carrils separats per marques longitudinals discontínues, sense que es

degui a avançament ni canvi de direcció a l'esquerra
RGC30-18-28 RGC030-1 Circular pel carril situat més a l'esquerra en sentit contrari a l'estipulat, en 400 M
6
una calçada de doble sentit de circulació i tres carrils separats per
marques vials.
RGC31-1 RGC031 Circular fora de poblat per un carril distint del situat més a la dreta, sense 60 L
que les circumstàncies del trànsit o de la via ho aconsellin.
RGC31-2 RGC031 Circular fora de poblat per un carril distint del situat més a la dreta, 60 L
entorpint la circulació d'altre vehicle que li segueix.
RGC32-1 A RGC032 Circular fora de poblat amb el ressenyat vehicle per un carril distint del 60 L
situat més a la dreta, en calçada de tres o més carrils per al mateix sentit,
entorpint la marxa d'un altre que li segueix
RGC32-18 RGC032 Circular fora de poblat per un carril distint dels dos situats més a la dreta, 60 L
en calçada de tres o més carrils per al mateix sentit
RGC33-1 RGC033 Circular per calçada de poblat amb almenys dos carrils per al mateix 60 L
sentit, delimitats per marques longitudinals, canviant de carril sense motiu
justificat.
RGC35-1-1A RGC035 Circular per un carril d'alta ocupació (\.lAO) amb un número d'ocupants, 60 L
inclòs el conductor, inferior a l'establert
RGC35-2-1A RGC035 Circular amb el vehicle ressenyat no autoritzat per un carril d'alta ocupació 75 L
(VAO)
RGC35-2-18 RGC035 Circular per un carril d'alta ocupació (\.IAO), en sentit contrari a l'establert 400 M 6
RGC36-3-1 RGC036 Circular en paral·lel durant més de 200 metres a l'efectuar un avançament 450 M
conduint un vehicle al que no li està permesa la circulació en posició
paral·lela.
RGC36-3-2 RGC036 Circular en paral·lel durant més de 15 segons a l'efectuar un avançament 450 M
conduint un vehicle al que no li està permesa la circulació en posició
paral·lela.
RGC36-1-1A RGC036-1 No circular pel voral transitable de la seva dreta el conductor del vehicle 60 L
ressenyat estant obligat a utilitzar-lo.
RGC36-2-1A RGC036-2 Circular en posició paral·lela amb altre vehicle, tenint ambdós prohibida 350 M
aquesta forma de circular.
RGC37-1-28 RGC037-1 Circular en sentit contrari a l'ordenat per l'Autoritat competent per raons de 400 M
6
fluïdesa o seguretat del trànsit.
RGC37-1-3A RGC037-1 Circular per una via contravenint l'ordenació determinada per l'Autoritat 400 M
competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit
RGC39-4-2A RGC039-4 Circular contravenint les restriccions temporals a la circulació imposades 400 M
pels Agents encarregats de la vigilància del trànsit.
RGC39-5-2A RGC039-5 Circular amb el vehicle ressenyat en un tram restringit mancant de 400 M
l'autorització especial corresponent.
RGC39-8-2A RGC039-8 Circular amb un vehicle sotmès a restriccions de circulació en sentit 400 M
contrari a l'estipulat per l'Autoritat.
RGC40-1-1A RGC040-1 Circular per un carril reversible sense dur encès l'enllumenat d'encreuament 150
G
RGC40-2-2A RGC040-2 Circular per un carril reversible en sentit contrari a l'estipulat. 400 M 6
RGC41-1-18 RGC041-1 Circular per un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a 150 G
l'habitual sense dur encès l'enllumenat d'encreuament.
RGC41-1-1 E RGC041-1 Circular per un carril destinat al sentit normal de la circulació, contigu a 60 L
l'habilitat per a la circulació en sentit contrari, sense dur encès l'enllumenat
d'encreuament.
RGC41-1-2A RGC041-1 Circular per un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a 400 M
l'habitual amb un vehicle no autoritzat reglamentàriament.
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RGC41-1-3A RGC041-1 Circular en sentit contrari a l'estipulat. 400 M
RGC41-1-3C RGC041-1 Desplaçar-se lateralment a un carril contigu destinat al sentit normal de la 400 M
6
circulació des d'altre habilitat per a la circulació en sentit contrari a

l'habitual
RGC42-1-1A RGC042-1 Circular per un carril addicional de circulació sense dur encès l'enllumenat 60 L
d'encreuament
RGC42-1-28 RGC042-1 Desplaçar-se lateralment a un carril destinat al sentit normal de la 60 L
circulació des d'un carril addicional, envaint el sentit contrari.
RGC42-1-2C RGC042-1 Desplaçar-se lateralment des d'un carril de sentit normal de circulació a un 60 L
carril addicional, envaint el sentit contrari.
RGC42-1-2D RGC042-1 Circular per un carril addicional en sentit contrari a l'estipulat 400 M 6
RGC43-1-2A RGC043-1 Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via de doble sentit de 400 M 6
circulació, on existeix un refugi, una illeta o dispositiu de guia
RGC43-2-2A RGC043-2 Circular per una plaça, glorieta o trobada de vies, en sentit contrari a 400 M 6
l'estipulat.
RGC44-2A RGC044 Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via dividida en més d'una 400 M 6
calçada.
RGC45-1 RGC045 No adequar la conducció a les circumstàncies de la via, personals, 150 G
ambientals, del vehicle i de la circulació en general de manera que
garanteixi la seguretat vial.
RGC46-1-1A RGC046-1 Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, si escau, sense 150 G
detenir-se quan ho exigeixen les circumstàncies
RGC49-1-1 A RGC049-1 Circular a velocitat anormalment reduïda, sense causa justificada, entorpint 150
G
la marxa d'altre vehicle
RGC49-3-1A RGC049-3 Circular a velocitat inferior a la mínima exigida sense utilitzar els llums 150 G
intermitents amb senyal d'emergència
RGC50-001-1 RGC050 Circular un vehicle de 30 a 40 km/h, tenint limitada la velocitat a 20 km/h. 150 G
RGC50-001-2 RGC050 Circular un vehicle de 41 a 50 km/h, tenint limitada la velocitat a 20 km/h. 150 G
RGC50-001-3 RGC050 Circular un vehicle de 51 a 70 km/h, tenint limitada la velocitat a 20 km/h. 400 M
RGC50-001-4 RGC050 Circular un vehicle a més de 70 km/h, tenint limitada la velocitat a 20 km/h. 500 M
RGC50-01-1A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 41 a 60 km/h, tenint 150 G
limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-01-18 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
41 a 60 km/h, tenint limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-01-2A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 61 a 70 km/h, tenint 150 G 2
limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-01-28 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
2

61 a 70 km/h, tenint limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-01-3A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 71 a 77 km/h, tenint 400 M 6
limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-01-38 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 350 M
6
71 a 77 km/h, tenint limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-01-4A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 78 a 84 km/h, tenint 450 M 6
limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-01-48 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 400 M
6
78 a 84 km/h, tenint limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-01-5A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) a més de 84 km/h, tenint 500 M 6
limitada la velocitat a 30 km/h.

.

RGC50-01-58 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) a 450 M 6
més de 84 km/h, tenint limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-02-1A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 51 a 70 km/h, tenint 150 G
limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-02-18 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
51 a 70 km/h, tenint limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-02-2A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 71 a 80 km/h, tenint 150 G 2
limitada la velocitat a 40 km/h.



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

RGC50-02-28 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
2
71 a 80 km/h, tenint limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-02-3A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 81 a 87 km/h, tenint 400 M 6
limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-02-38 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 350 M
6
81 a 87 km/h, tenint limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-02-4A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 88 a 94 km/h, tenint 400 M 6
limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-02-48 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 350 M
6
88 a 94 km/h, tenint limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-02-5A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) a més de 94 km/h, tenint 500 M 6
limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-02-58 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) a 450 M 6
més de 94 km/h, tenint limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-03-1A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 61 a 80 km/h, tenint 150 G
limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-03-18 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
61 a 80 km/h, tenint limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-03-2A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 81 a 90 km/h, tenint 150 G 2
limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-03-28 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
2
81 a 90 km/h, tenint limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-03-3A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 91 a 97 km/h, tenint 400 M 6
limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-03-38 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 350 M
6
91 a 97 km/h, tenint limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-03-4A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 98 a 104 km/h, tenint 500 M 6
limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-03-48 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 450 M
6
98 a 104 km/h, tenint limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-03-5A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) a més de 104 km/h, tenint 450 M 6
limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-03-58 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) a 400 M 6
més de 104 km/h, tenint limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-04-1A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 71 a 90 km/h, tenint 150 G
limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-04-18 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
71 a 90 km/h, tenint limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-04-2A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 91 a 100 km/h, tenint 150 G 2
limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-04-28 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
2
91 a 100 km/h, tenint limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-04-3A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 101 a 105 km/h, tenint 200 G 3
limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-04-38 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
3
101 a 105 km/h, tenint limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-04-4A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 106 a 112 km/h, tenint 450 M 6
limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-04-48 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 400 M
6
106 a 112 km/h, tenint limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-04-5A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 113 a 119 km/h, tenint 450 M 6
limitada la velocitat a 60 km/h.
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RGC50-04-58 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 400 M
6
113 a 119 km/h, tenint limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-04-6A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) a més de 119 km/h, tenint 500 M 6
limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-04-68 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) a 450 M 6
més de 119 km/h, tenint limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-05-1A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 81 a 100 km/h, tenint 150 G
limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-05-18 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 100 G
81 a 100 km/h, tenint limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-05-2A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 101 a 110 km/h, tenint 150 G 2
limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-05-28 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
2
101 a 110 km/h, tenint limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-05-3A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 111 a 120 km/h, tenint 200 G 3
limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-05-38 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
3
111 a 120 km/h, tenint limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-05-4A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 121 a 128 km/h, tenint 450 M 6
limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-05-48 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 400 M
6
121 a 128 km/h, tenint limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-05-5A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 129 a 136 km/h, tenint 500 M 6
limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-05-58 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 450 M
6
129 a 136 km/h, tenint limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-05-6A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) a més de 136 km/h, tenint 450 M 6
limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-05-68 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) a 400 M 6
més de 136 km/h, tenint limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-06-1A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 91 a 110 km/h, tenint 150 G
limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-18 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 100 G
91 a 110 km/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-2A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 111 a 120 km/h, tenint 150 G 2
limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-28 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
2
111 a 120 km/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-3A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 121 a 130 km/h, tenint 200 G 3
limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-38 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
3
121 a 130 km/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-4A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 131 a 135 km/h, tenint 200 G 4
limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-48 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 200 G
4
131 a 135 km/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-5A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 136 a 143 km/h, tenint 450 M 6
limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-58 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 350 M
6
136 a 143 km/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-6A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 144 a 151 km/h, tenint 450 M 6
limitada la velocitat a 80 km/h.
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RGC50-06-68 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 400 M
6
144 a 151 krn/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-7A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) a més de 151 km/h, tenint 500 M 6
limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-06-78 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) a 450 M 6
més de 151 km/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-07-1A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 101 a 120 krn/h, tenint 150 G
limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-18 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg oarnb 9 o menys viatgers) de 150 G
101 a 120 km/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-2A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 121 a 130 km/h, tenint 150 G 2
limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-28 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
2
121 a 130 km/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-3A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 131 a 140 krn/h, tenint 200 G 3
limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-38 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
3
131 a 140 km/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-4A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 141 a 150 km/h, tenint 200 G 4
limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-48 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 200 G
4
141 a 150 km/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-5A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 151 a 158 km/h, tenint 400 M 6
limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-58 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 350 M
6
151 a 158 km/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-6A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 159 a 166 krn/h, tenint 450 M 6
limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-68 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 350 M
6
159 a 166 krn/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-7A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) a més de 166 km/h, tenint 500 M 6
limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-07-78 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) a 450 M 6
més de 166 km/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-08-1A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 111 a 130 km/h, tenint 150 G
limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-18 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
111 a 130 km/h, tenint limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-2A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 131 a 140 km/h, tenint 150 G 2
limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-28 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
2
131 a 140 km/h, tenint limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-3A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 141 a 150 km/h, tenint 200 G 3
limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-38 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 200 G
3
141 a 150 krn/h, tenint limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-4A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 151 a 165 krn/h, tenint 200 G 4
limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-48 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 200 G
4
151 a 165 km/h, tenint limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-5A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 166 a 174 km/h, tenint 400 M 6
limitada la velocitat a 100 km/h.
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RGC50-08-58 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 350 M
6
166 a 174 km/h, tenint limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-6A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 175 a 183 km/h, tenint 450 M 6
limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-68 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 400 M
6
175 a 183 km/h, tenint limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-7A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) a més de 183 km/h, tenint 500 M 6
limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-08-78 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) a 450 M 6
més de 183 km/h, tenint limitada la velocitat a 100 km/h.
RGC50-09-1A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 122 a 141 km/h, tenint 150 G
limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-18 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
122 a 141 km/h, tenint limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-2A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 142 a 151 km/h, tenint 150 G 2
limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-28 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
2
142 a 151 km/h, tenint limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-3A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 152 a 161 km/h, tenint 200 G 3
limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-38 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
3
152 a 161 km/h, tenint limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-4A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 162 a 181 km/h, tenint 200 G 4
limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-48 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 200 G
4

162 a 181 km/h, tenint limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-5A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 182 a 190 km/h, tenint 400 M 6
limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-58 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 350 M
6
182 a 190 km/h, tenint limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-6A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 191 a 199 km/h, tenint 450 M 6
limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-68 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 350 M
6
191 a 199 km/h, tenint limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-7A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) a més de 199 km/h, tenint 500M 6
limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-09-78 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) a 450 M 6
més de 199 km/h, tenint limitada la velocitat a 110 km/h.
RGC50-10-1A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 133 a 152 km/h, tenint 120 G
limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-1 0-18 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 100 G
133 a 152 km/h, tenint limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-10-2A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 153 a 162 km/h, tenint 150 G 2
limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-10-28 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 140 G
2
153 a 162 km/h, tenint limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-10-3A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 163 a 172 km/h, tenint 200G 3
limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-10-38 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 150 G
3
163 a 172 km/h, tenint limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-10-4A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 173 a 198 km/h, tenint 200 G 4
limitada la velocitat a 120 km/h.
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RGC50-10-48 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 200 G
4

173 a 198 km/h, tenint limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-10-5A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 199 a 208 km/h, tenint 350 M 6
limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-10-58 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 200 M
6
199 a 208 km/h, tenint limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-10-6A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) de 209 a 218 km/h, tenint 450 M6
limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-10-68 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) de 350 M
6
209 a 218 km/h, tenint limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-10-7A RGC050 Circular un vehicle (+ 3500kg o + 9 viatgers) a més de 218 km/h, tenint 500 M 6
limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC50-10-78 RGC050 Circular un vehicle (menor o igual a 3500kg o amb 9 o menys viatgers) a 450 M 6
més de 218 km/h, tenint limitada la velocitat a 120 km/h.
RGC52-2-2C RGC052-2 Circular sense dur visible, en la part posterior del vehicle, el senyal 150 G
reglamentari de limitació de velocitat fixada al seu conductor, o si escau, al
vehicle ressenyat.
RGC53-1-18 RGC053-1 Reduir bruscament la velocitat amb el rise de col-lisió per als vehicles que 150 G
li segueixen.
RGC53-1-2A RGC053-1 Reduir considerablement la velocitat, sense advertir-lo prèviament 150 G
RGC54-1-1A RGC054-1 Circular darrera d'altre vehicle sense deixar espai lliure que li permeti 150 G 3
detenir-se, sense col-lisionar, en cas de frenada brusca del que Ii
precedeix
RGC54-2-1A RGC054-2 Circular darrera d'altre vehicle sense senyalitzar el propòsit d'avançar-lo 150 G
amb una separació que no permet, per la seva part, ser avançat amb
seguretat.
RGC54-2-18 RGC054-2 Circular amb el vehicle ressenyat darrere d'un altre sense senyalitzar el 150 G
seu propòsit d'avançar-lo, mantenint una separació inferior a 50 metres.
RGC55-2-1A RGC055-2 Celebrar una competició o carrera entre vehicles sense autorització. 500 M 6
RGC55-2-18 RGC055-2 Celebrar una prova esportiva competitiva sense autorització 500 M
RGC55-2-1C RGC055-2 Realitzar una marxa ciclista sense autorització 500 M
RGC56-2-2A RGC056-2 No cedir el pas en una intersecció senyalitzada, obligant al conductor 150 G 4
d'altre vehicle a maniobrar bruscament
RGC57-1-2A RGC057-1 No cedir el pas en una intersecció al vehicle que s'aproxima per la seva 150 G 4
dreta, obligant al seu conductor a maniobrar bruscament.
RGC57-1 C-2A RGC057 -1 Accedir a una glorieta sense cedir el pas a un vehicle que circula per la 150 G 4
mateixa.
RGC58-1-2A RGC058-1 No mostrar amb suficient antelació, per la seva forma de circular i 150 G
especialment amb la reducció paulatina de la velocitat, que es disposa a
cedir el pas en una intersecció.
RGC59-1-1 A RGC059-1 Entrar amb el vehicle ressenyat en una intersecció, quedant detingut de 150 G
manera que impedeix la circulació transversal
RGC59-1-18 RGC059-1 Entrar amb el vehicle ressenyat en un pas de vianants, quedant detingut de 150
G
manera que impedeix la circulació dels vianants
RGC59-1-1 C RGC059-1 Entrar amb el vehicle ressenyat en un pas de ciclistes, quedant detingut 150 G
de manera que impedeix la circulació dels ciclistes.
RGC60-1-1 A RGC060-1 No respectar la prioritat de pas d'altre vehicle que ha entrat primer en un 150 G
tram estret no senyalitzat a aquest efecte.
RGC60-5-1A RGC060-5 No seguir les indicacions del personal destinat a regular el pas en tram en 150 G
obres.
RGC61-1A RGC061-1 No respectar la prioritat de pas en un estrenyiment de la calçada 150 G
senyalitzat a aquest efecte
RGC62-1 A RGC062-1 No respectar l'ordre de preferència en estrenyiment no senyalitzat el 150 G
conductor del vehicle ressenyat que reglamentàriament ha de fer marxa
enrera

RGC63-1A RGC063-1 No respectar la prioritat de pas el conductor del vehicle ressenyat en tram 150 G
estret de gran pendent.
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RGC64-2A RGC064 No respectar la prioritat de pas per a ciclistes, amb rise per a aquests 150 G 4
RGC64-2B RGC064 No respectar la prioritat de pas per a ciclistes, sense rise per a aquests 100 G
RGC65-1-2A RGC065-1 No respectar la prioritat de pas dels vianants, amb rise per a aquests 150 G4
RGC65-1-2B RGC065-1 No respectar la prioritat de pas dels vianants, sense rise per a aquests 150 G
RGC67-2-1 RGC067 Fer ús del seu règim especial el conductor d'un vehicle de servei d'urgència 60 L
no prestant servei urgent.
RGC67-2-2 RGC067 No fer ús ponderat del seu règim especial un vehicle en servei d'urgència. 60 L
RGC67-2-3 RGC067 Conduir un vehicle prioritari utilitzant senyals acústics especials de manera 150G
innecessària, bastant l'ús aïllat del senyal lluminós.
RGC68-1-1A RGC068-1 Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les 150 G
precaucions precises per a no posar en perill als altres usuaris
RGC68-1-1 B RGC068-1 No situar-se en eilloc assenyalat pels agents de l'autoritat 150 G
RGC69-1A RGC069 No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d'urgència, 60 L
després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat
RGC69-1 B RGC069 No detenir el vehicle ressenyat amb les degudes precaucions en el costat 60 L
dret quan un vehicle policial manifesta la seva presència
reglamentàriament.
RGC70-2-2 RGC070 No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei d'urgència. 60 L
RGC70-3-1 RGC070 No justificar el conductor d'un vehicle no prioritari en servei d'urgència les 150 G
circumstàncies especialment greus existents per a tal servei.
RGC71-1-1 RGC071 No advertir la presència del vehicle ressenyat pel senyailiuminós especial60 L
ni amb l'enllumenat específicament determinat per a tal vehicle.
RGC71-4-1 RGC071 No dur instal·lada, un vehicle obligat a això, la senyalització lluminosa 150 G
reglamentària.
RGC71-2-1A RGC071-2 Utilitzar el senyailiuminós V-2 sense justificació. 60 L
RGC72-3-1 RGC072 Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar degudament la maniobra. 60 L
RGC72-4-2 RGC072 Incorporar-se a la via procedent d'un carril d'acceleració, sense dur la 60 L
velocitat adequada.
RGC72-1-1A RGC072-1 Incorporar-se a la circulació sense cedir el pas a altre vehicle, obligant al150 G
seu conductor a maniobrar bruscament
RGC72-4-1A RGC072-4 Incorporar-se a la calçada procedent d'un carril d'acceleració, sense cedir 150 G
el pas a altre vehicle, obligant al seu conductor a maniobrar bruscament
RGC73-1-1A RGC073-1 No facilitar la incorporació a la circulació d'altre vehicle 60 L
RGC73-1-1 B RGC073-1 No facilitar la incorporació a la circulació d'un vehicle de transport col-lectiu 150
G
de viatgers des d'una aturada senyalitzada
RGC74-1-1 B RGC074-1 Efectuar un canvi de direcció a l'esquerra amb perill per als vehicles que 150 G
s'acosten en sentit contrari.

-

RGC74-1-1C RGC074-1 Efectuar un canvi de direcció a l'esquerra sense visibilitat 150 G
RGC74-1-2A RGC074-1 Efectuar un canvi de direcció sense advertir-lo amb suficient antelació als 150 G
conductors dels vehicles que circulen darrera del seu

RGC74-2-1A RGC074-2 Canviar de carril sense respectar la prioritat del que circula pel carril que es 150
G

pretén ocupar.
RGC75-1-1 B RGC075-1 Efectuar un canvi de direcció sense col-locar el vehicle en el lloc adequat 150 G
RGC75-1-2A RGC075-1 No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient antelació 200 G
RGC76-1-1 A RGC076-1 No adoptar el conductor les precaucions necessàries per evitar tot perill al 150 G
realitzar un canvi de direcció
RGC76-2-1A RGC076-2 No situar-se a la dreta el conductor del vehicle ressenyat per a efectuar un 150 G
gir a l'esquerra, sense existir un carril especialment condicionat per a

efectuar aquest gir
RGC77-1A RGC077 No entrar com més aviat millor en el carril de d'acceleració en abandonar 60 L
una via.
RGC78-1-1 B RGC078-1 Realitzar un canvi de sentit creant un perill als altres usuaris de la via 150 G 3
RGC78-1-2A RGC078-1 Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense advertir a altres usuaris 150 G
aquesta maniobra.
RGC79-1-1 A RGC079-1 Efectuar un canvi de sentit en lloc prohibit 150 G 3
RGC80-1-2A RGC080-1 Circular marxa enrera quan es pot evitar amb altra maniobra. 150 G
RGC80-3-2A RGC080-3 Efectuar la maniobra de marxa enrera en la via ressenyada (quan no és 150 G
autovia ni autopista)
RGC80-4-1A RGC080-4 Circular marxa enrera en sentit contrari a l'estipulat 350 M 6
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RGC81-2A RGC081-2 No advertir la maniobra de marxa enrera amb la senyalització 150 G
reglamentària
RGC81-28 RGC081-2 Efectuar la maniobra de marxa enrera sense adoptar les precaucions 150 G
necessàries per a no causar perill als altres usuaris de la via
RGC82-2-1A RGC082-2 Avançar en carretera a un vehicle per la dreta sense que el seu conductor 150 G
estigui indicant clarament el seu propòsit de desplaçar-se lateralment a

l'esquerra.
RGC83-1-1A RGC083-1 Avançar a un vehicle en calçada de diversos carrils en el mateix sentit de 150 G
circulació romanint en el carril utilitzat, entorpint a altres vehicles que
circulen darrera a més velocitat.
RGC83-2-1A RGC083-2 Avançar a un vehicle canviant de carril quan la densitat de circulació és tal150 G
que els vehicles ocupen tota l'amplària de la calçada
RGC84-1-1 C RGC084-1 Efectuar un avançament entorpint als que circulen en sentit contrari 150 G
RGC84-1-1D RGC084-1 Avançar a diversos vehicles no existint espai entre ells que li permeti, si 150 G
fos necessari, desviar-se cap al costat dret sense perill
RGC84-1-2A RGC084-1 Efectuar un avançament, que requereix un desplaçament lateral, sense 150 G
advertir-lo amb la suficient antelació
RGC84-1-38 RGC084-1 Efectuar un avançament amb perill per als que circulen en sentit contrari, 200 G
4

obligant-los a maniobrar bruscament.
RGC84-2-1A RGC084-2 Avançar a un vehicle que s'ha desplaçat lateralment per a avançar a un 150 G
altre, envaint per a això la part de la calçada reservada a la circulació en
sentit contrari
RGC84-3-1A RGC084-3 Avançar quan altre conductor que li segueix ha iniciat la maniobra 150 G
d'avançament.
RGC85-1-1A RGC085-1 Avançar a altre vehicle sense deixar entre ambdós una separació lateral150 G
suficient per a realitzar amb seguretat aquesta maniobra
RGC85-3-1A RGC085-3 Avançar sense reintegrar-se al seu carril com més aviat millor i de manera 150 G
gradual, obligant al vehicle avançat a maniobrar bruscament
RGC85-4-1A RGC085-4 Avançar, fora de poblat, a un vehicle de dues rodes sense ocupar una part 150 G
4
o la totalitat del carril contigu i, en tot cas, sense deixar, la separació
lateral mínima de 1,5 metres.
RGC85-4-18 RGC085-4 Avançar, fora de poblat, a un vianant sense ocupar una part o la totalitat 150 G
del carril contigu i, en tot cas, sense deixar, la separació lateral mínima de
1,5 metres
RGC85-4-1 C RGC085-4 Avançar posant en perill o entorpint a ciclistes que circulin en sentit 200 G 4
contrari
RGC85-5-1A RGC085-5 Avançar, fora de poblat, el conductor d'un vehicle de dues rodes a altre 150 G
vehicle, deixant entre ambdós una separació inferior a 1,5 metres
RGC86-1-1A RGC086-1 No cenyir-se a la vora dreta de la calçada al ser advertit pel conductor que 150 G
li segueix del propòsit d'avançar al seu vehicle.
RGC86-2-2A RGC086-2 Augmentar la velocitat quan va a ser avançat per un altre vehicle. 150 G 4
RGC86-2-28 RGC086-2 Efectuar maniobres que impedeixin o dificultin l'avançament quan va a ser 150 G
4

avançat per un altre vehicle.
RGC86-3-1A RGC086-3 No facilitar l'avançament el conductor del vehicle ressenyat quan les 150 G
circumstàncies no permeten ser avançat amb facilitat i sense perill
RGC87-1-1 C RGC087-1 Avançar en un pas de vianants senyalitzat 150 G
RGC87-1-1D RGC087-1 Avançar en intersecció 150 G
RGC87-1-1 E RGC087 -1 Avançar en una intersecció amb via per a ciclistes 150 G
RGC87 -1-1 F RGC087 -1 Avançar en un túnel o tram de via afectat pel senyal "Túnel" (S-5) envaint el 150
G
sentit contrari.
RGC87-1-3A RGC087-1 Avançar en un tram de visibilitat reduïda envaint la zona reservada al sentit 200
G4
contrari
RGC87-1-38 RGC087-1 Avançar sense que la visibilitat disponible sigui suficient, envaint la zona 150 G 4
reservada al sentit contrari.
RGC88-1-2A RGC088-1 Rebassar a un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit, ocupant 150 G
la part de la calçada destinada al sentit contrari, en tram en que està
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prohibit avançar, ocasionant perill.
RGC89-1-1 RGC089 Passar un obstacle en la via ocupant el carril esquerre de la calçada, 150 G
ocasionant perill.
RGC89-1-2 RGC089 Passar un obstacle en la via ocupant el carril esquerre de la calçada, en un 150 G
tram de la via que estigui prohibit avançar, ocasionant perill.
RGC90-2-1 RGC090 Parar en via urbana de doble sentit separat de la vora dreta de la calçada. 60 L
RGC90-2-2 RGC090 Estacionar en via urbana de doble sentit separat de la vora dreta de la 60 L
calçada.
RGC90-2-3 RGC090 Aturar un vehicle en la vora esquerra de la calçada en relació amb el sentit 60 L
de la seva marxa en via urbana de doble sentit.
RGC90-2-4 RGC090 Estacionar un vehicle en la vora esquerra de la calçada en relació amb el 60 L
sentit de la seva marxa en via urbana de doble sentit.
RGC90-1-1 C RGC090-1 Estacionar l'indicat vehicle dins la calçada en via interurbana 60 L
RGC90-1-1 D RGC090-1 Estacionar l'indicat vehicle dins la part transitable del voral en via 60 L
interurbana.
RGC90-1-2A RGC090-1 Aturar l'indicat vehicle dins la calçada en via interurbana 60 L
RGC90-1-2B RGC090-1 Aturar l'indicat vehicle dins la part transitable del voral en via interurbana 60 L
RGC91-2-1A RGC091-2 Aturar obstaculitzant greument la circulació. La distància entre el vehicle i 150 G
la vora oposada de la calçada o marca longitudinal contínua és inferior a 3
metres o no permet el pas d'altres vehicles
RGC91-2-1 B RGC091-2 Aturar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. El vehicle indicat 150 G
impedeix incorporar-se a la circulació a altre vehicle degudament aturat o
estacionat.
RGC91-2-1C RGC091-2 Aturar obstaculitzant greument la circulació. El vehicle obstaculitza la 150 G
utilització normal del pas de sortida o accés a un immoble, de
vehicles, persones o animals, o de vehicles en un gual senyalitzat
RGC91-2-1 D RGC091-2 Aturar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. El vehicle 150 G
obstaculitza la utilització normal dels passos rebaixats per a disminuïts
físics.
RGC91-2-1 E RGC091-2 Aturar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. En les mitjanes, 150 G
separadors, illetes o altres elements de canalització del trànsit.
RGC91-2-1 F RGC091-2 Aturar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. El vehicle indicat 150 G
impedeix el gir autoritzat pel senyal corresponent.
RGC91-2-2A RGC091-2 Aturar constituint un rise per als altres usuaris. La distància entre el vehicle 150
G
i la vora oposada de la calçada o marca longitudinal contínua és inferior a 3
metres o no permet el pas d'altre vehicle
RGC91-2-2B RGC091-2 Aturar constituint u risc per als altres usuaris El vehicle indicat impedeix 150 G
incorporar-se a la circulació a altre vehicle degudament aturat o estacionat.
RGC91-2-2C RGC091-2 Aturar constituint rise per altres usuaris. El vehicle obstaculitza la utilització 150
G
normal del pas de sortida o accés a un immoble, de vehicles, persones o

animals, o de vehicles en un gual senyalitzat.
RGC91-2-2D RGC091-2 Aturar el vehicle constituint un rise per als altres usuaris. El vehicle 150 G
obstaculitza la utilització normal dels passos rebaixats per a disminuïts
físics.
RGC91-2-2E RGC091-2 Aturar el vehicle constituint un risc per als altres usuaris. En les mitjanes, 150 G
separadors, illetes o altres elements de canalítzació del trànsit.
RGC91-2-2F RGC091-2 Aturar el vehicle constituint un rise per als altres usuaris. El vehicle indicat 150 G
impedeix el gir autoritzat pel senyal corresponent.
RGC91-2-3A RGC091-2 Estacionar obstaculitzant greument la circulació. La distància entre el 200 G
vehicle i la vora oposada de la calçada o marca longitudinal contínua és
inferior a 3 metres o no permet el pas d'altres vehicles
RGC91-2-3B RGC091-2 Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. El vehicle 200 G
indicat impedeix incorporar-se a la circulació a altre vehicle degudament
aturat o estacionat.
RGC91-2-3C RGC091-2 Estacionar obstaculitzant greument la circulació. El vehicle obstaculitza la 200 G
utilització del pas de sortida o accés a un immoble, de vehicles, persones o

animals, o de vehicles en un gual senyalitzat.
RGC91-2-3D RGC091-2 Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. El vehicle 200 G
obstaculitza la utilització normal dels passos rebaixats per a disminuïts
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físics.
RGC91-2-3E RGC091-2 Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. En les 200 G
mitjanes, separadors, illetes o altres elements de canalització del trànsit.
RGC91-2-3F RGC091-2 Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. El vehicle 200 G
indicat impedeix el gir autoritzat pel senyal corresponent.
RGC91-2-3G RGC091-2 Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. En zona 200 G
reservada a càrrega i descàrrega, durant les hores d'utilització.
RGC91-2-3H RGC091-2 Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. En doble fila 200 G
sense conductor.
RGC91-2-31 RGC091-2 Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. En una aturada 200 G
de transport públic, senyalitzada i delimitada.
RGC91-2-3J RGC091-2 Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. En espais 200 G
expressament ressenyats a serveis d'urgència i seguretat.
RGC91-2-3K RGC091-2 Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. En espais 200 G
prohibits en via pública qualificada d'atenció preferent, específicament
senyalitzats.
RGC91-2-3L RGC091-2 Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació. Enmig de la 200 G
calçada
RGC91-2-4A RGC091-2 Estacionar constituint un risc per als altres usuaris. La distància entre el200 G
vehicle i la vora oposada de la calçada o marca longitudinal contínua és
inferior a 3 m. o no permet el pas d'altre vehicle
RGC91-2-4B RGC091-2 Estacionar constituint un rise per als altres usuaris El vehicle indicat 200 G
impedeix incorporar-se a la circulació a altre vehicle degudament aturat o
estacionat.
RGC91-2-4C RGC091-2 Estacionar constituint un rise per altres usuaris. El vehicle obstaculitza la 200 G
utilització del pas de sortida o accés a un immoble, de vehicles, persones o

animals, o de vehicles en un gual senyalitzat
RGC91-2-4D RGC091-2 Estacionar el vehicle constituint un rise per als altres usuaris. El vehicle 200 G
obstaculitza la utilització normal dels passos rebaixats per a disminuïts
físics.
RGC91-2-4E RGC091-2 Estacionar el vehicle constituint un rise per als altres usuaris. En les 200 G
mitjanes, separadors, illetes o altres elements de canalització del trànsit.
RGC91-2-4F RGC091-2 Estacionar el vehicle constituint un risc per als altres usuaris. El vehicle 200 G
indicat impedeix el gir autoritzat pel senyal corresponent.
RGC91-2-4G RGC091-2 Estacionar el vehicle constituint un risc per altres usuaris En zona 200 G
reservada a càrrega i descàrrega, durant les hores d'utilització.
RGC91-2-4H RGC091-2 Estacionar el vehicle constituint un rise per als altres usuaris. En doble fila 200 G
sense conductor.
RGC91-2-41 RGC091-2 Estacionar el vehicle constituint un risc per als altres usuaris. En una 200 G
aturada de transport públic, senyalitzada i delimitada.
RGC91-2-4J RGC091-2 Estacionar el vehicle constituint un risc per als altres usuaris. En espais 200 G
expressament ressenyats a serveis d'urgència i seguretat.
RGC91-2-4K RGC091-2 Estacionar el vehicle constituint un rise per als altres usuaris. En espais 200 G
prohibits en via pública qualificada d'atenció preferent, específicament
senyalitzats.
RGC91-2-4L RGC091-2 Estacionar el vehicle constituint un rise per als altres usuaris. Enmig de la 200 G
calçada
RGC92-3-3 RGC092 Utilitzar com falques, en aturada o estacionament, elements naturals no 60 L
destinats a aquesta funció.
RGC92-3-4 RGC092 No retirar de la via les falques utilitzats per a l'aturada o l'estacionament. 60 L
RGC92-2-1A RGC092-2 Estacionar un vehicle de manera que no permet la millor utilització del60 L
restant espai disponible.
RGC92-3-1A RGC092-3 Abandonar eilloc de conductor del vehicle sense prendre les mesures 60 L
reglamentàries que evitin que es posi en moviment
RGC94-1-1 C RGC094-1 Aturar en un pas destinat a la circulació transversal d'altres usuaris 60 L
RGC94-1-1 D RGC094-1 Aturar en carrils o parts de la via reservats a altres usuaris 60 L
RGC94-1-2E RGC094-1 Aturar en la intersecció indicada o en les seves proximitats, dificultant el150 G
gir d'altres vehicles
RGC94-1-2F RGC094-1 Aturar en la intersecció indicada generant perill per falta de visibilitat. 150 G 2
RGC94-1-2G RGC094-1 Aturar en eilloc indicat impedint la visibilitat de la senyalització a altres 150 G
usuaris als quals afecti.
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RGC94-1-21 RGC094-1 Aturar en zones destinades al transport públic urbà. 150 G
RGC94-1-3A RGC094-1 Aturar en una zona de visibilitat reduïda 150 G 2
RGC94-1-3B RGC094-1 Aturar en un túnel o tram de via afectat pel senyal "Túnel" (S-5) 150 G 2
RGC94-1-3C RGC094-1 Aturar en un pas a nivell, pas inferior o pas per a vianants 150 G 2
RGC94-2-1A RGC094-2 Estacionar en via interurbana en una zona de visibilitat reduïda 150 G 2
RGC94-2-1 C RGC094-2 Estacionar en un pas destinat a la circulació transversal d'altres usuaris. 60 L
RGC94-2-1 D RGC094-2 Estacionar en carrils o parts de la via reservats a altres usuaris 60 L
RGC94-2-1 E RGC094-2 Estacionar en la intersecció indicada o en les seves proximitats, dificultant 150 G
el gir d'altres vehicles
RGC94-2-1 F RGC094-2 Estacionar en la intersecció indicada generant perill per falta de visibilitat 150 G 2
RGC94-2-1 G RGC094-2 Estacionar en el lloc indicat impedint la visibilitat de la senyalització a 150 G 2
altres usuaris a qui afecti.
RGC94-2-11 RGC094-2 Estacionar en zones destinades al transport públic urbà 150 G
RGC94-2-1J RGC094-2 Estacionar en doble fila 60 L
RGC94-2-1 K RGC094-2 Estacionar en lloc prohibit per l'autoritat competent en zona urbana 60 L
RGC94-2-1 L RGC094-2 Estacionar en un túnel o tram de via afectat pel senyal túnel (S-5) 150 G 2
RGC94-2-2B RGC094-2 Estacionar en un pas a nivell, pas inferior o pas per a vianants. 150 G 2
RGC94-2-21 RGC094-2 Estacionar en carrils destinats al transport públic urbà 150 G 2
RGC94-2-3B RGC094-2 Estacionar davant d'un gual senyalitzat correctament, sense obstaculitzar 60 L
greument la circulació
RGC94-2-B RGC094-2 Estacionar en lloc habilitat per l'Autoritat Municipal com estacionament 60 L
amb limitació horària, sense col·locar el distintiu que li autoritza o excedir
del temps autoritzat a aquest efecte.
RGC95-2-2A RGC095-2 Creuar un pas a nivell tancat o amb la barrera en moviment 60 L
RGC97-3-1A RGC097 Quedar immobilitzat el vehicle ressenyat dintre d'un túnel o pas inferior 60 L
sense adoptar les mesures reglamentàriament establertes
RGC98-1-1 RGC098 Circular entre la posta i sortida del sol sense dur encès l'enllumenat 150 G 2
reglamentari.
RGC98-2-1A RGC098-2 Circular emetent llum amb un sol projector 60 L
RGC98-3-1A RGC098-3 Circular amb una bicicleta per via interurbana quan sigui obligatori l'ús 60 L
d'enllumenat, sense dur col·locada alguna peça reflectant reglamentària
RGC99-1-1 A RGC099-1 Circular amb el vehicle ressenyat sense cap tipus d'enllumenat en situació 150 G
2
de falta o disminució de visibilitat
RGC99-1-1 B RGC099-1 Circular amb el vehicle ressenyat sense dur encès l'enllumenat de gàlib, 150 G 2
estant obligat a això.
RGC100-1-2A RGC100-1 Circular amb un vehicle a motor en via insuficientment il-lurninada i fora de 150
G2

poblat, a mes de 40 Km/h, sense dur encès l'enllumenat de carretera entre
l'ocàs i la sortida del sol.
RGC100-1-2B RGC100-1 Circular amb un vehicle a motor a més de 40 Km/h en túnel o tram de via 150 G
2
afectat pel senyal de túnel, insuficientment il·luminat sense dur encès
l'enllumenat de carretera.
RGC100-2-2A RGC100-2 Utilitzar les llums en forma de centelleigs per a fins distints als prevists 60 L
reglamentàriament.
RGC100-4-1 RGC100-4 Circular amb l'enllumenat de llarg abast o carretera produint enlluernament. 150
G2
RGC101-1-3B RGC101-1 Circular amb el vehicle ressenyat per un tram de via afectat pel senyal150 G 2
Túnel (S-5) suficientment il·luminat, sense dur encès l'enllumenat de curt
abast o d'encreuament.
RGC101-1-3C RGC101-1 Circular amb el vehicle ressenyat per una via suficientment il·luminada 150 G 2
sense dur encès l'enllumenat de curt abast o d'encreuament entre l'ocàs i
la sortida del sol.
RGC 101-3-1 A RGC 1 01-3 Circular amb l'enllumenat de curt abast o d'encreuament produint 150 G 2
enlluernament.
RGC102-1-1A RGC102-1 No substituir l'enllumenat de carretera pel d'encreuament, produint 150 G 2
enlluernament a altres usuaris
RGC103-1A RGC103-1 No dur il·luminada la placa posterior de la matricula, essent obligatòria la 60 L
utilització de l'enllumenat.
RGC104-1-2A RGC104 Circular durant el dia amb una motocicleta sense dur encès l'enllumenat de 150 G
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2
curt abast o encreuament.
RGC104-B-1 RGC104 Circular durant el dia per un carril reversible sense dur encès l'enllumenat 60 L
reglamentari.
RGC104-B-2 RGC104 Circular durant el dia per carril reservat o excepcionalment obert en sentit 60 L
contrari al normalment utilitzat, sense dur encès l'enllumenat reglamentari.
RGC 105-1-1 A RGC 105-1 No tenir encesos els llums de posició un vehicle immobilitzat, estant 150 G 2
obligat a això.
RGC1 06-2-1 A RGC106-2 No utilitzar eilium davanter de boira ni el de curt o llarg abast existint 150 G
condicions que minven sensiblement la visibilitat .

RGC1 06-2-1 C RGC106-2 Dur encès eilium de boira sense existir condicions meteorològiques o 150 G
ambientals especificament desfavorables, produint enlluernament
RGC106-2-3B RGC106-2 Dur encès eilium de boira sense existir condicions meteorològiques o 60 L
ambientals especificament desfavorables
RGC106-3-1A RGC106-3 Circular sense cap tipus d'enllumenat en situació de manca o disminució 150 G
2
de visibilitat amb les condicions meteorològiques o ambientals existents
RGC108-1 RGC108 No advertir el conductor d'un vehicle a altres usuaris de la via la maniobra a 60 L
efectuar utilitzant la senyalització lluminosa, o en defecte d'això el braç,
segons l'establert.
RGC109-1-1A RGC109-1 No senyalitzar amb antelació suficient la realització d'una maniobra 60 L
RGC109-2-1A RGC109-2 Mantenir l'advertència lluminosa després de finalitzar la maniobra. 60 L
RGC109-2-1 B RGC109-2 No utilitzar eilium d'emergència per a senyalitzar la presència d'un vehicle 60 L
immobilitzat en la via ressenyada.
RGC109-2-2C RGC109-2 No senyalitzar amb eilium d'emergència la presència d'un vehicle 60 L
immobilitzat quan la visibilitat està sensiblement minvada
RGC110-1-1A RGC110-1 Utilitzar els senyals acústics sense motiu reglamentàriament establert. 60 L
RGC 113-1-2A RGC113 No advertir la presència del vehicle ressenyat amb el senyal lluminós 150 G
especial ni amb l'enllumenat específicament determinat per a tal vehicle.
RGC114-1-1 B RGC114-1 Obrir les portes del vehicle ressenyat abans de la seva completa 60 L
immobilització.
RGC114-1-1 C RGC114-1 Obrir les portes del vehicle ressenyat sense haver-se cerciorat prèviament 60 L
que això no implica perill o destorb per a altres usuaris.
RGC114-1-1 D RGC114-1 Obrir les portes del vehicle sense haver-se cerciorat prèviament de la 60 L
presència de conductors de bicicletes
RGC 114-1-2A RGC 114-1 Circular duent obertes les portes del vehicle ressenyat 60 L
RGC 115-3-1 RGC 115 Carregar combustible sense estar aturat el motor i apagats els llums del 60 L
vehicle
RGC117-1-1A RGC117-1 No utilitzar el conductor del vehicle el cinturó de seguretat 150 G 3
RGC117-1-1 C RGC117-1 No utilitzar el cinturó de seguretat l'ocupant d'un vehicle 150 G
RGC117-2-1 B RGC117-2 Circular amb un menor de 3 anys en el seient del darrera sense utilitzar un 150
G3
sistema de subjecció adaptat a la seva talla i pes
RGC117-2-1C RGC117-2 Circular en el seient del darrera una persona major de 3 anys l'alçària del150 G
qual no arriba a 135 cm, sense utilitzar un sistema de subjecció homologat
adaptat a la seva talla i pes o altre reglamentari
RGC 117-2-2A RGC 117-2 Circular amb un menor de 12 anys situat en el seient davanter sense 150 G 3
utilitzar un dispositiu homologat a aquest efecte
RGC118-1-2A RGC118-1 No utilitzar el conductor el casc de protecció homologat 200 G 3
RGC118-1-2B RGC118-1 No utilitzar adequadament la persona denunciada el casc de protecció 150 G
homologat.
RGC118-1-2C RGC118-1 No utilitzar el casc de protecció homologat el passatger 150 G
RGC118-3-1 C RGC118-3 No utilitzar el conductor l'armilla reflectant reglamentària, ocupant la 150 G 3
calçada o el voral en una via interurbana
RGC118-3-1D RGC118-3 No utilitzar l'ocupant d'un vehicle l'armilla reflectant reglamentària, ocupant 150
G
la calçada o el voral d'una via interurbana.
RGC120-1-1A RGC120-1 Conduir un camió o autobús de SP de viatgers amb un excés de més del350 M
6
50% en els temps de conducció establerts en la legislació de transports
terrestres.
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RGC120-1-18 RGC120-1 Conduir un camió o autobús de SP de viatgers amb una minoració de més 350
M6
del 50% en els temps de descans establerts en la legislació de transports
terrestres
RGC121-3-1 RGC121 Detenir-se en la vorera de manera que s'impedeixi el pas per la mateixa als 60 L
altres vianants.
RGC121-4-1 RGC121 Circular per la calçada utilitzant monopatí, patins o aparells similars. 60 L
RGC121-4-2 RGC121 Circular per la vorera o zones per als vianants utilitzant monopatí, patins o 60 L
aparells similars a velocitat superior a la del pas de persones.
RGC121-1-1A RGC121-1 Transitar un vianant per lloc no autoritzat. 60 L
RGC121-5-1A RGC121-5 Circular amb el vehicle ressenyat per zona per als vianants 60 L
RGC122-6-1 RGC122-6 Transitar o romandre un vianant en la calçada o voral, existint vorera, refugi, 60 L
zona per als vianants, o espai habilitat.
RGC123-1-2A RGC123-1 Transitar un vianant en condicions de visibilitat insuficient fora de poblat 60 L
sense anar proveït d'elements lluminosos o reflectants.
RGC124-1-1 RGC124 Travessar la calçada el vianant fora del pas per a vianants. 60 L
RGC124-1-2 RGC124 No obeir el vianant els senyals dels semàfors. 60 L
RGC124-1-3 RGC124 No obeir el vianant els senyals de l'agent de circulació. 60 L
RGC124-1-4 RGC124 Penetrar el vianant en pas de vianants senyalitzat només amb marques 60 L
vials quan la distància i la velocitat dels vehicles que s'aproximen no

permeti fer-lo amb seguretat.
RGC127-1-1 RGC127 Transitar per les vies objecte de la Llei, animals de tir, càrrega o cadira, 60 L
sense ser conduït per persona major de 18 anys.
RGC127-1-2 RGC127 Travessar la via objecte de la Llei, animals de tir, càrrega o cadira, així com 60 L
caps de bestiar aïllat o en ramat, fora dels llocs autoritzats.
RGC127-1-3 RGC127 Mancar de les llums necessàries, per a precisar la seva situació i 60 L
dimensions, un conductor d'animals de tir, càrrega o cadira, quan circuli
per la calçada o voral, entre l'ocàs i sortida del sol.
RGC127-2-3A RGC127-2 Deixar animals sense custòdia en la via o en els seus voltants 60 L
RGC129-1-3 RGC129 No col·laborar en els casos obligats a això, en un accident de circulació 150 G
sense estar implicat en el mateix.
RGC129-2-2A RGC129-2 No facilitar la seva identitat ni les dades del vehicle sol·licitats pels afectats 150
G
en un accident de circulació, estant implicat en el mateix
RGC130-1-18 RGC130-1 No retirar de la calçada un vehicle immobilitzat en el menor temps 60 L
possible.
RGC130-1-2A RGC130-1 No senyalitzar eficaçment el vehicle immobilitzat en la via 60 L
RGC130-5-1A RGC130-5 Remolcar un vehicle avariat per un altre no destinat a aquest fi 60 L
RGC132-1-01 RGC132 No obeir senyal d'obligació. 60 L
RGC132-1-02 RGC132 No obeir senyal de prohibició. 60 L
RGC132-1-03 RGC132 No adaptar el comportament al missatge d'un senyal reglamentari. 60 L
RGC132-1-04 RGC132 No obeir les ordres o senyals de l'agent. 150 G 4
RGC132-1-05 RGC132 No respectar eilium vermell d'un semàfor. 150 G 4
RGC132-1-06 RGC132 No obeir senyal de circulació prohibida. 60 L
RGC132-1-07 RGC132 No obeir senyal d'entrada prohibida. 60 L
RGC132-1-08 RGC132 No detenir-se en eilloc prescrit pel senyal de "STOP". 150 G 4
RGC132-1-09 RGC132 No obeir senyal de limitació de pes, longitud, amplària o altura. 60 L
RGC132-1-10 RGC132 No obeir senyal de gir prohibit. 60 L
RGC132-1-11 RGC132 No obeir senyal de mitja volta prohibida. 60 L
RGC132-1-12 RGC132 No obeir senyal d'avançament prohibit. 60 L
RGC132-1-13 RGC132 No obeir senyal d'aturada i estacionament prohibit. 60 L
RGC132-1-14 RGC132 No obeir senyal d'estacionament prohibit. 60 L
RGC132-1-15 RGC132 No obeir senyal de sentit obligatori. 60 L
RGC132-1-16 RGC132 Circular per carril reservat a autobús i taxi. 60 L
RGC132-1-17 RGC132 No respectar una línia longitudinal contínua. 60 L
RGC132-1-18 RGC132 No respectar una línia d'aturada. 60 L
RGC132-1-19 RGC132 No respectar línia de pas per a vianants. 60 L
RGC132-1-20 RGC132 No adaptar el comportament al missatge de fletxes de selecció de carril. 60 L
RGC132-1-21 RGC132 Circular sobre zebrejat. 60 L
RGC139-3-1A RGC139-3 No comunicar a l'òrgan responsable de la gestió de trànsit la realització 150 G
d'obres en vies públiques abans del seu inici
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RGC139-3-18 RGC139-3lncomplir les instruccions dictades per l'òrgan responsable de la gestiò de 150
G
trànsit
RGC140-1 RGC140 No senyalitzar reglamentàriament obres en la via que dificultin la circulaciò. 60 L
RGC142-1-1 RGC142 No obeir l'ordre de retirada o substituciò de senyals no reglamentaris o 60 L
deteriorats.
RGC142-2-1 RGC142 lnstal-lar senyalitzaciò en la via sense permís i sense causa justificada. 60 L
RGC142-2-2 RGC142 Retirar senyalitzaciò d'una via sense permís i sense causa justificada. 150 G
RGC142-2-3 RGC142 Traslladar senyalitzaciò d'una via sense permis i sense causa justificada. 75 L
RGC142-2-4 RGC142 Ocultar senyalització d'una via sense permis i sense causa justificada. 150 G
RGC142-2-5 RGC142 Modificar senyalització d'una via sense permis i sense causa justificada. 150 G
RGC142-3-1 RGC142 Modificar el contingut dels senyals. 60 L
RGC142-3-2 RGC142 Col-locar sobre els senyals, plaques, cartells, marques o altres objectes 150 G
que puguin induir a confusió, reduir la seva visibilitat o la seva eficàcia.
RGC142-3-3 RGC142 Col-locar en els voltants dels senyals, plaques, cartells o altres objectes 150 G
que puguin induir a confusió, reduir la seva visibilitat o la seva eficàcia.
RGC143-1-2A RGC143 No respectar els senyals dels agents que regulen la circulació 150 G 4
RGC144-1-3 RGC144-1 No respectar les instruccions d'obligat compliment inscrites en un pannell60 L
de missatge variable.
RGC144-2-1 RGC144-2 No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant senyal de 60 L
balissament
RGC145-1-1A RGC145 No respectar un vianant eilium vermell d'un semàfor. 60 L
RGC146-1-1A RGC146 No respectar el conductor d'un vehicle eilium vermell d'un semàfor 150 G 4
RGC146-3-2A RGC146 No detenir-se el conductor d'un vehicle davant eilium groc no intermitent 60 L
d'un semàfor.
RGC147-2A RGC147 No respectar un semàfor de carril senyalitzat amb aspa vermella. 150 G 4
RGC151-2-2A RGC151-2 No detenir-se en eilloc prescrit pel senyal de "STOP". 150 G 4
RGC152-2A RGC152 No obeir un senyal de circulació prohibida 60 L
RGC152-28 RGC152 No obeir un senyal d'entrada prohibida 60 L
RGC153-1A RGC153 No obeir un senyal de restricció de pas 60 L
RGC154-2A RGC154 No obeir un senyal de prohibició o restricció 60 L
RGC155-1A RGC155 No obeir un senyal d'obligació 60 L
RGC160-1A RGC160 Incomplir l'obligació establerta per un senyal de carril60 L
RGC167-1 B RGC167 Circular sobre una línia longitudinal discontínua 60 L
RGC167-2A RGC167 No respectar una línia longitudinal contínua 60 L
RGC168-1A RGC168 No respectar una marca vial transversal continua. 60 L
RGC169-1A RGC169 No detenir-se en eilloc prescrit pel senyal horitzontal de "STOP" 150 G 4
RGC170-1A RGC170 No obeir l'obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils 60 L
RGC170-1B RGC170 Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles 60 L
senyalitzada com a tai.
RGC170-1C RGC170 Entrar en zona exclosa de la circulació (zebrejat) emmarcada per una línia 60 L
contínua.
RGC171-1A RGC171 No respectar la indicació d'una marca vial groga 60 L
VEH7-2-1A VEH007-2 Efectuar en el vehicle ressenyat una reforma d'importància sense 150 G
autorització
VEH9-2-1A VEH009-2 Circular amb el vehicle ressenyat arrossegant més d'un remolc o 350 M
semiremolc
VEH9-5-1A VEH009-5 Circular amb el vehicle ressenyat arrossegant un remolc lleuger que no 150 G
està dotat de Targeta d'Inspecció Tècnica
VEH11-1A VEH011 Circular amb el vehicle ressenyat els òrgans del qual de direcció no 350 M
s'ajusten a les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament
VEH11-1 B VEH011 Circular amb el vehicle ressenyat el sistema del qual de frenat no s'ajusta 350 M
a les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament
VEH11-1C VEH011 Circular amb el vehicle ressenyat els òrgans motors del qual no s'ajusten a 350 M
les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament
VEH11-1 D VEH011 Circular amb el vehicle ressenyat proveït de dipòsits que continguin matèria 350 M
inflamable que no compleixin les prescripcions tècniques fixades
reglamentàriament
VEH11-12-1A VEH011-12 Circular amb el vehicle ressenyat que no duu instal-lat limitador de velocitat 150
G
VEH11-13-1A VEH011-13 Circular amb un automòbil sense dur instal-lats cinturons de seguretat 0150 G
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altres sistemes de retenció homologats
VEH11-16-1A VEH011-16 Circular amb el vehicle ressenyat mancant de dispositiu que eviti la 150 G
incrustació d'altres vehicles en cas de col·lisió.
VEH11-19-1A VEH011-19 Circular amb el vehicle ressenyat amb l'escapament lliure, sense 150 G
silenciador d'explosions o amb aquest ineficaç
VEH11-19-18 VEH011-19 Circular amb el vehicle ressenyat de combustió interna, llançant fums que 350
M

puguin dificultar la visibilitat als conductors d'altres vehicles o resultar
nocius
VEH11-2-1 A VEH011-2 Circular amb un vehicle que manca del reglarnentari número de miralls 150 G
retrovisors
VEH12-1A VEH012 Circular amb el vehicle ressenyat incomplint les condicions reglamentàries. 150 G
VEH12-4-1A VEH012-4 No dur installada la protecció reglamentaria de la càrrega en el vehicle 150 G
ressenyat
VEH 12-5-1 VEH012-5 Circular amb el vehicle ressenyat els pneumàtics del qual no presenten 150 G
dibuix en les ranures principals de la banda de rodament
VEH15-4-1A VEH015-4 Circular amb el vehicle ressenyat duent instal-tats llums no reglamentaris 150 G
VEH15-5-1A VEH015-5 Circular amb el vehicle ressenyat duent instal-tats més llums que les 150 G
reglamentaris
VEH15-5-18 VEH015-5 Circular amb el vehicle ressenyat duent instal-lats dispositius reflectants 150 G
no autoritzats
VEH15-5-1C VEH015-5 Circular amb el vehicle ressenyat duent instat-lats dispositius lluminosos 150 G
no autoritzats
VEH16-1A VEH016 Circular amb el vehicle ressenyat sense estar proveït dels dispositius 150 G
d'enllumenat i senyalització óptica obligatoris
VEH18-1-18 VEH018 No dur instal-tat en el vehicle el senyal reglamentari corresponent 150 G
VEH19-1-1A VEH019 No dur en el vehicle ressenyat els dispositius portàtils de presenyalització 150 G
de perill
VEH21-2-1A VEH021 Circular amb el ciclomotor ressenyat sense estar proveït de l'enllumenat i 150 G
senyalització òptica obligatoris
VEH21-1-1A VEH021-1 Circular amb el ciclomotor ressenyat les condicions técniques del qual, 150 G
parts o peces, no s'ajusten a les prescripcions tècniques fixades
reglamentàriament
VEH21-1-18 VEH021-1 Circular amb el ciclomotor ressenyat que manca de mirall retrovisor 150 G
VEH25-1-1A VEH025-1 Circular amb el vehicle ressenyat sense les plaques de matrícula 60 L
VEH26-1-1A VEH026-1 No exhibir a l'Agent de l'autoritat la documentació reglamentària del vehicle 60 L
ressenyat.
VEH49-1-1A VEH049 Dur plaques de matrícula que no són perfectament visibles i llegibles 60 L

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

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que amb aquesta ordenança s'actualitzin les
tarifes de les infraccions en matèria de circulació i seguretat vial i a partir d'ara
l'Ajuntament disposarà d'un instrument que li permetrà poder imposar les multes
legalment establertes i la seva recaptació quan es produeixi el supòsit de fet
contemplat a les normes.

Es dóna l'enhorabona a la Policia Local i Secretaria Municipal per la feina conjunta
feta per tal d'aprovar la present ordenança municipal.

6è) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

6è/lr) ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL CELEBRADES DES DEL
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DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2008 A DIA 13 DE GENER DE 2009 AMBDUES
INCLOSES.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a l'acta de
data 3 de novembre de 2008 de la Junta de Govern Local:

si l'entitat mercantil ITALCAR ens ha pagat els doblers reclamats.

Per part del Sr. Batie es respon que no.

Les despeses relatives a Mallorca So, Tot Espectacles

Per part del Sr. Batie es respon que es tracta de festes.

Les despeses per factura de Saguibal i Feim Esport.

Per part del Sr. Batie es respon que la primera és .de manteniment i la segona de
marcar pistes.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a l'acta de
data 9 de gener de 2009 de la Junta de Govern Local:

Factura de Saguibal.
El Sr. Batie respon que és de manteniment.
Factura de Es Joncar Promocions per import de 18.000€.
Factura del Sr. David Gómez Collado per import de 4.000€.

El Sr. Batie respon que és el Festival de Música.

6è/2n) DECRETS DE BATLIA DES DEL 126/2008 AL 45/2009
especial menció decret 158/2008 i decret 45/2009.

Pel que fa als decrets de batlia per part del Portaveu del grup polític municipal PP es
manifesta:
Respecte al 135/2008 que dóna un salt.

Respecte al 136/2008 es tracta de les nòmines.
Respecte al 126/2008 el qual és relatiu a dos pagaments club futbol recreatiu per
imports de 260 i 320 euros.

Per part de la Regidora de Cultura i esports es respon que el patronat demanem la
neteja.

Respecte al decret 143/2008 pagament a la Sra. Catalina Bosch

Per part de la Regidora de Cultura i esports es respon que li pagarem el material de
I'expossició.

Respecte al 144/2008, i 1/2009, indemnitzacions al Sr. Batie.

Per part del Sr. Batie es respon que són les dietes per assistència a JGL.

Respecte al 5/2009.
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El Sr. Batie respon que es tracta d'una errada de les nòmines

Respecte al 9/2009

El Sr. Batie respon que són unes subvencions i que ni en Joan Ferrà sol·licitant i
concessionari és ell, ni na Margalida Morey sol-licitant i concedent és la regidora de
Medi ambient, hi ha dues persones a Puigpunyent que coincideixen en els noms i
llinatges amb ells.

Respecte al 162/2008, 167/2008 i 10/2009, Baltasar Bauzà Alomar.

El Sr. Batie respon que Baltasar Bauzà Alomar és becari de la FUE, Baltasar
Alomar Bauzà és una altra persona.

Repecte al Decret del Conveni amb IMAS.

El Sr. Batie respon que es per pal·liar situacions urgents complicades ho
gestionaran els assistents socials.

7è) TORN D'URGÈNCIA

Per part del Sr. Batie es justifica la urgència dels assumptes que es pretenen
tractar a aquest plenari els quals no ha estat inclòs a l'ordre del dia ja que ha estat
motivat pel temporal que ha sofert aquest municipi durant el cap de setmana,
tancant-se l'ordre del dia el divendres al migdia, motiu pel qual s'interessa tracta el
punt relatiu a la regularització de les ajudes adreçades als veïns per pal-liar els
danys produïts als seus immobles amb motiu del temporal, i l'altre assumpte és la
moció relativa a què es reclami la intervenció per part de les Institucions
supramunicipals autonòmiques per tal de solventar els problemes ocasionats pel
temporal a les carreteres de la Serra de Tramuntana.

Sotmesa la urgència a votació i per unanimitat dels membres de dret i presents
s'acorda el tractament dels assumptes abans exposats, justificant-se la urgència.

7è/lrJ APROVACIÓ DE L'ESTUDI PER ESTABLIR UNA LÍNIA D'AJUDES
ADREÇADA ALS PARTICULARS QUE HAN SOFERT DANYS ALS SEUS
IMMOBLES COM A CONSEQÜÈNCIA DEL TEMPORAL AL TERME MUNICIPAL
DE PUIGPUNYENT.

Pel Sr. Batie es dóna compte de la proposta que s'interessa sigui acordada en

aquesta sessió plenària consistent en estudiar un mecanisme per tal d'aprovar una
línia d'ajuda mitjançant la qual l'Ajuntament de Puigpunyent pugui ajudar dins de
les seves possibilitats als veïns que es vegin afectats pels desperfectes ocasionats
als seus immobles per motius del temporal.

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

En el debat previ no es produeixen intervencions.

7è/2n) RECLAMACIÓ DE LA INTERVENCIÓ DE LES INSTITUCIONS PER TAL
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DE SOLUCIONAR ELS PROBLEMES A LES CARRETERES DE LA SERRA DE
TRAMUNTANA DERIVATS DEL TEMPORAL

Pel Sr. Batie es dóna compte de la proposta subscrita la qual diu així:

Després dels temporals que han afectat Mallorca i en especial la Serra de
Tramuntana, els pobles d'aquesta comarca ens trobem davant una greu situació ja
que les carreteres especialment afectades pels efectes del mal temps es troben en
deficient estat, el qual encara es pot veure agravat.

Per aquest motiu l'Ajuntament de Puigpunyent insta al Consell de Mallorca i al
Govern de les Illes Balears, que dins del marc de les seves competències dugui a
terme una sèrie d'actuacions que són imprescindibles.

Per tot l'abans exposat, es proposa al Ple de la Corporació que es prengui el
següent

ACORD:

PRIMER.- Instar al Consell de Mallorca com a Administració responsable en
matèria de Carreteres a posar en marxa iniciatives adients per tornar a la
normalitat al més aviat possible la xarxa viària dels municipi de la Serra de
Tramuntana especialment afectats pels darrers temporals.

SEGON.- Instar al Govern de les Illes Balears així com, al Govern de l'Estat a donar
suport a l'administració competent en matèria de carreteres per tal de contribuir
econòmicament si cal a facilitar les obres necessàries per tornar a la normalitat la
xarxa viària dels municipis de la Serra de Tramuntana que hagin resultat greument
afectats.

TERCER.- Instar al Departament del Consell de Mallorca per tal de què dugui a
terme un inventari de riscs i un pla de prevenció de carreteres, per tal de prendre
messures de prevenció davant una situació de temporal que es repeteix de forma
periòdica a les mateixes zones.

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

En el debat previ es produeixen intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que el que s'hauria de demanar és que es faci
un inventari de riscs i que es faci un pla de prevenció de carreteres per personal
tècnic qualificat que no només estigui compost per Enginyers, troba que això és
fonamental i més tenint present que el pla de carreteres no es troba aprovat
definitivament.

En el supòsit de què no estigui previst, es tingui més cura en prevenir i que es faci
un inventari de riscs.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que aquesta proposta no es troba
definida i que necessitem que es mantinguin millor les carreteres de la Serra de
Tramuntana, és important que a més de reparar es facin tasques de prevenció, per
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això s'hauria d'incrementar la partida de manteniment.

Per part del representant del grup polític municipal PSOE Sr. Jaume Pujol es vol fer
constar que és especialment important es Pinyol des Carretons a Galilea.

Per part del Sr. Batie es manifesta que tota la carretera que va des d'Andratx a

Pollença es troba igual.

8è) PRECS I PREGUNTES

Per part de la representant del grup polític municipal Sra. Pons es formula un prec
consistent en què es dugui a terme la col·locació del mirall de Sa Vinya al més aviat

possible, ja que els veïns varem fer una despesa de 4.000€ i és molt urgent ja que
hi haurà un accident.

Per part del Sr. Batie es manifesta que és competència del Consell de Mallorca la
seva col-locació si bé ho han posat des de l'Ajuntament.

Per part de la representant del grup polític municipal Sra. Pons es formula un prec
consistent en què el grup de la tercera edat demanen que es compleixi una

promesa.

Per part de la Regidora de Cultura es respon que el sopar que es va prometre que
es farà.

Per part de la representant del grup polític municipal Sra. Pons es formula un prec
consistent en què es faci qualque actuació per tal d'evitar que es produeixin més
robatoris.

Per part del Sr. Batie es respon que té constància de què s'ha produït un robatori
de la recaptació d'una màquina tragaperra, però que es tracta d'un local de negoci
a on no hi ha cap mesura de seguretat i per aquest fet no es pot acusar a

I'Aj u nta ment.

Per part de la Sra. Pons es manifesta que també s'han produït robatoris a dues
cases de particulars a Son Net.

Per part del Sr. Batie es respon que a l'Ajuntament només es té constància del
robatori al local de negoci.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie President aixeca la sessió, quan
són les nou hores i trenta-i-vuit 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,

Joan FERRÀ MARTORELL
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ACTA DE lA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE
lA CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIT EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA
SETZE DE GENER DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió: 1
Dia: 16 de gener de 2009.
Hora: de 14 hores i 30 minuts a 15 hores.
Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTORELL, Batie President, PSOE
Sr. Jaume PUJOL VICH PSOE
Sr. Antoni MARÍ ENSENYAT PSOE
Sra. Petra M. VALERO GONZALEZ PI
Sra. Margalida M. MOREY MATAS PI
Sr. Antonio DEUDERO MAYANS PP
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ PP

Sra. Ana María ABARCA CASTRO, Secretaria Interventora.

ORDRE DEL DIA:

lR)DEClARACIÓ D'URGÈNCIA DE lA SESSIÓ

2N) BATLIA

2r/lr- APROVACIÓN REALIZACIÓN INVERSIONES OBRAS PROYECTADAS Y
SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN El FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN lOCAL

2n/2n- APROVACIÓN REALIZACIÓN INVERSIONES OBRAS PROYECTADAS
EN lA CUBIERTA DE lA NAVE DE COMPOSTAJE MUNICIPAL Y SOLICITUD
DE INCLUSIÓN EN El FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN lOCAL

DESENVOLUPAMENT DELS ACORDS:

lR)DEClARACIÓ D'URGÈNCIA DE lA SESSIÓ
Per part del Sr. Batie es justifica la urgència de la sessió en el sentit d'afirmar que
desprès de seleccionar els projectes que es volen incloure com a sol·licitud al Fons
Estatal d'Inversió Local, els quals s'han encomanat a l'arquitecte i s'han lliurat el
passatdimarts, i tenint present les dificultats telemàtiques que poden sorgir per la
presentació dels projectes esmentats, si bé el dia 24 de gener finalitza el termini
per presentar aquestes sol·licituds, es vol adoptar l'acord corresponent per tal de
començar avui horabaixa a enviar els projectes seleccionats.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que ha quedat
constatat aquesta circumstància i que queda clara la urgència de la sessió.

Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels membres presents i majoria
absoluta dels membres de dret s'acorda declarar la urgència de la sessió.

En aquest moment quan són les catortze hores i trenta-i-vuit minuts s'incorpora la
Portaveu del grup polític municipal PI Sra. Margalida M. Morey Matas.

2) ALCALDIA
2r/lr- APROVACIÓN REALIZACIÓN INVERSIONES OBRAS PROYECTADAS Y
SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN El FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN lOCAL
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Por el Alcalde - Presidente se da cuenta y lectura a la propuesta suscrita en
fecha 15 de enero de 2009, la cual dice así:

Visto el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean

un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la
dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios
para atender a su financiación; que en un artículo 1 regula el objeto y en el artículo
3 las obras financiables.

Vista la Disposición Adicional Primera del Real Decreto- Ley que establece
los criterios de reparto del Fondo Estatal de Inversión Local, en relación con la tabla
hecha pública por el Ministerio de Administraciones Públicas, al municipio de
Puigpunyent le corresponde una financiación máxima por importe de 301.234 euros

(Trescientos un mil doscientos treinta y cuatro euros).

Vista la Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaria de Estado de
cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de
solicitudes, las condiciones para la tramitación y la justificación de los recursos

librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto
Ley 9/2008, de 28 de noviembre.

Por todo lo expuesto, el Alcalde-Presidente eleva a la consideración del Pleno
la adopción del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Aprovar la realización de todas y cada una de las inversiones de
las obras proyectadas que se señalan a continuación y solicitar, con los requisitos
establecidos en el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre y la Resolución de
9 de diciembre de 2008, la inclusión en el Fondo Estatal de Inversión Local, de las
siguientes obras:

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

CABLEADO DE NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE GALILEA

CABLEADO SOBRE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE GALILEA

COLOCACIÓN DE NUEVAS FAROLAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RESTITUCIÓN
DE ALCORQUES EN VIALES PÚBLICOS DE GALILEA
MEJORA Y SECTORIZACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA
POBLACIÓN DE PUIGPUNYENT

MEJORA Y SECTORIZACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA

POBLACIÓN DE GALILEA

RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y DE TECHOS DE
LA CASA DE CULTURA
MEJORA Y ADECUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE LA SALA DE

ACTOS DE LA CASA DE CULTURA

SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA SALA DE ACTOS DE LA CASA DE

CULTURA

REHABILITACIÓN DEL ESCENARIO DE LA SALA DE ACTOS DE LA CASA DE

CULTURA

INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJANTES DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
EN CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO Y CASA DE CULTURA

REHABILITACIÓN DE BANCAL DE CONTENCIÓN EN EL CAMÍ DES PINS (VIAL
PÚBLICO) DE GALILEA

ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
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SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde y al Sr. Secretario para que presenten las
correspondientes solicitudes en los términos y con las condiciones establecidas en
el artículo 5 del Real Decreto- Ley, en relación con el artículo 3 de la Resolución de
9 de diciembre de 2008
Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels membres presents i majoria
absoluta dels membres de dret s'acorda aprovar la proposta anteriorment
transcrita.

En el debat previ es produeixen les següents intervenèions:
Per part del Batie President es manifesta que amb la presentació d'aquests
projectes s'intentarà fer un repartiment equitatiu amb gent de Puigpunyent per dur
a terme la seva execució.

S'han seleccionat els projectes que l'equip de govern ha considerat que són els més
necessaris ja que hi havien 25 a 30 projectes més.
Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que, els criteris que
s'han tingut en consideració per seleccionar els projectes són criteris que s'havien
de considerar ja que es tracta de projectes concrets i s'intenta lluitar contra l'atur,
per tant els hi pareix que en general els projectes compleixen amb els objectius i
per tant votaran a favor de tots excepte, el de la planta de compostatge ja que és
una obra molt recent, i troben que una errada del que s'havia de fer, segons les
NNSS mai es pot solventar amb un tipus d'oportunitat com aquesta.

Sap que hi ha hagut reunions per tal d'elaborar les memòries i els hi agradaria que
en altre ocasió es tingui en consideració el seu grup polític per tal de participar més
activament i presentar idees.

Per part del Sr. Batie li anima a que participin ja que pensa que si aquesta mesura

funciona, pot ser que es faci un altre fons estatal d'inversió local, i per això ells
podrien participar activament.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es vol deixar constància que el
seu recolzament d'avui amb el vot favorable suposi recolzament d'actuacions

posteriors, com per exemple les adjudicacions directes de contractes menors.

Per part del Sr. Batie es proposa que es facin dos acords, un que seria per
unanimitat respecte als projectes presentats, i un altre que seria només amb el
recolzament de la majoria absoluta dels membres presents, per sol·licitar les obres
del projecte relatiu a la nau de compostatge.

2n/2n- APROVACIÓN REALIZACIÓN INVERSIONES OBRAS PROYECTADAS
EN LA CUBIERTA DE LA NAVE DE COMPOSTAJE MUNICIPAL Y SOLICITUD
DE INCLUSIÓN EN EL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

Por el Alcalde - Presidente se da cuenta y lectura a la propuesta suscrita en

fecha 15 de enero de 2009, la cual dice así:

Visto el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean

un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la
dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios
para atender a su financiación; que en un artículo 1 regula el objeto y en el artículo
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3 las obras financiables.

Vista la Disposición Adicional Primera del Real Decreto- Ley que establece
los criterios de reparto del Fondo Estatal de Inversión Local, en relación con la tabla
hecha pública por el Ministerio de Administraciones Públicas, al municipio de
Puigpunyent le corresponde una financiación máxima por importe de 301.234 euros

(Trescientos un mil doscientos treinta y cuatro euros).

Vista la Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaria de Estado de
cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de
solicitudes, las condiciones para la tramitación y la justificación de los recursos
librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto
Ley 9/2008, de 28 de noviembre.

Por todo lo expuesto, el Alcalde-Presidente eleva a la consideración del Pleno
la adopción del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Aprovar la realización la inversión de la obra proyectada TEJADO
DE CUBIERTA DE LA NAVE DE COMPOSTAJE MUNICIPAL y solicitar, con los requisitos
establecidos en el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre y la Resolución de
9 de diciembre de 2008, la inclusión en el Fondo Estatal de Inversión Local.

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde y al Sr. Secretario para que presenten las
correspondientes solicitudes en los términos y con las condiciones establecidas en
el artículo 5 del Real Decreto- Ley, en relación con el artículo 3 de la Resolución de
9 de diciembre de 2008

Sotmès l'assumpte a votació i per cinc vots a favor (S), corresponents als
representants dels grups polítics municipals PSOE (3), i PI (2), i dos vots en contra
(2), corresponents als representants del grup polític municipal PP, s'acorda aprovar
la proposta anteriorment transcrita.

En el debat previ no es produeixen intervencions.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Batie President aixeca la sessió,
quan són les quinze hores, i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi
la Secretaria de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El batle President
I

La Secretària Irlterventora
i
.

Joan FERRÀ MARTORELL
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ACTA DE lA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE
lA CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA
QUATRE DE FEBRER DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió: 2 .

Dia: 04 de febrer de 2009.
Hora: de 14 hores i 30 minuts a 15 hores.
Lloc: Sala de Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent.
H i assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTORELL, president
Sr. Miquel Ramon Matas (PSOE)
Sr. Jaume Pujol Vich (PSOE)
Sr. Antoni Marí Ensenyat (PSOE)
Sra. Petra M. Valero Gonzàlez (PI)
Sr. Antonio Deudero Mayans (PP)
Sra. Ma Teresa Pons Picó (PP)

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora

Han excussat la seva assistència la Sra. Margalida Sureda Moranta (PSOE) i Sra.
Margalida M. Morey Matas (PI)

ORDRE DEL DIA:

Ir} DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE lA SESSIÓ

2N} APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL ANY 2006

3R} SOl·LICITUD SUBVENCIÓ Al CONSEll SUPERIOR D'ESPORT PER DUR
A TERME El PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE COBERTA DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

4T} APROVACIÓ líNIA D'AJUDES PER PALIAR ELS DANYS DELS
TEMPORALS DEL MES DE GENER DE 2009

DESENVOLUPAMENT DELS ACORDS:

lR}DEClARACIÓ D'URGÈNCIA DE lA SESSIÓ:

Per part del Sr. Batie President es justifica la urgència de la sessió en el sentit
d'afirmar que per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears s'han fet
dos requeriments per tal de que es procedeixi a la major brevetat possible a
l'aprovació del Compte General de l'any 2006, i tota vegada que la documentació
del Compte General es troba complimentada, s'estima convenient procedir a la seva
aprovació per part del Ple de la Corporació per continuar amb la resta del
procediment establert per finalment lliurar el Compte General a la Sindicatura de
Comptes.

Respecte a la resta d'assumptes que formen l'ordre del dia del present Ple, es
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justifica la urgència en el sentit d'afirmar que tant l'acord relatiu a la sol·licitud de
la subvenció que es vol instar al Consell Superior d'Esports, com l'aprovació de la
línia d'ajudes per a paliar els danys ocassionats pel temporal, són assumptes que
s'ha d'executar amb una certa urgència.

Sotmesa la urgència a votació i per majoria absoluta dels membres de dret
unanimitat dels presents, s'acorda declarar la urgència de la sessió.

2N) APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL ANY 2006

"Pel Sr Batie President es dóna compte i lectura de la proposta d'acord subscrita
pel Regidor d'Hisenda en data 2 de febrer de 2009, la qual diu així:

Vist el Compte General format de l'exercici 2006, juntament amb tota la seva

documentació annexa, segons la legislació vigent

Vist l'informe d'Intervenció emès sobre el mateix Compte.

Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se
reclamacions, objeccions a observacions, sense que consti que s'hagi presentat cap

al·legació, objecció a observació al respecte, segons consta en el certificat de

Secretaria.

Atès l'informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb

l'establert en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases

del règim local, es proposa al Ple de la Corporació Local que prengui el següent

ACORD

PRIMER. Aprovar el Compte General de l'exercici 2006, el qual es conté en

suport informàtic i s'incorpora al present expedient.

SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que

l'integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com s'estableix en l'article

212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels assistents i majoria absoluta dels
membres de dret d'aquest òrgan s'acorda aprovar la proposta transcrita més
amunt.

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que ja era hora

d'aprovar el Compte General de l'exercici 2006, que la Sindicatura de Comptes hagi
de requerir a l'Ajuntament per aquest tema és negatiu. S'agraeix la feina feta per la

Secretaria Municipal i es demana que no es convoquin aquests tipus de sessions

plenaries per adoptar aquests acords a requerlmentdel Síndic de Comptes.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que hi ha Ajuntaments que no han

presentat el Compte General de l'exercici 2005, l'Ajuntament no tenia Interventor i

no és culpa dels polítics, nomès hi ha una persona del Consell de Mallorca que dona

suport als Ajuntaments en aquesta matèria i ara el Consell i Govern han fet una

aposta forta i haurà més personal tècnic per donar recolzament en aquest sentit.

3R) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL CONSELL SUPERIOR D'ESPORT PER DUR
A TERME EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE COBERTA DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

" Per part del Sr. Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita la qual diu
així:

Atès que s'ha obert el termini per sol·licitar les subvencions en matèria d'esport al
Consell Superior d'Esports.

Atès que per part d'aquest Ajuntament existeix un projecte per dur a terme
l'execució de les obres de construcció de la coberta del poliesportiu municipal de
Puigpunyent.

Atès que dins la sol·licitud d'aquesta ajuda, com a requissit prèvi es demana
l'existència d'un compromís adoptat per l'Ajuntament respecte a cobrir el
finançament que no sigui subvencionat pel Consell Superior d'Esports, mitjançant
aquesta línia d'Ajudes.

Atès que al vigent pressupost hi existeix una partida pressupostària destinada al
Poliesportiu Municipal per import de 20.000 euros, així com, la possibilitat d'idear
noves fòrmules a mecanismes per augmentar els doblers destinats a aquesta
finalitat.
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El Batie President proposa al Ple de la Corporació Local que prengui el següent

ACORD:

PRIMER.- Sol·licitar la línia de subvencions per dur a terme les obres de
construcció de la coberta del poliesportiu municipal, segons la convocatòria de
subvencions del Consell Superior d'Esports, adoptant el compromís de destinar

l'import de la partida pressupostària destinada al Poliesportiu Municipal
contemplada al pressupost de l'any 2009, la qual té- un import de 20.000 euros,
per cobrir la despesa no subvencionada que en el seu cas resulti de la concessió de
la subvenció sol·licitada.

Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels assistents i majoria absoluta dels
membres de dret d'aquest òrgan s'acorda aprovar la proposta transcrita més
amunt.

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que la Conselleria fa una inversió dins el solar de
l'escola, i hi ha un projecte fet al solar de la pista, hi ha els fonaments fets, és una

ajuda que demana la Comunitat Autònoma pero el projecte ho ha fet l'Ajuntament i
es demana aprovar el compromís, no es sap el cost, la Conselleria encara no ens ha
dit quina és la seva inversió esportiva.

Ens subvencionen el 25% deñ cost de tot el projecte, si bé no nomès en aquest
projecte s'inclou la coberta.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana que quin serà el
barem dins el qual estem, per calcular més o manco el cost que serà.

Per part del Batie es respon que no es sap.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que no tenen idea però que dependrà de
dues coses:

1a.- En poc temps sabrem lo que la Conselleria ha invertit.
2n.- No tenim idea del cost, però volem expressar aquí que com nosaltres no ho
demanarem directament, tenim per destinar a aquest projecte 20.000 euros de la
partida del pressupost per al Poliesportiu Municipal, tenint present que hi ha al

Poliesportiu tres tipus d'inversió:

1) La del Pla d'Inversió Estatal (mur) no és esportiva però és imprescindible.
2) Hi ha altres projectes que són de pista poliesportiva i de camp de futbol de

gespa ( aquest no hi ha cap previssió de subvenció) i considerem que és
més justa la inversió en una pista coberta que a una camp que ja es poden
fer conses que arribin a més esports i més gent.

Quan tinguem coneixement dels doblers que s'atorguin, serà el moment de
veure si podem assumir el cost, i dependrà de les circumstàncies.
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Per part del Sr. Batie es manifesta que sempre hi ha la possibilitat de negociar
construir per parts i fases per això ha d'haver un compromís.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana si no surtirà una

barbaritat de doblers.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que no es pot dir ja que pot estar
relacionat amb el període.

Per part del Sr. Batie es respon que s'aprova el compromís de desprès en el Ple
aprovar la despesa, però volem expressar aquí que com nosaltres no ho demanem,
que tenim per destinar a aquesta finalitat 20.000 euros amb càrrec a la partida del
pressupost de l'any 2009, no comprometem la estabilitat pressupostària, no

endeutar-nos amb xifres elevades i tornar a dur-ho a ple per debatre-ho.

4t) APROVACIÓ D'AJUDES PER PALIAR EL TEMPORAL DEL MES DE GENER
DE 2009

Per part del Batie President es dóna compte de la proposta subscrita en data 3 de
febrer la qual diu així:

Atès que a la sessió ordinària del ple de la Corporació Municipal celebrada el dia 27
de gener, una vegada finalitzats els assumptes inclosos a l'ordre del dia i
mitjançant el Torn d'Urgència el Batie President, va proposar al Ple de la Corporació
Local l'adopció d'un acord relatiu a la iniciació d'un estudi per procedir a establir
una línia d'ajudes a tots els veïnats que tinguin immobles afectats pel temporal
ocorregut al passat mes de gener de 2009.

Atès que aquesta proposta va ser acceptada per unanimitat dels membres de dret i
presents a la sessió abans esmentada.

Atès que aquesta línia d'ajudes es trobava adreçada a compensar amb quantitat
idèntica a la quantitat abonada per taxa per llicència d'obres i per Impost de
Construccions i Obres que hagin de suportar els sol·licitants de les llicències d'obres
que es demanin per reparar els danys ocasionats pel temporal del passat mes de
gener, motiu pel qual en compliment de l'acord adoptat s'han establert dos línies
d'estudi:

a) Modificació de les ordenances: sent el resultat que a tenor del que disposa el
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el
Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, és impossible establir
bonificacions i exempcions per al pagament de les taxes i impost que es

generen pels conceptes abans assenyalats, sense que sigui possible introduir
cap modificació en aquest sentit a les ordenances fiscals municipals
corresponents.

b) Aprovació de subvencions que atorgarà l'Ajuntament per import equivalent
al valor que suposa la recaptació de la taxa de llicència d'obres i ICIO
segons el pressupost de l'obra en cada cas aportat amb la sol·licitud de
llicència d'obres: sent el resultat d'aquest estudi que si no hi existeix
consignació pressupostaria per aquest concepte al pressupost municipal no

es pot concedir cap subvenció.
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Davant aquests fets i amb el propòsit de donar compliment a la voluntat del
Consistori Municipal, i dins el marc de la legalitat vigent, es troba que el
plantejament de les ajudes que es volen atorgar als perjudicats per aquest
temporal fa necessari l'adopció d'un acord pel ple de la corporació local mitjançant
aquest òrgan adquireix la volumtat d'atorgar una ajuda equivalent al 3,75% del
pressupost que en cada cas es preseti per part dels propietaris afectats pel
temporal, prèvia la comprovació de la veracitat de les dades i documents
presentats pels mateixos i sense perjudici de què es puguin dur a terme visites
d'inspecció per part dels Serveis Municipals per comprovar els extrems indicats pels
particulars.

Per l'abans exposat es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar una línia d'ajudes adreçada a paliar els danys ocassionats amb
motiu dels darrers temporals que han tingut lloc al mes de desembre de 2008 i mes
de gener de 2009, consistint l'ajuda en atorgar un 3,75% del valor de l'execució
material de les obres a cada un dels propietaris afectats pels temporals abans
esmentats que demanin el permís d'obres corresponent per dur a terme les obres
de reparació dels immobles que en cada cas pertoquin, prèvia les comprovacions
que aquest Ajuntament estimi oportunes.

Sotmès l'assumpte a votació i per majoria absoluta dels membres de dret i
presents: 4 vots a favor corresponents als representats del grup polític municipal
PSOE, 1 vot a favor corresponent a la representant del grup polític municipal PI, 1
vot a favor corresponent al Portaveu del grup polític municipal PP i una abstenció
corresponent a la representant del grup polític municipal PP, s'acorda aprovar la
proposta anteriorment transcrita.

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part de la representant del grup polític municipal PP Sra. Pons es manifesta que
si aquestes ajudes nomès van dirigides al temporal del mes de gener de 2009, o
tambè comtempla els danys ocassionats pel temporal del mes de desembre de
2008.

Per part del Sr. Batie. es manifesta que s'havia parlat del temporal de vent però no
de les inundacions, de totes formes es troba que es poden contemplar totes dues a
la mateixa línia d'ajuda.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie President aixeca la sessió, quan
són les quinze hores, i s'estén la present acta, que autori a i signa amb mi la
Secretaria de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL Ana
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA
QUATRE DE FEBRER DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió: 3 .

Dia: 04 de febrer de 2009.
Hora: de 15 hores a 15 hores i 30 minuts.
Lloc: Sala de Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTORELL, president
Sr. Miquel Ramon Matas (PSOE)
Sr. Jaume Pujol Vich (PSOE)
Sr. Antoni Marí Ensenyat (PSOE)
Sra. Petra M. Valero Gonzàlez (PI)
Sr. Antonio Deudero Mayans (PP)
Sra. Ma Teresa Pons Picó (PP)

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora

Han excussat la seva assistència la Sra. Margalida Sureda Moranta (PSOE) i Sra.
Margalida M. Morey Matas (PI)

ORDRE DEL DIA:

Ir) DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

2N) SOL·L1CITUD AL CONSELL DE MALLORCA RESPECTE A L'ABONAMENT
DE QUANTITATS PENDENTS EN CONCEPTE D'IVA NO DEDUIBLE DE LES
OBRES SUBVENCIONADES PEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE L'ANY 2003

DESENVOLUPAMENT DELS ACORDS:

lR)DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE LA SESSIÓ:

Per part del Sr. Batie President es justifica la urgència de la sessió en el sentit
d'afirmar que per part d'aquest Ajuntament es té coneixement de l'existència d'una
quantitat pendent d'abonament pel Consell de Mallorca, la qual, si bé s'ha posat en
diverses ocasions en coneixement de la esmentada Administració, no hi consta que
s'hagi sol·licitat formalment el seu abonament.

Per aquest motiu, es troba necessari dur a terme l'adopció d'aquest acord a la
major brevetat possible amb la finalitat d'aconseguir que es faci efectiu el
pagament de la quantitat pendent d'abonament, sent el concepte una part del IVA
de les obres que s'executaren incloses al Pla d'Obres i Serveis del Consell de
Mallorca any 2003, referents a la dotació d'aigua i clavegueram del nucli de Galilea.

Sotmesa la urgència a votació i per majoria absoluta dels membres de dret i
unanimitat dels presents, s'acorda declarar la urgència de la sessió.

2N) SOL·L1CITUD AL CONSELL DE MALLORCA RESPECTE A L'ABONAMENT
DE QUANTITATS PENDENTS EN CONCEPTE D'IVA NO DEDUIBLE DE LES



GOVERN DE LES I LLES BALEARS

OBRES SUBVENCIONADES PEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE L'ANY 2003

"Pel Sr Batie President es dóna compte i lectura de la proposta d'acord subscrita
pel Regidor d'Hisenda en data 4 de febrer de 2009, la qual diu així:

Atès que a l'any 2003, el Consell de Mallorca va resoldre en favor de l'Ajuntament
de Puigpunyent, declarar inclosa dins el Pla d'Obres i Serveis la execució de les

obres de dotació d'aigua potable i clavegueram de Galilea, la qual tenia un caràcter

plurianual.

Atès que les esmentades obres que es varen adjudicar per un import de

1.623.093,10 euros, sent la quantitat subvencionada pel Consell de Mallorca

equivalent al 80% del cost de l'obra, així com el 80% del IVA no deduïble generat

per l'execució de l'obra.

Atès que al present assumpte, per part de la Cap de la Dependència Regional de

Gestió Tributària de l'Agència Tributaria de Palma de Mallorca, en data 25 de

setembre de 2006 es va emetre una proposta de liquidació provisional que es va

elevar a definitiva notificant-se a l'Ajuntament de Puigpunyent mitjançant RGE

número 1350 de data 24 d'octubre de 2006, relativa al impost sobre el valor afegit
de l'exercici 2005, i en la qual es posa de manifest que "según la documentación

aportada por el Ajuntament referente a las obras de canalización de aguas y

alcantarillado, sólo el 43% de éstas originan el derecho a la deducción (art 7.8 Y 94

de la Ley 37/92 del IVA)."

Atès que segons la esmentada resolució el percentatge del IVA no deduïble

ascendeix al 57% del import total del IVA generat per l'execució de l'obra

subvencionada.

En base a aquests fets, i a la vista de l'informe emès pel Tresorer Municipal a la

vista de les dades obrants al departament de comptabilitat d'aquest Ajuntament,
resulta que el 80% del cost de les obres ascendeix a la quantitat de 1.221.461,47
euros, els quals es reparteixen de la següent forma:

- El 80% de la base que ascendeix a la suma de 1.119.374,55 euros,
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- El 80% del 57% del IVA no deduïble ( i per tant que representa un cost per

l'Ajuntament de Puigppunyent), ascendeix a la quantitat de 102.086,91 euros.

Atès el Consell de Mallorca a data d'avui i en concepte de subvenció per l'execució
de la esmentada obra, ha abonat a l'Ajuntament de Puigpunyent la quantitat de

1.126.292,48 euros, restant una diferència pendent de cobrament a favor de

l'Ajuntament de Puigpunyent que ascendeix a la suma_de 95.168,99 euros.

Per tot això, el regidor d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació Local que prengui
el següent

ACORD:

PRIMER.- Declarar que existeix la quantitat pendent de pagament per part del

Consell de Mallorca a l'Ajuntament de Puigpunyent, la qual ascendeix a la

expressada suma de NORANTA-CINC MIL CENT SEIXANTA-I-VUIT EUROS AMB

NORANTA-I-NOU CÈNTIMS D'EURO (95.168,99 euros), en concepte del 80% del

57% del IVA no deduïble relatiu al cost d'execució de les obres municipals de

dotació d'aigua i clavegueram de Galilea incloses dins el Pla d'Obres i Serveis del

Consell de Mallorca de l'any 2003

SEGON. Notificar la present resolució i requerir al Consell de Mallorca, perquè,
fetes les comprovacions oportunes, procedeixi a l'abonament de la quantitat
indicada en favor de l'Ajuntament de Puigpunyent, mitjançant transferència

bancària a qualsevol dels comptes corrents de les Entitats Bancàries titularitat el

Ajuntament de Puigpunyent i que són els que a continuació es detallen:

SA NOSTRA 2051 0079 33 1004490480

LA CAIXA 2100 4397 190200001579

Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels assistents i majoria absoluta dels
membres de dret d'aquest òrgan s'acorda aprovar la proposta transcrita més
amunt.

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Regidor d'Hisenda es fa una detallada explicació de la proposta i de

l'assumpte en qüestió el qual està recollit a la proposta, si bé s'assenyala que el

motiu del no pagament per part del Consell de Mallorca d'aquesta quantitat de
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doblers es fonamenta en una discrepància entre els tècnics de l'esmentada

Administració, la qual en té coneixement de l'existència d'aquella deute.

Per part del Portaveu del grup polític municipal es demana si l'expedient que es va

incoar per l'Agència Tributària ja es troba liquidat.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que sí es troba liquidat.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie President aixeca la sessió, quan
són les quinze hores i trenta minuts, i s'estén la present acta, que autoritza i signa
amb mi la Secretaria de la Corporació Municipal, la qual cosa' certifico.

El Batie, La Secretaria Inte entora Municipal

An:M�STROJoan FERRÀ MARTORELL
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-SET DE
FEBRER DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió: 4
Dia: 27 de febrer de 2009.
Hora: de 20 hores 34 minuts a 21 hores i 47 minuts.
Lloc: Sala de Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTORELL, president
Sr. Miquel Ramon Matas (PSOE)
Sra. Margalida Sureda Moranta (PSOE)
Sr. Jaume Pujol Vich (PSOE)
Sr. Antoni Marí Ensenyat (PSOE)
Sra. Petra M. Valero Gonzàlez (PI)
Sra. Margalida M. Morey Matas (PI)
Sr. Antonio Deudero Mayans (PP)
Sra. Ma Teresa Pons Picó (PP)

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora

ORDRE DEL DIA:

ir) SECRETARIA:

1r/1r APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 23 DE DESEMBRE DE 2008.

2n) BATLIA

2n/1r.- DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE L'ACTIVITAT PRIVADA AMB EL
CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. ANTONI MARÍ ENSENYAT

3r) INTERVENCIÓ:

3r/1r.- RECTIFICACIÓ ACORD APROVACIÓ DEL COMPROMÍS DE DESPESA
PLURIANUAL RELATIU AL PRÈSTEC SUBSCRIT PEL CONSORCI D'AIGÜES DE
PUIGPUNYENT

3r/2n.- ESMENA ERRORS MATERIALS ORDENANÇA MUNICIPAL DEL IMPOST DE
BENS IMMOBLES, I ORDENANÇA MUNICIPAL DEL IMPOST DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA I MOTOR

3r/3r.- DACIÓ COMPTE DE L'ESTAT DE RECAPTACIÓ

4t)URBANISME:
4t/1r.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DELIMITACIÓ DE FINQUES DE LA UNITAT U
A 8 DE PUIGPUNYENT

5è) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN
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ACORDS DE JUNTES DE GOVERN CELEBRADES DES DEL DIA 20 DE GENER DE
2009 A DIA 4 DE FEBRER DE 2009 AMB DOS INCLOSES.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 46/2009 AL 98/2009 AMB DOS INCLOSOS

6È)TORN D'URGÈNCIA

7È) PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Ir) SECRETARIA:

Ir/Ir APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 23 DE DESEMBRE DE 2008.

Pel Batie es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió ordinària
celebrada en data 23 de desembre de 2008, i una vegada sotmès l'assumpte a

votació i per unanimitat dels membres de dret i presents s'acorda aprovar l'acta
esmentada.

En aquests moments quan són les vint hores i quaranta minuts el Regidor del grup
polític municipal PSOE Sr. Antoni Marí s'absenta de la taula de debat i votació de la
sessió plenaria per tal de no formar part de la mateixa ja que enten que l'assumpte
a tractar té relació directa amb ell.

2n) BATLIA

2n/lr.- DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE L'ACTIVITAT PRIVADA AMB
EL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. ANTONI MARÍ ENSENYAT

Pel Batie es dóna lectura de la proposta subscrita en data 21 de febrer de 2009, la
qual diu així:

"Atès que per part del Regidor Sr. Antoni Marí Ensenyat el qual percep una
retribució per dedicació exclussiva com a Regidor, s'està desenvolupant l'exercici
d'una activitat privada, sent la norma general la permissió d'aquesta combinació.

Atès que per això es fa precís que el Regidor sol·liciti el reconeixement de
compatibilitat de l'activitat privada que preten exercir, amb el càrrec que ostenta en
dedicació exclussiva.

Atès l'informe emès per la Secretaria Interventora Municipal, el procediment
legalment establert i les causes que permetrien apreciar la compatibilitat
esmentada

Atès que la resolució motivada reconeixent-se la compatibilitat, en el seu cas,
s'haurà de dur a terme pel Ple de la Corporació Municipal,

Atès que per part de la comissió informativa d'assumptes generals s'ha dictaminat
favorablement l'esmentada proposta.
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ACORD:

PRIMER.- Declarar i reconèixer la compatibilitat al Sr. Antoni Marí Ensenyat pel
desenvolupament en règim de dedicació exclusiva del càrrec de Regidor, i l'exercici
de l'activitat privada de menescal, amb les condicions i de conformitat a l'establert
a la normativa específica local que resulta d'aplicació.

SEGON.- Incloure el present acord així com, la declaració corresponent i resta de
documentació,al Registre d'Interessos del Càrrecs Electes d'aquest Ajuntament, per
al general coneixement i efectes oportuns.

Sotmès l'assumpte a votació i per majoria absoluta dels membres de dret i presents
corresponents al representants dels grups polítics municipals PSOE (4), PI (2) i 2
vots en contra corresponents als representats del grup polític municipal PP ,

s'acorda aprovar la proposta transcrita més amunt, vots a favor.

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:
Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que avui ha cridat a

l'ajuntament per tal de què li fos facilitat l'informe emès per la Secretària Municipal
el qual no se li ha donat, així com, que ha presentat una moció per tractar a la via
d'urgència motiu pel qual si aquest assumpte no es canvia dins de l'ordre del dia
d'aquesta sessió la seva moció d'urgència no tindrà cap sentit.

Es fa constar que a part de què es tingui accès a la documentacio i de què no se li
hagi donat l'informe demanat, el grup polític municipal PP manté un criteri tècnic i
jurídic que és el següent:

Formalment, no pot ser mai que se li reconegui una dedicació exclusiva a un

Regidor que a data d'avui compatibilitza una activitat privada amb el seu càrrec
públic i aquesta situació no està encara aprovada.

S' ha demanat un certificat el qual s'ha donat aquests dies i no hi consta que s' hagi
demanat cap compatibilitat.
Respecte als criteris jurídics, al Manual del Concejal la dedicació exclussiva ha de
respectar una sèrie de criteris formals tal com una aprovació de reglament orgànic
municipal, contingut del lloc i causes, sou. Aquests criteris no s'han complit i per
tant s'enten que és contrari a llei donar per bona aquesta compatibilitat, I'espèrit de
la llei que es vol deixar de costat, únicament permet la compatibilitat amb la
docencia de manera excepcional.
Per part del Portaveu del Grup Polític municipal es fa una exhaustiva explicació
respecte a les referències legals a les quals fonamenta el vot contrari a l'aprovació
del present acord, així com, es citen els exemples dels Ajuntaments de Elche i
Alicante.
Es manifesta que no es pot compatibilitzar un dedicació exclusiva dels ciutadans per
a una persona que faci activitats privades, només s'estableixen les excepcions
vigents, no es pot fer una apreciació d'un criteri de fora d'horari, si tenim una

persona que assumeix la dedicació exclusiva justificada pels veins del poble ,no és
de rebut que es faci un criteri d'horari anàleg a l'horari d'un funcionari, si una

persona es presenta al càrrec de regidor ha de fer de regidor i no es pot fer una

aplicació analògica per a aquesta situació.
La moció presentada per urgència anava en aquesta línia, la Direcció
d'Administracions Públiques hauria de pronunciar-se i per tant proposam que no es
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segueixi el criteri de la Secretària Municipal la qual fa feina a un municipi i per tant
es deu al poble i a l'equip de govern, s'ha de demanar un informe a la Comunitat
Autònoma.
Per part del Sr. Batie es respon que s'han bassat a l'informe municipal que hi
consta a l'expedient i es remet a l'informe abans esmentat.
Per part del Portaveu del grup polític municipal PSOE es manifesta que respecte a la
justificació donada pel Portaveu del grup polític municipal PP en la seva intervenció,
manifesta que precisament a la mateixa no hi ha cap criteri, ja que no s'ha llegit
l'expedient el qual es troba a l'Ajuntament al seu abast.
Ahir a la Comissió Informativa del Consell de Mallorca, dels tres punts el Partit
Popular vota a favor i dos d'ells són compatibilitats, aquestes lleis i artícles que
s'han esmentat a la intervenció del Portaveu del grup polític municipal PP s'haurien
d'explicar als seus membrwes del grup polític.
Voten en contra a pesar dels informes favorables i posa en dubte la imparcialitat
de la Secretària Municipal afirmant que es deu a l'equip de govern, això no s'ha de
debatre al plenari s'ha d'anar al jutjat, ja que mai s'ha posat en dubte la capacitat
del Secretari, mai s'ha atacat als treballadors, tothom que es dedica a la política
sap que és circunstancial i per tant irracional a cap lloc de Mallorca s'ha vist això.
Per altra banda, dir que eviten un ingrès a l'Ajuntament, si no tenim un regidor en

dedicació exclusiva ha de pagar el sou l'Ajuntament
Tot l'exposat pel Portaveu en cap ocassió s'ha posat en qüestió la feina feta pels
regidors de l'equip de govern, i això és una gran notícia.

Una vegada finalitzat el tractament del present assumpte quan són les vint hores
s'incorpora a la taula el Regidor Sr. Antoni Marí.

3r) INTERVENCIÓ:

3r/lr.- RECTIFICACIÓ ACORD APROVACIÓ DEL COMPROMÍS DE DESPESA
PLURIANUAL RELATIU AL PRÈSTEC SUBSCRIT PEL CONSORCI D'AIGÜES DE
PUIGPUNYENT

Pel Sr. Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor d'Hisenda
la qual diu així:

Atesa la necessitat de rectificar l'acord adoptat en la sessió ordinària del Ple
de la Corporació Municipal celebrada en data 27 de gener de 2009, ja que les
xifres incloses dins el compromís de despesa plurianual que vol adoptar
l'Ajuntament de Puigpunyent, per sufragar el 50% de totes les despeses i
amortitzacions del prèstec que es puguin produir des de la seva formalització per
part del Consorci d'Aigües de Puigpunyent, per dur a terme el projecte "millora de
l'abastiment de l'aigua potable al nucli urbà de Son Serralta (tm de Puigpunyent),
són erronies.

Atès l'informe emès per la Secretaria i d'Intervenció en relació a

l'autorització d'una despesa plurianual.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Asumptes Generals,
el Regidor d'Hisenda proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD
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PRIMER. Deixar sense efecte l'acord de compromís de despesa plurianual,
per als exercicis 2009-2020, adoptat pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
ordinària celebrada en data 27 de gener de 2009, ja que les quantitats
especificades són errònies.

SEGON. Adoptar el compromís de sufragar a parts iguals, amb la Comunitat
Autònoma de les illes Balears, totes les despeses i amortitzacions del préstec que
es puguin produir des de la seva formalització per part del Consorci d'Aigües de
Puigpunyent, amb l'objecte de dur a terme el projecte "millora de l'abastiment de
l'aigua potable al nucli urbà de Son Serralta (tm de- Puigpunyent), autoritzant-se
una despesa plurianual, per als exercicis 2009-2020, per un import total de
106.127,14 euros.

D'acord amb el següent règim financer:

ANY 2009 2010 2011 2012
DESTI CANALITZACIO CANALITZACIO CANALITZACIO CANALITZACIO

AIGÜES SON AIGÜES SON AIGÜES SON AIGÜES SON
SERRALTA SERRALTA SERRALTA SERRALTA

PARTIDA 441-62301 441-62301 441-62301 441-62301
IMPORT 2712.33,00 € 3600 00 e 11.600 00€ 11.248,88€

ANY 2013 2014 2015 2016
DESTI CANALITZACIO CANALITZACIÓ CANALITZACIO CANALITZACIO

AIGÜES SON AIGÜES SON AIGÜES SON AIGÜES SON
SERRALTA SERRALTA SERRALTA SERRALTA

PARTIDA 441-62301 441-62301 441-62301 441-62301
IMPORT 10.880,01 € 10.520,00 e 10.160,00 e 9.804,94,00 e

ANY 2017 2018 2019 2020
DESTI CANALITZACIO CANALITZACIO CANALITZACIO CANALITZACIO

AIGÜES SON AIGÜES SON AIGÜES SON AIGÜES SON
SERRALTA SERRALTA SERRALTA SERRALTA

PARTIDA 441-62301 441-62301 441-62301 441-62301
IMPORT 9.440,00 e 9.080,00 € 8.720,00 € 8.360,98 €

IMPORT TOTAL: 106.127,14 euros.

SEGON. Dotar la partida 441-62301 d'aquest exercici amb 2712,33 euros,
amb càrrec a la partida 360 00, per fer front a la primera anualitat.

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

No es produeix cap intervenció abans de l'adopció de l'acord.

3r/2n.- DACIÓ COMPTE ESMENA ERRORS MATERIALS ORDENANÇA
MUNICIPAL DEL IMPOST DE BENS IMMOBLES, I ORDENANÇA MUNICIPAL
DEL IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA I MOTOR

Per part del Sr. Batie es dóna compta que a l'anunci publicat el passat dia 30 de
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desembre en el BOIB en el qual es publicaren les ordenances municipals relatives al
l'impost sobre béns immobles, a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i a

l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus sòlids
urbans, es varen produir uns errors materials que s'han de subsanar, i per això
comunica als presents que s'enviarà un nou anunci al BOIB en el qual es recolliran
els següents:
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus sòlids
urbans:
Hi ha quatre articles que estan com a "article 7", per la qual cosa l'article relatiu a

la quota tributària, ha de ser "Article 8"; l'article en el qual es recullen les mesures

d'incentiu en la millora de la recollida i tractament de-residus sòlids urbans, passa a

ser "Article 9"; l'article sobre la meritació serà "Article lO"; seguint aquest ordre
l'article 8 és "Article lO" i l'article 9 ha de dir "Article 11".

- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica:
A l'article 9 on diu: " La modalitat d'aquest pagament fraccionat serà trimestral. En

aquest cas, la Recaptació girarà les fraccions al cobrament els dies 15 de març, 15
de juny, 15 de setembre i 15 de desembre." , ha de dir: " La modalitat d'aquest
pagament fraccionat serà trimestral. En aquest cas, la Recaptació girarà les
fraccions al cobrament els dies 15 de març, 15 dé juny, 15 de setembre i 15 de
novembre."

- Ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns immobles".
En aquest cas també hi ha dos articles 11, per la qual cosa la numeració dels
articles a partir d'aquest variarà en un punt.
A l'article 16, on diu: " La modalitat d'aquest pagament fraccionat serà trimestral.
En aquest cas, la Recaptació girarà les fraccions al cobrament els dies 15 de març,
15 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre.", ha de dir" La modalitat d'aquest
pagament fraccionat serà trimestral. En aquest cas, la Recaptació girarà les
fraccions al cobrament els dies 15 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 de
novembre.

Per part del Sr. Batie una vegada finalitzada l'explicació del contingut de les
esmenes detectades, es manifesta que durant el període d'expossició pública
d'aquestes ordenances fiscals el grup polític municipal PP no ha fet cap al-leqacíó,
aportació, esmena ...

3r/3r.- DACIÓ COMPTE DE L'ESTAT DE RECAPTACIÓ

Per part del Regidor d'hisenda es dóna compte de l'estat de recaptació municipal
respecte a la taxa de residus, amb motiu de l'apreciació política del grup polític
municipal PP, el qual va utilitzar això com un argument polític i va sortir en defensa
dels que no paguen i són morosos. No és normal que es defensi als morosos, s'ha
fet al debat del Consell de Mallorca, en el qual es va argumentar que un productor
singular havia passat de pagar de 480 a 800 euros, donant-se el cas de què aquest
productor singular era únic motiu pel qual va ser fàcil la seva identificació i vaig
observar que aquest productor singular és deutor de l'Ajuntament per aquest
concepte.
S'ha detectat a Conques i Son Net hi ha un 20% de persones que no paguen, i

respecte a bars i restaurants de dotze només hi ha sis que paguen en període
volumtari, a sigui que es defensa a una minoria que no paga i posa en perill
l'estabilitat econòmica de l'Ajuntament i de la resta d'usuaris.

Per part de la representat del grup polític municipal PP Sra. Pons es demana que
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com es podia sabre per part d'ells això.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que per al·lusions si
el regidor d'hisenda pensa que el seu grup polític té la capacitat d'impulsar la
queixa general dels establiments és perquè els hi dóna molta força. De totes
maneres hi ha un criteri clar del seu grup polític i és que la pujada de taxes de
recollida de residus no s'ha fet amb el consens polític, la qual cosa no justifica que
hi hagi gent que no pagui.
Considera que això no és una dació de compte.

Per part del Sr. Batie es respon que sí ho és, s'han donat dades, i li demana que si
el seu grup polític no tenia res a veure en tot això per quin motiu hi eren a la reunió
d'empresaris?

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es respon que li varen comunicar
la celebració d'aquesta reunió.

Per part de la Portaveu del grup polític municipal PI, es manifesta que no tenen cap
dubte de què ells no ho havien organitzat ja que saben que no tenen aquest poder
de convocatòria tan gran.

.

Per part del regidor d'hisenda es manifesta que al Consell de Mallorca qui va donar
aquestes dades es va donar compte que eren errònies.

Per part de la representant del grup polític municipal PP Sra. Pons es manifesta que
llevat d'un tenim les tarifes més cares de tots els Ajuntaments de la Serra de
Tramuntana.

Per part del Sr. Batie es manifesta que no vol discutir d'una qüestió de la qual han
tingut un termini d'un mes per formular al·legacions.

4t)URBANISME:
4t/lr.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DELIMITACIÓ DE FINQUES DE LA
UNITAT U A 8 DE PUIGPUNYENT

Per part del Batie President es dóna lectura de la proposta subscrita pel president
de la Comissió Informativa d'Assumptes Generals celebrada en data 20 de febrer de
2009, la qual diu així:

Atès que es va aprovar inicialment el projecte de delimitació de les finques incloses
a la UA 8 de Puigpunyent, el qual va ser sotmès a informació pública durant el
termini d'un mes i notificat als interessats.

Atès que al període d'informació pública es va presentar una al·legació per part del
Sr. Mosén Bartolomé Catalá Barceló, en la seva condició de Rector de la Parròquia
Ntra. Senyora De la Asunción de Puigpunyent, consistent en què el projecte que es

pretén aprovar hauria de considerar que el titular de les finques afectades és la
esmentada Parròquia en lloc del Bisbat de Mallorca.

Atès que per part dels serveis tècnics municipals s'ha informat favorablement a

l'estimació de I'al·legació presentada, i per part de l'Entitat Mercantil anomenada
Sol Ponent SL s'ha presentat el projecte modificat el qual inclou la rectificació
proposada a I'al·legació.
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Atès l'informe favorable emès en data 18 de febrer de 2009, complementari del
emès en data 3 de febrer de 2009, mitjançant el qual es fa possible l'aprovació
definitiva del projecte sense necessitat de dur a terme un nou tràmit d'informació
pública ja que no es tracta d'una modificació substancial del projecte.

Atès que el esmentat assumpte va ser dictaminat favorablement per unanimitat
dels membres de dret i present de la Comissió Informativa d'Assumptes Generals.

En conseqüència, i de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglamento
de Gestión Urbanística, aprovat por Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost de
1978, es proposa al Ple de la Corporació Local que prengui l'adopció del següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar definitivament el Projecte de delimitació de les finques de la
unitat UA 8 de Puigpunyent.

SEGON. Estimar les al·legacions formulades les quals no suposen una modificació
substancial del Projecte de delimitació.

TERCER. Notificar el present acord als interessats i procedir a la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears

Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels membres de dret i presents a

aquesta sessió s'acorda aprovar la proposta transcrita

En el debat previ es produeixent les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que s'ha estimat la proposta de canviar el nom

del propietari dels terrenys, i s'ha presentat un nou projecte amb el canvi fet i una

vegada finalitzats els tràmits s'ha d'aprovar.

Per part del Portaveu del grup polític municipal es manifesta si ja s'ha notificat als
interessats.

Per part del Sr. Batie es respon que sí.

5è) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE JUNTES DE GOVERN CELEBRADES DES DEL DIA 20 DE GENER DE
2009 A DIA 4 DE FEBRER DE 2009 AMB DOS INCLOSES.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 46/2009 AL 98/2009 AMB DOS INCLOSOS

Per part del Portaveu del grup polític municipal Sr. Deudero es manifesta que hi ha
els decrets 83 i 93 que es repeteixen dues vegades.

Per part del Sr. Batie es manifesta que ha estat una errada.

6È)TORN D'URGÈNCIA

6è/1r.- Per part de la representant del grup polític municipal PSOE es manifesta la
necesssitat d'adoptar una declaració institucional de l'Ajuntament per tal de què
sigui presentada al més aviat possible, ja que la data màxima és 27 de febrer a la
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Delegació de Govern, es tracta d'una proposta que arriba del fons de solidaritat
respecte a i avui ens ha arribat per far el model de declaració institucional.

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda declarar la urgència de l'assumpte i aprovar
per unanimitat la declaració institucional proposta.

6èj2n.- Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que en data
d'avui ha fet arribar una moció per tractar avui a aquest plenari la qual no ha estat
inclosa a l'ordre del dia. Aquesta moció era relativa a deixar sobre la mesa

l'assumpte de la declaració de la compatibilitat del Regidor Sr. Antoni Marí, mentres
no s'hagi emès un informe per part de la Comunitat Autònoma ja que l'ajuntament
pot incòrrer en situació de ll-leqalltat, per aquest motiu es justifica la urgència i es

demana la inclusió a l'ordre del dia d'aquest assumpte pel seu tractament i votació.

En aquests moments quan són les nou hores i trenta minuts el regidor Sr. Antoni
Marí abandona la taula on es reuneixen els assistents a la sessió plenària al
considerar que l'assumpte objecte de debat té relació directa amb la seva persona.

Per part del Sr. Batie es manifesta que no s'acceptarà aquesta moció per a la seva

inclusió a l'ordre del dia ja que no és urgent i ja s'ha sotmès a debatre i votació. Es
considera que el procediment que s'interessa pel Partit Popular no és massa clar i hi
ha un informe favorable de Secretaria i d'un Consultor extern a la Corporació,
considera que la Corporació no es troba obligada a demanar cap informe més motiu
pel qual l'equip de govern votarà en contra d'aquesta proposta.

Per part de la Portaveu del grup polític municipal PI es manifesta que des del
moment en què hi ha dos informes favorables no té cap sentit.

Sotmesa la urgència a votació per majoria de set vots en contra corresponents als
representants municipals del PSOE (4), PI (2), i dos vots a favor, corresponents als
representants del grup polític municipal PP (2), s'acorda no declarar la urgència de
la moció motiu pel qual no s'incorpora a l'ordre del dia de la present sessió.

En aquests moments quan són les nou hores i quaranta minuts s'incorpora a la
taula de la sessió plenària el regidor Sr. Antoni Marí.

7È) PRECS I PREGUNTES

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es fa un prec consistent en què
troba que tenen la convicció de què es pot incòrrer en una il·legalitat, pot ser que la
corporació municipal estigui equivocada, parla amb discreccionalitat vol que es faci
un informe i per tant això no implica anar en contra del criteri d'un professional. Vol
demanar disculpas a la Secretària Municipal si s'ha entés el seu comentari de forma
equivocada, però troba que és un criteri d'un professional que dins una altra banda
pot ser no sigui el mateix, això no vol dir que sigui iI·legal, és una disparitat de
criteris, hi ha la possibilitat de què aquest assumpte sigui il·legal per tant no costa
res demanar un altre criteri.

Per part de la Portaveu del grup polític municipal PI es demana per quina raó el
criteri municipal és il·legal i el del Portaveu del PP com a assessor és el correcte.

Per part del Batie es respon que el Ple de l'Ajuntament és un fora polític i no jurídic,
es remetren a l'informe municipal i no obstant això, vol que es facin les gestions
oportunes i si volen aquest informe i si l'administració autonòmica es declara
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competent per a la seva emissió, ho demanaran.

Per part del Portaveu de grup polític municipal PSOE es manifesta que tot això no
es fa per discrepància sinó per ignorància ja que no s'han llegit l'informe obrant a

l'expedient.

Per part de la representant del grup polític municipal PP Sr. Pons es manifesta que
la Direcció General d'Aministracions Públiques s'ha de pronunciar, des del PP
demanem que es faci una unificació del criteri legal i que tots els regidors d'altres
municipis facin lo mateix.

Per la Sra. Pons es recorda al Sr. Batie la col-locacló del mirall de Sa Vinya.

Per part del Sr. Batie es respon que ja estan posats, al manco fa una setmana.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie President aixeca la sessió, quan
són les vint hores i quaranta-i-set minuts, i s'estén la present acta, que autoritza i
signa amb mi la Secretaria de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA TRENTA - 1- UN
DE MARÇ DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió:5
Dia: 31 de març de 2009.
Hora: de 20 hores a 21 hores i 38 minuts.
Lloc: Sala de Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTORELL, president
Sra. Margalida Sureda Moranta (PSOE)
Sr. Miquel Ramon Matas (PSOE)
Sr. Jaume Pujol Vich (PSOE)
Sr. Antoni Marí Ensenyat (PSOE)
Sra. Petra M. Valero Gonzàlez (PI)
Sra. Margalida M. Morey Matas (PI)
Sr. Antonio Deudero Mayans (PP)
Sra. Ma Teresa Pons Picó (PP)

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora

ORDRE DEL DIA:
PART DISPOSITIVA

ir) SECRETARIA:

1r/1r APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 27 DE GENER DE 2009.

1r/2n APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
URGENT CELEBRADA EN DATA 4 DE FEBRER DE 2009 (la SESSIÓ)

1r/3r APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
URGENT CELEBRADA EN DATA 4 DE FEBRER DE 2009 (2a SESSIÓ)

1r/4t APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 27 DE FEBRER DE 2009.

2n) BATLIA

2n/1r.- DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ LOCAL DE
DATA RELATIU A L'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA TELEVISSIÓ DIGITAL TERRESTRE.

2n/2n.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I
L'EMPRESA PÚBLICA ANOMENADA MULTIMEDIA DE LES ILLES BALEARS S.A PER LA
IMPLANTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS QUE AFAVOREIXEN L'ACCÉS
ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.
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2n/3r.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL PARTIT
POPULAR RELATIU A L'ACORD DE PLE DE DATA 27 DE GENER DE 2009, RESPECTE
A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A DEDICACIÓ EXCLUSSIVA DE REGIDOR
MUNICIPAL.

2n/4r.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL PARTIT
POPULAR RELATIU A L'ACORD DE PLE DE DATA 24 DE FEBRER DE 2009, RESPECTE
A LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL REGIDOR ANTONI MARÍ EN RÈGIM DE
DEDICACIÓ EXCLUSSIVA

-

3r) INTERVENCIÓ:

3r/1r.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2009.

4t)URBANISME:
4t/1r.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA DE TRAMITACIÓ D'OBRES MENORS
COMUNICADES DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT.

Sè) MEDI AMBIENT:

5è/1r.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE

PUIGPUNYENT I L'ENTITAT GESTORA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE

RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS FUNDACIÓ ECOLEC PER LA

GESTIÓ D'AQUELLS RESIDUS AL MUNICIPI DE PUIGPUNYENT.

6è) PATRIMONI:

6è/1r.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONDICIONS
ESTÈTIQUES DE LES RETOLACIONS DELS NOMS DELS CARRERS DEL TERME
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

7è)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN
ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES DES DEL DIA 20 DE GENER DE
2009 A DIA 4 DE FEBRER DE 2009 AMBDUES INCLOSES.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 46/2009 AL 98/2009 AMB DOS INCLOSOS

DOCUMENT RGE 734 DE 25 DE MARÇ 2009
DOCUMENT RGE 761 DE 26 DE MARÇ DE 2009
DECRET DE BATLIA NÚMERO 162, DE 27 DE MARÇ DE 2009

- COMPROMISOS D'ESTALVI PRESSUPOSTARI ADQUIRITS A LA SESSIÓ
PLENARIA DE DATA 27 DE GENER DE 2009

8è) TORN D'URGÈNCIA

9è) PRECS I PREGUNTES
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

lr) SECRETARIA:

lr/lr APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY _DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 27 DE GENER DE 2009.

Pel Sr. Batie President es dóna compte de l'esborrany de l'acta del Ple de la
Corporació Municipal reunit en sessió ordinària de dia 27 de gener de 2009, la qual
s'aprova per unanimitat dels presents i membres de dret.

lr/2n APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EN DATA 4 DE FEBRER DE 2009
(la SESSIÓ)

Pel Sr. Batie President es dóna compte de l'esborrany de l'acta del Ple de la
Corporació Municipal reunit en sessió extraordinària i urgent (primera sessió) de dia
4 de febrer de 2009, la qual s'aprova per unanimitat dels presents i membres de
dret.

lr/3r APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EN DATA 4 DE FEBRER DE 2009
(2a SESSIÓ)

Pel Sr. Batie President es dóna compte de l'esborrany de l'acta del Ple de la
Corporació Municipal reunit en sessió extraordinària i urgent (segona sessió) de dia
4 de febrer de 2009, la qual s'aprova per unanimitat dels presents i membres de
dret.

lr/4t APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 27 DE FEBRER DE 2009.

Per part del Sr. Batie es proposa retirar de l'ordre del dia de la present sessió
plenària fins que no estigui degudament complimentada la esmentada acta.

2n) BATLIA

2n/lr.- DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
LOCAL DE DATA 27-10-2008 RELATIU A L'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE
L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA
TELEVISSIÓ DIGITAL TERRESTRE.

Per part del Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita la
qual diu així:

Atès que en la sessió del Ple celebrada en data 27 d'octubre de 2008 es va acordar
entre d'altres, aprovar la signatura d'un conveni de Col-Iaboracló entre el Govern de
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les Illes Balears i l'Ajuntament de Puigpunyent per a la implantació de la Televisió
Digital Terrestre.

Atès que el esmentat conveni a data d'avui no s'ha formalitzat ja que per part del
Govern de les Illes Balears s'ha cedit aquesta competència per a la implantació de
la TDT a l'empressa pública anomenada MULTIMEDIA DE LES ILLES BALEARS S.A

Atès que la Comissió Informativa d'Assumptes Generals ha dictaminat
favorablement el esmentat assumpte, es proposa al Ple de la Corporació Municipal,
que s'adopti el següent

ACORD:

PRIMER.- Deixar sense efecte l'acord adoptat pel ple de la Corporació Local en
sessió ordinària celebrada en data 27 d'octubre de 2008, relatiu al conveni de
col-laboració entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Puigpunyent per
a la implantació de la TDT ja que el mateix a la data actual no s'ha signat per amb
dos parts, sent la competència per a la implantació de la TDT l'empresa pública
anomenada MULTIMEDIA DE LES ILLES BALEARS.

SEGON.- Notificar el present acord a la Conselleria pel seu coneixement i efectes.

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

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana si es tracta d'una
fundació pública.

Per part del Sr. Batie es respon que es tracta d'una empresa pública que depen de
la Direcció General del Govern de les Illes Balears.

2n/2n.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT I L'EMPRESA PÚBLICA ANOMENADA MULTIMEDIA DE LES
ILLES BALEARS S.A PER LA IMPLANTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I
EQUIPAMENTS QUE AFAVOREIXEN L'ACCÉS ALS SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS.

Per part del Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita la
qual diu així:

Atès que en la sessió del Ple celebrada en data 27 d'octubre de 2008 es va acordar
entre d'altres, aprovar la signatura d'un conveni de Col·laboració entre el Govern de
les Illes Balears i l'Ajuntament de Puigpunyent per a la implantació de la Televisió
Digital Terrestre.

Atès que el esmentat conveni a data d'avui no s'ha formalitzat ja que per part del
Govern de les Illes Balears s'ha cedit aquesta competència per a la implantació de
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la TDT a l'empresa pública anomenada MULTIMEDIA DE LES ILLES BALEARS S.A

Atès que aquesta implantació es farà efectiva com a data límit a finals de l'any
2009 motiu pel qual, les empreses que actualment presten els seus serveis a la
televisió analògica a Puigpunyent hauran de procedir a la retirada de les seves
instal·lacions i infraestructures.

Atès que girada la visita d'inspecció a les instal-lacions municipals per part de la
policia local s'ha elaborat un informe i un plànol en el qual s'especifiquen les
instal·lacions que es cedeixen consistents en un repetidor de TV, una caseta de
dimensions aproximades 3,Sx4,Sm, una antena de l,Sxl,S, ubicant-se tota aquesta
infraestructura a una dependència amb tancament de dimensions aproximades de
12,7xS,9 m.

Atès que la Comissió Informativa d'Assumptes Generals ha dictaminat
favorablement el esmentat assumpte, es proposa al Ple de la Corporació Municipal,
que s'adopti el següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar l'acord entre l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears
S.A i l'Ajuntament de Puigpunyent per facilitar l'accés als serveis de
telecomunicacions més avançats mitjançant la implantació d'infraestructura i
equipament, el qual es recull a continuació.

SEGON.- Comunicar el present acord a les empreses que actualment presten el
servei de manteniment de les instal·lacions públiques existents pel seu coneixement
i als efectes de posar en el seu coneixement que disposen fins a final de l'any2009
per a la retirada de les seves infraestructures ubicades a la urbanització de Conques
del Terme Municipal de Puigpunyent.

Acord entre l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, S.A. i l'Ajuntament
de Puigpunyent per facilitar l'accés als serveis de telecomunicacions més avançats
mitjançant la implantació d'infraestructura i equipaments

Emplaçament de Puigpunyent (nomenclatura empleada per Retevisión)

LES PARTS

El Sr. Antoni Manchado Lozano, major d'edat, amb domicili laboral a Palma de
Mallorca, al C. Sant Pere, núm. 7, i amb DNI 42.942.796-W, i

El Sr. Joan Ferrà Martorell, batle de l'Ajuntament de Puigpunyent,

ACTUEN

El primer, en nom i representació de l'empresa pública Multimèdia de les Illes
Balears, S.A. domiciliada al Passeig Sagrera, núm. 2 (en endavant MIB), CIF. núm.
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A-57407009 facultat per aquest acte com a Conseller Delegat d'aquesta empresa
en virtut de l'escriptura autoritzada pel Notari de Palma de Mallorca Alonso
Cuevillas-Sayrol, amb número de protocol 1883/2008 (29 de maig de 2008).

El segon en nom i representació de l'Ajuntament de PuigpunYf:nt facultat per
aquest acte per l'acord del Ple Municipal en data <data de I'acorddel p'le>.

Les parts, en la qualitat indicada, es reconeixen plena i mútuament capacitat legal
suficient en Dret per atorgar la present acta de lliurament i acceptació i a tal efecte,

MANIFESTEN

1. En el marc de la societat actual, les telecomunicacions en general i les
comunicacions sense fil en particular es configuren com un dels factors claus per al
desenvolupament, progrés i benestar del conjunt de la societat i,de fet, són objected'una demanda creixent per part tant de ciutadans particulars com del teixit
empresarial i productiu, com també per diferents entitats públiques i privades que
duen a terme la seva activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma. En
conseqüència, les referides telecomunicacions i comunicacions són fonamentals per
garantir l'accés de totes les capes socials a l'anomenada Societat de la Informació.

En aquest sentit, la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de Telecomunicacions,
estableix a l'article 2 el caràcter de serveis d'interès generals a les
telecomunicacions, atorga la consideració de serveis públics a determinats serveis i
a d'altres els sotmet a obligacions de servei públic.

Per altra banda, l'article 46 del Decret 22/2006, de 10 de març, pel que s'aprova el
Pla Director de Telecomunicacions de les Illes Balears, estableix les accions
normatives, de foment i comunicació que han de desenvolupar les administracions
públiques de les Illes Balears en matèria de tecnologies de la informació i de les
comunicacions. Per tal de desenvolupar aquestes actuacions de manera directa o
indirecta mitjançant empreses públiques o d'altres ens públics, així com per dur a
terme el desplegament de les infraestructures necessàries, la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears signa la corresponent addenda al conveni marc de col-Iaboració
del "Plan Avanza".

2. L'empresa, pública Multimèdia de les Illes Balears, S.A. i l'Ajuntament de
Puigpunyent, en l'àmbit competencial i d'activitat respectius, tenen entre els seus

compromisos proporcionar a la ciutadania un elevat nivell d'accés als serveis de
telecomunicacions més avançats, facilitant l'accés de la ciutadania a la Societat de
la Informació, dins el marc legal esmentat a l'apartat anterior.

3. La prestació adequada dels serveis de telecomunicacions requereix el disseny i la
construcció d'una xarxa de telecomunicacions eficient, formada per instal·lacions
amb capacitat per atendre amb qualitat la creixent demanda d'aquests tipus de
serveis generada per la ciutadania, principalment a les zones a les que les
mancances d'infraestructura desenvolupada pels operadors no permet oferir els
serveis adequats als ciutadans.

4. L'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, S.A. l'Ajuntament de



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Puigpunyent estan interessats en millorar els serveis de telecomunicacions a

Puigpunyent, la qual cosa comporta la implantació dels equipaments necessaris en

les seves infraestructures per tal de possibilitar el desplegament racional dels
referits serveis de telecomunicacions.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

L'Ajuntament de Puigpunyent cedeix l'ús de terrenys i de tota infraestructura de
recolzament a l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, S.A. per a la
instal·lació d'un centre que presti serveis de telecomunicacions, entre els quals
hi pot haver televisió digital, transport de dades, xarxes d'emergències i/o accés
a serveis de Internet de banda ampla. Per tal d'afavorir l'aplicació del Pla
Director Sectorial de Telecomunicacions (Decret 22/2006), l'empresa pública
Multimèdia de les Illes Balears S.A. estudiarà la coubicació d'equips de tercers
que ho sol·licitin.

La parcel·la corresponents als terrenys cedits, a on es troba la infraestructura
cedida, inclou el punt situat a les coordenades UTM (fus 31 i datum WGS84)
X:458594 Y:4384161. L'ús del terrenyes cedeix amb la seva corresponent
servitud de pas.

Aquestes cessions es fan de forma gratuïta pel temps al qual es destinin les
finalitats previstes a la clàusula 1, i lliure de càrregues, arrendaments i
ocupants.

L'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears S.A. accepta aquestes
cessions d'ús de la parcel·la i infraestructures i drets descrits anteriorment,
servint aquest document com a títol suficient entre les parts per a la seva

ocupació.

L'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears S.A., per la seva banda, es

farà càrrec del manteniment necessari per a la conservació de les instal·lacions i
dels equips que siguin de la seva propietat, així com de les responsabilitats que
puguin derivar-se de la seva explotació. Així mateix, l'empresa pública
Multimèdia de les Illes Balears S.A. durà a terme la inversió necessària per a la
millora de la infraestructura.

L'Ajuntament de Puigpunyent podrà instal·lar equips de telecomunicacions a la
infraestructura que s'ha cedit, sense cost, per proporcionar serveis de
telecomunicacions propis de les corporacions municipals. El. manteniment

d'aquest equipament, propietat de l'Ajuntament de Puigpunyent, serà a càrrec
de l'Ajuntament de Puigpunyent.

Les dues parts esmenaran l'existència de pertorbacions, interferències i

degradacions de la qualitat en els serveis instal·lats en l'emplaçament,
imputable als equipaments que les parts hagin instal·lat o promogut.
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Les dues parts es comprometen a designar una persona per a informar l'altra
part de qualsevol disfunció en els serveis.

L'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears S.A. durà a terme la inversió
necessària per a la construcció per a la millora d'infraestructura, a càrrec dels
imports de les obres i/o elements precisos per a la instal·lació, millora,
renovació, substitució i, si n'és el cas, desmuntatge de l'equipament que sigui
propietat del Govern de les Illes Balears. Per a això, l'empresa públicaMultimèdia de les Illes Balears S.A. podrà fer ús dels recursos financers a què es
refereix l'Addenda al Conveni marc de col·laboració entre el Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
al desplegament del programa d'infraestructures del Plan Avanza, de 28 de
juliol de 2008, amb el cofinançament i la col·laboració del Ministeri esmentat.
No obstant això, el desplegament de tots els efectes d'aquest acord conveni se
sotmet a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de
l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears S.A. i a la tramitació dels
procediments que siguin procedents d'acord amb la normativa vigent aplicable,
com també, si s'escau, a la seva ratificació per part de la Comissió Bilateral
entre l'Administració de l'Estat i l'Administració de la Comunitat Autònoma a què
es refereix la clàusula vuitena de l'Addenda al Conveni marc de col·laboració
entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, de 28 de juliol de 2008, per al desplegament del programa
d'infraestructures del "Plan Avanza".
Aquest acord té una vigència fins al 31 de desembre de 2029, i es podrà
prorrogar per períodes anuals de forma tàcita. Si qualsevol de les parts decideix
desvincular-se del conveni, ho haurà de comunicar a l'altra part, per escrit,
abans del dia 1 d'octubre de l'any natural anterior al què hagi d'entrar en vigor
la pròrroga anual. La part que es desvinculi del conveni es farà càrrec del cost
del desmuntatge de l'equipament i infraestructura.

Com a mostra de conformitat, ambdues parts signam aquest Conveni en tres
exemplars en el lloc i data indicats sut upra.

Per Multimèdia de les Illes Balears,
Antoni Manchado Lozano

Per l'Ajuntament de Puigpunyent,
Joan Ferrà Martorell

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

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:
Per part del Sr. Batie es manifesta que es tracta de cedir una caseta i antena sense
perjudici de que s'instal·lin canals per part del municipi.

En aquests moments i abans de començar el tractament dels dos següents punts de
l'ordre del dia el Regidor Sr. Antoni Marí s'aixeca del seu lloc de la taula formada
pels membres del Ple, ja que entén que li afecta una causa d'abstenció respecte als
dos següents punts de l'ordre del dia de la present sessió.

2n/3r.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL
PARTIT POPULAR RELATIU A L'ACORD DE PLE DE DATA 27 DE GENER DE
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2009, RESPECTE A LA SOL·L1CITUD DE SUBVENCIÓ PER A DEDICACIÓ
EXCLUSSIVA DE REGIDOR MUNICIPAL.

Pel Batie Accidental es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 27 de
Febrer de 2009 la qual diu Aixi:

Atès que per part del grup polític municipal es va interposar un recurs de reposició
contra l'acord del Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 27 de gener de
2009, relatiu a la sol·licitud d'ajut econòmic de la CCAA respecte al decret 63/2007,
per a la retribució econòmica de Regidors amb règim de dedicació exclusiva.

Atès que al esmentat recurs es sol·licitava entre d'altres la posada en coneixement
de la seva interposició a la Conselleria d'Interior i la Conselleria de Presidència de la
CAlB, així com, que es sol·licités un informe jurídic als serveis jurídics de
l'Administració supramunicipal competent.

Atès que es va sol·licitar per part del Sr. Batie als Serveis Jurídics de la Direcció
General d'Administracions Públiques de la Conselleria de Presidència el esmentat
informe jurídic interessat, així com, es va donar compte de la interposició del
present recurs de reposició a la Conselleria d'Interior fins que a la data s'hagi emès
comunicació al respecte a aquest Ajuntament.

Atès que en data 25 de març de 2009 aquest Ajuntament ha tingut coneixement
del sentit favorable a l'acord adoptat objecte d'impugnació, de conformitat amb
l'informe jurídic emès pels serveis jurídics de Conselleria de Presidència.

Atès l'informe favorable de la comissió Informativa d'Assumptes Generals.

Es proposa al Ple de la Corporació Local l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER.- Acceptar l'informe jurídic emès en data 23 de març de 2009, per la Cap
del Servei de Corporacions Locals de la Conselleria de Presidència de la Direcció
General d'Administracions Públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
incorporant-ho a l'expedient administratiu de referència.

SEGON.- Denegar el recurs potestatiu de reposició formulat pel Grup Polític
Municipal Partit Popular contra l'acord del Ple de la Corporació Local adoptat en
sessió ordinària celebrada en data 27 de gener de 2009, relatiu a sol·licitud d'ajut
econòmic de la CCAA respecte al decret 63/2007, per a la retribució econòmica de
Regidors amb règim de dedicació exclusiva, en base a l'informe jurídic esmentat al
punt primer del present acord.

Sotmès l'assumpte a votació i per majoria absoluta dels membres de dret i
presents, sis vots a favor relatius als representants del grup polítics municipals
PSOE (4) i PI (2), i dos vots en contra (2), dels representants del grup polític
municipal PP, s'acorda aprovar la proposta abans transcrita.

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:
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Per part del Sr. Batie es manifesta que ja disposen de l'informe jurídic que s'havia
demanat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual es favorable a
l'acord adoptat per aquest Ple en data 27 de gener de 2009, i dona la possibilitat al
reconeixement de la compatibilitat del regidor Sr. Antoni Marí.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que en primer lloc,això té origen en el recurs interposat pel PP contra l'acord de data 27 de gener de
2009, relatiu a la sol·licitud d'ajut econòmic per al .càrrec de regidor en règim de
dedicació exclusiva, el qual, es reitera que la situació d'aquest regidor amb la
sol·licitud d'ajuda és incompatible, es va presentar un recurs ja que es considerava
que hi havia una incongruència, lo que es pretenia es que evitar que es dugués a
terme una actuació contra llei, l'informe rebut és un informe més ample del que és
la subvenció, no contesta directament al fet de què sigui la subvenció compatible o
no, varem dir que ens acollirem a la decisió que digui l'administració, i agraïm que
s'hagi donat trasllat a l'Administració d'aquest recurs.

Aquest informe no resol res però el que no volem és que no arribin doblers sense
que se faci menció que el Partit Popular no està d'acord amb la conselleria,
l'informe del consultor "es public" no està signat, i l'informe de secretaria si queconcretava més però no donava criteris laborals, d'horaris que no entrava a valorar.

Per part del Sr. Batie es respon que aquest informe corrobora un poc que és
correcte però és que a més ens han concedit la subvenció.

Per altra banda, diumenge va surtir un informe molt curiós que són uns dictamens
secrets del Congrès, hi ha fotografiats cinc pol-lltlcs, no sap perquè s'ha de fer tant
de renou amb un Regidor de 1700 habitants que comença una vida professional i
que té un petit negoci de clínica veterinària, això no és just.

2n/4r.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL
PARTIT POPULAR RELATIU A L'ACORD DE PLE DE DATA 24 DE FEBRER DE
2009, RESPECTE A LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL REGIDOR
ANTONI MARÍ EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSSIVA

Pel Batie Accidental es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 27 de
Febrer de 2009 la qual diu Aixi:

Atès que per part del grup polític municipal es va interposar un recurs de reposició
contra l'acord del Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 24 de febrer
2009, relatiu a la declaració de compatibilitat del càrrec de regidor del Sr. Antoni
Marí amb l'exercici de l'activitat privada de veterinari.

Atès que al esmentat recurs es sol·licitava entre d'altres la posada en coneixement
de la seva interposició a la Conselleria d'Interior i la Conselleria de Presidència de la
CAlB, així com, que es sol-Ilcltés un informe jurídic als serveis jurídics de
l'Administració supramunicipal competent.

Atès que es va sol·licitar per part del Sr. Batie als Serveis Jurídics de la Direcció
General d'Administracions Públiques de la Conselleria de Presidència el esmentat
informe jurídic interessat.



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Atès que en data 25 de març de 2009 aquest Ajuntament ha tingut coneixement
del sentit favorable a l'acord adoptat objecte d'impugnació, de conformitat amb
l'informe jurídic emès pels serveis jurídics de Conselleria de Presidència.

Atès que el present assumpte ha estat dictaminat favorablement per la comissió
Informativa d'Assumptes Generals.
Es proposa al Ple de la Corporació Local que prengui el següent

ACORD:

PRIMER.- Acceptar l'informe jurídic emès en data 23 de març de 2009, per la Cap
del Servei de Corporacions Locals de la Conselleria de Presidència de la Direcció
General d'Administracions Públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
incorporant-ho a l'expedient administratiu de referència.

SEGON.- Denegar el recurs potestatiu de reposició formulat pel Grup Polític
Municipal Partit Popular contra l'acord del Ple de la Corporació Local adoptat en
sessió ordinària celebrada en data 24 de febrer de 2009, relatiu a la declaració de
compatibilitat del càrrec de regidor del Sr. Antoni Marí amb l'exercici de l'activitat
privada de veterinari.

Una vegada analitzada la proposta i atès a que per part de l'Ajuntament encara s'ha
enviat a la Conselleria d'Interior pel seu coneixement la informació de la
interposició del present recurs, sent aquesta petició una de les contingudes al
recurs de reposició formulat pel PP, es troba convenient per part del Sr. Batie
deixar l'assumpte "sobre la mesa", per tal de comprovar si arriba cap resposta de la
Conselleria d'Interior al respecte.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP s'agraeix la decissió adoptada.

3r) INTERVENCIÓ:

3r/lr.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2009.

Pel Batie Accidental es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 23 de
març de 2009 la qual diu així:

Atès l'informe de Secretaria- Intervenció emès en data 20 de març de 2009, en
relació amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement
extrajudicial dels crèdits que es relacionen a l'annex i que pertanyent a un altre
exercici pressupostari durant l'actual.

Atès la proposta realitzada pel Regidor d'Hisenda en aquest sentit a la Comissio
Informativa d'assumptes generals la qual ha dictaminat a favor del present
assumpte.

Atesa la competència atorgada al Ple per l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d'abril, es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD
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PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits per import de 45.359,82 euros,
corresponents a exercicis anteriors que es relacionen en l'Annex l adjunt a

l'expedient.

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2009, els corresponents
crèdits per import total de 45.359,82 euros, amb càrrec a les partides que es
relacionen a l'annex l referides al pressupost de l'any 2009 , de la qual es va
realitzar la retenció corresponent.
Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels membres de dret i presents

s'acorda aprovar la proposta abans transcrita.
AI debat previ es produeixen les següents intervencions:
Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que es tracta de figures que té
l'administració i que són habituals a principis d'any, abans no es feia, ara, des de
l'any passat es fan, alomillor serà I'ùnic que hi haurà enguany, hi ha un deute amb
COMASA que com nosaltres no reconeixem la quantia, no la duim, probablement
acabarem en contenciós.
Tenim un problema pressupostari que encara manca concretar que és amb les
obres de Galilea, va ser un pluriannual de 4 anys, amb IVA deduïble, aquest tècnic
va fer una sèrie d'assentaments de què mancaran pressupostàriament una sèrie
d'euros ja que el primer any va quedar una quantia en romanent de tressoreria, va
ser una obra molt complexa, adverteix que s'ha trobat una sol-lució però s'han de
tenir números més o manco clars, es parla de set mil euros més o menys.
Per part del Portaveu del grup polític municipal PP, es demana que respecte al
tema de l'IVA que ens han d'abonar per part del Consell de Mallorca, si hi ha
disponibilitat política de dur endavant aquest abonament.
Per part del Regidor d'Hisenda es respon que la dispossició política és del 100%, i
tècnica és en part però no total, no anirà al ple d'ara però esper que hi vagi al ple
de juny, varem fer un acte positiu que va estar la aprovació pel Ple d'aquest
assumpte, les ordres polítiques donades és que s'arregli aquest tema abans de
l'estiu.

4t)URBANISME:
4t/lr.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA DE TRAMITACIÓ D'OBRES MENORS
COMUNICADES DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT.

Pel Batie Accidental es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 22
de març de 2009, per part de la Regidora d'Urbanisme la qual diu així:
Considerant del màxim interès per a aquest municipi l'aprovació del ordenança
municipal que reguli la tramitació i concessió de llicències d'obres menors i obres
menors comunicades, amb l'objecte d'aclarir, simplificar i donar a conèixer els
criteris de concessió i requissits de tramitació de les obres menors al Terme
Municipal de Puigpunyent, completant l'establert en les lleis i reglaments vigents.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment
i la legislació aplicable per a l'aprovació de l'ordenança municipal.

Considerant que pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals
l'avantprojecte d'ordenança municipal.

es redactà

De conformitat amb l'establert en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i del article 102 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
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Atès que s'ha dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d'assumptes
generals, es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'ordenança municipal que regula la tramesa i concessió
de les obres menors i obres menors comunicades de l'Ajuntament de Puigpunyent
amb la redacció que a continuació es recull.

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

ORDENANÇA MUNICIPAL D'OBRES MENORS I OBRES MENORS SIMPLIFICADES DE
L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

La present ordenança suposa una línia de simplificació i reducció dels tràmits ja
iniciats amb les sol·licituts d'obres menors, agilitzant-se procediments i
comprovacions i controls apriorístics innecessaris, mides compensades amb
l'actuació responsable que es presumeix dels promotors, propietaris, constructors,
tècnics, en el seu deure-obligació de subjecció a la legalitat urbanística vigent i
obtenció prèvia de llicència o autorització administrativa, substituint-se per un acte
de comunicació prèvia, una vegada que s'acreditin documentalment el complimentde determinats requissits, especificats al present text normatiu municipal.

Per altra banda, aquesta ordenança suposa un recull d'actuacions municipals que
precisen d'una cobertura jurídica per a la seva aplicació, respecte al concepte
d'obra menor, amb respecte a la resta d'ordenances municipals (estètica d'edificis
inclusa a les Normes Subsidiàries Municipals) i resta de normativa supramunicipal
que incideixi a la present matèria.

Juntament amb aquesta ordenança, l'Ajuntament de Puigpunyent crearà els canals
administratius, material informatiu, impresos, aplicacions informàtiques de
desenvolupament, així com, es fixarà el sistema de comprovacions posteriors, als
efectes de crear un pla d'inspecció dels serveis tècnics municipals d'urbanisme i
medi ambient que es desenvoluparà com a fruit de l'aplicació de la present
ordenança.

Aquesta ordenança es tracta d'una norma municipal oberta que permetrà
incorporar a la figura de les actuacions comunicades a altres supòsits que no es

preveuen a l'actualitat, que tant l'evolució urbanística, i medi ambiental, com la
tecnologia, noves infraestructures i organització de l'Ajuntament de Puigpunyent,
permetran el seu acolliment a aquest procediment simplificat.

Normes generals

Article 1.
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Es objecte de la present ordenança per una banda, identificar el concepte d'obra
menor normal, i d'altra, la regulació dels supòsits anomenats "obres menors

simplificades" en les quals pel seu exercici o execució es substitueix la necessitat
d'obtenció de llicència per una comunicació prèvia, per escrit, de l'interessat a

l'Administració Municipal quan es tracti d'obres d'escassa entitat tècnica o quantia
econòmica per a les quals no sigui necessari la presentació de projecte tècnic, i
altres actuacions a la via pública o edificis privats.

Article 2.

Es consideren que són obres menors normals:

1- Les de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva i pressupost d'execució
material no superior a 24.040,48 euros, que no suposin alteració de volum, de les
instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals, ni afectin al
disseny exterior, les cimentacions, l'estructura o les condicions d'habitabilitat o de
seguretat de totes les classes d'edificis i instal·lacions.

No es concedirà una nova llicència d'obra menor si dins els transcurs de temps
inferior a un any des de la primera sol·licitud es presenta una altra per a la mateixa
actuació i idèntic emplaçament.

2-Les obres de restauració que complint amb els requisits anteriors tinguin per
objecte la restitució d'un edifici existent o part del mateix a les seves condicions o

estat originals.

3-Les obres de conservació i manteniment les quals complint amb els requisits del
punt primer, hi consisteixen en mantenir un edifici en correctes condicions de
salubritat i aspecte, sense alterar la seva estructura i distribució.

4-Les actuacions anteriors que es duguin a terme a sòl rústic.

S-Les actuacions anteriors que requereixin:

a) La ocupació de via pública
b) la tnstal-Iacíó de bastides, per a les quals s'haurà de presentar un estudi bàsic de
seguretat i salut, visat pel Col·legi professional corresponent.
c)L'acondicionament d'espais lliures de parcel·les o solars.

-La construcció i instal·lació de pèrgoles de senzilla realització consistent en coberta
plana i viguetes amb separació no inferior a 1,20 m.

Article 3
No s'inclouran com a obres menors:

Les parcel·lacions urbanístiques
Els tancaments de mur de fàbrica de qualssevol classe
Les intervencions a àmbits o elements declarats com a bens d'interès
cultural, catalogats o protegits.
Grans moviments de terra i tala massiva d'arbres.
Altres supòsits que no es troben contemplats a la normativa urbanística
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r

vigent

Article 4

Dins dels tipus d'obres abans indicades, s'entendrà que són obres menors

simplificades la realització dels següents treballs

l)Obres de conservació i manteniment: en les quals es presentin les següents
circumstàncies:
S'entendran compreses en aquest apartat la substitució d'elements danyats per
altres d'idèntics, així com, les obres de neteja i pintura interior dels edificis o de
patis, o mitgeres que no donin a la via pública.

Aquests tipus d'obres mai implicaran:

-La col·locació de bastides
-Que afectin a edificis o conjunts proteçlts

:

(inclosos al Catàleg de Bens
Patrimonials de l'Ajuntament de Puigpunyent).
- Que afectin a sòl rústic.

2) Obres de condicionament menor:

2.1. A habitatges: obres de reforma parcial no estructural de reparació,
renovació, modificació o substitució de solats, sòtils, parets, guixos, xapats,
instal·lacions de Ilanternaria, electricitat, calefacció, sanejament i altres (pintura,
estucats, i altres revestiments i fusteria interior) en les que es presentin les
circumstàncies següents:

Quan es tracti d'instal·lacions que no precisin projecte
No impliquin la modificació substancial d'ús habitatge ni es modifiqui el
nombre d'unitats d'habitatges.
No afectin, modifiquin, o incideixen en elements comuns especialment
estructura, i conductes generals, ni en l'aspecte exterior de les edificacions,
ni es sobrepassin les sobrecàrregues amb què varen ser calculades.
Les que reunint les circumstàncies anteriors tinguin per objecte la supressió
de barreres arquitectòniques, que permetin convertir els habitatges en

accessibles o practicables.

Aquests tipus d'obres mai implicaran:

-La col-locacíó de bastides
-Que afectin a edificis o conjunts protegits (inclosos al Catàleg de Bens
Patrimonials de l'Ajuntament de Puigpunyent).
- Que afectin a sòl rústic.

a) A locals: obres de modificació o substitució de trespols, sostres i parets,
que no afectin a la seva distribució interior ni estructura, ni conductes
generals, ni impliqui una reducció de les condicions de seguretat contra
incendis, en relació amb el compliment de la Norma Bàsica d'Edificació.
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Aquests tipus d'obres mai implicaran:

-La col·locació de bastides
-Que afectin a edificis o conjunts protegits (inclosos al Catàleg de Bens
Patrimonials de l'Ajuntament de Puigpunyent).
- Que afectin a sòl rústic.

b) Reparacions parcials en paràmetres exteriors d'edificis: façanes,
balcons, elements sortints, , sempre i quan si afecten a l'aspecte exterior no

impliquin la modificació de façana, reparació puntual i reteulat parcial de
cobertes i terrasses.

Aquests tipus d'obres mai implicaran:

-La col·locació de bastides
-Que afectin a edificis o conjunts protegits (inclosos al Catàleg de Bens
Patrimonials de l'Ajuntament de Puigpunyent).
- Que afectin a sòl rústic.

3. Altres obres menors:

3.1. Enjardinament, pavimentació, implantació de vorades: així com les
instal·lacions necessàries pel seu ús o conservació en espais lliures de domini privat
sempre que no s'afecti amb les obres a cap ús, servei o ínstal-lació pública.
Respecte als moviments de terra i formació de jardins, sempre que impliquin
moviments de terra d'escassa entitat, màxim 1 m d'excavació.

Tala o la plantació d'arbres.

Execució de línia groga d'entrada a aparcament.

Aquests tipus d'obres mai implicaran:

Que afectin a sòl rústic.
La col-locacíó de bastides

3.2. Neteja, estassada i anivellament de solars: amb les mateixes limitacions
que l'apartat anterior i que no s'alteri el nivell natural del terreny.

Aquests tipus d'obres mai implicaran:

Que afectin a sòl rústic.
La col-locació de bastides

3.3. Sondeig i prospeccions de terrenys de domini privat: i altres treballs
previs i assaigs a les obres de construcció.

3.4. Supressió de barreres arquitectòniques instal·lació d'ajudes
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tècniques.

Article 5

De conformitat amb les Normes Subsidiàries de Planejament del Terme Municipal
de Puigpunyent, les condicions estètiques que s'hauran de respectar en tot cas per
dur a terme les obres abans esmentades quan afectin a façanes d'edificis seran les
establertes al capítol 3, relatiu a les condici.ons estètiques (articles 5.1,
5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9).

Article 6

El procediment per tramitar les obres menors simplificades serà el següent:

l.Per part de l'Ajuntament de Puigpunyent s'elaborarà un model d'expedient
administratiu integrat pels següents documents:

a) Dos exemplars del model d'instància per a obra menor simplificada, un dels
quals es lliurarà a l'interessat i un altre per a l'Administració, el qual contindrà
l'espai pertinent per l'elaboració dels informes preceptius.

b) Dors explicatiu del tipus d'obres menors subjectes a procediment simplificat,
condicions de la llicència atorgada, i termini a partir del qual la persona haurà de
començar l'execució de l'obra, a comptar des del dia següent a la data de posada
en coneixement de l'Ajuntament.

b) Memòria descriptiva de l'obra, indicant-se el termini d'execució i croquis.

c) Pressupost signat pel constructor que serà el que durà a terme l'obra.

d)Fotografies interiors i exteriors de dreta i esquerra, en les quals apareguin els
edificis contigus així com, l'estat de la zona d'actuació.

2. Una vegada el particular disposi de la documentació requerida es personarà al
departament d'urbanisme de l'Ajuntament de Puigpunyent al efectes de lliurar la
documentació i presentar la sol·licitud corresponent d'obres menors comunicades.

En aquest moment, comprovada que es compleixen els requisits per la seva
tramesa com a obra menor comunicada i que disposa de la documentació pertinent,
per part del responsable d'urbanisme se li donarà registre d'entrada corresponent i
es signarà la conformitat de que l'Administració queda assabentada de l'obra de
referència, lliurant-se la copia de la sol-licltud degudament segellada al particular
en la qual a més s'indicaran les condicions de la llicència, el termini, i demès
aspectes d'interès, així com, que pot començar les obres una vegada hagin
transcorregut deu dies hàbils comptadors des del dia següent a la data en la que
l'Ajuntament s'ha donat per assabentat de l'obra de referència.

3. En el termini de deu dies hàbils, els serveis tècnics municipals examinaran la
documentació presentada i emetran els seus informes segons el model elaborat a
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tal efecte per part de l'Ajuntament, procedint-se a l'arxiu de l'expedient, si el sentit
de l'informe és favorable.

En cas de que l'informe sigui desfavorable, haurà de notificant-se al particular
mitjançant la resolució corresponent dins el termini establert, pel seu coneixement i
efectes.

4. Transcorregut aquest termini sense que per part d'aquest Ajuntament s'hagi
emès resolució contraria a l'execució de l'obra sol·licitada, el particular haurà de
començar l'execució de la mateixa, la qual s'estendrà única i exclusivament durant
el termini indicat a tal efecte, sense perjudici de què es demani i es concedeixin les
corresponents pròrrogues dins el termini de vigència de la llicència.

5. Periòdicament el Batie President emetrà les resolucions pertinents comprensives
de les actuacions comunicades que s'han aprovat.

Article 7

Es crearà un sistema de vigilància i control municipal respecte al compliment de les
condicions atorgades a les llicències d'obres menors que es donin per aquest
sistema, així com, per garantir el seu compliment d'acord amb les prescripcions
establertes, imposant-se les sancions corresponents en cas de la comissió
d'infraccions urbanístiques.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma, i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst
a l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de
les Illes Balears, termini en el que l'Administració de l'Estat o de la Comunitat
Autònoma podran exercir les facultats de requeriment.

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

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que s'especifiquen el procediment de tramesa de
les obres menors i les simplificades i lo que s'haurà de presentar per concedir-les.

Per part de la Regidora d'Urbanisme es manifesta que era un desig de tota la
corporació d'agilitzar aquesta feina i que les obres no s'eternitzin, amb el model
d'instància i ordenança queda aclarit, i suposem que es resoldran un 60 o 70% de
les obres que es demanen, fer-ho digitalment serà el repte següent.

Sè) MEDI AMBIENT:
Sè/lr.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE PUIGPUNYENT I L'ENTITAT GESTORA DEL SISTEMA INTEGRAT DE
GESTIÓ DE RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS FUNDACIÓ
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ECOlEC PER lA GESTIÓ D'AQUEllS RESIDUS Al MUNICIPI DE
PUIGPUNYENT.

Pel Batie Accidental es dóna compte i lectura de la proposta subscrita per la
Regidora de Medi Ambient en data 24 de març, la qual diu així:

Atés que és indispensable per tal d'economitzar i dotar d'una major eficàcia i
eficiència a l'àrea de medi ambient municipal la signatura d'un conveni de
cooperació entre l'Ajuntament de Puigpunyent i la Fundació anomenada ECOlEC en
la seva condició d'entitat gestora del sistema integrat de gestió de residus
d'aparells elèctrics i electrònics per a la gestió i tractament d'aquests aparells al
Terme Municipal de Puigpunyent.

Atés que millorar aquest serveis suposarà la implantació d'un nou servei que
redunda en benefici de la colectivitat de ciutadans i suposa un major compromís
institucional amb la protecció del medi ambient i. el tractament individualitzat i
correcte de tot tipus de residus municipals.

Atès que abans de sotmetre a votació del ple la esmentada proposta és preceptiu
que s'emeti el dictamen favorable per part de la Comissió Informativa d'Assumptes
Generals, el qual ha dictaminat favorablement la present proposta.

Es proposa al ple de la corporació local que prengui l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar la signatura d'un conveni de cooperació entre l'Ajuntament de
Puigpunyent i la Fundació anomenada ECOlEC en la seva condició d'entitat gestora
del sistema integrat de gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics per a la
gestió i tractament d'aquests aparells al Terme Municipal de Puigpunyent, segons el
texte que es proposa a continuació.

SEGON.-Notificar aquest acord a l'interessat pel seu coneixement i efectes.

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE El AJUNTAMENT PUIGPUNYENT Y LA ENTIDAD

GESTORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS FUNDACIÓN ECOlEC CON El OBJETO DE DESARROLLAR

LA GESTIÓN DE lOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

RECEPCIONADOS EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AJUNTAMENT

PUIGPUNYENT.

En Puigpunyent, a 20 de abril de 2009.
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De una parte, D. JOAN FERRÀ MARTORELL en calidad de Alcalde Presidente, con C.LF.

__ y domiCilio en la calle Sa Travéssla número 37 de Puigpunyent actuando en nombre y

representación de esta Entidad Local, en uso de la facultad atribuida por 21.1 b) de la Ley
7/1985, de2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local modificada por la Ley

57/2003, de 16 de junio, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y en virtud

del acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal celebrado en fecha 31 de rnarzo de

2.009,

En adelante el AJUNTAMENT.

y de otra,

D. JOSÉ RAMÓN CARBAJOSA MORALES, con DNI OS.27S.817-P, quien actúa en nombre y

representación de la Fundación ECOLEC (en adelante ECOLEC), domiciliada en la calle

Príncipe de Vergara 74 2a, de Madrid (28.006) con e.LF. G-83961219 e inscrita en el

Registro General de Fundaciones de competencia estatal, del Ministerio de Medio

Ambiente, con el número 280017-2. Actúa en este acto por su condición de Director

General, cuyas facultades representantivas están vigentes y no han sido revocadas,
modificadas o limitadas, resultan de la escritura pública otorgada por el Notario de Madrid

Don Rafael Vallejo Zapatero el día 28 de mayo de 2007.

En adelante ECOLEe.

Compareciendo en virtud de las atribuciones que les confieren sus cargos, y

reconociéndose la capacidad legal necesaria para la formalización del presente convenio,

EXPONEN

PRIMERO.- Que el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre Aparatos Eléctricos y

Electrónicos y la Gestión de sus Residuos, establece la condiciones técnicas y de calidad

ecológica que deberán respetarse en la recogida y gestión de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE), de acuerdo con las Directivas 2002/9S/CE y

2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre
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Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, modificada la primera por la 2003/108/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003.

SEGUNDO.- Que el citado Real Decreto determina que la responsabilidad de asegurar la

buena gestión de los RAEE y el logro de los objetivos ecológicos que en él figuran,
corresponde tanto a los productores, es decir, a quienes ponen estos aparatos en el

mercado, y ello en aplicación del principio de "quien contamina paga", como al resto de

agentes que intervienen en el proceso de gestión de los RAEE, usuarios, distribuidores,
gestores de residuos y administraciones públicas.

TERCERO.- Que los responsables de la puesta en el mercado de los aparatos eléctricos y

electrónicos (en adelante AEE) podrán cumplir estas obligaciones bien de forma individual,
-garantizando que se cumplen los objetivos de gestión establecidos en el Real Decreto

208/2005- bien mediante sistemas integrados de gestión (en adelante SIG). La adhesión

de los productores a los SIG será voluntaria y, de producirse, conllevará la transferencia

de la obligación de la gestión de los RAEE, y su financiación, del productor a los SIG.

CUARTO.- Que de acuerdo con el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, y teniendo en

cuenta lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de Régimen Local, y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
corresponde sufragar el costo adicional de la recogida selectiva de estos residuos

procedentes de hogares particulares a los responsables de la puesta en el mercado de los

AEE o, en su caso de los SIG, desde los puntos de entrega. A estos efectos, los

productores de aparatos eléctricos y electrónicos podrán suscribir convenios directamente

con las entidades locales para facilitar a éstas la percepción de los costes adicionales

efectivamente soportados por ellas en la recogida selectiva de este tipo de residuos.

QUINTO.- Que, según dispone el artículo 4.3 del RD 208/2005, las entidades locales de

más de 5.000 habitantes deberán asegurar a través de sus sistemas municipales, en el

marco de sus competencias en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, la recogida
selectiva de los RAEE procedentes de los hogares. En los municipios de 5.000 habitantes a
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menos, o sus agrupaciones, se llevará a cabo en los términos que establezca la normativa

de su respectiva comunidad autónoma.

SEXTO.- Que respecto a la financiación de los costes de gestión de los RAEE por parte de

los SIG, se estará a lo establecido en el RD 208/2005, en particular a las diferentes vías de

financiación según su fecha de puesta en el mercado.

SÉPTIMO.- Que el Plan director sectorial para la gestión de los residuos de construcción,
demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso de la isla de Mallorca (Boletín Oficial

de las Illes Balears, nO 141, de 23 de noviembre de 2002) establece un marco de obligado
cumplimiento para la gestión adecuada de los residuos incluidos en su ámbito de

aplicación, entre los que se incluyen los aparatos eléctricos y electrónicos.

OCTAVO.- Que, de acuerdo con el Plan director sectorial, corresponde al Consell de

Mallorca, como servicio público obligatorio insularizado, tratar unitaria e integradamente
todos los residuos incluidos en su ámbito de aplicación, en las infraestructuras descritas en

él.

NOVENO.- Que mediante Acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca de 5 de mayo de

2003, se adjudicó la concesión de la gestión del servicio relativo a la transferencia y

tratamiento de los residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos fuera

de uso de la isla de Mallorca a MAC Insular, Sl.

DÉCIMO.- Que, de acuerdo con la Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de

Cooperación local del Consell de Mallorca de 3 de noviembre de 2005 (BOIB nO 171, de 15

de noviembre de 2005), el servicio público obligatorio para la gestión de los residuos de

construcción, demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso de la isla de Mallorca se

inició el 16 de febrero de 2006.

DÉCIMOPRIMERO.- Que ECOlEC tiene, entre sus fines, la defensa del medio ambiente

mediante el establecimiento de un sistema integrado de gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos con un ámbito de actuación en todo el territorio español.
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DUODÉCIMO.- Que ECOLEC ha solicitado a la Conselleria de Medi Ambiente del Govern de

les II/es Balears autorización para operar como sistema integrado de gestión de residuos

de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunitat Autònoma de les II/es Balears.

DÉCIMOTERCERO.- Que ECOLEC está suscribiendo acuerdos con los distribuidores de AEE

para la recogida y gestión de los AEE usados.

DÉCIMOCUARTO.- Que ECOLEC dispone de una Plataforma Informática de Gestión para

atender los avisos de solicitud de retirada de los RAEE por las entidades gestoras de los

parcs verds y/o deixalleries.

ECOLEC se rige por las siguientes cláusulas específicas:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

1.1. Es objeto del presente convenio el establecer los términos y condiciones en los que

establecer un marco de colaboración entre el AJUNTAMENT y ECOLEC, que regule las

condiciones de la recogida de los RAEE depositados en las instalaciones municipales.

1.2. Los lugares fijados para efectuar dicha recogida serán:

Parc verd de Sa Vela ubicado en la callé de Sa Vela sin número de Puigpunyent

La modificación de dichos puntos de recogida requerirá una comunicación previa y por

escrito del AJUNTAMENT con una antelación mínima de, al menos, 15 días hábiles.

1.3. El presente convenio será aplicable a los RAEE de todas las categorías que se recogen en

el Anexo I del RD 208/2005.
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SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL AJUNTAMENT PUIGPUNYENT.

2.1. Con carácter general, el AYUNTAMIENTO se compromete a:

a) Colaborar con ECOlEC para la implantación del sistema de recogida que

garantice una gestión eficiente, eficaz y respetuosa con criterios de sostenibilidad

ambiental y viabilidad económica de los RAEE objeto de este convenio;

b) Comunicar a ECOlEC, mediante la Plataforma Informática de Gestión, las

órdenes de recogida de los RAEE.

c) Colaborar con ECOlEC en el désarrollo de campañas de información

dirigidas .al ciudadano sobre la'mecesldad de reciclar los RAEE, así corno las formas de

entregarlos a los distribuidores u a otros agentes económicos a en las instalaciones
municipales éstableêidas al efecto.

d) El AJUNTAMENT facilitará la integración de las ordenanzas y normas

municipales que las desarrollen, así como los distintos acuerdos, convenios, contratos y
demás obligaciones con gestores, entidades públicas a privadas, etc., que estén en vigor a

fin de que se cumpla con la mayor precisión posible las cláusulas establecidas en el

presente convenio.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE ECOlEC

3.1 A la puesta en marcha de un servicio, propio a a través de terceros, de recogida de

los RAEE depositados en las instalaciones fijadas en el apartado segundo de la cláusula

primera.

3.2 A realizar las labores de recogida, previa solicitud a través de la Plataforma

Informática de Gestión de la Fundación ECOlEC, por sí misma a a través de terceros, de

los RAEE depositados en las instalaciones fijadas en el apartado segundo cláusula primera.

3.3 los RAEE se depositarán, clasificados conforme a to indicado en el Anexo III del
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presente Convenio y en consideración al espacio de dichas instalaciones y los modelos de

contenerización que se puedan utilizar en las mismas.

3.4 A que las actividades de recogida, gestión y tratamiento de los RAEE serán realizadas

por empresas que estén debidamente autorizadas para realizar dichas actividades y

cumpliendo con el Plan Director Sectorial de Gestión de Residuo de Construcción y

Demolición, Voluminosos i Neumáticos Fuera de Uso de la Isla de Mallorca (BOIB Núm.

141 de 23 de noviembre de 2002) y el Servicio Público Insularizado para la Gestión de los

residuos de Construcción y Demolición, Voluminosos i Neumáticos Fuera de Uso de la Isla

de Mallorca (BOIB nO. 171 de 15 de noviembre de 2005).

3.5 A sufragar los costes de gestión de los RAEE desde las instalaciones señaladas en la

cláusula primera apartado segundo.

3.6 ECOlEC no tendrá obligación de retirar de las instalaciones municipales los residuos

impropios, es decir, aquellos que no correspondan a RAEE.

3.7 En el caso de que la recogida de los RAEE implique riesgo sanitario o de seguridad
para la salud de las personas, por estar contaminados y se rechace su devolución, tal y
como se regula en el artículo 4.6 del RD 208/2005, ECOlEC justificará dicho rechazo

documentalmente, motivando la causa con los correspondientes informes pertinentes.

3.8 A realizar campañas de información a los usuarios de aparatos eléctricos y

electrónicos sobre los criterios para una correcta gestión ambiental de los residuos de los

aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares, los sistemas de

devolución y su gratuidad y su recogida selectiva. En particular se facilitará información al

ciudadano sobre la situación de los puntos de recogida de RAEE.

3.9 ECOlEC se compromete, y así consta en sus estatutos, a que el tratamiento de

dichos residuos tenga una gestión medioambiental correcta, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 5 del RD 208/2005, especialmente en lo referente a descontaminación y
traslado.

3.10 ECOlEC, con periodicidad trimestral, a petición del AJUNTAMENT, se compromete a
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justificar documentalmente el tratamiento de los RAEE retirados.

3.11. De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 RD 208/2005, ECOlEC se

compromete a facilitar al AJUNTAMENT, la percepción de los costes adicionales

efectivamente soportados por la recogida selectiva de los RAEE desde los puntos de

entrega, tal y como se establece en los Anexos II y III del presente Convenio.

CUARTA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

4.1. Para el seguimiento del presente convenio se celebrará, al menos, una reunión anual, a las

que asistirán, de una parte, la persona que designe el AJUNTAMENT y, de otra parte, un

representante designado por ECOlEe.

QUINTA.- PERÍODO DE VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR

5.1. El período de vigencia del presente convenio será de UN AÑO a partir de la fecha de su

firma, sin perjuicio de lo indicado en el apartado 7.1.1.

I 5.2. Salvo para lo previsto en el apartado 7.1.1, al vencimiento de dicho período de tiempo, el

presente Convenio se prorrogará, automáticamente, por períodos sucesivos de un año.

SEXTA.- ADHESIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

6.1. El presente convenio, el cual establece los términos y condiciones en los que establecer un

marco de colaboración entre el AJUNTAMENT y ECOlEC, que regule las condiciones de la

recogida de los RAEE depositados en las instalaciones, independientemente de su

procedencia, queda abierto a que otros Sistemas Integrados de Gestión de RAEE, que

manifiesten su voluntad expresa de formar parte de este convenio, se adhieran al presente
convenio. Dicha adhesión se formalizará mediante addenda al presente convenio.

6.2. los Sistemas Integrados de Gestión de RAEE que se adhieran al presente convenio,
asumiéndolo y suscribiéndolo en todos sus términos y condiciones.
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6.3. los Sistemas Integrados de Gestión de RAEE que se adhieran al presente convenio

reconocen EcalEC como el interlocutor válido ante el AJUNTAMENT.

6.4. Para facilitarlas labores de retirada y gestión de los RAEE que se hallen depositados en las

instalaciones municipales del AJUNTAMENT, fijadas en el apartado segundo de la cláusula

primera, los Sistema Integrados de Gestión que se adhieran al presente convenio,
confieren mandato de representación a EcalEC de dichas labores en nombre de ellos

conforme a los pactos que tengan suscritos los diversos Sistemas Integrados de Gestión a

tal efecto.

SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

7.1. El presente Convenio se resolverá por alguna de las siguientes causas:

7.1.1. El Convenio podrá resolverse por cualquiera de las partes, en cualquier momento,

que comunicará mediante medio fehaciente tal intención a la otra con una antelación de,
al menos, dos meses.

7.1.2. Si llegada la finalización del período de validez establecido para el presente
convenio alguna de las partes, manifestará su voluntad de no prorrogar el presente
convenio. Para ello, deberá comunicar mediante medio fehaciente su voluntad a la otra

parte con una antelación de, al menos, un mes al día de su vencimiento.

7.1.3. Cuando la gestión de los RAEE no se realice de manera respetuosa con el medio

ambiente, o con las condiciones establecidas en este convenio.

7.1.4. Por retirada, caducidad o anulación de la autorización del Sistema Integrado de

Gestión por parte de la Comunidad Autónoma o de cualquier otra autorización.

7.1.5. 'De conformidad con lo establecido por el artículo 7.2 el AJUNTAMENT podrá resolver

el presente convenio en cualquier momento, para adherirse al Convenio Marco elaborado

por la Comunidad Autónoma de las II/es Balears, para regular la recogida selectiva de los

RAEE. El AJUNTAMENT sólo quedará obligada a comunicar por escrito a ECalEC su

intención de adherirse a dicho Convenio Marco.
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7.1.6. Por falta de competencia del gestor de residuos designado por ECOlEe.

7.1. 7. Por mutuo acuerdo de las partes intervinientes.

7.1.8. Por cualesquiera otras causas de resolución establecidas en la legislación vigente.

OCTAVA.- NATURALEZA Y MARCO JURÍDICO

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo su interpretación y

desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, con expresa sumisión de las partes a la

ju risd icción contencioso-ad m i nistrativa.

Ambas partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de las estipulaciones de

este Convenio y, en prueba de ello, lo firman y rubrican en dos ejemplares originales y

auténticos, formalizados a un solo efecto, en el lugar y fecha que figuran en su

encabezamiento.

AJUNTAMENT PUIGPUNYENT FUNDACION ECOlEC
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ANEXO I. LISTADO DE CATEGORÍAS y APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS SUSCEPTIBLES DE SER RECOGIDOS POR PARTE DE ECOlEC

Categorías (según lo dispuesto en el Anexo I del RD 208/2005)

1. Grandes electrodomésticos.

2. Pequeños electrodomésticos.

3. Equipos de informática y telecomunicaciones.

4. Aparatos electrónicos de consumo.

5. Aparatos de alumbrado.

6. Herramientas eléctricas o electrónicas (excepto las herramientas industriales fijas

permanentemente, de gran envergadura e instaladas por profesionales).
7. Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre.

8. Aparatos médicos (excepto todos los productos implantados e infectados).
9. Instrumentos de vigilancia o control.

Iû. Máquinas expendedoras.
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Lista indicativa de productos comprendidos en las citadas categorías

conservación y almacenamiento

Grandes ordenadores.
Miniordenadores.
Unidades de impresión.

de emas informáticos personales:
Ordenadores personales

endo unidad central, ratón, pantalla y
) .

Ordenadores portátiles (incluyendo
central, ratón, pantalla y teclado).

Ordenadores portátiles

Equipos de informática yindes electrodomésticos:
Grandes equipos refrigeradores.
Frigoríficos.
Congeladores.
Otros grandes aparatos utilizados

3 refrigeración,

municaciones:
eso de datos centralizado:

Itas.
Lavadoras.
Secadoras.
Lavavajillas.
Cocinas.
Estufas eléctricas.
Placas de calor eléctricas.
Hornos de microondas.
Otros grandes aparatos utilizados

acinar yen
otros procesos de transformación de

tipo
oak».

Ordenadores portátiles tipo

Itas.

Impresoras.
Copiadoras.
Máquinas de escribir eléctricas a

nicas.

Calculadoras de mesa a de bolsillo.
Otros productos y aparatos para la

a, almacenamiento, procesamiento,
tación a comunicación de información de
a electrónica.

Sistemas y terminales de usuario.
Terminales de fax.
Terminales de télex.

Aparatos de calefacción eléctricos.
Radiadores eléctricos.
Otros grandes aparatos utilizados

alentar habitaciones,
camas, muebles para sentarse.
Ventiladores eléctricos.
Aparatos de aire acondicionado.
Otros aparatos de alreaclon,

ición aspirante y aire acondicionado.
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[ueños electrodomésticos: Teléfonos.
Aspiradoras. Teléfonos de pago.
Limpiamoquetas. Teléfonos inalámbricos.
Otros aparatos y difusores de Teléfonos celulares.

za y mantenimiento. Contestadores automáticos.
Aparatos utilizados para coser, Otros productos a aparatos de

punto, tejer y para otros procesos de isión de sonido, imágenes u otra
liento de textiles. ación por telecomunicación.

Planchas y otros aparatos
jos para planchar y para dar otro tipo de
los a la ropa.

Tostadoras.
ratos electrónicos de consumo:

Radios.
Freidoras.
Molinillos, cafeteras y aparatos

brir a precintar envases a paquetes.
Cuchillos eléctricos.
Aparatos para cortar el pelo, para

el pelo, para cepillarse los dientes,
nas de afeitar, aparatos de masaje y otros
los corporales.

Relojes, relojes de pulsera y
:os destinados a medir, indicar a registrar
ipo,

Televisores.
Videocámaras.
Vídeos.
Cadenas de alta fidelidad.
Amplificadores de sonido.
Instrumentos musicales.
Otros productos a aparatos

os para registrar a reproducir sonido a

es, incluidas las señales y tecnologías de
ción del sonido e imagen distintas de la
unicación.

ratos de alumbrado:
Lámparas fluorescentes rectas.

Lámparas fluorescentes compactas.
Lámparas de descarga de alta

dad, incluidas las lámparas de sodio de
y las lámparas de haluros metálicos.

Lámparas de sodio de baja presión.
Otros aparatos de alumbrado

os para difundir a controlar la luz,
as las bombillas de filamentos.

Balanzas.
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aratos médicos (excepto todos los
irramlentas eléctricas y electrónicas ctos implantados e infectados):
pto las herramientas industriales fijas Aparatos de radioterapia.
nentemente de gran envergadura, Cardiología.
Idas por profesionales): Diálisis.

Taladradoras. Ventiladores pulmonares.
Sierras. Medicina nuclear.
Máquinas de coser. Aparatos de laboratorio para
Herramientas para tornear, stico in vitro.

oar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, Analizadores.
r, taladrar, perforar, punzar, plegar, Congeladores.
rar o trabajar la madera, el metal u otros Pruebas de fertilización.
iaies de manera similar. Otros aparatos para detectar,

Herramientas para remachar, clavar ir, supervisar, tratar o aliviar
rnillar o para sacar remaches, clavos, edades, lesiones o discapacidades.
os o para aplicaciones similares.

Herramientas para soldar (con o sin

)n) o para aplicaciones similares. trumentos de vigilancia y control:
Herramientas para rociar, esparcir, Detector de humos.

�ar o aplicar otros tratamientos con Reguladores de calefacción.
reías líquidas o gaseosas por otros medios. Termostatos.

Herramientas para cortar césped o Aparatos de medición, pesaje o
tras labores de jardinería. para el hogar como material de

Otras herramientas. orio.

Iguetes o equipos deportivos y
o libre:

Trenes eléctricos o coches en

Otros instrumentos de vigilancia y
I utilizados en instalaciones industriales

de emplo, en paneles de control).
I

quinas expendedoras:
pista Máquinas expendedoras de bebidas

ca. es.

Consolas portátiles. Máquinas expendedoras de botellas
Videojuegos. , frías o calientes.
Ordenadores para realizar ciclismo, Máquinas expendedoras de

rrlnlsmo, correr, remar, etc. tos sólidos.
Material deportivo con componentes Máquinas expendedoras de dinero.

cos o electrónicos. Todos los aparatos para suministro
Máquinas tragaperras. ático de toda clase de productos.

juguetes o equipos deportivos y de tiempo

ANEXO II. RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO ENTRE El

AJUNTAMENT PUIGPUNYENT Y ECOlEC

1. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE El AJUNTAMENT Y ECOlEC DESDE El 13 DE
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AGOSTO DE 2005 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2.009

1.1. Costes de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Conceptos a facturar por el AJUNTAMENT a ECOlEC en concepto de costes de gestión
desde el 13 de agosto de 2005:

Clasificación de los RAEE en las instalaciones municipales según la tipología
de las instalaciones municipales y la correspondiente tipología de clasificación de los

RAEE.

1.1.2. Costes de transporte de los RAEE desde los puntos de entrega a las

1.1.1.

instalaciones de reciclaje.
1.1.3. Costes de tratamiento de los RAEE en las instalaciones de reciclaje

los referidos costes retroactivos sólo se abonarán previa aportación, por parte del

AJUNTAMENT, de prueba documental a ECOlEC. Dicha prueba documental deberá

justificar los siguientes extremos:

c) Que las instalaciones municipales en donde se ha realizado la clasificación de
los RAEE cumplen con los requisitos técnicos que se detallan en el Anexo IV del
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y
la gestión de sus residuos.

d) Que las labores de transporte de los RAEE desde las instalaciones de

recogida hasta las instalaciones de tratamiento se han realizado contando con los

servicios de gestores de residuos que cuentan con las autorizaciones pertinentes.
e) Que el tratamiento de los materiales y componentes de aparatos eléctricos o

electrónicos se ha realizado cumpliendo con lo establecido en el Anexo III del Real

Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la

gestión de sus residuos.

f) Que se han cumplido los objetivos de reciclado y de valorización que se

recogen en el artículo 9 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre

aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

los efectos retroactivos se aplicarán desde el 13 de agosto de 2005.
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2. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE EL AJUNTAMENT Y ECOLEC.

las obligaciones financieras de ECOlEC tendrán lugar una vez firmado el convenio por

ambas partes.

los costes adicionales efectivamente soportados por la recogida selectiva de los RAEE

desde los puntos de entrega están ligados a la puesta a disposición de los RAEE en los

puntos de recogida, clasificados de acuerdo con las tipologías definidas en el Anexo III del

presente Convenio. Dichos costes son los que se detallan en el cuadro siguiente:

IFICACION DE lOS PUNTOS DE ENTREGA tlENSACION ECONOMICA POR TONELADA

�UNCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE lOS �AEE GESTIONADA EN lOS PUNTOS DE

RAEE RECOGIDA

Tipo A 80 e/r».

Tipo B 40 (/Tn.

Tipo C 10 e/ro.

ECOlEC tendrá acceso a los RAEE en los puntos de recogida fijados en el apartado
segundo cláusula primera, directamente o a través de los terceros que libremente

designen. la limitación de este derecho exime a ECOlEC de cualquier pago en relación al

acceso a los RAEE en los puntos de recogida.

3. ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPORTES Y REVISIÓN DE LAS CONDICIONES

ECONÓMICAS

los costes fijados en el presente Anexo se actualizarán en función de los estudios que se

lleven a cabo y las cantidades recogidas en las instalaciones de almacenamiento temporal
del AJUNTAMENT siguiendo unos criterios de economicidad yeficiencia.

los costes fijados en el presente Anexo se actualizarán en función de los convenios que se

firmen por la entidad Ecolec con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, siempre y
cuando los importes fijados en virtud de dicho convenio sean superiores a los establecidos
en el presente Anexo.
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ANEXO III. CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES EN LA ENTREGA, RECEPCIÓN y

RECOGIDA DE LOS RAEE.

1. Puntos de recogida de RAEE.

Se consideran puntos de recogida de RAEE los puntos de almacenamiento de los RAEE

recogidos selectivamente, y que el AJUNTAMENT pone a disposición de ECOlEC y desde

donde ésta se responsabilizará de la recogida y gestión de los RAEE. Dichos puntos de

recogida son los que se detallan en el apartado segundo cláusula primera del presente

Convenio.

Los puntos de recogida se clasifican, en función de la clasificación de los RAEE realizada en

dichos puntos, en tres tipos:

Tipo A,

Tipo B,

Tipo C.

A efectos del presente Anexo, sólo se considerará el RAEE procedente de hogares

particulares, entendiéndose como tal los procedentes de domicilios particulares y de

fuentes comerciales, industriales, institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y

cantidad, son similares a los procedentes de hogares particulares.

2. Condiciones de almacenamiento de los RAEE en los puntos de recogida.

Las instalaciones de titularidad municipal donde se almacenan los RAEE tendrán que
cumplir, como mínimo, con los requisitos técnicos recogidos en el Anexo IV del Real
Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión
de sus residuos y el Plan Director Sectorial de gestión de Residuos Urbanos de la isla de
Mallorca (BOIB Núm. 35 de 9-03-2006).

Los RAEE entregados se almacenarán siguiendo los siguientes criterios:
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TIPO A.- La clasificación de los RAEE se realizará en cinco fracciones, tal y como aparece

recogido a continuación:

Tipología de RAEE Elementos de
ldades mínimas*

almacenaje

orías 1 y 10 que contengan CFC "CENADOS DE PIE

y/o HCFC ;RANDES EQUIPOS

rigoríficos, congeladores,
SOBRE PALETS

,1 )EBIDAMENTE 20sensadores de bebidas, etc..

RACTILADOS LOS
ipos de aire acondicionado, IPOS DE TAMAÑO

etc.)
REDUCIDO

;¡orías 1 y 10 que no contengan "CENADOS DE PIE
CFC y/o HCFC ;RANDES EQUIPOS

diadores de aceite, termos SOBRE PALETS
,2 tricos con amianto, estufas, )EBIDAMl:NTE 20

oras, secadoras, calentadores RACTILADOS LOS

icos, hornos, vitrocerámicas, IPOS DE TAMAÑO
etc. REDUCIDO

lsores y monitores (CRT, LCD,
AS ESPECÍFICAS O
ONTENEDORES.3 plasma) de las categorías 2, 3, CÍFICOS O PALETS

4

4, 6, 7, 8 Y 9
ETRACTILADOS

orías 2, 3, 4, 6, 7, 8 Y 9 excepto
r (tubos de rayos catódicos) y
os que contengan CFC y/o HCFC

AS ESPECÍFICAS Oo, DVD, cámaras grabadoras,
�4 U, impresoras, fax, radios, ONTENEDORES

4
�ipos de música, altavoces, CÍFICOS O PALETS
erramientas de bricolaje, �TRACTILADOS
umentos de música, pequeño
rodoméstico, luminarias sin

lámparas)
�AEE de recogida específica
aras fluorescentes, lámparas ONTENEDORES

,s )ajo consumo, ,lámparas de �ECÍFICOS PARA 1

sscarqa o de sodio de baja TIPO DE RESIDUO
presión.

TIPO B.- La clasificación de los RAEE se realizará en tres fracciones, tal y como aparece a

continuación:

Tipología de RAEE
Elementos de

.dades mínimas*
almacenaje

gorías 1 y 10 Y 5 sin lámparas "CENADOS DE PIE

,1 rigoríficos, congeladores, iRANDES EQUIPOS 16
�ensadores de bebidas, etc. SOBRE PALETS
ipos de aire acondicionado, )EBIDAMENTE
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dladores de aceite, termos RACTILADOS LOS
tricos con amianto, estufas, IPOS DE TAMAÑO
oras, secadoras, calentadores EDUCIDO O EN
icos, hornos, vitrocerámicas, '"ENEDOR DE GRAN

etc.) TAMAÑO
ategorías 2, 3, 4, 6, 7, 8 Y 9
evisores y monitores (CRT,
, TFT Y plasma) video, OVO, -

rrnaras grabadoras, CPU, rENEDOR DE GRAN
2 esoras, fax, radios, equipos �MAÑO/lAULAS 3de música, altavoces, ESPECIFICAS

erramientas de bricolaje,
umentos de música, pequeño
trodoméstico luminarias sin

lámpara, etc.)
�AEE de recogida específica
aras fluorescentes, lámparas ONTENEDORES

,3 )ajo consumo, ,lámparas de ;)ECÍFICOS PARA 1

iscarqa o de sodio de baja TIPO DE RESIDUO
presión.
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TIPO C.- La clasificación de los RAEE se realizará en dos fracciones, tal y como aparece

recogido a continuación:

Tipología de RAEE Elementos de
ldades mínimas*

almacenaje
orlas l, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Y 9, 10 Y

5 sin lámparas
rigoríficos, congeladores,
nsadores de bebidas, equipos
re acondicionado, radiadores
ceite, termos eléctricos con

nlanto, estufas, lavadoras,
oras, calentadores eléctricos,

1 is, vitrocerámicas, luminarias ENEDOR DE GRAN
1lámparas, etc Televisores V . TAMAÑO

onitores (CRT, lCD, TFT V
sma) video, OVO, cámaras
doras, CPU, impresoras, fax,
adios, equipos de música,
Itavoces, herramientas de
aje, instrumentos de música,
microondas, pequeño

electrodoméstico, etc.)
�AEE de recogida específica
lámparas fluorescentes, PNTENEDORES

'2 lámparas de bajo i)ECÍFICOS PARA 1umo,lámparas de descarga o
TIPO DE RESIDUO�lio de baja presión, móviles V

pos de telecomunicaciones)

3. Identificación V equipamiento de los puntos de recogida municipal.

El AJUNTAMENT deberá adjuntar, en el momento de la firma, la siguiente información:

Relación de puntos de recogida de RAEE existentes en el municipio,
aportando información sobre la dirección, persona responsable y datos de contacto,

Condiciones de almacenamiento (Opción A, Opción B, Opción C),
Espacio destinado a los RAEE.

Horario de servicio del punto de recogida.

Las discrepancias entre la información proporcionada y la percepción de ECOLEC, bien

directamente o bien a través de terceros, serán analizadas en la reunión de seguimiento
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del presente Convenio.

4. Gestión de los RAEE en los puntos de recogida.

los RAEE recogidos selectivamente no podrán ser comercializados ni desmantelados por el

AJUNTAMENT, directamente a indirectamente a través de terceros, y se deberán entregar
tal y como se han recepcionado a ECOlEC. No obstante lo anterior, ECOlEC podrá acordar
con el AJUNTAMENT la posibilidad de entregar los RAEE, a determinados grupos de los

mismos, a terceros dedicados a la reutilización de aquellos, así como las condiciones de
dicha entrega.

S. Solicitud de servicio de recogida de RAEE y condiciones de servicio.

El AJUNTAMENT, bien directamente o bien indirectamente a través de terceros, solicitarán
el servicio de recogida de los RAEE mediante la Plataforma Informática de Gestión
habilitada a tal por ECOlEC en la siguiente URL: www.ofilog.es

Mediante la firma del presente Convenio, ECOlEC enviará al AJUNTAMENT un usuario y
una contraseña para acceder a la Plataforma Informática de Gestión y realizar la solicitud
de recogida.

las solicitudes de recogida deberán estar debidamente cumplimentadas, habiendo de

indicar, entre otros, los siguientes datos: dirección de recogida, persona de contacto,
características de la recogida y líneas de solicitud de recogida.

la solicitud se realizará para aquellas fracciones que estén, como mínimo, al 80 por 100
de su capacidad.

Para aquellos puntos de recogida con un horario de atención de 40 horas semanales, de
lunes a viernes, el servicio de recogida de los RAEE se prestará dentro de los cuatro días
laborales siguientes, sábado excluido, a la fecha de solicitud del servicio. Cuando el punto
de recogida disponga de un horario de atención reducido, nunca inferior a 20 horas

semanales, de lunes a viernes, el plazo de prestación del servicio será de cinco días.

En relación al transporte de los RAEE desde las instalaciones que se detallan en el
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apartado segundo cláusula primera del presente Convenio, el personal de dichas

instalaciones colaborará en las operaciones de carga y estiba de los RAEE.

6. Control y compensación en los servicios de recogida de RAEE por parte de

ECOLEC.

A través de la Plataforma Informática de Gestión se llevará un registro en el cual se

anotarán las solicitudes de recogida recibidas y la fecha de atención del servicio de

recogida solicitado, indicando el peso de RAEE retirado o, en su defecto, las unidades de
RAEE retiradas.

El registro de servicios será completado, ya sea en origen o en destino, con los pesos
netos de los RAEE retirados. Cuando se retiren conjuntamente más de un grupo de RAEE,
será necesario detallar las cantidades por grupo.

El AJUNTAMENT será la responsable de que el contenido de las fracciones recogidas se

ajuste a lo establecido en el presente anexo.

los medios de almacenamiento serán colocados ECalEC, siendo el propietario de los

mismos, quedando aquéllos en depósito del AJUNTAMENT, siendo éste/ésta el/la
responsable de los posibles daños o sustracciones que se pudieran producir.

EcalEC llevará un Libro Registro de incidencias respecto a los servicios de recogida
realizados fuera del plazo establecido. Igualmente en dicho Libro Registro se anotarán los
contenedores retirados y cuyo contenido de impropios sea superior al 5 por 100 del peso
neto de cada fracción.

En lo que respecta a los servicios de recogida que se realicen fuera del plazo establecido,
el AJUNTAMENT que se viera afectada podrá reclamar a EcalEC y exigir la anotación de la

incidencia en el Libro Registro.

En cuanto a la presencia de impropios en las fracciones de RAEE, cuando dicha presencia
sea detectada, se tratará en la reunión de seguimiento del presente Convenio y se fijarán
medidas tendentes a evitar la presencia de impropios en las fracciones de RAEE. Si
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pasados dos meses desde la aplicación de las medidas citadas persiste la presencia de

impropios superiores al 5 por 100 del peso neto de cada contenedor, se suspenderá la

recogida de los mismos y su correspondiente compensación.

En la reunión de seguimiento del presente Convenio se revisarán y analizarán las

incidencias recogidas y se fijarán las medidas apropiadas para su solución.

Sotmès l'assumpte a votació i per majoria absoluta dels membres de dret i
presents, amb set vots a favor (7), corresponents als representants dels grups
polítics municipals PSOE (5) vots, i PI (2) vots, i dos (2) abstencions corresponents
als representants del grup polític municipal PP, s'acorda aprovar la proposta abans
tra nscrita.

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:
Per part de la Portaveu del grup polític municipal PI i regidora de Medi Ambient es

manifesta que seguim en la línea d'avançar en què el municipi de Puigpunyent sigui
una referència en matèria de residus.

Correspon als fabricants també gestionar el residus, el Pla Director Sectorial de
Residus també contempla això.

la Recollida d'aparells elèctric contempla tots els aparells electrònics i lo que es

preten es establir les condicions dels residus al Punt Verd, comprometent-se
l'Ajuntament a fer una bona gestió.

AI conveni que es proposa signar s'afegeix a les relacions econòmiques entre
ECOlEC i l'Ajuntament de Puigpunyent una clàusula mitjançant la qual si es signa
amb la Comunitat Autònoma en un futur un conveni de col-Iaboració pel mateix
objecte que el present i el preu sigui superior al que s'ha fitxat, que l'Ajuntament
de Puigpunyent es pugui acollir a aquest preu superior, per tant millorarem la
gestió, recollida i tractament de residus

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana si hi ha hagut la
possibilitat de fer aquest conveni amb altra associació o bé una altra alternativa a la
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proposada per aquest tema.

Per part de la Portaveu del grup polític municipal PI es respon que l'any passat per
part del Tècnic de Medi Ambient es va fer un estudi respecte a ECOlEC i a altres
fundacions on es detallava de forma específica i técnica qui era la millor opció i
l'estudi va determinar que la millor opció era ECOlEe.

6è) PATRIMONI:

6è/lr.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONDICIONS
ESTÈTIQUES DE LES RETOLACIONS DELS NOMS DELS CARRERS DEL TERME
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

6è)PATRIMONI:

6e/lr- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONDICIONS
ESTÈTIQUES DE LES RETOLACIONS DELS NOMS DELS CARRERS DEL TERME
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT.

Pel Batie Accidental es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 22

de març de 2009, per part de la Regidora d'Urbanisme la qual diu així:

Considerant del màxim interès per a aquest municipi l'aprovació del ordenança
municipal que reguli les condicions estètiques de les retolacións dels noms dels
carrers del Terme Municipal de Puigpunyent, per tal d'unificar i donar a conèixer els
critèris estètics relatius a la retolació dels noms dels carrers municipals.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment
i la legislació aplicable per a l'aprovació de l'ordenança municipal.

Considerant que pels Serveis Tècnics de patrimoni es redactà l'avantprojecte
d'ordenança municipal.

De conformitat amb l'establert en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2

d'abril, reguladora de les bases del règim local, i del article 102 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; es va

dictaminar favorablement per la Comissió Informativa d'assumptes Generals,
motiu pel qual es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'ordenança municipal que regula les condicions
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estètiques de les retolacions dels noms dels carrers del Terme Municipal de

Puigpunyent, amb la redacció que a continuació es recull.

SEGON. Sotmetre el projecte d'ordenança municipal a un període d'informació

pública, per termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial

de les II/es Balears i en el taulell d'anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les

persones legítimament interessades puguin examinar l'expedient i formular

reclamacions, objeccions o observacions.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE RETOLACIÓ DELS NOMS DE LES VIES
PÚBLIQUES DEL TERME MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

L'objectiu de la present ordenança és establir de manera clara unes pautes
estètiques homegènies i, a la vegada, respetuoses amb el procés de normalització
lingüística per a la retolació dels noms dels carrrers del Terme Municipal de
Puigpunyent.

ARTICLE 1
El nom dels carrers es correspon a la forma que s'aprovà en el ple de l'Ajuntament
de 27 de setembre de 2004 i ha de respectar el reglament municipal de
Normalització Lingüística publicat en el BOIB núm.88 14/06/2007, concretament els
articles desglossats en el capítol XI.

ARTICLE 2
L'únic material admissible per a la retolació del nom dels carrers de Puigpunyent
serà dues rajoles de ceràmica disposades horitzontalment de 20cmx20cm de fons
blanc amb lletra helvètica i marc (de no més d'lcm de gruixa) de color blau fosc
continuant amb l'estètica de les rajoles actuals d'acord es mostren en l'annex 1.

ARTICLE 3
El nom dels carrers es distribuiran en dues línies imaginàries respectant les
següents peculiaritats tipogràfiques exemplificades a l'annex 2:

Els noms genèrics, els articles i les preposicions que han sofert contracció,
s'escriuran amb totes les lletres en minúscula disposades a la primera línia de la
rajola. A més a més, la mida del nom genèric i dels articles i preposicions serà un

25% menor que el nom propi del carrer, tenint en compte que les mides s'ajustaran
al màxim a la superfície de les rajoles.

Els noms propis i els articles, que no han sofert contracció, s'escriuran en minúscula
disposats a la darrera línia de la rajola excepte la primera lletra del genèric que
serà majúscula d'acord a la forma que s'aprovà en el ple de l'Ajuntament de 27 de
setembre de 2004.
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DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma, i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst
a l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de

les Illes Balears, termini en
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carrer de

s'Estanc
el que

carrer des

Rellotge de Sol

camí de

sa Vela
l'Administració de l'Estat o de la Comunitat Autònoma podran exercir les facultats
de requeriment.

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

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part de la regidora de Patrimoni es manifesta que es tracta de tenir un protocol
d'actuació a l'hora de canviar unes rajoles que s'han de canviar, així com respecte
de les mides, lletres etc ... , amb la finalitat de què totes siguin iguals ja que ara hi
ha de distints tipus.
Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que amb això es
dona uniformitat als ròtuls i és positiu, ja que s'han de cuidar els detalls i que tot es
faci de forma idèntica per tal de millorar la nostra imatge com a poble.
Per part de la representat del grup polític municipal Sra. Pons es demana si hi ha
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ordenança per a la numeració.

Per part del Batie es respon que respecte al model de numerar hi ha unes pautes
però no hi ha una ordenança escrita.

7è)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN
ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES DES DEL DIA 20 DE GENER DE
2009 A DIA 4 DE FEBRER DE 2009 AMBDUES INCLOSES.

Es dóna compte de les Actes de les Juntes de Govern Local celebrades no es
formula cap pregunta.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 46/2009 AL 98/2009 AMB DOS INCLOSOS

DOCUMENT RGE 734 DE 25 DE MARÇ 2009
DOCUMENT RGE 761 DE 26 DE MARÇ DE 2009
DECRET DE BATLIA NÚMERO 162 , DE 27 DE MARÇ DE 2009
COMPROMISOS D'ESTALVI PRESSUPOSTARI ADQUIRITS A LA SESSIÓ
PLENARIA DE DATA 27 DE GENER DE 2009

Es dóna compte dels decrets de batlia i no es formula cap pregunta.

8è) TORN D'URGÈNCIA
No es formula.
9è) PRECS I PREGUNTES
No se'n formulen si bé per part del Portaveu del grup polític municipal PP es donen
les gràcies per retirar el punt de l'ordre del dia número 2n/4t.

Una vegada finalitzat el tractament dels punts inclosos a l'ordre del dia de la
present sessió plenaria, per part del Sr. Batie es dóna compte al Plenari respecte
dels següents fets:

1) Respecte a la subsanació del catàleg de patrimoni el qual ha estat requerit
per part de la Comissió de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca,
manifestant-se que s'han encarregat aquestes feines per tal de què pugui
tornar a passar a Patrimoni.

2) Respecte a la concertació del Confirming amb l'Entitat Bancària SA NOSTRA,
per al pagament més àgil de les factures dels proveïdors, sense que això
impliqui un sobrecost per l'Ajuntament sempre que pagui a la data de
venciment.

3) Respecte als compromisos adquirits per l'equip de govern per reduïr el cost i
augmentar l'estalvi:

Per part del Regidor d'Hisenda es dóna compte dels resultats de les messures
d'estalvi que des de l'equip de govern s'han fet durant el primer trimestre de
l'any, així, es mantindran les inversios que teníem.
Respecte a la telefonia mòvil, s'ha elaborat un informe que reflexa que
actualment tenim 19 línies de telèfon mòvil dels quals 10 són nomès de
missatges i el que farem serà donar de baixa les línies de mòvil i deixarem amb
límitacions un pel batie, dos per manteniment i un per la policia, això suposarà
devallar el cost el 35%.
Respecte a la deficiència energètica suposarà un estalvi, en primer lloc,
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s'actuarà respecte als comptadors de consum elèctric, hi ha un augment de
despeses que no és atribuïble al canvi de tarifes de GESA, per tant la proposta
que hem començat a fer és rellotges amb 2400kw al any. AI Col-leql instal·larem
temporitzadors a les instal·lacions de les aules prefabricades, i a la Casa de
Cultura i al Poliesportiu hi ha possibilitat de cobrar enllumenat a usuaris i
campanya informativa, també s'haurà de posar un temporitzador a l'Escola
d'Adults, Galilea i Edifici Pol·livalent.

Canvis de tarifa, disminueix la tarifa cobrada per instal-Iació de caixes de
comptadors de festes devallant la potència contractada d'aquests comptadors i
per les festes augmentarem la potència. A nivell d'enllumenat públic es tracta
de començar per les bombelles d'enllumenat públic i canviar les faroles per
bombelles de 70 kw, totes les faroles del poble.

Tenim un rellotge astronòmic instal·lat i ens estalvia molt, aquest rellotge té un
cost de 950 euros i s'aplica a cada. comptador de cada sector, la inversió que
suposa aquesta messura són 5000 o 6000 euros, empatariem al 2009 i al 2010
començariem a conseguir resultats.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que també hi ha subvencions.
Per part del Batie es manifesta que hi ha un per rellotge.

Per part del Regidor d'hisenda es manifesta que respecte al tema de neteja
tenim una situació optima, ho tenim bastant econòmic el servei, però una

vegada que els edificis nous estiguin fets ens plantejarem una altra vegada si
existeix una millor opció que la que tenim.

Respecte a l'estalvi al material d'oficina, compra de material va lligada a

protocols i fins que no es posi en marxa el Pla de Modernització no sabem com

fer-ho.

Respecte a les assegurançes la veritat és que estalviarem poc.

Respecte a les sol·licituds de llicències per agilitzar, a la reunió que varem tenir
al Consell nomès varem dir qeu no feia falta que ens donen més subvencions
nomès necessitem que siguin més àgils.

Pel que fa a rebaixar el doblers d'arrendament del Casal de Joves, hem negociat
amb SA NOSTRA i hem aconseguit un compromís de 400 euros al mes fins a
final d'any.

Respecte a les festes volem reduir les despeses però també ferem menys
festes, intentarem que siguin més imaginatives i participatives.

Per part del Sr. Batie es manifesta que com a conseqüència de l'augment de les
taxes de residus es va crear una associació d'empresaris i aquesta gent es troba
interessada en col·laborar econòmicament i aquesta dinàmica comença, hi
existeix bona relació entre els empresaris de Puigpunyent.

Respecte al Pla de Modernització hem donat petites pases. Tot això és un resum
dels deures que hem fet durant el primer trimestre de l'any respecte al compromís
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adquirit.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que el seu grup
polític va ser molt crític amb la memòria presentada però estem contents que ses
pases per estalviar s'esten donant i de totes formes tenim un any per veure que
s'estalvia i serà el primer en què si això ocorreix, donarà l'enhorabona, però en
altres temes s'haurien d'agafar criteris nous i com a grup polític municipal
s'ofereixen a col·laborar.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie President aixeca la sessió, quan
són les vint hores i cinquanta minuts , i s'estén la present acta, que autoritza
signa amb mi la Secretaria de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA
TRES D'ABRIL DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió:6
Dia: 3 d'abril de 2009.
Hora: de 20 hores a 21 hores i 30 minuts.
Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTORELL, president
Sra. Margalida Sureda Moranta (PSOE)
Sr. Miquel Ramon Matas (PSOE)
Sr. Jaume Pujol Vich (PSOE)
Sr. Antoni Marí Ensenyat (PSOE)
Sra. Petra M. Valero Gonzàlez (PI)
Sra. Margalida M. Morey Matas (PI)
Sr. Antonio Deudero Mayans (PP)
Sra. Ma Teresa Pons Picó (PP)

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora

ORDRE DEL DIA:

1R) BATLIA

1r/1r.- PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PARTIT

SOCIALISTA, PARTIT INDEPENDENT I PARTIT POPULAR RELATIVA A LA FINALITAT
DE CELEBRAR EL 30 ANIVERSARI DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 3 D'ABRIL
DE 1979

2N) TORN D'URGÈNCIA
3R) PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

1R) BATLIA

1r/1r.-PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
PARTIT SOCIALISTA, PARTIT INDEPENDENT I PARTIT POPULAR RELATIVA
A LA FINALITAT DE CELEBRAR EL 30 ANIVERSARI DE LES ELECCIONS
MUNICIPALS DEL 3 D'ABRIL DE 1979

Pel Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pels grups polítics
municipals PSOE, PI i PP, la qual diu així:

El 3 d'abril de 1979, després del recolzament majoritari de la ciutadania a la
Constitució de 1978, es celebraren les primeres eleccions municipals que obriren el
camí de la normalització democràtica a l'estat Espanyol i la vertebració política de la
seva societat.

En els darrers anys de la dècada dels 70, recuperàvem la democràcia, celebrant
unes eleccions fonamentals en les que foren elegits lliurement els i les regidors/es i
els baties i batlesses de tots els ajuntaments de l'Estat.
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La massiva participació electoral en aquella jornada, va suposar el millor
recolzament al canvi polític i el desig d'inaugurar una nova etapa democràtica per a

la nostra història. La constitució dels primers ajuntaments fou una festa de la
llibertat i de la democràcia que demostrà la maduresa d'aquella societat.

Durant aquests 30 anys, els governs locals dels municipis, juntament amb els
Consells Insulars, han millorat significativament el benestar de la ciutadania,
prestant-los un nombre important de serveis de qualitat.

El canvi i el progrés experimentat en aquests anys de democràcia es deuen en gran
mesura al treball i esforç dels més de 300.000 baties i batlesses i regidors i

regidores que han desenvolupat les seves responsabilitats al llarg d'aquests 30
anys. També, pel suport i la confiança d'una ciutadania compromesa amb el present
i el futur de les seves ciutats i pobles.

La resposta donada pels ajuntaments a les demandes de qualitat de la ciutadania
ha estat fonamentals per a forjar la cohesió social, basada en la solidaritat i la
igualtat.

Les entitats locals han estat líders en la millora de la qualitat dels serveis de la
ciutadania i a l'hora de proporcionar benestar i progrés

La proximitat als problemes diaris, vitals, immediats de la gent, els que més
afecten a les seves aspiracions i necessitats, juntament al coneixement més ajustat
del medi en que es desenvolupen les persones els seus projectes de vida, han fet
de l'àmbit local un espai privilegiat per a millorar les condicions de vida dels veïns i
veïnes.

Pel que fa al nostre municipi no ha quedat mai rere tot aquest rebombori de
progrés i ja des dels inicis, després de l'aprovació de la Constitució, els més
inquiets començaren a fer feina per un projecte democràtic municipal amb l'única
aspiració de fer feina pels ciutadans puigpunyentins i galileus.

Foren dues llistes diferents, el CDS i els Independents; durant aquests 30 anys han
passat 6 legislatures completes amb els seus corresponents regidors i regidores i el
seu batie, i tots ells i elles han anat construint el poble del que ara som hereus.

Celebrar aquest 30è aniversari d'ençà de les primeres eleccions municipals suposa
festejar el triomf dels millors valors democràtics amb els que tots i totes ens

identifiquem: el diàleg, la participació, la tolerància, el compromís, la

responsabilitat, el benestar i el progrés que es resumeixen en una sola paraula:
DEMOCRÀCIA

Per tot això, el Grup Municipal Socialista, el Partit Independent i Partit Popular de
l'Ajuntament de Puigpunyent proposen al Ple de la Corporació Local que adopti el

següent

ACORD:
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1. Commemorar el 3 d'abril i convocar aquest ple extraordinari per celebrar les
primeres eleccions municipals democràtiques, l'any 1979.

2. Promoure al llarg d'aquest any el coneixement dels valors municipals
relacionats amb la tolerància, la proximitat i la ciutadania entre la infància i
la joventut, planificant actes als centres educatius, cívics i culturals on

intervinguin, a més, representants de tots els grups municipals.

3. Reconèixer explícitament i públlcarnent la tasca d'aquells 8 regidors/es i
batie, que arrancaren el primer ajuntament democràtic del nostre municipi,
en aquest plenari extraordinari i que són:

• Jordi Martorell""
• Salvador Matas Vila
• Guillem Pont """"""

• Antoni Ferrà""".
• Joana Matas Vila
• Pedro Martorell "".

• José Maria Pérez """

• Bartomeu Moragues"".
• Antonio Colom Ferrá

Per part del Sr. Batie es donen els gràcies per I'assitència dels presents ja que es

tracta de la celebració d'una sessió commemorativa de la celebració de les primeres
eleccions municipals, és un motiu de satisfacció per a tota la corporació local que
aquest equip pugui celebrar aquesta sessió plenària amb aquest contingut el qual
es fruit de consens de tots els grups polítics municipals els quals han elaborat una

proposta conjunta, ja que considerem que el motiu de celebració va més lluny que
qualsevol signe polític.

Totes les persones convidades són persones que han dedicat una part de la seva

família, i vida al poble de Puigpunyent ja que d'una forma o d'altre han donat valor
i benefici a aquest poble, lamentem que hi hagi persones que no puguin estar avui
amb nosaltres, els quals els hi recordem amb afecte. Avui aquest poble nostre és
com és i ens sentim satisfets de pertanyer a Puigpunyent i Galilea.

Una vegada llegida la proposta es nombra a cada un dels convidats als quals
l'Ajuntament ha fet un petit obsequi com a mostra de reconeixement.

Excusa la seva assitència el Sr. Jordi Martorell, i Joan Ripoll.

Per part del Sr. Antoni Colom Ferrà, una vegada es fa el lliurament de l'obsequi per
part de la Corporació Local es manifesta el seu agraïment pel detall rebut i
manifesta el seu desig de què aquest acte sigui per tal de donar recolçament a

I'espèrit de democràcia, definint-se la mateixa.
.

Manifesta que el poble ha de tenir tolerància i inquietud pels temes públics i des del
respecte s'ha de participar; per la seva part, els governants han de fomentar a la
participació del poble a la vida pública municipal.

Abans de donar per finalitzat el present assumpte, el Sr. Balte agraeix al Sr. Colom



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

la seva aportació i ofereix la paraula als Portaveus dels grups polítics municipals
sense que hi hagi intervenció dels mateixos.

2N) TORN D'URGÈNCIA
No es formula

3R) PRECS I PREGUNTES

No se'n formulen

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie President aixeca la sessió, quan
són les vint-i-una hores i trenta minuts, i s'estén la pr�sent acta, que autoritza
signa amb mi la Secretaria de la Corporació Municipal, la 'ç¡ual cosa certifico.

\
\El Batie, La Secretaria Interve

Joan FERRÀ MARTORELL
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA
VINT-I-VUIT D'ABRIL DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió:7
Dia: 28 d'abril de 2009.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 50 minuts.
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.
H i assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTORELL, president
Sra. Margalida Sureda Maranta (PSOE)
Sr. Miquel Ramon Matas (PSOE)
Sr. Jaume Pujol Vich (PSOE)
Sr. Antoni Marí Ensenyat (PSOE)
Sra. Petra M. Valero Gonzàlez (PI)
Sra. Margalida M. Morey Matas (PI)
Sr. Antonio Deudero Mayans (PP)
Sra. Ma Teresa Pons Picó (PP)

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora

ORDRE DEL DIA:

ORDRE DEL DIA:
PART DISPOSITIVA

ir) SECRETARIA:

lr/lr APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 27 DE FEBRER DE 2009.

2n)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN
ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES DES DEL DIA 18 DE MARÇ DE
2009 A DIA 8 D'ABRIL DE 2009 AMBDUES INCLOSES.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 162/2009 AL 210/2009 AMB DOS INCLOSOS

8è) TORN D'URGÈNCIA

9è) PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

ir) SECRETARIA:

ir/ir APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA EN DATA 27 DE FEBRER DE 2009.
Pel Sr. Batie President es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió"
ordinària del Ple de la Corporació Municipal, celebrada en data 27 de febrer de
2009.

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

2n)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES DES DEL DIA 18 DE

MARÇ DE 2009 A DIA 8 D'ABRIL DE 2009 AMBDUES INCLOSES.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demanen una sèrie d'aspectes
continguts als acords adoptats per la Junta de Govern Local i que són els següents:

- En primer lloc, i respecte al pagament d'una factura a l'empresa anomenada
DISTRIBUCIONES LUQUE.
Per part del Regidor d'Hisenda es respon que es tracta d'una factura per compra de
bosses de fems subvencionada un 68% per Mallorca Neta, es fa una única compra a

l'any de bosses grogues i blanques.

-En segon lloc, respecte al pagament de 6.734 euros, jaciment arqueològic, es

demanen quines actuacions s'han fet:

El SOIB ens va donar una subvenció per contractació de margers i això és fer una

escala 'per l'accès al talaiot, és un projecte d'agenda local 21, s'ha pagat una part
de la factura ja que les obres no es troben finalitzades.

-En tercer lloc, respecte al pagament d'activitats de l'escola, aquestes partides són
per tota l'anualitat?

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que donem 10.000 euros i ells ens

presenten factures i nosaltres els hi anem abonant segons la quantitat concedida i

pressupostada, I'ùnic extraordinari és el viatge de Port Aventura.

-En quart lloc, la Junta de Govern Local de 18 de març de 2009, codarfel?

Per part del Regidor d'hisenda es respon que és el pressupost d'adquissició
muntatge de les valles del Plan E.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 162/2009 AL 210/2009 AMB DOS INCLOSOS

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demanen una sèrie d'aspectes
continguts als decrets de batlia i que són els següents:

-En primer lloc, el decret 171/2009, pagament CAN JORDI 449,30 euros.

Per part de la Regidora de Cultura es respon que aquesta factura es la referent al
dinar de 32 persones que es va fer la recepció a la Casa de Cultura i era respecte al
Conveni d'lntercambi europeu.

-En segon lloc, respecte a Mallorquina de Serveis, quin concepte té aquesta factura.
Per part del Sr. Batie es respon que és el tonner de I'impresora.

- En tercer lloc, resolució 176/2009.
Es respon que és per resolucions d'IBI que es fan per ingresos indeguts i una -

vegada comprovades les dades tornem els doblers.
Per part del Portaveu del grup polític municipal es demana si això té repercusions
importants als ingresos municipals.



GOVERN DE LES I LLES BALEARS

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que no, tenim més problemes d'impagats
que de devolució d'ingressos.

-En quart lloc:
Decret 185/2009
Per part del Sr. Batie es respon que les dues partides de Salabert és material
d'oficina.
Distribuciones Luque
Per part del Sr. Batie es respon que és paper higiènic per les escoles, desinfectant,
material de neteja.
FUIE
Per part del Sr. Batie es respon que és anàlisi de compost.
L'ILLA PRODUCTIONS
Per part del Batie es respon que és els tècnics de la ràdio.
MAC INSULAR
Per part del Sr. Batie es respon que és enderrocs i residus perillosos.
Plataformes aèrees
Per part del Sr. Batie es respon qeu es per arreglar faroles, probablement és per
Nadal.
Per part del Potaveu del grup polític municipal PP es manifesta que hi existeixen les
següents duplicats de decret 194 i195, 199 i 200.
Respecte al decret 197 Baltasar Bauzà.

/

Per part del Sr. Batie es respon que ell està com a becari de la Fundació Univesitat
Empresa com a estudiant d'empresarials motiu pel qual s'encarrega de la
comptabilitat municipal.
Respecte al decret 204/2009, pago consorci seguros.
Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que es tracta dels cotxes de protecció
civil.

Respecte al pagament a la Sra Clara Fuster.
Pel regidor d'hisenda es manifesta que és en concepte de les banderoles de les
maquetes del Parc de Sa Vela.

2N) TORN D'URGÈNCIA
No es formula

3R) PRECS I PREGUNTES

No se'n formulen

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie President aixeca la sessió, quan
són les vint-i-una hores i cinquanta minuts, i s'estén la present acta, que autoritza
i signa amb mi la Secretaria de la Corporació Municipal, la q al cosa certifico.

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA NOU
DE MAIG DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió:8
Dia: 9 de maig de 2009.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 20 hores i 40 minuts.
Lloc: Oficines Municipals de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTORELL, president
Sra. Margalida Sureda Moranta (PSOE)
Sr. Miquel Ramon Matas (PSOE)
Sr. Jaume Pujol Vich (PSOE)
Sr. Antoni Marí Ensenyat (PSOE)
Sra. Petra M. Valero Gonzàlez (PI)
Sra. Margalida M. Morey Matas (PI)
Sr. Antonio Deudero Mayans (PP)
Sra. Ma Teresa Pons Picó (PP)

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora
Sr. Josep Ramon Marquès, Secretari-Interventor Accidental
ORDRE DEL DIA:

lR) BATLIA

lr/lr.- ELECCIONS DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES
PROPERES ELECCIONS EUROPEES QUE ES CELEBRARAN EL DIA 7 DE JUNY DE
2009.

2N) TORN D'URGÈNCIA
3R) PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

lR) BATLIA

lr/lr.- ELECCIONS DE MEMBRES DE LES TAULES ELECTORALS PER A LES
PROPERES ELECCIONS EUROPEES QUE ES CELEBRARAN EL DIA 7 DE JUNY
DE 2009.

Pel Sr. Batie i una vegada instal·lat el programa informàtic que permet dur a terme
el sorteig dels components de cadascuna de les taules electorals que s'han de
constituïr el proper 7 de juny amb motiu de la celebració de les eleccions europees,
es procedeix per part del Sr. Ramon, en la seva condició de personal funcionari
d'aquest Ajuntament i pels seus coneixement d'informàtica a dur a terme la elecció
dels membres sent el resultat el següent:
MESA A

TITULARS:
PRESIDENT: JOAQUIN HERNANDEZ GOMEZ
PRIMER VOCAL: CATALINA MARIA GARCIA GARCIA
SEGON VOCAL: GUILLEM LLANERAS SERRALTA

SUPLENTS:
PRESIDENT:JUSTO BONACASA SANCHEZ
PRESIDENT: ANTONIO RICARDO BORBON RUIZ
PRIMER VOCAL:JOSE LUIS CANO FRIAS
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PRIMER VOCAL:JUAN GUILLAUMET CASTELLANOS
SEGON VOCAL:ANAIS HERRON MUSEUR
SEGON VOCAL: MARIA ANTONIA GARAU MOREY

MESA B
TITULARS:
PRESIDENT: TERESA MARIA OLIVER PUIG
PRIMER VOCAL: JUANA MARIA PORCEL COMPANY
SEGON VOCAL: MIGUEL ONOFRE RAMON FERRUTXE

SUPLENTS:
PRESIDENT:JOSE ANTONIO RUIZ JIMENEZ
PRESIDENT: RAQUEL TERCEÑO BENDEL
PRIMER VOCAL:SERGIO PONS KAMMERER
PRIMER VOCAL: MARIA INES MARTORELL PONS
SEGON VOCAL: DOMINGO SERRANO UBEDA
SEGON VOCAL: MARIA ISABEL VIZOSO MIGUEL DELSOLA

2N) TORN D'URGÈNCIA
No es formula

3R) PRECS I PREGUNTES

No se'n formulen

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie President aixeca la sessió, quan
són les vint hores i quaranta minuts, i s'estén la present �ta, que autoritza i signa
amb mi la Secretaria de la Corporació Municipal, la qual e a certifico.

-,

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL
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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
MAIG DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió:9
Dia: 26 de maig de 2009.
Hora: de 20 hores a 21 hores i 15 minuts.
Lloc: Sala de Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTORELL, president
Sra. Margalida Sureda Moranta (PSOE)
Sr. Miquel Ramon Matas (PSOE)
Sr. Jaume Pujol Vich (PSOE)
Sr. Antoni Marí Ensenyat (PSOE)
Sra. Petra M. Valero Gonzàlez (PI)
Sra. Margalida M. Morey Matas (PI)
Sr. Antonio Deudero Mayans (PP)
Sra. Ma Teresa Pons Picó (PP)

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora

ORDRE DEL DIA:
PART DISPOSITIVA

ir) SECRETARIA:

lr/lr APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 31 DE MARÇ DE 2009.

lr/2n APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 3 D'ABRIL DE 2009.

lr/3r APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 28 D'ABRIL DE 2009.

lr/4t APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 9 DE MAIG DE 2009.

2n)CONTROl DE l'EQUIP DE GOVERN
ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES DES DEL DIÀ 15 D'ABRIL DE
2009 A 13 DE MAIG DE 2009 AMBDUES INCLOSES.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 211/2009 AL 267/2009 AMB DOS INCLOSOS

3R) TORN D'URGÈNCIA

4T) PRECS I PREGUNTES

PART DISPOSITIVA:
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

1r) SECRETARIA:

1r/1r APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 31 DE MARÇ DE 2009.

Pel Sr. Batie President es dóna compte de l'esborrany de l'acta del Ple de la
Corporació Municipal reunit en sessió ordinària de dia 31 de març de 2009, la qual
s'aprova per unanimitat dels presents i membres de. dret.

1r/2n APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EN DATA 3 D'ABRIL DE 2009.

Pel Sr. Batie President es dóna compte de l'esborrany de l'acta del Ple de la
Corporació Municipal reunit en sessió extraordinària de dia 3 d'abril de 2009, la qual
s'aprova per unanimitat dels presents i membres de dret.

1r/3r APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 28 D'ABRIL DE 2009.

Pel Sr. Batie President es dóna compte de l'esborrany de l'acta del Ple de la
Corporació Municipal reunit en sessió ordinària de dia 28 d'abril de 2009, la qual
s'aprova per unanimitat dels presents i membres de dret.

1r/4t APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EN DATA 9 DE MAIG DE 2009.

Pel Sr. Batie President es dóna compte de l'esborrany de l'acta del Ple de la
Corporació Municipal reunit en sessió extraordinària de dia 9 de maig de 2009, la
qual s'aprova per unanimitat dels presents i membres de dret.

2n)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN
ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES DES DEL DIA 15 D'ABRIL DE
2009 A 13 DE MAIG DE 2009 AMBDUES INCLOSES.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 211/2009 AL 267/2009 AMB DOS INCLOSOS

Es dóna compte de les Actes de les Juntes de Govern Local celebrades i per part del
Portaveu del grup polític municipal PP es demana per la sessió celebrada en data 15
d'abril de 2009, respecte al requeriment al tècnic director de les obres de dotació
d'aigua potable i clavegueram de Galilea, la emissió d'un informe tècnic.
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Per part del Batie es respon que es té constància de què ha arribat avui però no es

sap molt bé el que diu, es demana a la Secretària Municipal si pot aclarir el
contigut.

Per part de la Secretària es manifesta que a la junta de govern local com a òrgan
de contractació es demanava al tècnic director de l'obra una sèrie d'explicacions
que no s'aclareixen a l'informe emès i per tant s'hauran de dur a terme altres
alternatives per tal de reconduir l'assumpte el qual es trovaba paralitzat.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a l'acord de
la Junta de Govern Local celebrada en data 6 de maig de 2009, respecte a la
llicència d'obres del Sr. Luis Fernández González, relativa a la sol·licitud de
modificació de reforma i ampliació, a la qual el Sr. Batie li respon.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta si els 4.755 euros
són el preu final que s'ha acordat a la Junta de Govern Local celebrada en data 6 de
maig de 2009, respecte als cartells del Pla E, a la qual el Sr. Batie respon que sí.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 211/2009 AL 267/2009 AMB DOS INCLOSOS

Es dóna compte dels decrets de batlia i no es formulen les següents preguntes per
part del Portaveu del grup polític municipal PP:

Decret 213, a qué es refereix?:
Es respon que correpon als serveis professionals prestats pel Sr. Miquel Sureda

Decret 218, almacenes Rullan amb factura per import de 2.320 euros, a què
és refereix?

Es respon per part del Batie que la relació de factures contingudes al l'esmentat
decret són pels següents conceptes:
Electrica Socias y Rosselló és material elèctric
Oxidoc exclusivas S.L són botiquins per a Protecció Civil i Policia
Antonio Gil de los Rios per import de 484,96 euros no sap en què concepte és.
Mac Insular per part del Regidor Miquel Ramon es manifesta que són residus
perillosos i voluminosos i les factures les fan mensualment.
Distribuciones Luque és per cloro per a la piscina, dipòsits reguladors d'aigua
potable, productes de neteja de l'escola, centre sanitari i piscina.
-Decret 224 a què es refereix?
Per part del Sr. Batie es respon que la relació de factures contingudes al
l'esmentat decret són pels següents conceptes:
Electrica Socias y Rosselló és material elèctric
Maipret Socias i Rosselló és material de ferreteria
Compañia Insular de Limpieza és la factura mensual de neteja, ens netejen els
edificis COIMA i BALIMSA

Mundiagua és reparació fuites d'aigua.
Olleria Sa Roca Llíse és el número i plaques dels carrers
Ma Insular és residus perillosos i construccions i demolicions petites, gòndoles
del personal de manteniment i dreceres.
L'ILLA PRODUCTIONS CB, és la companyia de ràdio dels mesos de reactivació i
agrupació de parell de factures.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que s'han
observat una sèrie de decrets que es repeteixen així com devolucions per
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duplicats d'IBI, demana si s'ha fet un estudi del que suposa això? I quina
devallada suposarà?, que es fa amb els rebuts de baixa per impossible
cobrament?

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que molt poc, pel que fa a les baixes
per impossible cobrament sempre són inferior a les altes.

Decret 252/2009 a què es refereix?
Es el pagament del Treballador Social Miquel Pujol, de l'arquitecte tècnic
municipal Daniel Campoy.

Decret 263/2009 a què es refereix?
Es el pagament de la cuinera, també es troba un pagament de Axil consulting
que no es sap a què correspon si bé el Regidor d'Hisenda s'ofereix a pujar al
despatx de comptabilitat amb el Portaveu del grup polític municipal i aclarir les
factures que trobi adients.

3R) TORN D'URGÈNCIA
No es formula.

4T) PRECS I PREGUNTES

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que la reclamació del pagament al
Consell de Mallorca respecte a la quantitat d'IVA pendent finalment s'ha aclarir i
s'aprovarà el pagament al proper ple que es celebrarà al mes de juny.

Es manifesta també que vol que consti en acta la disparitat d'informacions que ha
hagut respecte a les informacions dels tècnics de Sanitat i Recursos Hídrics,
respecte a la possible contaminació dels pous municipals per hidrocarburs, la qual
cosa ens va obligar a fer un anàlisis de forma urgent a la sortida del dipòsit d'aigua,
i quan varem mostrar el resultat de l'anàlisis a la tècnica de Sanitat ens va dir que
no ens podiem fiar dels anàlisis dels laboratoris i varem anar als pous municipals
per tal de predre mostres exhaustives i analitzar-les per ells.

Per altra banda i amb la resta de propietaris afectats de Puigpunyent varem rebre
una carta per assistir a una reunió a Recursos Hídrics, ja que es manté que els pous
municipals de Pont de Sa Creueta i Son Puig es troben contaminats i Sanitat diu
que no hi ha cap contaminació.

Mantindrem una reunió amb Sanitat per posar les coses clares i que esn demanen
uns requissits des de Recursos Hídrics, i a data d'avui podem donar un missatge de
tranquilitat de què els pous municipals no tenen cap problema i que esperem que
s'actui amb diligència per part del Govern Balear i que no s'utilitzi a l'Ajuntament i
Particulars, farem reunions amb les administracions competents per solventar
aquest tema.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que ells varen tenir
coneixement d'aquests fets per la prensa i que els hi haguès agradat que l'equip de
govern els hi haguessi cridat, ja que això es va tractar a la Junta de Govern Local
de data 6 de maig de 2009.
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Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que se varen assabentar ahir els
grups polítics ho coneixen avui.

Per part del Sr. Batie es manifesta que ell es va assabentar d'això per un veïnat
afectat, encara avui que no hi ha cap pou contaminat no tinc cap document en el
qual s'informi d'això a l'Ajuntament.

També es dóna compte de què la setmana passada a la Comissió Tècnica de Medi
Ambient hi havia dos projectes que afecten a Puigpunyent, un era la lnstal-Iació de
les antenes de telefonia mòvil a Son Net, punt que es va aprovar, resta donar la
llicència d'lnstal-lació prèvi l'informe d'activitats classificades del Consell de
Mallorca, el segon punt, les NNSS han trobat mancançes molt tècniques que s'han
d'esmenar, però això no vol dir que quedi interrompuda la seva tramesa.

Es dóna compte de què fa anys que lluitem per aconseguir una subvenció per dur a

terme un projecte que el reb la Comunitat Autònoma i s'inverteix a Puigpunyent
amb fons estatal per fer una pista coberta al Poliesportiu Municipal, ens han donat
100.000 euros per començar a executar el projecte, sóm els ùnics de Balears que
hem obtingut aquesta ajuda i anirà lligat amb la construcció de l'escola nova.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana si s'ha de presentar
projecte?
Per part del Sr. Batie es respon que el projecte ja està presentat.

Per part del Regidor de Jovent, Sanitat i Promoció Econòmica es vol donar les
gràcies a l'associació VALLPUIG, protecció civil, altres organitzacions, voluntaris etc
que han ajudat a la fira, i que s'ha fet possible juntament amb la tècnica municipal
que es doni una empenta important a aquesta fira que ha estat molt profitosa,
dóna les gràcies a tots.

Per part de la representant del grup polític municipal PP Sra. Pons, es manifesta
que s'adhereixen a les gràcies, Puigpunyent cada any es pot trobar més orgullòs de
la fira.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie President aixeca la sessió, quan
són les vint hores i quinze minuts, i s'estén la present acta, que autoritza i signa
amb mi la Secretaria de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie, La Secretaria Interventora Municipal

Joan FERRÀ MARTORELL Ana Maria ABARCA CASTRO



ACTA DE lA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA
CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA
DENOU DE JUNY DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió: 10
Dia: 19 de juny de 2009.
Hora: de 20'30 hores a 21 hores i 45 minuts.
Lloc: Sala de Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent.
H i assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTORELL, president
Sr. Miquel Ramon Matas (PSOE)
Sr. Antoni Marí Ensenyat (PSOE)
Sra. Margalida M. Morey Matas (PI)
Sr. Antonio Deudero Mayans (PP)
Sra. Ma Teresa Pons Picó (PP)

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

Sr. Josep Ramon Marquès, Secretari-Interventor accidental.

ORDRE DEL DIA:

1r) SECRETARIA:

lr/lr APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 26 DE MAIG DE 2009.

2n)INTERVENCIÓ:

2n/lr.- APROVACIÓ DE L'ACORD PROVISIONAL D'IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DOTACIÓ D'AIGUA POTABLE I
CLAVEGUERAM DEL NUCLI URBÀ DE SON SERRALTA

3r)URBANISME:
4t/lr.- APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES MUNICIPALS SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I
A L'AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DEL CONSELL DE MALLORCA RELATIU
A LES INFRACCIONS I EXPEDIENTS SANCIONADORS EN SÒL RÚSTIC DEL TERME
MUNICIPAL DE DE PUIGPUNYENT

4T) TORN D'URGÈNCIA

5È) PRECS I PREGUNTES

- PREC FORMULAT PEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PARTIT POPULAR
MITJANÇANT ESCRIT DE DATA 12 DE JUNY DE 2009, AMB NÚMERO DE
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA 1316

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSIÓ I ACORDS:
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Obert l'acta i a proposta del regidor popular Sr. Antonio Deudero s'acorda
fer un minut de silenci com a mostra de rebuig per I'assessinat del policia
nacional Sr. Eduardo Puelles per part d'ETA.

1r) SECRETARIA:

ir/ir APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 26 DE MAIG DE 2009.

Donat compta de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de

maig de 2009, és aprovada per unanimitat.

2n)INTERVENCIÓ:

2n/ir.- APROVACIÓ DE L'ACORD PROVISIONAL D'IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DOTACIÓ D'AIGUA POTABLE I
CLAVEGUERAM DEL NUCLI URBÀ DE SON SERRALTA

Incoat l'expedient per part d'aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de
contribucions especials de dotació d'aigua potable i clavegueram del nucli urbà de Son
Serralta

Atès que l'expedient ha estat dictaminat favorablement per la Comissió
Informativa d'Assumptes Generals celebrada en data 16 de juny de 2009, es proposta al
Ple de la Corporació Municipal que prengui el següent

ACORD

PRIMER. La imposició de contribucions especials per al finançament de l'obra
de dotació d'aigua potable i clavegueram del nucli urbà de Son Serralta, el fet imposable
de la qual està constituït per l'obtenció d'un benefici o augment de valor dels immobles
ubicats a Son Serralta, respecte de la implantació del servei d'aigua potable i

clavegueram al nucli urbà de Son Serralta

SEGON. Procedir a la determinació i ordenació del Tribut concret d'acord amb
el següent:

- El cost inicial pressupostat de l'obra es fixa en 447.265,58 euros i el cost

suportat per l'Ajuntament en 89.453,11 euros.

- Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 80.507,80 euros,

equivalent al 90% del cost suportat. El cost total pressupostat de l'obra tindrà caràcter
de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, s'utilitzarà el cost

previst als efectes del càlcul de les quotes corresponents.

- Aplicar com a mòduls de repartiments de les dades obtingudes al cadastre:
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1. Superfície: multiplicat pel coeficient 1.

2. Volum edificable de l'immoble multiplicat pel coeficient 3.

TERCER. Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la
realització de l'obra i la posada en marxa del servei d'aigua potable i clavegueram i
establir la quantitat que aquests hauran d'abonar a aquesta Entitat, que apareix a

l'expedient com a Annexo I.

QUART. Exposar i publicar l'Acord provisional íntegre al tauler d'anuncis de
l'Entitat i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, respectivament, durant trenta dies com a

mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes.

Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en

Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa a l'article 36.2 del
TRLHL.

Posada la proposta a votació és aprovada per quatre vots a favor (3 del partit
socialista i 1 independent) i dos en contra dels regidors del partit popular.

En el debat prèvi es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Deudero manifesta que a una reunió informativa es va demanar si la base
liquidable era el cost de les obres i ara ha pogut veure que el pressupost s'ajusta a les
obres fetes.

Continua diguent el Sr. Deudero que no pogueren tenir accés a la totalitat de
l'expedient tramitat per les obres de Son Serralta i això els farà votar en contra, però que
si es tornàs sotmetre a votació , un cop revisat tot l'expedient, el partit popular podria
reconsiderar el seu vot.

El Sr. Ferrà contesta que a la documentació que li facilitaren únicament faltava
l'oferta tècnica de l'empresa adjudicatària que fou entregada ahir horabaixa a la
regidora Sra. Pons i que des de les hores ja tenen tot l'expedient.

A la proposta d'acord d'avui es debat el repartiment de la quota i que aquesta és
una previsió i les persones especialment beneficiades per les obres poden alegar en el
cas que hi hagi algun error a les medicions.

El Sr. Deudero contesta que la documentació entregada no és la que no li fou
entregada i que a més no ha tingut accés al pressujpost del projecte i desconeix si hi ha
partides que no s'han executades i demana si es pot ajornar aquest punt fins que pugui
saber quines són les partides que no s 'han executades.

La regidora Sra. Pons afegeix que existeixen uns informes realitzat pel Sr. Eliseo
Torres i que aquest li ha manifestat que els té el Sr. Ferrà i que la documentació que el
Sr. BatIe li ha donat no és el que havien demanat, ja que el que el partit popular vol
conèixer són les variacions que s'han fet en el transcurs de les obres i les seves
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mancances.

El regidor Sr. Ramon contesta que el que avui es vol aprovar és un expedient que
s'hauria d'haver aprovat amb anterioritat, però no es debat el pressupost de les obres i es

compromet a que el cost final no varii més del cinc per cent del pressupost presentat
davant el Consell de Mallorca.

3r)URBANISME:
4t/1r.- APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES MUNICIPALS SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I
A L'AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DEL CONSELL DE MALLORCA RELATIU
A LES INFRACCIONS I EXPEDIENTS SANCIONADORS EN SÒL RÚSTIC DEL TERME
MUNICIPAL DE DE PUIGPUNYENT

Pel Sr. Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita per la Regidora
d'Urbanisme en data 16 de juny de 2009, la qual diu així:

"En l'actualitat, el nostre model de municipi, és origen de moltes problemàtiques
urbanístiques que provoquen en alguns casos impunitats respecte al control dels
actes de edificació i eficàcia en l'actuació municipal, la qual es troba limitada per la
mancança de mitjans tècnics i materials adequats a la magnitud dels problemes
que es deriven. Per aquest motiu, l'actuació en l'àmbit global és imprescindible.

En aquest sentit, mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent en sessió
celebrada en data 25 de novembre de 2008, es va manifestar la intenció de delegar
en l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, les
competències municipals sobre inspecció, sanció i restabliment de la legalitat
urbanística dels actes d'edificació que es duguin a terme al municipi de
Puigpunyent.

En data 6 de maig de 2009, mitjançant registre general d'entrada de documents
1043 es va rebre un ofici del Director Gerent de l'Agència de protecció de la
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, juntament amb un esborrany de
conveni per a la seva lectura, anàlisis i aprovació si correspon.

Atès que per part de la Secretària Municipal es va analitzar el seu contingut i es
varen aclarir els dubtes que sorgien de la seva redacció, així com, es va remarcar la
necessitat d'establir un canal de comunicació entre l'Agència de Protecció de la
Legalitat Urbanística i l'Ajuntament de Puigpunyent àgil i eficaç per tal d'evitar les
dilacions innecessàries en el temps i fomentar l'actuació immediata d'ambdues
administracions una vegada comprovada la comissió una infracció urbanística.

Atès que aquest esborrany de conveni va ser lliurat en data 26 de maig de 2009, a

cada un dels Portaveus dels grups polítics municipals representats a l'òrgan plenari,
per al seu estudi i deliberació a la propera sessió de la Comissió Informativa
d'Assumptes Generals que es celebrés al mes de juny, essent que a la sessió
celebrada per aquest òrgan en data 16 de juny es va dictaminar per unanimitat �

dels seus membres presents i majoria absoluta dels membres de dret.

Per tot l'abans exposat, la Regidora d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació
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Municipal que adopti el següent

ACORD:

Primer. Delegar en l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de
Mallorca, les competències municipals sobre inspecció, sanció i restabliment de la
legalitat urbanística del terme municipal de Puigpunyent.

Segon. Aprovar l'esborrany de conveni a tal efecte facilitat per l'Agencia de
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca.

Tercer. Trametre aquest acord a la Conselleria de Territori del Consell de Mallorca

Quart. Facultar el Batie perquè, en nom de la corporació, pugui signar els
documents que siguin adients.

Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels membres presents i majoria
absoluta dels membres de dret (6 vots): tres vots a favor corresponents als

representants del grup polític municipal PSOE (3), 'dos vots a favor corresponents
als representants del grup polític municipal PP (2) i un vot a favor corresponent al

representant del grup polític municipal PI (1), s'acorda aprovar la proposta abans
tra nscrita.

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

El Sr.Deudero manifesta que en el moment que es va presentar la possibilitat
de signar aquest conveni el seu partit va estar d'acord i ara també recolzen la
seva signatura ja que, creu, que així es podrà evitar un nou "Son Balaguer".

4T) TORN D'URGÈNCIA

SÈ) PRECS I PREGUNTES

El Sr. Ferrà dóna lectura a l'escrit presentat pel partit popular números 1317 així
com de les declaracions efectuades pels treballadors de manteniment, pels agents
de policia local, pel secretari d'organització del PSOE, Sr. Sebastià Bauzà, i pel
Secretari General del PSOE, Sr. Miquel Ramon, dels quals s'ha fet entrega al _Sr.
Deudero, així mateix es dóna compta de la no compareixença del Sr. Martín Spech
que fou citat a declarar en relació a aquest tema.

El Sr. Deudero contesta que després de les explicacions donades es veu que hi ha

hagut unes actuacions del personal municipal i de la grua llogada per l'Ajuntament,
ja que la regidora Sra. Pons va veure col-locar la pancarta del partit socialista per
part dels operaris municipals, i que atorga tota la seva confiança en les
declaracions d'aquesta.
També demana que per part de l'Ajuntament es manifesti un rebuig per la retirada
de la propaganda electoral d'altres partits, ja que existeix un anteceden en les
passades eleccions a les quals la junta electoral ordenà la retirada d'un full
informatiu.



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

El Sr. Batie contesta que no s'ha de jugar amb les paraules ja que manipular no

significa col·locar i el personal únicament manipulava una pancarta que havia caigut
damunt un vehicle i suposava un perill pel trànsit.

El Sr. Ramon afegeix que tothom es pot equivocar i malinterpretar el que es pensa
que veu, ja que de les manifestacions dels declarans es desprén el que realment va

passar, a més creu que cap membre del personal municipal complirà un ordre
il·legal. I que aquesta pancarta fou col·locada el vespre de dia 25 i que encara hi
havia la pancarta de la fira, dia 26 va caure la del PSOE i els empleats municipals
en retiraren retiraren les dues. Un cop acabat el ple de dia 26, afegeix el Sr.
Ramon, ell mateix i el regidor Sr. Antoni Marí la tornaren a col·locar en el mateix
lloc que hi havia penjada la de la fira i que aquesta vegada en penjaren una amb el
fons vermell que fou entregada pel partit el mateix dia 26, mentres que la que va

caure tenia el fons blanc.
I demana: com pot ser que el personal municipal la penjas dimarts al matí, si la

que hi ha posada ara es vermella i ens va ser entregada el mateix dia 26? No pot
ser que per part del partit popular es facin aquestes manifestacions i ho posarà en

mans dels serveis jurídics.

La regidora Sra. Maria Teresa Pons contesta que ella va veure com el Sr. Gabriel
Martorell, amb l'ajuda d'una grua, manipulava la pancarta, i que en aquests
moments no pot assegurar si la penjava o despenjava.

El Sr. Ferrà afegeix que, segons es desprèn de les paraules de la Sra. Pons, aquesta
no pot assegurar si la penjaveno despenjaven, però el portaveu del PP assegurà
amb el seu escrit que la posaven, però després d'aquests fets confirma que no es

pot confiar amb els membres del partit popular, ja que abans de la Fira acordaren

que no s'utilitzaria aquesta amb fins polítics i els membres del partit popular
repartiren caramels a la gent.

La regidora Sra. Pons contesta que únicament es va acordar que no es penjarien
cartells de propaganda.

El regidor Sr. Deudero afegeix que el que es cert és que dia vint-i-sis la brigada
municipal manipulava les pancartes i que ara, vistes les manifestacions de la Sra.
Pons, no pot assegurar el que feien realment.

El Sr. Ramon manifesta que creia que els membres de la Corporació havien entrat
en una etapa de col·laboració i ara veu que no és així.

La regidora Sra. Pons acaba dient que ara se li han donat les explicacions del que
va passar i que abans ho desconeixia.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie President aixeca la sessió, quan
són les vint-i-una hores i cinquanta minuts, i s'estén la present acta, que autoritza i

signa amb mi la Secretaria de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.
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El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL

El Secretari Interventor acetal.

Josep Ramon Marquès



I GOVERN DE

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA TRENTA DE JUNY
DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió: 11
Dia: 30 de juny de 2009.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 39 minuts.
Lloc: Sala de Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan FERRÀ MARTOREll, president
Sr. Miquel Ramon Matas (PSOE)
Sr. Antoni Marí Ensenyat (PSOE)
Sra. Margalida Sureda Maranta (PSOE)
Sra. Margalida M. Morey Matas (PI)
Sr. Antonio Deudero Mayans GPP)
Sra. Ma Teresa Pons Picó (PP)

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretaria -Interventora.

Ha excusat la seva assitència el Sr. Jaume Pujol Vich.

ORDRE DEL DIA:

ir) SECRETARIA:

1r/1r.- APROVACIÓ DE l'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA El DIA 19 DE JUNY DE 2009.

2N) BATLIA:

2n/1r.- APROVACIÓ INICIAL DE l'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TElEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA Al
TERME MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

2n/2n.- APROVACIÓ INICIAL DE l'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE

CONVIVÈNCIA,DEFENSA I PROTECCIÓ ANIMAL A l'ENTORN HUMÀ

3R) URBANISME:

3R-1R APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE lES OBRES
D'AMPLIACIÓ DE l'ESCOlETA MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT I SOl·LICITUD Al
CONSEll DE MAllORCA DE REFINANÇAMENT DE LA SUBVENCIÓ OBTINGUDA
MITJANÇANT El PLA D'OBRES I SERVEIS 2009.

4T)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN
ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADA DIA 27 DE MAIG DE 2009

DECRETS DE BATLIA DES DEL 212/2009 Al 333/2009 AMB DOS INCLOSOS

5È) TORN D'URGÈNCIA

6È) PRECS I PREGUNTES

CI Sa Travessia, 37 C.P. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971 614455, Fax: 971 614401 E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

1r) SECRETARIA:

1r/1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNY DE 2009.

Pel Batie es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió extraordinària
celebrada en data 19 de juny de 2009, i una vegada sotmès l'assumpte a votació i

per unanimitat dels membres presents i majoria absoluta dels membres de dret
s'acorda aprovar l'acta esmentada.

2N) BATLIA:

2n/1r.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA AL TERME MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

Pel Sr. Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor de
Benestar Social en data 25 de juny de 2009 la qual diu així:

"Atesa la necessitat de regular mitjançant una ordenança fiscal la aprovació del

preu públic relatiu al servei de teleassistència domiciliaria al Terme Municipal de

Puigpunyent

Atesos els informes emesos pel Treballador Social Municipal i Secretària
Interventora amb dos de data 23 de juny de 2009.

Atès que la esmentada proposta ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa d'Assumptes Generals.

El Regidor de Benestar Social proposa al Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent que
adopti el següent

ACORD

PRIMER. Aprovar l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació
del servei de teleassistència domiciliaria al terme municipal de Puigpunyent.

SEGON. Exposar al públic l'anterior Acord mitjançant un anunci que s'inserirà al
tauler d'anuncis municipal durant el termini de trenta dies hàbils, que començarà a

comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'esmentat anunci al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, dins del qual els interessats podran examinar l'expedient
presentar les al·legacions que creguin oportunes.

TERCER. En cas que no es presentessin al·legacions a l'expedient en el termini

anteriorment indicat, l'Acord s'entendrà definitivament aprovat, sense necessitat
d'Acord plenari, d'acord amb l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5

CI Sa Travessia, 37 C.P. 07194 PUIGPUNYENT
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de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

"ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESACIÓ
DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

Article 1. Concepte
De conformitat amb el que preveu l'article Al, ambdós del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per
la prestació del servei de teleassistència domiciliària, que es regirà per la present
ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present ordenança les

persones beneficiàries del servei.
Per ser beneficiàries del servei s'han de reunir els següents requisits:

• Estar empadronat i ser resident en el terme municipal de Puigpunyent.
• Ser major de 60 anys o patir una minusvalidesa de com a mínim un 33%.
• Informe emès pels Serveis socials d'aquest Ajuntament.

En tot cas, perquè sigui possible prestar el servei de teleassistència domiciliària, és

imprescindible que el beneficiari disposi de línia telefònica i electricitat.

Article 3. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà 10,31 € mensuals. El
dit import representa el cost actual del servei que ha de suportar l'Ajuntament.

Article 4. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció del present preu públic.

Article 5. Normes de gestió
La quantia del preu públic per la prestació del servei de teleassistència domiciliària
es liquidarà per mensualitats vençudes.

En el cas de què l'usuari no utilitzi el servi durant el mes complet, es liquidarà la

part proporcional corresponent als dies en els quals s'ha utilitzat el servei.

Artide 6. Obligació de pagament
L'obligació del pagament del preu públic regulat en la present ordenança neix en el
moment que s'iniciï la prestació del servei de teleassistència domiciliària.

El pagament del preu públic es realitzarà cada tres mesos, dins els quals s'hagi
prestat aquest servei.

Disposició transitòria
Les referències a l'articulat de I present ordenança s'han d'entendre sense perjudici
que hagin pogut ser modificades per una normativa posterior a la seva aprovació.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, serà d'aplicació a partir del mateix dia d'aquesta i

CI Sa Travessia, 37 c.r. 07194 PUIGPUNYENT
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romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses."

Sotmès a votació i per unanimitat dels membres presents i majoria absoluta dels
membres de dret s'acorda aprovar la proposta abans transcrita.

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Regidor de Benestar Social s'explica l'ordenança, la qual no és una

novetat fa molt de temps que es presta el servei.

2n/2n.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DE CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCIÓ ANIMAL A L'ENTORN HUMÀ AL
TERME MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

Pel Sr. Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor de
Sanitat en data 25 de juny de 2009 la qual diu així:

"Considerant del màxim interès per a aquest municipi l'aprovació d'una ordenança
que reguli la protecció i tinença d'animals que viuen a l'entorn humà al Terme
Municipal de Puigpunyent i atès que en data 24 de juny de 2009, es va emetre
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a

l'aprovació de l'esmentada ordenança.

Realitzada la tramitació corresponent i atesa la competència del Ple, en virtut dels
articles 22.1.e 22.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, i del article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, i una vegada ha estat informada favorablement
per a la Comissió Informativa d'Assumptes Generals, es proposa al Ple de
l'Ajuntament de Puigpunyent, que adopti el següent

ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment l'ordenança municipal que regula la protecció i

tinença d'animals que viuen a l'entorn humà al Terme Municipal de Puigpunyent, la
qual té un texte normatiu, annexe que hi constan a l'expedient que es sotmet a

aprovació.

SEGON. Sotmetre el projecte d'ordenança juntament amb els documents que
l'acompanyen i que formen part de la mateixa, 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, i pàgina web, a fi que els
veïnat i les persones legítimament interessades puguin examinar l'expedient i
formular reclamacions, objeccions o observacions.

"ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE CONVIVÈNCIA, DEFENSA I -

PROTECCIÓ ANIMAL A L'ENTORN HUMÀ
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ajuntament de Puigpunyent reconeix els animals com a éssers dotats de
sensibilitat tan física com psíquica i , per tant, amb capacitat per patir física i
psíquicament.

La presència d'animals de companyia ha augmentat considerablement en els
darrers anys als nuclis urbans i, concreta-ment, al municipi de Puigpunyent. La
tinença d'aquests animals exigeix una responsabilitat especial, tant pel que fa als
seus drets com als deures dels seus tenidors.

Els animals de companyia ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones i a
fomentar el respecte envers la natura, i aporten molts beneficis personals i socials.
Hem de tenir present, però, la responsabilitat que implica la tinença d'animals a

casa, i cal ser conscients que els hem de facilitar tot el benestar que necessiten i
vetllar per evitar molèsties per a la convivència ciutadana.

El fet d'integrar un animal de companyia en una llar significa que es compta amb
el comportament responsable i racional de la persona que se'n responsabilitza, i
que aquesta persona compleix les obligacions que això' comporta.

Tenir un animal significa acceptar una responsabilitat envers un ser viu que
dependrà de nosaltres durant un llarg període de la nostra vida (cura, identificació,
vacunació, hàbitat, educació, salut en general, control de la natalitat, ciutadania).

L'educació en la convivència amb els animals ha de partir del principi bàsic de
respecte envers aquests éssers vius amb capacitat de sentir i de patir, i del principi
de respecte a I' entorn i a les persones, comparteixin aquestes o no la mateixa
afinitat pels animals. Això comporta desenvolupar un treball de pedagogia social en
el qual tots estem implicats.

Cal destacar també que aquesta normativa regula i limita la cria de cans i
moixos per particulars, amb la finalitat de disminuir-ne el nombre i evitar una

proliferació indiscriminada sense cap casta de control, ja que en moltes ocasions,
aquests animals pateixen les conseqüències de l'abandonament.

Per una altra banda cal tenir en compte no només els animals anomenats de
companyia sinó, en general, tots els animals domèstics, salvatges i salvatges en

captivitat que viuen al nostre entorn urbà y rural i que mereixen un tracte i una

vida digna.

Aquesta ordenança Municipal tindrà com a principal referent, a més de la llei
1/1992 de 8 d'abril dels animals de la Comunitat Autònoma, la Declaració Universal
dels Drets de l'Animai, proclamada ellS d'octubre de 1978 per la Lliga
Internacional dels Drets de l'Animai i aprovada per l'UNESCO i, posteriorment per
l'ONU.

CAPÍTOL I

Objecte
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Article 1. La present ordenança es circumscriu al municipi de Puigpunyent i té per
objecte la protecció dels animals i la defensa i vigilància dels seus drets, així com

dels deures i els drets dels seus tenidors i la regulació de la convivència harmònica
entre els animals que viuen a l'entorn urbà i rural i les persones. També és objecte
d'aquesta Ordenança la regulació de les activitats comercials, industrials,
professionals, assistencials i de serveis que hi estiguin relacionades, en el marc de
les competències i obligacions municipals.

Article 2.

Definicions

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:

a) Animals domèstics: els que pertanyen a espècies que habitualment es crien,
es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna
salvatge. Tenen també aquesta consideració els animals que es crien per a

la producció de carn, de pello d'algun altre producte útil per al ésser humà,
els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

b) Animals de companya: els animals domèstics que les persones mantenen

generalment a la llar amb la finalitat de donar-se mútua companyia. Als
efectes d'aquesta Ordenança gaudeixen sempre d'aquesta consideració els
cans i els moixos.

c) Animals salvatges: els autòctons i no autòctons que viuen habitualment en

estat salvatge.

d) Animals salvatges en captivitat: els animals autòctons
salvatges que, de forma excepcional, viuen en captivitat.

no autòctons

e) Animals exòtics: els animals de companyia, domèstics i salvatges que
pertanyen a espècies originàries de territoris externs a l'àmbit geogràfic
mediterrani.

Article 3.- Correspon al Batie anomenar a un regidor responsable de I'area de
Protecció Animal.Aquesta area ha de tenir entitat propia dins l'organigrama
municipal.

CAPÍTOL II

Activitats relacionades amb els animals de companyia i domèstics

Article 4.- Constitueixen activitats comercials, industrials, professionals,
assistencials i de serveis subjectes a la present ordenança, les següents:

- Vivers d'animals de companyia
- Guarderies d'animals de companyia.
- Comerços dedicats a la compra venda d'animals.
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- Serveis d'empolainament
- Consultoris, clíniques i hospitals veterinaris
- Exposicions, exhibicions, festes i concursos
- Centres d'ensinistrament
- Refugis i recintes de custòdia, municipals o privats d'animals, dependents
o no d'una associació per a la defensa i la protecció dels animals.
- Cementiris d'animals
- Granges o recintes particulars dedicats a la cria d'animals domèstics
d'utilitat per a les persones (cavalls.tases, ovelles, gallines, porcs, etc.)
- Agrupacions zoològiques o parcs per a l'exhibició d'animals.
- Centres hípics.

Article 5.- Les activitats detallades a l'article 4 hauran de complir totes les
mesures establertes sobre llicències d'instal·lacions inicials, com també complir els
requisits de Nucli Zoològic, Llei de Protecció d'Animais i d'altres lleis i reglaments
existents al respecte.

tal de controlar i assegurar el compliment de les mesures, aquestes activitats
estaran subjectes a la inspecció per part dels serveis tècnics municipals, que
hauran de ser dotats de suficients mitjans humans i materials per a garantir la seva
realització continuada. Si del resultat de les inspeccions practicades es detecten
anomalies, la batlia podrà adoptar les resolucions i sancions pertinents. La resolució
que en aquest sentit adopti la batlia estarà en funció de l'informe efectuat pels
serveis tècnics municipals competents, com a resultat de la inspecció practicada,
tot això sense prejudici de la incoació del procediment sancionador si procedeix.

Article 6.- Tots el locals i les instal·lacions adscrits a les activitats a què es
refereix l'article 4 de la present ordenança han de complir les condicions
estructurals i de serveis que s'adaptin, com a mínim, a la normativa de la llei de
protecció animal de la CAlB 1/1992. Els titulars de les activitats a que es refereix
l'article 4 de la present tindran l'obligació de mantenir els animals en bones
condicions higièniques i sanitàries, realitzar qualsevol tractament preventiu que
hagi estat declarat obligatori, així com procurar-los un tracte digne i vetllar pel seu
benestar tant físic com a psíquic. S'hauran de complir les obligacions citades als
articles de la esmentada llei de la CAlB, títol I (disposicions generals), articles 1 a
I'll.

Article 7.- Referent al títol I, articles 4 i 5 de l'esmentada llei 1/1992 de la CAlB
aquesta ordenança manifesta el seu rebuig a totes les festes i exhibicions que
puguin suposar un sofriment per als animals. Queden prohibits tots aquests actes al
terme municipal de Puigpunyent, sense cap tipus d'excepció. Queden prohibits
també els circs amb animals.

Article 8.- Dins el terme municipal de Puigpunyent es prohibeix l'establiment de
centres dedicats a la cria d'animals de companyia, salvatges o exòtics, així com de
qualsevol negoci dedicat a la compra venda dels mateixos. Qualsevol transacció
d'animals publicitada mitjançant revistes, cartells ò altres sistemes de difusió haurà
de ser comunicat a l'Ajuntament.
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CAPITOL III

De la tinença i tracte dels animals

Article 9.- Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals domèstics i de
companyia als habitatges urbans, tinença que queda condicionada a les
circumstàncies higièniques òptimes per al seu allotjament, a l'absència de risc en

l'aspecte sanitari i de seguretat i a la inexistència de molèsties greus o continuades
per als veïnats.

-

Article 10.- La tinença d'un animal de companyia o un animal domèstic comporta
una sèrie d'obligacions ineludibles. Se'ls ha de proporcionar de manera adequada
aliment, aigua, allotjament amb condicions ambientals favorables d'espai,
ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc així com les cures necessàries per
evitar que l'animal pateixi cap sofriment físic ni psíquic i per satisfer les seves
necessitats vitals, higièniques i sanitàries.

Article 11. De conformitat amb la legislació aplicable, es prohibeix expressament:

• Maltractar o agredir física o psíquicament els animals o sotmetre'ls a

qualsevol tipus d'humiliació o pràctica que els pugui causar sofriments o

danys.
• Sacrificar els animals de companyia de forma no eutanàsica. El sacrifici

d'aquests animals només podrà ser realitzat per un facultatiu veterinari i
amb procediments eutanàsies, sense sofriment per a l'animal. Només se

podrà sacrificar un animal de companyia en el cas que aquest pateixi una
malaltia dolorosa i incurable.

• Abandonar qualsevol animal.
• Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista

higiènic i sanitari o inadequades per a les seves característiques i necessitats
fisiològiques i etològiques.

• Usar tota classe d'artefactes destinats a limitar o impedir la mobilitat dels
animals que els produeixin danys o patiments o que els impedeixi mantenir
el cap en posició normal. Queda prohibit, per tant, el costum de fermar les
potes al coll dels animals herbívors per tal d'evitar que depredin les espècies
vegetals o per qualsevol altra finalitat. Queda també prohibit l'ús
d'artefactes destinats a l'ensinistrament d'animals que els puguin ocasionar
danys o patiments.

• Es prohibeix expressament tenir els animals de companyia fermats a

terrenys rústics no habitats. Si per qualque motiu justificat, un ca hagués de
romandre ocasionalment fermat s'hauran de complir les disposicions del
punt 5 de l'article 12.

• Mantenir els animals en estat d'aïllament, sense que l'espècie o raça ho
requereixi, sense rebre les atencions i el contacte social necessaris per part
dels seus cuidadors, per tal de satisfer les seves necessitats etològiques,
afectives i de socialització. Per aquest motiu no poden tenir com a

_

allotjament habitual les cases no habitades, els vehicles, celoberts, balcons,
solars, ni qualsevol lloc que resti deshabitat la major part del temps.

• Mutilar total o parcialment orelles, cues, dents o altres parts o òrgans,
extirpar ungles o cordes vocals. S'exceptuen les intervencions, controlades

CI Sa Travessia, 37 C.P. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971614455, Fax: 971 614401 E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net



GOVERN DE ES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

pels veterinaris, destinades a garantir la salut de l'animal, a anul·lar la seva

capacitat reproductiva ò a identificar els moixos sanats.
• Mantenir els animals en estat de desnutrició o deshidratació sense que la

mesura obeeixi a prescripció facultativa.
• Mantenir els animals sense proporcionar-los l'atenció sanitària adequada.
• Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via i als

espais públics llevat de la cessió, l'adopció o l'acolliment d'animals
abandonats o perduts per mediació de l'Ajuntament, els centres d'acollida
d'animals de companyia i les entitats -de defensa i protecció dels animals.

• L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats que impliquen el
sofriment, burla, humiliació, degradació i tractament antinatural dels
animals o que poden ferir la sensibilitat de les persones que les contemplen.
Es torna fer constar l'expressat a l'article 7 d'aquesta ordenança respecte a

la no inclusió de cap tipus d'animal en cap tipus d'espectacle o exhibició que
comporti qualsevol d'aquestes circumstàncies, sense excepció.

• La possessió o tinença en captivitat d'animals salvatges o considerats
invasors dels nostres ecosistemes, fora dels establiments zoològics
autoritzats.

.

• La captura, compra, venda o qualsevol altre tipus de transmissió d'animals
salvatges o considerats invasors dels nostres ecosistemes.

• Molestar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans.
• Ensinistrar animals amb el fi de reforçar la seva agressivitat.
• La tinència o el comerç de primats i la seva cessió entre particulars, els

centres de cria i subministradors de primats per experimentació i els centres
de cria d'animals salvatges en captivitat.

• L'experimentació amb qualsevol tipus d'animal.
• Lliurar els animals com a regal, sorteig, rifa ò promoció, ni com a cap tipus

de premi, obsequi ò recompensa.
• Usar coles ò substàncies enganxoses com a mètode de control d'animals

vertebrats i invertebrats.
• Practicar la caça i captura d'ocells vius de longitud inferior a 20 cm.
• Practicar la caça fora dels espais denominats vedat de caça.
• Capturar cans i moixos ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc.
• El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts a la legislació

vigent balear, espanyola o de la Comunitat Europea.
• Qualsevol altra acció o omissió no esmentada a la present ordenança

continguda a la llei 1/1992 de la CAlB.

Article 12.- Allotjament:

1. Els animals de companyia que hagin de romandre en espais annexos a

l'habitatge (galeries, balcons, terrasses, patis, jardins, ... ) o a qualsevol
terreny o espai exterior disposaran d'un habitacle impermeable en què
arrecerar-se de les inclemències del temps i un espai d'esbarjo i exercici.
Aquest habitacle i espai d'esbarjo han de complir unes mides adequades a

les característiques i etologia de l'animal i estar ubicat de tal forma que no

estigui exposat directament, de forma prolongada, a la radiació solar ni a la
_

pluja. L'habitacle serà suficientment llarg, alt i ample perquè l'animal hi
càpiga folgadament i haurà de tenir un espai exterior d'esbarjo adequat
perquè es mogui amb llibertat i s'exerciti convenientment. De cap manera

aquests espais seran l'allotjament habitual del animal.
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2. Aquests espais hauran de tenir com a mínim 50 m2 per animal i
s'augmentarà 20 metres més per animal i hauran d'estar lliures d'objectes o
obstacles que redueixin la superfície apta per a la lliure circulació dels
animals. En cas de que aquest espai sigui inferior a la mida establerta,
s'haurà de permetre l'accés de l'animal a l'habitatge. Per tant, es prohibeix
tenir cans o moixos als balcons i terrasses de mida inferior a 50m2 de
superfície lliure d'obstacles, sense tenir accés a l'interior de la casa.

3. La retirada dels excrements i neteja de l'orina s'ha de fer de forma
quotidiana. S'han de mantenir els espais nets, desinfectats i desinsectats
convenientment.

4. Els cans no podran romandre fermats de forma permanent. Quan estiguin
fermats, la cadena de subjecció de l'animal es disposarà de manera que
pugui córrer al llarg d'un filferro d'una longitud no inferior a 10 metres de
llargària, convenientment tibat i subjectat, a un dels seus extrems a les
immediacions del seu habitacle, amb anella corredora y cadena prima de 2'5
metres per que tingui joc lateral, sense impossibilitar els moviments de
l'animal a arribar amb comoditat al seu habitacle per poder-se arrecerar i a
un recipient d'aigua potable. Per aquest motiu" a les finques rústiques a on
hi hagi presència de cans, aquests hauran de romandre en un espai
degudament tancat a fi d'evitar-ne la fuita. La grandària del tancat no podrà
ser inferior a 100 m2 per un ca, augmentant-se 20 m2 per cada ca, quan ni
hagi més d'un compartint el mateix recinte. En cas de que el tancament
quedàs deteriorat de forma que permetés la fuita al ca, aquest podrà
romandre fermat de la manera indicada abans, per un període no superior a
15 dies, durant el qual s'haurà de reparar el tancat o fer-lo de nou.

5. Si, per motius justificats, un ca ha de romandre fermat o tancat no podrà
fer-ho de forma permanent. Se li garantirà exercici físic, permetent-li sortir
del seu recinte un mínim de dues vegades al dia.

6. No podran retenir-se en captivitat, com animals domèstics o de companyia
els que pertanyen a espècies protegides o en risc d'extinció, ni aquells que
no puguin adaptar-se a la captivitat, bé per les seves condicions naturals, bé
per representar un perill per a la salut i seguretat de les persones i dels
animals amb que hi convisquin.

7. Queda prohibida la tinença dels animals salvatges, autòctons i alòctons, i
dels animals exòtics que, alliberats al medi, suposin un perill per al nostre
ecosistema i les espècies autòctones i que tenen dret a desenvolupar-se en
el seu propi medi natural (tortugues, papagais, iguanes, rèptils, aràcnids,
etc.). Aquelles persones que, a la publicació d'aquesta ordenança, ja tenguin
en propietat algun d'aquests animals, hauran de notificar-ho en el termini de
tres mesos, presentant-ne la documentació a l'Ajuntament, on se'ls donarà
d'alta al cens municipal.

8. Quan un animal salvatge o exòtic no hagi estat declarat i censat en el
termini establert o, se comprovi que no s'han adaptat les condicions de la
seva tinença, l'Ajuntament podrà decomissar-lo i portar-lo a un nucli
zoològic adient on i quedarà en custòdia fins que el propietari adapti la seva

situació a aquesta ordenança. Les despeses de custodia i manteniment de
_

l'animal a aquest centre correran a càrrec del propietari.
9. L'Ajuntament disposarà d'un recinte on es mantindrà en custodia els animals

de companyia trobats sense la presencia de la persona responsable. En
aquest recinte els animals romandran un temps adequat per trobar al seu

responsables. Passat el temps reglamentari es farà difusió per trobar un nou
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propietari per l'animal. En cap cas els animals sota custodia municipal
podran ser sacrificats exceptuant per qüestions humanitàries.

CAPITOL IV

De la circulació dels animals de companyia

Article 13.- Circulació

A la via i als espais públics tot incloent-hi també les part comunes dels immobles
col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'us públic en general, els
cans han de complir els següents requisits:

a) Estar proveïts de la identificació amb micro-xip.
b) Tenir la cartilla sanitària al dia.
c) Anar lligats per mitjà d'un collar o arnès i una cadena o corretja que

no ocasionin lesions a l'animal, llevat de aquells cans que caminin al
costat del seu tutor, sota el seu control visual i que responguin a les
seves ordres verbals.

d) Els cans hauran d'anar lligats sempre circulin a prop d'una persona
que així ho sol·liciti.

L'Ajuntament destinarà espais reservats suficients destinats al joc, l'esbarjo i
socialització dels cans, on aquests hi podran romandre a lloure, acompanyats per
una persona responsable. Aquests espais hauran de tenir una grandària mínima de
500m2 i garantir la seguretat dels animals i de les persones, així com també evitar
la fugida ò pèrdua dels animals. Les persones responsables dels cans hauran de
vigilar els seus animals i evitar molèsties a les persones i a altres animals que
comparteixin l'espai. No s'hi permetrà l'entrada de menors de 14 anys no

acompanyats. Aquests espais hauran d'estar degudament senyalitzats indicant-ne
les normes d'ús.

Als nuclis urbans i a las proximitats de les cases rurals, els moixos poden circular a

lloure. Tots els moixos que tenguin accés a l'exterior de les cases, hauran de ser

castrats.

A fi de controlar-ne la població i de evitar les malalties i la seva migració als
espais naturals, l'Ajuntament promourà la creació de colònies controlades de
moixos castrats.

Queda prohibida la presència de cans i animals domèstics a zones destinades a jocs
de nins.

Queda prohibit rentar al carrer als animals de companya.

Queda prohibida la circulació per les vies i els espais públics o privats, de
concurrència pública, d'animals d'espècies salvatges, fins i tot domesticats, sense

excepció.
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Quan els animals hagin de romandre en vehicles estacionats haurà de ser per
períodes molt curts de temps i adoptant les mesures pertinents perquè l'aireig i la
temperatura siguin adients per evitar accidents i molèsties als animals.

Queda prohibida l'entrada d'animals de companyia a locals destinats a la fabricació,
venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.

Els propietaris d'hotels, pensions, i simila-rs, podran prohibir o acceptar, al seu

criteri, l'entrada i permanència d'animals domèstics als seus establiments,
assenyalant visiblement a l'entrada aquesta acceptació o prohibició, complint els
requisits de les lleis vigents.

Article 14.- Als nuclis urbans, està prohibit deixar els excrements dels animals de
companyia a les vies i espais públics o privats, de concurrència pública. Els
propietaris dels animals o les persones que el condueixin són responsables de
l'eliminació correcta d'aquestes deposicions i les hauran de recollir i dipositar als
contenidors adequats. En cas que es produeixi la' infracció d'aquesta norma, els
agents de l'autoritat podran requerir al propietari o a la persona que condueixi
l'animal que retiri les deposicions; si no ho fa, els aqents podran imposar la sanció
pertinent.

En cas de que la persona que acompanya l'animal estigui impossibilitada d'acotar
se, per raons d'edat, lesió o malaltia, se li podrà exigir que aporti una bossa de
plàstic per tal de que una altra persona pugui retirar l'excrement. En cap cas, una

persona impedida podrà ser sancionada per no retirar els excrements del seu
animal.

Article 15.- La Batlia podrà establir quins animals i en quins llocs i circumstàncies
poden ser alimentats pels ciutadans en els espais públics. En tot cas, les persones
que donin de menjar a les vies i espais de pública concurrència, hauran de fer-ho
de forma higiènica, netejant les restes de menjar, retirant-ne els recipients i
participant en les campanyes de control de natalitat promogudes per l'Ajuntament i
les associacions de protecció animal. Els espais i les persones han de tenir
autorització per fer-ho. Queda prohibit donar menjar als animals a punts no
controlats exceptuant situacions d'emergència.

Article 16.- L'Ajuntament, habilitarà els vehicles de transport públic per a l'accés
dels animals de companyia adaptant-los així a la nova legislació estatal.

CAPÍTOL V

Dels animals vagabunds i abandonats

Article 17.- Queda prohibit l'abandonament d'animals, tant al medi natural com als
nuclis urbans. Els propietaris dels animals que no vulguin continuar tenint-los estan
obligats a cercar per ells una llar on siguin ben tractats o, en darrer terme, donar
los a una associació protectora d'animals legalment reconeguda, al servei municipal
encarregat de la seva acollida o a l'entitat que en tingui delegat el servei, pagant
les corresponents taxes, si s'escau. S'exceptuen els següents casos:
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• L'alliberament de moixos castrats al carrer, sempre i quant se faci amb
coneixement i autorització de la Batlia.

• L'alliberament d'espècies autòctones al medi natural, sempre i quant se
faci amb coneixement i autorització de la Batlia.

Article 18.- Es considerarà que un animal és vagabund quan no dugui micro-xip ni
cap identificació del seu origen o del seu propietari i no vagi acompanyat de cap
persona ni tengui propietari conegut. En aquest supòsit l'Ajuntament es podrà fer
càrrec de l'animal.

Els moixos no seran considerats en cap cas animals vagabunds.

Article 19.- El moixos poden viure lliurement en el carrer, tant els que formen
part de les colònies dels programes municipals de control ètic de les poblacions,
com els moixos solitaris de carrer com els que tenen propietari legal. Tots els
moixos amb accés a l'exterior hauran d'estar esterilitzats. L'Ajuntament promourà
la creació de colònies de moixos controlades. Aquestes colònies consistiran, en la
aqrupacio controlada de moixos, degudame'nt esterilitzats i controlats
sanitàriament, en espais públics a càrrec d'organitzacions, entitats cíviques o
veïnats sense afany de lucre.

Article 20.- Els animals en general, i particularment els cans, qualificats com a

vagabunds seran recollits pels serveis que depenguin de l'Ajuntament o per
l'associació o entitat legalment constituïda que l'Ajuntament designi i aconduïts al
recinte municipal o altres zones controlades en cas que el recinte estigui ple o no
en condicions, que se'n farà càrrec o el retindrà fins que aquest sigui reclamat pel
propietari, cedit o adoptat. La captura i transport d'animals vagabunds ha d'estar
orientada per criteris ètics, s'ha d'efectuar utilitzant tècniques i mitjans compatibles
amb els imperatius biològics de l'espècie, en condicions higièniques impecables i
amb garanties per a la seguretat de les persones en general i del personal
encarregat d'aquests serveis en particular.

Els animals vagabunds dipositats en el centre de recollida municipal hi romandran
com a mínim 10 dies, el temps que marca la Llei 1/1992 de protecció animal de la
CAlB. L'Ajuntament podrà, en cas de falta d'espai al refugi, derivar aquests animals
a alguna entitat protectora col·laboradora on compliran el seu període legal
d'espera. Un cop transcorregut aquest termini sense que el propietari hagi
comparegut, l'animal es considerarà legalment abandonat i podrà ser donat en

adopció a un particular, una vegada vacunat, identificat amb micro-xip i castrat, o
en acollida a alguna associació protectora d'animals legalment constituïda. En el
primer cas, l'Ajuntament podrà exrqrr l'abonament de les despeses de
manteniment, vacunació, identificació i castració. Si finalment se'n fa càrrec de
l'animal una entitat protectora sense ànim de lucre, aquestes despeses correran a
càrrec de l'Ajuntament o segons estipuli el conveni firmats per les dues entitats.

Si es tracta d'animals salvatges o exòtics, domesticats o no, seran derivats a
entitats protectores específiques de recuperació d'espècies però, en cap cas, oferts
en adopció a particulars. Si els animals pertanyen a una espècie protegida,
prohibida, predadora o perillosa mai se tornaran al seu propietari.

Les actuacions sanitàries que fossin necessàries durant el temps de permanència al
recinte municipal es faran sempre sota control veterinari.
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No es sacrificarà cap animal sempre que no pateixi una malaltia greu, dolorosa i
incurable, i mai sense prescripció d'un veterinari.

En cas de que l'animal portàs algun sistema identificatiu, els corresponents serveis
municipals avisaran el propietari, que disposarà d'un termini de vuit dies per
recuperar-lo.

Si l'animal no porta cap sistema identificatiu i és reclamat pel seu propietari aquest
haurà de demostrar que l'animal és seu, mitjançant una fotografia o document que
ho demostri i haurà d'identificar l'animal obligatòriament amb el micro-xip.

En ambdós casos el propietari haurà d'abonar les despeses originades pel seu

manteniment a més de presentar la cartilla sanitària amb les vacunes al dia. Si no
la tengués o no estàs actualitzada, estarà en l'obligació de donar-la d'alta o

d'ajustar-la a la legislació vigent.

Si al cap de dos dies de la trobada de l'animal, hagUés estat impossible localitzar-ne
el propietari, l'Ajuntament farà servir tots els mitjans al seu abast per tal de
difondre la fotografia i la descripció de l'animal.

Article 21.- Durant l'estada dels animals recollits pels serveis municipals a les
seves dependències aquests rebran un tracte digne.

L'Ajuntament s'encarregarà d'informar a la població sobre els animals trobats i
custodiats a les seves dependències. Per això tindrà la obligació d'informar, divulgar
i fomentar la responsabilitat i l'adopció.

Article 21.- L'Ajuntament o l'entitat col-Iaboradora amb que tingui conveni signat,
decidirà el destí dels animals que no hagin estat recuperats o adoptats després dels
10 dies d'estada mínima al recinte municipal, seguint la filosofia i les normes

d'aquesta ordenança evitant en tot cas el sacrifici dels animals. En línies generals,
es podran cedir els animals a centres, refugis o societats protectores i de defensa
animal legalment constituïdes que procurin un tracte digne a l'animal, que no els
sacrifiquin i que fomentin la seva adopció.

L'Ajuntament o l'entitat col-laboradora amb que tingui conveni signat decidirà a qui
i en quin termes donar en adopció els animals. En el moment de donar l'animal el
nou propietari haurà d'abonar les despeses de vacunació, desparasitació, cartilla
sanitària, castració i identificació de l'animal.

En tots els casos s'exigirà un tracte digne i el compliment exhaustiu de l'ordenança
municipal (allotjament, cures sanitàries, vacunes, identificació, inscripció censal,
control de la natalitat, educació, responsabilitat i ciutadania), signant un contracte
d'adopció, en el qual, a més a més s'especifica la provisionalitat de l'adopció, que
esdevindrà automàticament definitiva al cap d'un mes de tinença de l'animal.
L'Ajuntament o l'entitat col·laboradora amb qui tingui conveni signat, podran fer
tasques d'inspecció per comprovar el compliment d'aquests compromisos i retirar
l'animal en cas d'incompliment.
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CAPITOL VI

ANIMALS SALVATGES EN CAPTIVITAT

Article 22.- Dins tot el terme municipal de Puigpunyent es prohibeix la obertura de
nous centres d'animals en captivitat, permanents a itinerants.

Article 23.- Els establiments zoològics de fauna salvatge ja existents han de
complir, com a mínim, els requisits legalment establerts (Llei 31/2003, de 27
d'octubre, de conservació de la fauna salvatge en els parcs zoològics) a més dels
següents:

• L'objecte d'aquests establiments ha de consistir en gestionar i mantenir un
centre de recursos medi-ambientals per a la conservació d'espècies d'animals
silvestres i dels seus ecosistemes naturals, promoure i desenvolupar la recerca

biològica que pugui contribuir a la conservació de la bio-diversitat, així com

promoure l'educació pública sobre la necessitát de la conservació del valor de
la natura.

• El seu emplaçament haurà de tenir en compte el suficient allunyament del
nucli urbà, en els casos que es consideri necessari, i les instal·lacions no

podran ocasionar molèsties als habitatges pròxims.
• Les construccions, instal·lacions i equips hauran de garantir un ambient

higiènic.
• Les eliminacions d'excrements i d'aigües residuals s'hauran de dur a terme de

manera que no comportin perill per a la salubritat pública ni cap mena de
molèsties.

• Els recintes, locals ò gàbies per l'aïllament, el segrest i l'observació d'animals
malalts ò sospitosos de malaltia hauran de ser de fàcil neteja i desinfecció.

• Hauran 'd'estar dotats de mitjans per a la neteja i desinfecció dels locals,
materials i utensilis que puguin estar en contacte amb els animals així com de
mitjans per a la destrucció i eliminació higiènica de cadàvers d'animals i
matèries contumaces.

• Els animals hauran de ser manipulats de manera adequada perquè es

mantinguin en bon estat de salut.
• Les instal·lacions hauran de permetre unes condicions de vida acceptables

d'acord amb la natura de cadascun del animals.
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Per al control d'aquestes empreses i activitats caldrà l'informe dels serveis tècnics
municipals, el quals portaran el control permanent de l'activitat de les esmentades
empreses.

El personal dels establiments zoològics ha de tenir coneixement i ha de disposar
d'un exemplar de la normativa legal vigent en matèria de protecció dels animals i
de la documentació internacional sobre comerç i protecció del animals, així com ha
de haver superat el curs de cuidador ò cuidadora deis animals.

Haurà de col-locar-se en un lloc visible des del el carrer, un cartell indicador del
número de Registre de nucli zoològic i el telèfon de la Guardia Urbana per supòsits
de sinistre ò emergència. Aquest últim requisit no serà obligatori quan l'establiment
tingui un servei permanent de vigilància ò control.

El control periòdic dels establiments d'animals salvatges en captivitat es realitzarà
anualment mitjançant la presentació d'una certlflcacló tècnica, redactada i signada
per un tècnic de l'Ajuntament, relativa al compliment de les condicions higienico
sanitàries, de seguretat i de benestar animal.

CAPITOL VII

Normes sanitàries

Article 22.- L'Ajuntament ha de col-laborar en la promoció i la divulgació de les
vacunacions i/o els tractaments obligatoris, al mateix temps que vigila el
compliment del que ordena.

Article 23.- Els posseïdors de cans, moixos i altres animals domèstics estaran
obligats a vacunar-los i fer els tractaments contra aquelles malalties objecte de
prevenció. Entre aquestes vacunes obligatòries s'inclou la vacunació anti-ràbica,
amb caràcter anual.
Cada propietari haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual
s'especificaran les característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades
necessàries sobre la identitat del propietari.

Article 24.- Per facilitar el control i fomentar la funció social del animals de
companya envers la gent gran i els discapacitats, l'Ajuntament podrà atorgar
subvencions en funció de la capacitat econòmica d'aquestes persones, per tal de
garantir el compliment de les obligacions sanitàries i d'esterilització d'aquests
animals.

Art 25.- Els propietaris de moixos amb accés a l'exterior hauran de realitzar un
control de natalitat efectiu mitjançant intervenció quirúrgica per manescal col·legiat
per evitar la proliferació incontrolada de moixos urbans i en el medi natural i renous
nocturns en època de cel.
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CAPÍTOL VIII

Cens municipal

Article 25.- Els propietaris de cans han de censar els animals en el corresponent
cens municipal dins el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de
naixement a d'adquisició de l'animal. La inscripció en el cens municipal es farà a

través de les oficines municipals. Els documents necessaris son la cartilla i full de
chip i D.N.I. del propietari.

Article 26.- Els posseïdors d'animals catalogats com a potencialment perillosos
segons la legislació vigent, a més, hauran de disposar de la corresponent llicència
de tinença i formalitzar la sol·licitud d'inscripció en el Registre d'animals
potencialment perillosos. Aquesta tramitació es farà a través de les oficines
municipals, després de presentar la documentació especificada en el Reial Decret
287/2002 pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, sobre règim jurídic per a la
tinença d'animals potencialment perillosos.

Article 27.- Les baixes per mort a desaparició dels animals censats hauran de ser

comunicades pels seus propietaris a tutors a l'oficina municipal corresponent, en
un termini màxim de 3 mesos i, alhora, s'haurà de presentar la documentació de
l'animal.

Article 28.- Les persones que transfereixin la propietat d'un animal a que canviïn
d'adreça a de població estan obligats a comunicar aquest fet i les dades del nou

propietari i la nova adreça al cens municipal en un termini no superior a 15 dies.

Article 29.- La identificació dels animals de companyia s'ha de fer obligatòriament,
mitjançant la implantació del micro-xip, que s'adaptarà en tot cas a la normativa de
la Unió Europea.

El micro-xip consta d'un codi alfa-numèric que permet, en tot cas, identificar
l'animal i garantir la no duplicitat.

El micro-xip s'ha d'implantar al costat esquerre del coll de l'animal. En el cas que
per una circumstància justificada no sigui possible la seva implantació al costat
esquerre del coll de l'animal, s'haurà d'implantar a la zona de la creu, entre les
dues espatlles i es farà constar expressament en el document acreditatiu.

La implantació del micro-xip l'ha de realitzar un facultatiu veterinari en condicions
d'asèpsia.

La persona a entitat responsable del marcatge de l'animal ha de lliurar al propietari
de l'animal el document acreditatiu d'aquest fet on han de constar, al menys, les
dades següents: el sistema d'identificació utilitzat, les dades de la persona a entitat
que realitza aquest marcatge, l'espècie animal i la raça, el sexe i la data de
naixement de l'animal.

En qualsevol transacció de l'animal de companyia, s'haurà de lliurar al nou

propietari de l'animal el document acreditatiu de la seva identificació i assegurar el
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canvi de les dades que sigui pertinent.

Article 30.- En el moment del registre al corresponent cens municipal es lliurarà al
propietari la targeta censal municipal, la qual s'haurà de renovar anualment.

CAPÍTOL IX

Sacrifici d'animals recollida dels animals ferits, els seus cadàvers les
seves restes

Article 31.- El sacrifici d'animals de companyia, amb caràcter general, només
podrà ésser efectuat per un facultatiu veterinari per procediments eutanàsics que
assegurin la prèvia sedació i anestèsia de l'animal per tal de evitar-ne el patiment
físic i psíquic.

Queda totalment prohibit tot procediment que ocasioni la mort de qualsevol altra
manera (enverinaments, armes de foc, etc ... ).

Article 32.- Queda prohibit el sacrifici d'un animal de companyia per decisió del
seu tutor per motius arbitraris. El sacrifici d'un animal només s'ha de dur a terme
en cas de malaltia greu, dolorosa i incurable.

Quan el propietari d'un animal no vulgui continuar assumint la seva tinença, estan
obligats a cercar per ells una llar on siguin ben tractats o, en darrer terme, donar
los a una associació protectora d'animals legalment reconeguda, al servei municipal
encarregat de la seva acollida a a l'entitat que en tingui delegat el servei, pagant
les corresponents taxes, si s'escau.

Article 33.- L'Ajuntament és el responsable de la retirada dels animals morts a les
vies públiques. Aquesta recollida s'efectuarà de forma que impedeixi la
contaminació del personal afecte al servei i, en tot cas, en bosses a recipients
precintats. Les restes i cadàvers seran eliminades mitjançant els serveis del Centre
Sanitari Municipal de Son Reus (Palma), d'acord amb la legislació vigent.

Els que tinguessin coneixement de l'existència d'un cadàver a restes d'animals als
espais públics a privats, de concurrència pública, ho hauran de comunicar a les
oficines municipals, facilitant-ne les dades necessàries per a la seva localització i
recollida, de forma immediata.

La ubicació de cementiris d'animals, si s'escau, es regirà per la normativa europea,
estatal a autonòmica d'aplicació.

Article 34.- L'Ajuntament és el responsable de la retirada dels animals ferits a
malalts als espais públics a privats, de concurrència pública en les millors
condicions possibles de transport i tracte i derivats a un centre veterinari. Un
facultatiu veterinari decidirà les actuacions pertinents: curar-lo a sacrificar-lo, si
no queda altra opció per evitar el seu sofriment i agonia.
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Els animals ferits o malalts passaran a ser tutelats per l'Ajuntament o associació
amb qui tingui conveni signat, per difondre la seva recollida i intentar trobar-ne el
propietari. Si no es pot trobar el propietari de l'animal aquest quedarà subjecte al
que es desenvolupa al capítol V d'aquesta ordenança.

L'Ajuntament establirà un servei d'assistència permanent a la via i als espais
públics dirigit al salvament i atenció sanitària urgent dels animals ferits o malalts.

CAPÍTOL X

Vigilància i inspecció

Article 35.- Correspon a l'Ajuntament de Puigpunyent:

Divulgar, juntament amb les entitats defensores i col·laboradores, campanyes
divulgadores i informatives del contingut d'aquesta normativa per als cursos
escolars i per a la població en general.

Confeccionar i mantenir al dia el cens municipal d'animals de companyia del
municipi.

Recollir, custodiar, esterilitzar, identificar i derivar a través de l'adopció de
particulars o de centres, refugis o associacions de protecció animal sense ànim de
lucre, els animals vagabunds, abandonats o donats pels seus propietaris d'acord
amb la present ordenança.

Albergar a aquests animals, sempre dins el terme municipal de Puigpunyent,
durant els períodes de temps mínims establerts a la present i d'acord amb la
infraestructura i condicions detallades al capítol III d'aquesta ordenança. Si les
instal·lacions no estan en condicions o plenes es podran derivar a altres llocs on hi
hagi conveni de col·laboració.

Promoure i subvencionar campanyes de conscienciació sobre els drets dels animals,
sobre el deure de complir la normativa existent respecte a les vacunacions, cens i
identificació d'animals i sobre la conveniència de la seva esterilització. Aquestes
campanyes es poden dur a terme en col-Iaboració amb associacions protectores
per a la defensa dels animals sense ànim de lucre i legalment constituïdes.

Promoure i subvencionar cursos d'educació per als propietaris de cans.

Promoure i subvencionar cursos d'educació per als mestres d'escola
Autoritats Municipals.

per les

Per facilitar el control de natalitat i fomentar la funció socials dels animals de -

companyia, l'Ajuntament podrà atorgar subvencions, en funció de la capacitat
econòmica dels propietaris, per a la seva castració i vacunació.

Vigilar perquè es compleixin tots els termes d'aquesta ordenança municipal posant
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especial cura en el compliment dels drets dels animals. Les actuacions del servei
d'inspecció i vigilància es faran sense la necessitat d'una denúncia prèvia.

Ordenar a la Policia Local la intervenció d'ofici en els casos d'infracció evident.

Tramitar i, en el seu cas, resoldre els corresponents expedients sancionadors per
infraccions a aquesta ordenança municipal.

Article 36.- A efectes d'aquesta ordenança, tindran la consideració d'associacions
per a la protecció i defensa dels animals aquelles que estiguin legalment
constituïdes, sense ànim de lucre i tinguin com a finalitat la protecció i defensa dels
animals.

Les associacions per a la protecció i defensa dels animals que reuneixm aquests
requisits podran obtenir el títol d'entitats col·laboradores de l'Ajuntament de
Puigpunyent i signar, amb aquest fi, un conveni de col-laboració i gestió per al
compliment de la present ordenança i dels drets dels animals.

L'Ajuntament de Puigpunyent podrà convenir amb les entitats col·laboradores la
realització de diferents funcions que es detallaran en el document de signatura del
conveni, sempre dins el marc del terme municipal i respectant els temps mínims
d'estada dels animals al nostre municipi.

Els agents de l'autoritat prestaran la seva col-Iaboracíó a les entitats
col·laboradores per a les gestions que tinguin relació amb el compliment d'aquesta
ordenança municipal.

L'Ajuntament de Puigpunyent podrà establir ajudes econòmiques per a les seves
entitats col·laboradores prèvia presentació d'aquestes d'una memòria amb el
corresponent estudi econòmic-financer on s'especifiquin les activitats a finançar i
les diferents fonts de recursos.

L'Ajuntament ha de destinar els ingressos procedents de les sancions per
infraccions d'aquesta normativa a actuacions que tinguin per objecte el foment de
la protecció del animals.

CAPÍTOL XI

Infraccions i sancions

Article 37.- Les accions i/o les omissions que infringeixin la present ordenança i
la seva normativa complementària i l'expressada a la Llei 1/1992 de 8 d'abril de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà de la CAlB, generen
responsabilitat de naturalesa administrativa, sense prejudici de l'exigible a la via -

penal, civil o d'un altre ordre en què puguin incórrer.

Si es denúncia una infracció envers un animal i aquest desapareix, la quantia de la
sanció es podrà incrementar fins al doble de l'import màxim de la sanció
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corresponent a la infracció comesa.

Article 38.- Les infraccions a què es refereix el present títol es classifiquen en

lleus, greus i molt greus.

Article 39.- Seran infraccions lleus les següents:

a) La circulació per la via pública i propietats privades alienes al propietari
sense la seva autorització, de cans que no vagin acompanyats i conduïts per
una persona i sota la seva responsabilitat.

b) Embrutar amb els excrements dels animals les voravies, vies urbanes
espais públics, i qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.

e) La possessió d'un ca sense micro-xip d'identificació.

d) La possessió d'un ca no censat.

e) La possessió d'un ca potencialment perillós sense registrar al Registre
d'animals potencialment perillosos.

f) L'incompliment per part del propietari d'un animal de l'establert a la present
ordenança al capítol III, article 12, punts 1, 2, 3 i 4 referent a la tinença i
allotjament dels animals de companyia.

g) L'incompliment per part del propietari d'un animal de l'establert a la present
ordenança al capítol IV, article 13 referent a la circulació dels animals de
companyia,

h) L'incompliment de qualsevol norma o prescripció assenyalada en aquesta
ordenança que no estigui qualificada de greu o molt greu.

Article 40.- Seran infraccions greus:

a) La circulació per la via pública i propietats privades alienes al propietari
sense la seva autorització de cans potencialment perillosos que no

vagin acompanyats i conduïts per una persona adulta mitjançant
cadena, corretja o cordó resistent i morrió si fos necessari o tingués
antecedents de comportament agressiu.

b) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts a

l'article 8 de la Llei 1/1992 de la CAlB
c) Obligar els animals a treballar o produir en cas de malaltia o

desnutrició, o sobre-explotar-los de manera que es pugui posar en

perill la seva salut.

d) El subministrament de substàncies no permeses als animals.

e) L'abandonament no reiterat d'un animal.

f) L'exposició d'animals amb malaltia no contagiosa, tret que aquest
extrem fos desconegut pel venedor en el moment de la transacció.

g) La venda a laboratoris, clíniques o altres establiments per a

experimentació, sense l'autorització de l'administració competent.
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h) La venda ambulant d'animals fora dels mercats i les fires legalitzades.
i) La no vacunació a la no realització de tractaments sanitaris pertinents.
j) La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació a qualsevol

altra forma de transmissió d'animals, l'espècie dels quals estigui inclosa
en els apèndixs II i III de les CITES a C2 de la legislació comunitària
sobre la mateixa convenció, sense els permisos d'importació que
correspongui.

k) La tinença d'animals salvatges que no s'adaptin a la captivitat.
I) L'ús d'estris a ginys destinats -

a limitar a impedir la mobilitat dels
animals com diu I'ordenaça a tenir-los en condicions prohibides.

Article 41.- Seran infraccions molt greus:

a) L'esterilització, la pràctica de mutilacions innecessanes, les
agressions físiques a psíquiques de qualsevol tipus, sobretot aquelles
que produeixen lesions de qualsevol tipus a l'animal i el sacrifici
d'animals sense control facultatiu veterinari a en contra del que,

estableix aquesta ordenança.
b) L'abandonament reiterat d'un animal.
c) L'exposició d'animals amb malaltia contagiosa, tret que fos

indetectable en el moment de la transacció.
d) La celebració d'espectacles de bregues entre animals a d'animals

amb les persones.
e) L'ús d'animals en tot tipus de festes a espectacles en què aquests

puguin ésser objecte de dany, sofriment físics a psíquics, tractaments
anti-naturals, maltractaments, burles a en els quals es pugui ferir la
sensibilitat de l'espectador i ser anti-educatiu per als infants.

f) La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació a qualsevol
altra forma de transmissió d'animals a de les seves parts a derivats,
l'espècie dels quals estigui inclosa a l'apèndix I de la CITES a CI de
la legislació comunitària sobre la mateixa convenció, sense els
permisos d'importació que corresponguin.

g) L'alliberament al medi d'espècies no autòctones que suposen un perill
per a l'ecosistema i la fauna i flora autòctones.

Article 42.- Les infraccions comeses contra els preceptes de la present ordenança i
de la Llei 1/92 de 8 d'abril de la CAIB, seran sancionades de la següent manera,
segons el que s'estipula a la esmentada Llei:

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 60 a 300 euros.

- Les infraccions regulades a l'article 39 punt a) i b) la sanció serà de
60 euros.

a) La circulació per la via pública i propietats privades alienes al
propietari sense la seva autorització, de cans que no vagin acompanyats i
conduïts per una persona i sota la seva responsabilitat.

En el cas dels propietaris que venguin a recollir l'animal al recinte
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b) Embrutar amb els excrements dels animals les voravies, vies urbanes
i espais públics, i qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.

- Les infraccions regulades a l'article 39 punt e) la sanció serà de
240,00 euros.

e) La possessió d'un ca potencialment perillós sense registrar al Registre
d'animals potencialment perillosos.

- Les infraccions regulades a l'article 39 punt e), d), f), g) h) la
sanció serà de 90,00 euros.

e) La possessió d'un ca sense micro-xip d'identificació.

d) La possessió d'un ca no censat.

f) L'incompliment per part del propietari d'un animal de l'establert a la
present ordenança al capítol III, article 12, punts 1, 2, 3 i 4 referent a la
tinença i allotjament dels animals de companyia.

g) L'incompliment per part del propietari d'un animal de l'establert a la
present ordenança al capítol IV, article 13 referent a la circulació dels
animals de companyia,

h) L'incompliment de qualsevol norma o prescripció assenyalada en

aquesta ordenança que no estigui qualificada de greu o molt greu.

b) Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 300,01 a 1.500 euros.

- Les infraccions regulades a l'article 40 punt b), d), f), h) i i) la
sanció serà de 310,00 euros.

b) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts a

l'article 8 de la Llei 1/1992 de la CAlB

d) El subministrament de substàncies no permeses als animals.

f) L'exposició d'animals amb malaltia no contagiosa, tret que aquest
extrem fos desconegut pel venedor en el moment de la transacció.

h) La venda ambulant d'animals fora dels mercats i les fires
legalitzades.

i) La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris
pertinents.

- Les infraccions regulades a l'article 40 punt a), e), e), g), D, k) i I)
la sanció serà de 500,00 euros.

a) La circulació per la via pública i propietats privades alienes al
propietari sense la seva autorització de cans potencialment perillosos
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que no vagin acompanyats i conduïts per una persona adulta
mitjançant cadena, corretja o cordó resistent i morrió si fos necessari
o tingués antecedents de comportament agressiu.

e) Obligar els animals a treballar o produir en cas de malaltia o

desnutrició, o sobre-explotar-los de manera que es pugui posar en

perill la seva salut.

e) L'abandonament no reiterat d'un animal.

g) La venda a laboratoris, clíniques o altres establiments per a

experimentació, sense l'autorització de l'administració competent.

j) La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol
altra forma de transmissió d'animals, l'espècie dels quals estigui
inclosa en els apèndixs II i III de les CITES o C2 de la legislació
comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos
d'importació que correspongui.

k) La tinença d'animals salvatges que no s'adaptin a la captivitat.

I) L'ús d'estris o ginys destinats a limitar o impedir la mobilitat dels
animals com diu I'ordenaça o tenir-los en condicions prohibides.

e) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.500,01 a

15.000 euros. La imposició d'una multa per falta molt greu comportarà la
confiscació immediata dels animals objecte de la infracció i d'altres en possessió de
l'infractor. Es podrà estudiar la possibilitat que l'infractor faci cursos de reciclatge o

que se'l pugui inhabilitar per a la possessió d'animals.

- Les infraccions regulades a l'article 41 punt a), b) i e) la sanció
serà de 1.500,00 euros.

a) L'esterilització, la pràctica de mutilacions innecessanes, les
agressions físiques o psíquiques de qualsevol tipus, sobretot aquelles que
produeixen lesions de qualsevol tipus a l'animal i el sacrifici d'animals
sense control facultatiu veterinari o en contra del que estableix aquesta
ordenança.

b) L'abandonament reiterat d'un animal.

e) L'exposició d'animals amb malaltia contagiosa, tret que fos
indetectable en el moment de la transacció.

- Les infraccions regulades a l'article 41 punt d), e), f) i g) la sanció
serà de 2.100,00 euros.

d) La celebració d'espectacles de bregues entre animals o d'animals amb
les persones.

e) L'ús d'animals en tot tipus de festes o espectacles en què aquests
puguin ésser objecte de dany, sofriment físics o psíquics, tractaments
anti-naturals, maltractaments, burles o en els quals es pugui ferir la
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sensibilitat de l'espectador i ser anti-educatiu per als infants.

f)La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol
altra forma de transmissió d'animals o de les seves parts o derivats,
l'espècie dels quals estigui inclosa a l'apèndix I de la CITES o CI de la
legislació comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos
d'importació que corresponguin.

g) L'alliberament al medi d'espècies no autòctones que suposen un perill
per a l'ecosistema i la fauna i flora autòctones.

Article 43.- Els establiments que cometin infraccions de forma reiterada podran
ser objecte del tancament temporal o definitiu segons les lleis i normatives vigents.

Article 44.- La imposició de sancions correspon al batlle en el cas de les lleus i
greus i al ple de l'ajuntament les molt greus.

Article 45.- Les conductes susceptibles de sanció administrativa, una vegada
tipificada, i si són objecte de sanció o multa, es graduaran segons els criteris
següents:

La transcendència social i el prejudici causat per la infracció comesa.

L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de
la infracció.

La reiteració. Hi haurà reiteració quan hi hagi dues resolucions fermes
per fets de la mateixa naturalesa en el període de dos anys, o tres de
distinta naturalesa en el mateix període.

Article 46.- La imposició de qualsevol sanció prevista per la present ordenança no
exclou la responsabilitat civil i penal i la eventual indemnització del mals i
prejudicis que li puguin correspondre a l'infractor.

Article 47.- Per imposar les sancions previstes per la present ordenança així com

per la Llei de protecció dels animals 1/92 de 8 d'abril de la CAlB caldrà seguir el
procediment sancionador regulat per la Llei de Procediment administratiu i pel
Decret 14/1994 de la de febrer de l'administració de la CAlB.

Article 48.- L'administració local podrà retirar els animals sempre que hi hagi
indicis d'infracció de les disposicions de la present ordenança amb caràcter
preventiu, mentre no es resolgui l'expedient sancionador que correspongui.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- Tot el que no es preveu en la present ordenança s'ajustarà al que
disposa la Llei 1/1992 de 8 d'abril de la CAlB i al seu reglament com també a tota
legislació i normativa de rang superior existents i les que es puguin legislar
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posteriorment.

Segona.- Queden derogades totes quantes normes municipals d'igualo d'inferior
rang s'oposin a la present ordenança.

Tercera.- D'acord amb l'article 102 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim Local
de les Illes Balears i l'article 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, aquesta Ordenança entrarà en vigor, una vegada sigui
aprovada definitivament per la corporació a partir de la data que es publiqui el seu
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB) i sempre que hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la llei
reguladora de les bases del règim local."

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

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Regidor de Benestar Social es manifesta 'que és una ordenança que
preten regular la convivència entre animals i persones de forma armònica, si bé es

regulen aspectes com la cria incontrolada, cens municipal d'animals, regulació
d'espècies exòtiques, les infraccions i sancions a les conductes no permeses.

Per part del Portaveu del grup polític muncipal PP es demana si s'expondrà
l'ordenança al públic i si la mutilació d'animals és amb finalitats terapèutiques.

Pel Regidor de benestar Social es respon que sí s'expondrà al públic 30 dies de
conformitat amb la llei i que les mutilacions permeses són absolutament amb
aquestes finalitats.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que es tracta d'una ordenança innovadora
a Mallorca, i felicita al Regidor de Benestar Social.

Per part del Regidor de Benestar Social s'explica que aquesta norma té el seu origen
en el projecte AGENDA LOCAL 21 i vol donar les gràcies als Sr. Rafael Jaume, Carme
Mesquida, així com a l'associació ALDEA i a totes les persones que ho han fet possible
ja que aquesta ordenança ha estat una feina molt plural.

3R) URBANISME:

3R/1R.- AP�OVACIÓ PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
D'AMPLIACIO DE L'ESCOLETA MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT I
SOL·LICITUD AL CONSELL DE MALLORCA DE REFINANÇAMENT DE LA
SUBVENCIÓ OBTINGUDA MITJANÇANT EL PLA D'OBRES I SERVEIS 2009

Pel Sr. Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 26
de juny de 2009, la qual diu així:

Atès que mitjançant la elaboració d'un avantprojecte tècnic de les obres d'ampliació

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



GOVERN DE ES BALEARS

de I'escoleta municipal de Puigpunyent, per acord de Ple de la Corporació Local es
va sol·licitar al Consell de Mallorca una subvenció per fer front a l'execució de
l'esmentat projecte amb càrrec al Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca
exercici 2009, essent que la quantia a la qual ascendia l'esmentat avantprojecte era
de 584.397,66 euros.

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Atès que per part del Consell de Mallorca en sessió plenria celebrada en data 5 de
març de 2009 es va acordar entre d'altres concedir una subvenció mitjançant dues
anualitats per dur a terme la esmentada obra, amb una aportació a la primera
anualitat 2009 de 55.000,00 euros, i una segona anualitat 2110 de 246.334,34
euros.

Atès que a la mateixa vegada es va sol·licitar i obtenir de la Conselleria d'Educació i
Cultura una subvenció de per tal de dur a terme l'execució de la esmentada
escoleta dins la convocatòria de subvencions per a la creació i consolidació de
places de educació infantil O a 3 anys.

Atès que per part del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca es
va designar arquitecte i aparellador per dur a terme la direcció i execució de la
esmentada obra municipal, essent que l'avantprojecte tècnic presentat també ho va
dur a terme els Serveis Tècnics del Departament de Cooperació Local del Consell de
Mallorca.

Atès que en data 18 de juny per part dels serveis tècnics del Consell de Mallorca es
va lliurar a l'Ajuntament de Puigpunyent, mitjançant registre general d'entrada de
documents número 1382,tres exemplars del projecte bàsic i d'execució de l'obra
d'ampliació de la escoleta municipal, per tal de què es procedeixi a la seva

aprovació i tramesa corresponent.

Atès que en data 22 de juny de 2009, per part del tècnic municipal i amb la
ratificació de la Secretària Municipal es va realitzar un informe tècnic en el qual,
s'observen una sèrie de deficiències tècniques que s' hauran de tenir present per tal
de què l'execució de l'obra compleixi amb la legislació específica que li és
d'aplicació, així com, amb la normativa estètica municipal.

Atès que una vegada observat el cost total del projecte presentat el qual té un

pressupost general que ascendeix a la suma de 825.339,58 euros, s'observa que hi
existeix una diferència al cost d'execució de l'obra de 240.941,92 euros, motiu pel
qual les subvenció atorgada per part del Consell de Mallorca, com a obra inclosa al
POS 2009, resulta inadequada respecte al cost de l'obra.

Atès que la esmentada proposta ha estat dictaminada favorablement per la
comissió informativa d'assumptes generals, es proposa al Ple de la Corporació
Municipal que prengui el següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar el projecte bàsic i d'execució de l'obra d'ampliació de I'escoleta
municipal elaborat pels serveis tècnics del Consell de Mallorca, amb les
prescripcions contingudes a l'informe tècnic municipal emès en data 22 de juny de
2009 i ratificat per la secretària municipal.

CI Sa Travessia, 37 c.r. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971 614455, Fax: 971614401 E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net



0479866 I

GOVERN DE ES BALEARS

SEGON.- Sol·licitar al Ple del Consell de Mallorca la refinanciació de l'obra
d'ampliació de I'escoleta municipal amb l'ampliació de la subvenció atorgada
inicialment per tal de cobrir l'augment de cost existent entre l'avantprojecte
presentat a la convocatòria del pas 2009, i el projecte tècnic lliurat pels serveis
tècnics d'aquella administració en el moment d'iniciar el procediment de
contractació per dur a terme l'execució de les obres, essent considerable la
diferència existent entre l'avantprojecte presentat i mitjançant el qual s'ha obtingut
la subvenció, i el projecte lliurat a aquest Ajuntament en data 18 de juny de 2009,
el qual suposa un augment del cost de 240.941,92 euros, essent el cost total
d'execució del projecte la suma de 825.339,58, motiu pel qual es demana la
pròrroga d'una altra anualitat per finançar l'obra.

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

TERCER.- Notificar el present acord al Consell de Mallorca a la major brevetat
possible per tal de què es procedeixi al seu estudi i tractament per si escau, sigui
sotmès a deliberació i acord del Ple del Consell de Mallorca a la propera sessió
ordinària que es celebrarà al mes de juliol de 2009.

Sotmès l'assumpte a votació s'aprova per unanimitat dels membres presents
majoria absoluta dels membres de dret.

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es dóna una explicació del contingut de la proposta.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana una explicació del
desfase entre el cost del projecte segons l'avantprojecte i el cost actual segons el
projecte tècnic presentat.

Per part del Sr. Batie es respon que el projecte inicial i l'actual tot dos ho han fet els
serveis tècnics del Consell de Mallorca i per tant això és un aventantge, quan es

tracta d'obres d'edificis antics és una sorpresa i això ha suposat un doblers
excessius que esperem que després siguin menys doblers.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que és el tercer gran projecte
d'infraestructura en deu anys de batle socialista (piscina, aigua Galilea) a part
d'altres que s'han fet amb càrrec als pressupost, tenim fama de ser un poble pioner
en matèria de residus però realment hem de ser conscients de què els doblers
importants s'han anat en temes d'educació i socials, així com l'aigua que és
beneficiosa per tothom.

Per altra banda, tenim mala sort, els tècnics no han tingut cap projecte important
que no hagi anat malament per alguna banda, a Galilea hi ha hagut problemes, a

Son Serralta també i molt seriosos, ara un desfase de 270.000 euros, a l'única
banda on no ha hagut problemes i hem intervingut nosaltres és a l'obra dels

dipòsits.

Ara fem una obra que compromet el futur de Puigpunyent durant 2 anys més i amb
altres que no es faran, apostem per l'educació a aquest poble, aconseguim un

edifici amb un gran valor simbòlic i el cost i la inversió és molt elevada, això és una

cosntatació dels fets que es vol fer constar en acta.
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Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que aquest projecte
comptarà amb el recolzament del Partit Popular.

Per part del Sr. Batie es manifesta que a més es tracta d'una cessió gratuïta.

4T)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN
JUNTA DE GOVERN CELEBRADA DIA 27 DE MAIG DE 2009

No es produeixen intervencions

DECRETS DE BATLIA DES DEL 212/2009 AL 333/2009 AMB DOS INCLOSOS

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demanen les següents
qüestions:

Decret 331 Pere Barceló aquesta quantitat es pagarà directament per l'ajuntament?

Per part del Sr. Batie es respon que és una obra del fons estatal Pla E, i que ja ens

han ingresat el 70% i es pot pagar una primera certificació de proveïment de
material.

Decret 332 factures viatge

Per part del Sr Batie es respon que és un viatge a una jornada a Barcelona
organitzada per la Xarxa de Ciutats pel Clima i va anar amb n'Eliseo.

Decret 305

Per part del Sr. Batie es manifesta que serà el viatge de I'ADL.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que al punt de la
Junta de Govern Local de 10 de juny de 2009 hi ha un pagament a COMASA
s'ha vist que la junta de govern ha demanat un informe al tècnic Juan Carlos Plaza.

Per part del Sr. Batie es manifesta que s'estan repassant els desperfectes i avui
mateix s'han constatat que hi ha qualque pendent.

Del tema cabletjat ja s'ha pagat en la seva totalitat i de l'aigua resten les
contribucions especials de Galilea i els doblers de l'IVA que abonarà el Consell de
Mallorca a l'Ajuntament, però es pagarà en principi nomès l'import d'IVA restant les
contribucions fins que el tècnic director no ens aclareixi alguns aspectes de l'obra.

SÈ) TORN D'URGÈNCIA

Una vegada finalitzat el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre del dia
d'aquesta sessió plenària, per part del Sr. Batie es manifesta la necessitat del
tractament d'un assumpte que no es troba inclòs a l'ordre del dia, motiu pel qual
s'ha de justificar la seva urgència.

L'assumpte a tractar és l'aprovació del pressupost complementari del projecte de
dotació de clavegueram i aigua potable al nucli urbà de Son Serralta, i la sol·licitud
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al Ple del Consell de Mallorca de refinançament de la subvenció obtinguda
mitjançant el Pla d'Obres i Serveis 2008, per dur a terme les obres de dotació
d'aigua potable i clavegueram del nucli urbà de Son Serralta.

Es motiva la urgència de la present moció en el sentit d'afirmar que avui s'ha fet la
prova de pressió definitiva de l'obra de dotació d'aigua potable i clavegueram del
nucli urbà de Son Serralta i per tant en breu es podran donar per finalitzades les
obres.

Fins avui no s'ha disposat del pressupost complementari del cost que suposa l'asfalt
dels carrers de la urbanització de Son Serra Ita, el qual no es troba contemplat al
projecte d'execució de les obres de clavegueram i dotació d'aigua potable, ja que
ha sorgit com a imprevist, i que es pretén que aquest projecte complementari es

dugui a terme mitjançant la sol·licitud de refinançament al Consell de Mallorca,
motiu pel qual, s'ha de deliberar i procedir a l'adopció de l'acord pertinent per tal de
què a la major brevetat possible l'esmentat assumpte tingui entrada al Consell de
Mallorca, pel seu tractament mitjançant l'acord corresponent del Ple d'aquella
administració.

Sotmès l'assumpte a votació i per majoria absoluta 'dels membres de dret i
presents s'acorda declarar la urgència de l'assumpte per tal de procedir al seu
debat i deliberació, VOTS A FAVOR (4 PSOE I 2 PI) ABSTENCIONS (2 PP)

SÈ/1R.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST COMPLEMENTARI DEL PROJECTE DE
DOTACIÓ DE CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE DEL NUCLI URBÀ DE SON
SERRALTA, I SOL·LICITUD AL CONSELL DE MALLORCA DE REFINANÇAMENT
DE LA SUBVENCIÓ OBTINGUDA MITJANÇANT EL PLA D'OBRES I SERVEIS
2008

Pel Sr. Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 30
de juny de 2009, la qual diu així:

El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent en sessió extraordinària celebrada en data 9
d'octubre de 2007, va adoptar, entre d'altres, l'acord relatiu a l'aprovació de
l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell de Mallorca per la obra
anomenada "dotació d'aigua potable i clavegueram al nucli urbà de Son Serralta",
amb un pressupost d'execució per contracte de 447.265,58 euros i demanar la seva

inclusió al Pla d'Obres i Serveis per a 2008, mitjançant la signatura d'un conveni
plurianual, amb dos anualitats.

Atès que per part del Consell de Mallorca en sessió extraordinària del Ple celebrada
en data 11 de juliol de 2008 es va acordar entre d'altres, l'aprovació definitiva del
Pla d'Obres i Serveis de l'any 2008 i el Pla Plurianual 2009-2010-2011-2012
(segona part), figurant inclòs l'obra abans esmentada amb una aportació per al
2008 de la CAIB de 178.906,22 euros, i per l'any 2009, una subvenció amb càrrec
a la CIM de 152.188,52 euros.

Atès que per part del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca es

va designar com a enginyer director de l'obra per dur a terme la direcció i
supervisió al Sr. Martí Vila Jaume, essent que mitjançant el procediment de
contractació corresponent es va adjudicar per aquest Ajuntament l'execució de les
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esmentades obres a la entitat mercantil anomenada "Excavaciones s'Horta S.A".
essent el Tècnic supervisor de l'obra designat per la mateixa el Sr. Ricardo Collado,
designant-se com a encarregat de l'obra per part d'aquest Ajuntament al Sr. Eliseo
Torres Mongort.

Atès que una vegada executades les obres en la seva pràctica totalitat, es presenta
una memòria tècnica elaborada i signada en data 23 juny de 2009, pel Tècnic
Director l'obra, el Tècnic designat per la entitat mercantil adjudicatària, el Sr. Batie
i l'encarregat municipal de l'obra , relativa al- cost complementari de l'asfalt dels
carrers de la urbanització el qual ascendeix a la suma de 35.173,31 euros més 13%
de despeses generals, més 6% de benefici industrial i el 16% d'IVA corresponent,
sent el preu final de 48.553,22 euros.

Atès que es tracta d'un cost imprevist, essent que el projecte inicial d'execució de
les obres no contemplava l'asfalt de la totalitat dels carrers de la urbanització de
Son Serralta, només feia referència a l'asfalt de les síquies que s'haguessin d'obrir
amb motiu de l'execució de les obres, si bé degut al deficient estat de l'asfalt així
com, a l'execució de les obres de dotació d'aigua' potable i clavegueram, l'asfalt
existent ha quedat inservible motiu pel qual es convenient aprovar la valoració
tècnica de l'esmentat imprevist per tal de sol·licitar al Consell de Mallorca el
refinançament de la obra mitjançant la inclusió d'una anualitat més per la quantia
de 48.553,22 euros, del Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca.

Atès que complint els requisits establerts a la l'article 202.1.2 i 3 respecte a la
modificació dels contractes, concorrent les circumstàncies especificades a l'article
155.b respecte del contracte d'obres, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de
Contratos del Sector Público, es proposa al Pie de la Corporació que prengui el
següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar la memòria elaborada i signada en data 23 de juny de 2009, pel
Director de l'Obra, Tècnic designat per l'entitat mercantil adjudicatària, encarregat
de l'obra i Batie, essent el cost del projecte modificat de l'asfalt dels carrers de la
urbanització de Son Serralta, com a causa imprevista, degut al seu mal estat, de
48.553,22 euros.

SEGON.- Sol·licitar al Ple del Consell de Mallorca el refinançament de l'obra de
dotació d'aigua potable i clavegueram del nucli urbà de Son Serralta, obra inclosa al
pas 2008, amb conveni de dues anualitats, ampliant-se a una tercera anualitat
essent l'import de finançament de 48.553,22 euros, corresponents al cost total
d'execució de les obres d'asfalt dels carrers de la Urbanització de Son Serra Ita ,

com a causa imprevista durant l'execució de l'obra.

TERCER.- Notificar el present acord al Consell de Mallorca a la major brevetat
possible per tal de què es procedeixi al seu estudi i tractament per si escau, sigui
sotmès a deliberació i acord del Ple del Consell de Mallorca a la propera sessió
ordinària que es celebrarà al mes de juliol de 2009.

CI Sa Travessia, 37 c.r. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971 614455, Fax: 971 614401 E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net
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Sotmès l'assumpte a votació i per majoria absoluta dels membres de dret i majoria
absoluta dels membres presents, s'acorda aprovar la proposta abans transcrita,
VOTS A FAVOR (4 PSOE l 2 PI), ABSTENCIONS (2 PP).

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que no ténen
l'informe i per tant no es sap el contingut, si bé necessiten tot l'expedient
adminitratiu.

Per part del Sr. Batie se li mostra l'informe i exposa que es pot concedir un termini
de cinc minuts per què es llegeixi, si bé es respon que el projecte fa estona que
s'ha facilitat així com les certificacions aprovades.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que aixó es un fet comú no hi ha cap
projecte que durant el transcurs de les obres no sorgeixi cap modificació, hi ha
hagut uns estalvis i uns imprevists s'ha estalviat canonada i ha sorgit la necessitat
d'asfaltar.

En aquest projecte no es va fer una cata de l'asfalt abans de començar les obres i el
tècnic redactor no ho va contemplar al projecte, és un imprevist i crec que el
Consell de Mallorca ho ha d'acceptar a més de què és una obra que tindrà beneficis
en els particulars, serà una urbanització amb un cost de contribucions especials
més barato que el de Puigpunyent i els de Galilea.

Per part del Sr. Batie es fa menció al malentés o mala intenció del document de
n'Eliseo el qual era el que ell va donar a na Maria Teresa i que en Joan Ignaci Ii va

fotocopiar tot el que va voler, essent el document teòric que es reclamava
inexistent fins avui i que per tant n'Eliseo no ha tingut mai ja que s'ha fet avui fruit
de vàries reunions amb el Consell de Mallorca i tot d'una que ho ha tingut ho ha
lliurat al Ple.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que aquestes obres no s'haguessin
pogut fer sense l'ajuda desinteressada de n'Eliseo la qual cosa ha suposat un gran
estalvi per tant l'agraïment per a la seva feina del grup socialista.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que varen demanar
l'expedient i varen estar uns dies per tenir-lo, el que es presenta és una memòria i
no un informe tècnic essent insuficiente ja que no vé reflexat partida per partida,
per tant s'han d'abstenir a la votació.

Per part del Sr. Batie es manifesta que el grup polític municipal PP no vota a favor
de l'asfalt de Son Serralta

6è) PRECS I PREGUNTES

Per part del del Portaveu del grup polític municipal PP es prega que vol que al
proper ple es tracti la moció que es va presentar la qual no ha estat resolta relatiu
a la repulsa dels actes antidemocràtics viscuts a les passades eleccions al
parlament europeu.

El Sr. Batie manifesta que es tindrà en consideració el prec formulat.

CI Sa Travessia, 37 c.r. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971 614455, Fax: 971 61440 I E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net
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Per part del Regidor de Benestar Social, Sanitat i Jovent es prega que no s'utilitzin
els arbres per penjar propaganda pública per part de cap grup polític.

Per part de la Regidora de Medi Ambient es respon que es tindrà en consideració el
seu prec si bé hi existeix normativa municipal respecte a la neteja de carrers i a
aquests fets.

l no havent més assumptes a tractar, el Sr. -Batie aixeca la sessió, quan són les
denou hores i trenta-i-nou minuts, i s'estén la present acta, que autoritza i signa
amb mi la Secretària- Interventora de la Corporació Municipal, la qual cosa
certifico.

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL

CI Sa Travessia, 37 c.r. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971614455, Fax: 971614401 E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-VUIT DE
DE JULIOL DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió:
Dia: 28 de juliol de 2009.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 26 minuts.
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:

.

Sra. Joan FERRÀ MARTORELL, Batie
Sr. Miquel RAMON MATAS
Sr. Jaume PUJOL VICH
Sra. Margalida S. SUREDA MORANTA
Sr. Antoni MARÍ ENSENYAT
Sra. Margalida M. MOREY MATAS
Sra. Petra M. VALERO GONZALEZ
Sr. Antonio DEUDERO MAYANS
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora Municipal

ORDRE DEL DIA:

1r) SECRETARIA:

1r/1r APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 30 DE JUNY DE 2009.

2n) BATLlA:

2n/1r TRACTAMENT DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POLÍTIC MUNCIPAL PP
RESPECTE A LA REPULSA INSTITUCIONAL DE PRÀCTIQUES ANTIDEMOCRÀTIQUES
OCORREGUDES DURANT ELS DIES PREVIS A LA CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS
AL PARLAMENT EUROPEU AL MUNICIPI DE PUIGPUNYENT

2n/2n APROVACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS PER A LA DEDICACIÓ
EXCLUSSIVA DE LA REGIDORA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS DE
L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT, SRA. MARGALIDA SUREDA MORANTA

2n/3r DECLARACIÓ DE COMPATIBILIDAT DE LA REGIDORA DE CULTURA,
PATRIMONI I ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT EN RÈGIM DE
DEDICACIÓ EXCLUSSIVA AMB L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT PRIVADA DE CARÀCTER
MARGINAL

3R) INTERVENCIÓ:
3r/1r MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER
L'ANY 2009

4T)CONTROLDEGOVERN
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5è} PRECS I PREGUNTES

6è} DACIÓ COMPTE

- DACIÓ COMPTE DE LA RENÚNCIA AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSSIVA DEL
REGIDOR DE JOVENT, BENESTAR SOCIAL I SANITAT DE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT SR. ANTONI MARI ENSENYAT.

-DACIÓ COMTE DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSSIVA DE LA REGIDORA DE
CULTURA I PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT SRA. MARGALIDA
MARIA SUREDA MORANTA

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSIÓ:

lr} SECRETARIA:

lr/lr APROVACIÓ DE l'ACTA EN ESBORRANY DE lA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 30 DE JUNY DE 2009.

Pel Batie es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió ordinària
celebrada en data 30 de juny de 2009, i una vegada sotmès l'assumpte a votació i
per unanimitat dels membres presents majoria absoluta dels membres de dret
s'acorda aprovar l'acta esmentada.

Quan són les vint hores i vint-i-quatre minuts s'incorpora el Regidor Sr. Antoni
Marí.

2n} BATLIA:

2n/lr TRACTAMENT DE lA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POLÍTIC
MUNCIPAl PP RESPECTE A lA REPULSA INSTITUCIONAL DE PRÀCTIQUES
ANTIDEMOCRÀTIQUES OCORREGUDES DURANT ELS DIES PREVIS A lA
CELEBRACIÓ DE lES ELECCIONS Al PARLAMENT EUROPEU Al MUNICIPI DE
PUIGPUNYENT

Pel Sr. Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita per
Portaveu del grup polític municipal PP, la qual diu així:

"Que en las últimas semanas hemos estado inmersos en plena campaña electoral
para las elecciones al Parlamento Europeo, siendo que el periodo de campaña en el
municipio se ha caracterizado por la normalidad y así también ha ocurrido a lo largo
de la jornada de votación.

Que lo anterior ha sido así excepción hecha de dos circunstancias concretas que
han empañado esa normalidad democràtica:
1.- El hecho de que el Partido Socialista haya empleado a los operarios de los
servicios de mantenimiento municipales para que el 25 de mayo, a primera hora de
la mañana, se dedicaran a colgar las pancartas de la propaganda electoral del
PSOE. Y ello haciendo además uso de los vehículos municipales, que son de todos.
2.- El hecho de que la propaganda electoral del Partido Popular haya sido
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sencillamente arrancada y eliminada de los sitios en donde habian sido colocados,
siendo patente que ello se ha llevado a cabo por personas simpatizantes de los
partidos del arco político contrario al Partido Popular, lo que demuestra una actitud
de censura fascista propia de tiempos pasados que pensábamos que ya se habian
acabado.
Que estos hechos tan lamentables merecen la reprobación del Pleno Municipal, por
lo que sometemos la presente moción a votación para que el Pleno manifieste de
forma expresa su rechazo a estas prácticas riada democráticas.

Per tot l'abans exposat, i una vegada s'ha emés dictament favorable per la comissió
informativa d'assumptes generals, es proposa al Ple de la Corporació Municipal
prengui el següent

ACORD:

PRIMER.- Rebutjar les pràctiques antidemocràtiques ocorregudes durant els dies
previs a la celebració del parlament europeu al Municipi de Puigpunyent.

Sotmès a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents
absoluta dels membres de dret.

majoria

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que es tracta d'una
moció que es presenta amb la finalitat de què hi hagi una declaració institucional al
respecte ja que a les darreres eleccions es va retirar la propaganda electoral del
Partit Popular durant les setmanes d'abans les eleccions, essent aquest fet
rebutjable.

Per part del Sr. Batie es respon que hi ha una qüestió que no es troba d'acord i que
és el fet de què aquest fets no han estat ocassionats per altres partits polítics.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta la intenció de fer una condemna
institucional que es refereixi a tot tipus d'actes sense assenyalar a cap partit polític.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es respon que no té inconvenient
en què la condemna vagi adreçada al fet de què es retirin de forma
antidemocràtica els cartells de propaganda electoral de les formacions polítiques
contraries al de l'arc governant.

Per part de la Regidora de Cultura es manifesta que això pot prestar a confusió, ja
que troba que és un acte d'al·lots que varen retirar els cartells electorals sense fer
distinció de grups polítics, per tant es troba fora de contexte la forma d'expressar
ho.

Per part de la representant del grup polític municipal PP, es manifesta que del PP no
va quedar cap cartell.

Per part del Regidor d'Hisenda es proposa fer una menció expressa que es varen
retirar no sabem per quines persones cartells del PP i altres grups polítics i a la
vegada es pot condemnar els escrits a les parets, actes vandàlics i de propaganda
tals com pintades a la nau de compostatge, finca Son Puig ... , es pot condemnar
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genèricament aquests actes antidemocràtics contra partits polítics, persones
públiques i privades, institucions, edificis ...

Per part del Portaveu del grup polític municipal es donen les gràcies a la resta de
membres del plenari pel seu recolçament.

2n/2n APROVACIÓ DEL RÈGIM DE RETRI_BUCIONS PER A lA DEDICACIÓ
EXClUSSIVA DE lA REGIDORA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS DE
l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT, SRA. MARGALIDA SUREDA MORANTA

Pel Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 21 de
juliol que diu així:

"Atès que mitjançant decret de batlia número 388/2009 de 21 de juliol s'ha
acceptat la renúncia formulada pel Regidor de Jovent, Sanitat i Benestar Social a la
prestació del seu càrrec de Regidor en règim de dedlcació exclusiva amb efectes 31
de juliol de 2009.

Atès que a l'esmentat decret per motius organitzatius de l'equip de govern s'ha
nomenat a la Regidora de Cultura, Patrimoni i Esports, Sra. Margalida Sureda
Moranta, per tal de què desenvolupi el seu càrrec de regidora en règim de dedicació
exclusiva.

Atès que segons el que disposa l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, i la resta de normativa concordant, el
nomenament dels regidors i el seu règim de dedicació correspon al President de la
Corporació, si bé les retribucions i indemnitzacions que es fixin correspondran al Ple
de la Corporació.

Atès que a la sessió ordinària celebrada en data 30 de gener de 2009, el Ple de la
Corporació Municipal va adoptar entre d'altres, l'acord relatiu a fixar el règim de
retribucions econòmiques relatiu als regidors que desenvolupin la seva activitat
pública en règim de dedicació exclusiva essent les quantitats aprovades de
38.610,74 euros en concepte de retribucions brutes del membre electe, a abonar
en catorze mensualitats de 2.757,91 euros Imes, i de 9.296,04 euros en concepte
d'abonament de les quotes de la Seguretat Social, essent el total fixat per aquest
concepte de 47.906,78 euros.

Atès que per resolució del Director General d'Administracions Públiques de la
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears es va acordar atorgar una

compensació econòmica a l'Ajuntament de Puigpunyent per retribuir la dedicació
exclusiva per import de 47.906,78 euros.

Atès que la Comissió Informativa d'Assumptes Generals ha dictaminat
favorablement el present assumpte, es proposa al Ple de la Corporació Local pugui
adoptar el següent

ACORD:

PRIMER.- Ratificar el règim de retribucions econòmiques aprovat a la sessió
plenària celebrada en data 30 de gener de 2009, per als regidors d'aquest
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ajuntament que desenvolupin la seva activitat com a membre electe en règim de
dedicació exclusiva, essent l'import total de 47.906,78 euros, dels quals 38.610,74
euros són en concepte de retribucions brutes del membre electe, a abonar en
catorze mensualitats de 2.757,91 euros /rnes, i 9.296,04 euros són en concepted'abonament de les quotes de la Seguretat Social,

SEGON.- Donar d'alta a la Seguretat Social amb efectes 1 d'agost de 2009, a la
Regidora Sra. Margalida Sureda Maranta, com � regidora en règim de dedicació
exclusiva.

TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Taulell
d'Edictes Municipal en compliment del que disposa l'article 75.5 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

QUART.- Notificar el present acord a la Direcció General de Funció Pública de la
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears als efectes de la
subvenció concedida respecte a les retribucions dels, membres electes per a
l'exercici del seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, per fer front a les
despeses de retribucions brutes i seguretat social.

Sotmès a votació, aquest és aprovat per majoria absoluta dels membres presents i
dels membres de dret, amb sis vots a favor corresponents als representants dels
grups polítics municipals PSOE (4), i PI (2), i dues abstencions corresponents als
representants del grup polític municipal PP (2).

AI debat previ es produeixen intervencions.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que tenen una idea
del que és la dedicació exclussiva i el fet de què sigui amb càrrec a una subvenció,
per aquest motiu mantenen el criteri de què nomès s'ha de designar a una persona
en concret i com a la sol-licitud es tracta d'una mitja entre dos persones el criteri és
l'abstenció.

2n/3r DECLARACIÓ DE COMPATIBILIDAT DE lA REGIDORA DE CULTURA,
PATRIMONI I ESPORTS DE l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT EN RÈGIM DEDEDICACIÓ EXClUSSIVA AMB l'EXERCICI DE l'ACTIVITAT PRIVADA DECARÀCTER MARGINAL

Pel Sr. Batie President es dóna compte i lectura de la proposta subscrita, la qual diu
així:

"Atès que per part del Regidor Sr. Antoni Marí Ensenyat s'ha acceptat la renúncia a
desenvolupar el seu càrrec de regidor municipal règim de dedicació exclusiva.

Atès que per motius organitzatius es proposa a la Regidora Sra. Margalida Sureda
Maranta, com a Regidora de Cultura, Patrimoni i Esports, per dur a terme l'exercici
del seu càrrec públic amb règim de dedicació exclusiva, si bé s'està desenvolupantl'exercici d'una activitat privada de caràcter marginal, amb un total de 10 hores
setmanals i com a organització d'actes i confecció d'elements de decoració.
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Atès que per això es fa precís que la Regidora sol·liciti el reconeixement de
compatibilitat de l'activitat privada que exerceix, amb el càrrec de membre electe
en règim de dedicació exclusiva que desenvoluparà a partir del dia 1 d'agost de
2009.

Atès l'informe emès per la Secretaria Interventora Municipal, el procediment
legalment establert i les causes que permetrien apreciar la compatibilitat
esmentada

Atès que la resolució motivada reconeixent-se la compatibilitat, en el seu cas,
s'haurà de dur a terme pel Ple de la Corporació Municipal,

Atès que la Comissió Informativa d'Assumptes Generals ha dictaminat
favorablement el present assumpte, es proposa al Ple de la Corporació Local pugui
adoptar el següent

ACORD:

PRIMER.- Declarar i reconèixer la compatibilitat a la Sra. Margalida Sureda
Moranta pel desenvolupament en règim de dedicació exclusiva del càrrec de
Regidora de Cultura, Patrimoni i Esports, i l'exercici de l'activitat privada marginal
amb un total de deu hores setmanals per a l'organització d'actes i confecció
d'elements de decoració, amb les condicions de què no es podrà desenvolupar
l'activitat privada marginal amb detriment del seu càrrec de regidora en règim de
dedicació exclusiva, ni amb aprofitament de la seva condició de regidora d'aquest
Ajuntament, i amb un màxim de 10 hores setmanals, sense que en cap cas pugui
superar la meitat de la seva jornada laboral setmanal.

SEGON.- Incloure el present acord així com, la declaració corresponent i resta de
documentació,al Registre d'Interessos del Càrrecs Electes d'aquest Ajuntament, per
al general coneixement i efectes oportuns.

Sotmès a votació, aquest és aprovat per majoria absoluta dels membres presents i
dels membres de dret, amb set vots a favor corresponents als representants dels
grups polítics municipals PSOE (3), i PI (2), i PP (2), i una abstenció corresponent
a la representant del grup polític municipal PSOE (1) Sra. Margalida Sureda
Moranta.

AI debat previ es produeixen intervencions:

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que es considera
justificada la dedicació exclussiva i la compatibilitat amb l'activitat privada que es
declara que es fa.

3R)INTERVENCIÓ:

3r/lr MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER L'ANY 2009

Pel Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor d'Hisenda en
data 21 de juliol de 2009, la qual diu així:
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"Atès que a les bases d'execució del Pressupost Municipal de l'any 2009 no hi
consta cap base relativa a la quantificació de la provisió d'insolvències respecte als
drets de cobrament de dubtosa o impossible recaptació, així com no existeix
regulació respecte a l'amortització de l'immobilitzat dels bens de l'Ajuntament de
Puigpunyent.

Essent que la redacció de les bases que es proposen serien:

BASE 49 QUANTIFICACIÓ DE LA PROVISSIÓ D'INSOLVÈNCIA

Atès que la clàusula de la quantificació d'insolvències per a determinar l'import dels
drets de cobrament de dubtosa o impossible recaptació s'atendran els criteris
següents:

a) Considerar com a incobrables el 100% dels drets reconeguts pendents de
recaptar imputats als capítols 1,2,i 3 del pressupost d'ingressos
corresponents als exercicis tancats d'una antíqultat superior als 4 anys a

comptar des del 31 de desembre de l'exercici corrent.

b) De la resta de drets reconeguts pendents de recaptar s'aplicarà, si és el cas,
l'estimació de forma individualitzada.

la comptabilització de la provisió d'insolvències s'efectuarà d'acord amb el que
disposa la regla 53 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local
aprovada per ORDRE EHA/4042/2004, de 23 de novembre.

BASE 50 AMORTITZACIÓ DE l'IMMOBILITZAT MATERIAL l IMMATERIAL

l'immobilitzat material i immaterial s'amortitzarà de conformitat amb el que es

disposa a la taula d'amortitzacions continguda a la Disposició Transitòria Primera de
la Resolució de la Intervenció General de l'Estat de data 14 de desembre de 1999 la
qual estableix el següent:

PERIODO MÁXIMO
AÑOS

1. Edificios y otras construcciones:
a) Edificios y construcciones:
- Edificios industriales y almacenes
- Edificios administrativos, comerciales, de servicios y viviendas
- Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de
construcción liviana fija
b) Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y
similares (excluidos terrenos)
c) Pozos
d) Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable.

e) Parques
D Vallados:
- Madera

68
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- Alambre
- otros

g) Resto de obra civil

2. Instalaciones:

a) Eléctricas:
- Líneas y redes de distribución, centros de transformación y
elementos de control

-

- Grupos electrógenos y auxiliares
b) Tratamiento de fluidos Aire, aire acondicionado, humidificado,
comprimido, agua, vapor, calefacción, refrigeración, frío industrial
y combustibles (excepto almacenamiento)
- Red distribución
- Depósitos y tanques de almacenamiento
- Instalaciones anticontaminantes
c) Telecomunicaciones: Telefonía, megafonía, telegrafía y
televisión en circuito cerrado
d) De pesaje
e) Señalización de infraestructuras de transporte sobre raíles,
carriles y cable, de viales yaparcamientos
D De control y medida

g) Seguridad, detección y extinción de incendios

3. Elementos de transporte:
a) Interno. Equipos de carga, descarga y demás transporte
interno (excepto construcción y minería):
-Carretillas transportadoras, grúas, palas cargadoras,
cabrestantes y otros equipos de transporte
-Ascensores y elevadores
-Escaleras mecánicas
-Gabarras, gánguiles e instalaciones de carga y descarga en

embarcaderos
-Locomotoras y equipos de tracción
-Vagones, motovagonetas, carros, remolques y volquetes
b) Externo:
-Automóviles de turismo
-Autobuses y microbuses de servicio privado
-Autocamiones de servicio privado:
a) Frigoríficos
b) Resto

- Furgonetas y camiones ligeros (de menos de cuatro toneladas):
a) Frigoríficos
b) Resto
-Motocarros, triciclos, motocicletas de distribución
-Remolques
-Contenedores

20
40
100

25

20
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40
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18

20
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18
12

18

20
18
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14
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14

12
14
14
20
25
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4. Mobiliario y enseres:

a) Mobiliarios, enseres y demás equipos de oficina (excluidos los
de tratamiento informático por ordenador)
b) Máquinas copiadoras y reproductoras, equipos de dibujo
industrial y comercial

20

14

5. Útiles, herramientas y moldes:
-Herramientas y útiles
-Moldes, estampas y matrices
-Planos y modelos

8
8
6

6. Equipos para tratamiento de la información 8

7· Sistemas y programas informáticos 6

8. Equipos electrónicas diferenciados destinados a la
automatización, regulación y supervisión de máquinas,
procesos industriales, comerciales y de servicios (las
máquinas y elementos afectados a los citados procesos se
amortizarán de acuerdo con el coeficiente y período que
específicamente les corresponda)

14

9. Equipos de mantenimiento 18

10. Equipos de laboratorio y ensayos 14

11. Vehículos teledirigidos para usos industriales 14

12. Centrales de cogeneración de producción de energía
eléctrica 25

Per aquest motiu i atès que es tracten de dues mancances importants que afecten
a l'execució del pressupost vigent.

Atès que la Comissió Informativa d'Assumptes Generals ha dictaminat
favorablement el present assumpte, es proposa al Ple de la Corporació Local pugui
adoptar el següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar la inclusió de la base número 49 relativa a la quantificació de la
provisió d'insolvència, i la base 50 relativa a l'amortització de l'immobilitzat
material i immaterial dels bens municipals de conformitat amb la redacció abans
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detallada.

SEGON.- Donar un termini de quinze dies comptadors a partir del dia següent a la
publicació del present acord per tal de què les persones que ho estimin convenient
puguin formular les al·legacions que estimin oportunes. Transcorregut l'esmentat
termini si no es formulen al·legacions s'entendrà definitivament aprovada la
modificació de les bases d'execució del pressupost 2009

-

Sotmès a votació aquest és aprovat per unanimitat dels membres presents
majoria absoluta dels membres de dret.

AI debat previ es produeixen intervencions:

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que es tracta d'incloure dues bases
més una d'elles relativa a l'amortització de I'immovilitzat i altres bens, i l'altra,
relativa a les provisions d'insolvència, essent aquestes clàusules necessàries i feina
pendent des de fèia més de quatre anys. D'aquestç¡ forma donarem més claretat i
solidessa a la comptabilitat municipal.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que per què això
fins ara no estava establert?

Per part del Sr. Batie es respon que això ha estat una proposta de la Secretària a
instàncies d'En Pere Carles del Consell de Mallorca.

4T) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la JGL
celebrada en data 3 de juny de 2009, l'assumpte d'impossició de sanció al Sr.
Albero, manifesta que estan contents de què l'ajuntament apliqui la legislació
sancionatòria que és la que varen fer respecte a Son Balaguer.

Respecte a l'assumpte de les actes dels desperfectes denunciats pels veïnats de
Son Serralta, amb motiu de les obres de dotació d'aigua potable i clavegueram,
demana si l'empresa Excavaciones S'Horta les ha reparades.

I de la modificació del contracte pel tema de l'asfalt es sap algo?

Per part del Sr. Batie es respon que l'empresa les han assumit, i respecte a l'asfalt,
ja es va aprovar al passat ple sol·licitar una ampliació del POS una anualitat més
2010 per tal d'incloure el cost d'aquesta obra.

També es demana respecte a la sol·licitud de l'informe de final d'obra de les obres
de dotació d'aigua potable i clavegueram de Galilea.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que es va reclamar aquest informe al
tècnic i es va fer una reunió i el tema està aparcat fins setembre, ja que s'ha de fer
una revisió completa de totes les incidències negatives de les obres, l'obra de
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l'aigua està cobrada la part del Consell i ens resta abonar la nostra part la qual surt
en 95.000 euros de les contribucions especials, però primer s'han de resoldre les
discrepàncies.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la JGL
celebrada en data 17 de juny de 2009, respecte a la contractació d'un enginyer
industrial.

Per part del Sr. Batie es manifesta que s'ha fet mitjançant un conveni amb la FELIB
i el Col·legi d'Enginyers i que és un contracte menor d'un any de durada, tenim un
borsí i es varen presentar devers 12 persones de les quals varen entrevistar a 4 i
seleccionar una, aquest presta els seus serveis professionals els dimarts de matí.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la JGL
celebrada en data 24 de juny de 2009 es fa menció al pagament del lloguer de les
màquines de compostatge a favor de GUIMASA, es demana si els pagaments es fan
amb confirming?

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que la liquidessa que tenim ens

impideix pagar com toca i per tant tot es fa amb confirming, aquest pagament es
refereix a les màquines de GUIMASA i als serveis de BARESA.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la JGL
celebrada en data 24 de juny de 2009, i 1 de juliol de 2009, respecte a què es fa
menció a pagaments de la 3a, 4a i sa certificació de l'empresa constructora, es
demana si s'han abonades.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que no s'ha abonat cap.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la dació de
compte de l'idea d'externalitzar el servei de recollida de residus.

Per part del Regidor d'hisenda es respon que a principis d'any ens varem proposar
fer coses i estem girant tot i analitzant-ho tot. Fins ara teniem un servei propi que
ens surtia rendible però hem detectat una dormida del personal i és un bon
moment per analitzar, igual que el tema de GUIMASA estem pensant per tal
d'abaratir el cost de les màquines adquirir-les, abans del proper pressupost s'ha
d'estodiar i revisar les tarifes de l'aigua.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la
devolució d'interessos de KNOSOS BALEAR.

Per part del Sr. Batie es respon que es va cobrar una llicència d'obres en la seva
totalitat i ara té dret a la devolució de l'ICa ja que l'obra no s'ha feta, de totes
formes tenim la intenció de revisar la taxa d'obres.

DECRETS DE BATLIA

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte al decret
367/2009, respecte al pagament de 1100 euros a les persones majors, per què es

paga amb demora?
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Per part del Sr. Batie es demana que el motiu és perquè no ens ho varen justificar
abans.

Respecte al decret 381/2009, es tracta del lloguer d'un camió

Per part del Sr. Batie es respon que no ens cobria la grua que com ho tenim
assegurat amb el consorci ens cobreix el mínim.

Per part del Portaveu del grup polític rnunicipal PP es demana respecte al decret
372/2009 que es tracta d'un pagament al Sr. Miquel Pujol.

Per part del Sr. Batie es respon que es tracta dels honoraris de I'assitent social.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte al decret
347/2009, es tracta d'un pagament.

Per part del Sr. Batie es manifesta que son les despeses del programa d'intercanvi
europeu, es tracta del pagament a una empresa alemana, amb doblers procedents
d'una subvenció.

Sè) TORN D'URGÈNCIA
No se'n formulen

6è) PRECS I PREGUNTES

Per part del Regidor de Sanitat, Jovent i Benestar Social es demana que es posi un
cartell de què s'ha d'aprovar normativa respectes al donar de menjar als animals,
es farà una informació progressiva de la nova normativa una vegada estigui
aprovada.

Per part del Sr. Batie es manifesta que s'altre dia va haver un incendi al Parc Verd i
hi ha una botadora antiga que és una peça del museu etnològic que ha resultat
afectada, aquesta màquina es vol posar com a peça decorativa.

Per part de la Regidora de Medi Ambient es donen les gràcies a la intervenció d'en
Jaume Ripoll, i volumtaris que varen fer possible que el problema estigués aviat
solventat, la causa va ser l'alta temperatura i bocins de plàstic. La poda va quedar
tancada i prohibida i durant 48 hores es va donar aigua i aprofitant això i nova

normativa de Medi Ambient estem fent feina i preparant l'espai per millorar una

mica, la gent ha col·laborat de forma positiva i aprofitant això arreglam una mica
aquestes instal·lacions.

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

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-NOU DE
DE SETEMBRE DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió:
Dia: 29 de setembre de 2009.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 50 minuts.
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sra. Joan FERRÀ MARTORELL, Batie
Sr. Miquel RAMON MATAS
Sr. Jaume PUJOL VICH
Sra. Margalida S. SUREDA MORANTA
Sr. Antoni MARÍ ENSENYAT
Sra. Margalida M. MOREY MATAS
Sra. Petra M. VALERO GONZALEZ
Sr. Antonio DEUDERO MAYANS
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora Municipal

ORDRE DEL DIA:

lr) SECRETARIA:

1rf1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 28 DE JULIOL DE 2009.

1rf2n.- APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
URGENT CELEBRADA EN DATA 31 DE JULIOL DE 2009

2n) MEDI AMBIENT:

2nf1r.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA
D'ANIMALS QUE VIUEN A L'ENTORN HUMÀ.

3r) INTERVENCIÓ:

3Rf1R.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ACORD D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'OBRA DE DOTACIÓ D'AIGUA POTABLE I
CLAVEGUERAM DEL NUCLI URBÀ DE SON SERRALTA.

4T) BATLIA:

4Tf1R.- MODIFICACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I NOMENAMENT DELS SUPLENTS
REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT QUE HAN DE FORMAR PART
DEL CONSORCI D'AIGÜES DE PUIGPUNYENT.

SÈ) CULTURA I EDUCACIÓ:
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MUSICA DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT.

6É} CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN :

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN DATA 30-07-2009
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EN DATA 31-7-2009

DECRETS DE BATLIA DES DEL 392/2009 AL 488/2009 AMB DOS INCLOSOS

6È} TORN D'URGÈNCIA

7È} PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

ir} SECRETARIA:

lr/lr.- APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 28 DE JULIOL DE 2009.

Pel Batie es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió ordinària
celebrada en data 24 de juliol de 2009, i una vegada sotmès l'assumpte a votació i
per unanimitat dels membres presents i dels membres de dret s'acorda aprovar
l'acta esmentada.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es fan les següents precisions
respecte a les seves intervencions recollides a l'acta en esborrany aprovada:

1.- Que allà on posa segons la moció presentada pel grup polític ha de posar PP,
relativa a la proposta inclosa a l'ordre del dia al punt segon primer.

2.- Que respecte a la sanció imposada al Sr. Albera que és un bon criteri jurídic i
que era el mateix que s'havia de seguir pel cas de Son Balaguer.

lr/2n.- APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EN DATA 31 DE JULIOL DE 2009

Pel Batie es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió extraordinària
i urgent celebrada en data 31 de juliol de 2009, i una vegada sotmès l'assumpte a

votació i per unanimitat dels membres presents i dels membres de dret s'acorda
aprovar l'acta esmentada.

2n) MEDI AMBIENT:

2n/lr.- APROVACiÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D'ANIMALS
QUE VIUEN A L'ENTORN HUMÀ.

Pel Regidor responsable es proposa deixar sobre la mesa el present assumpte als



0479815 I

GOVERN Elf)£t�Eli1.<t.<lliS- BAlr.EAAStingut de les al ieqocions presentades i la seva resolució
i recolliment al texte definitiu.

Per part del Sr. Batie s'accepta la proposta i es deixa sobre la mesa el tractament del

present assumpte amb el consentiment de la resta de membres d'aquell òrgan.

3r) INTERVENCiÓ:

3RflR.- APROVACiÓ DEFINITIVA DE L'ACORD D'IMPOSICIÓ I ORDENACiÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'OBRA DE DOTACiÓ D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM
DEL NUCLI URBÀ DE SON SERRALTA.

Pel Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor d'Hisenda en

data 22 de setembre de 2009, la qual diu així:
-

Atès la tramesa que ha seguit l'expedient d'ordenació i imposició de les contribucions

especials de Son Serralta, es proposa al Ple de la Corporació que previ el dictamen de
la comissió informativa d'assumptes generals, adopti el següent
ACORD:

PRIMER. Resoldre favorablement en la seva totalitat les olleqocions formulades en

temps i termini
N. de registre d'entrada: 1647 de 14 de juliol de 2009, Sra Neus Fuster
Cervilla: s'han comprovades les dades i la documentació de la escriptura
de propietat aportada coincideix amb les dades obrants al departament
d'urbanisme, concretament amb la fitxa urbanística de les parcel·les.

N. de registre d'entrada: 1695 de 22 de juliol de 2009, Sr. Salvador Ribas
Maura i Estefania Azcona Juez: s'han comprovades les dades i es confirma
la justificació aportada pels interessats la qual coincideix amb la llicència de

segregació 145/07 que obra al departament d'urbanisme.

N. de registre d'entrada: 1710 de 23 de juliol de 2009, Manuel Ferrer Piñeiro:
s'han comprovades les dades i es confirma la justificació aportada pels
interessats la qual coincideix amb la llicència d'obra 54/1998, que obra al

departament d'urbanisme

N. de registre d'entrada: 1713 de 24 de juliol de 2009, Sra. Vivian Hernandez
Arratia: s'han comprovat els extrems olleqots amb les dades que hi consten
al registre d'entrada, cadastre i urbanisme.

N. de registre d' entrada: 1 668 de 1 6 de juliol i 1 718 de 24 de juliol de 2009 Sr.
Jose Gabriel Fuster Obrador: : s' han comprovat els extrems al leqots amb les
dades que hi consten al registre d'entrada, cadastre i urbanisme.

SEGON.- Que s'acordi definitivament per part del Ple la imposició i ordenació de

contribucions especials per al finançament de l'execució de l'obra de clavegueram i

aigua potable del nucli urbà de Son Serralta, el fet imposable de la qual està constituït

per l'obtenció d'un benefici o augment de valor dels béns afectes a la realització de la

esmentada obra.

TERCER. Determinar el Tribut concret d'acord amb el següent:

- El cost de l'obra es fixa en 430.607,50 euros i el cost suportat per I' Ajuntament
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- Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 77.509,35 euros, equivalent
0190% del cost suportat. El cost total pressupostat tindrà caràcter de mera previsió. Si el
cost real fos major o menor que el previst, s'utilitzarà el cost previst als efectes del càlcul
de les quotes corresponents.

- Aplicar com a mòduls de repartiments de les dades obtingudes al cadastre:
1. Superfície: multiplicat pel coeficient 1.

2. Volum edificable de l'immoble multiplicat pel coeficient 3.

QUART. Que s'aprovi definitivament la relació dels subjectes que es veuen beneficiats
per la realització de l'obra i establir la quontltot que aquests hauran d'abonar a

aquesta Entitat. que apareix a l'expedient com a Annexos I i II.

CINQUÈ. Notificar de forma individualitzada als beneficiaris de l'obra a quota que
resulta de la contribució aprovada.
SISÈ. Publicar I' Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears"

Sotmès l'assumpte a votació i per majoria absoluta dels membres de dret SET vots a

favor corresponents als representants des grup polítics municipals PSOE (5) I PI(2) i
l'abstenció dels representants del grup polític municipal PP (2) s'acorda aprovar la
proposta abans transcrita.

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Portaveu del grup polític municipal es manifesta que a la CIAG se'ls hi va

explicar els detalls de com es varen dur a terme certes parts de les obres, però es

demana si per fer el cost final si s'ha llevat del pressupostat lo que realment procedeix?

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que sl. que les al �egacions s'han estimat, ja
que hi ha dues persones que al no tenir constància escrita del que havien demanat
per tenir aigua, s'han estimat aquestes al �egacions, si bé es vol fer constar que el cost
de l'obra és menor, malgrat hi hagi un modificat per l'asfalt ho s'han aplicat interessos
ni altres costos.

4T) BATLlA:

4T/1 R.- MODIFICACiÓ DELS MEMBRES TITULARS I NOMENAMENT DELS SUPLENTS
REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT QUE HAN DE FORMAR PART DEL
CONSORCI D'AIGÜES DE PUIGPUNYENT.

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura del Decret de Batlia número 475/2009 de data 16
de setembre de 2009, la qual diu així:

"Atès que de conformitat al que disposa l'article 38.c) del Real Decret 2568/1986, de
28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el Ple de la Corporació en la sessió extraordinària Constitutiva de la
nova Corporació, celebrada en data 4 de juliol de 2009, va acceptar la proposta de
nomenar com a membres del Consorci d' Aigües de Puigpunyent als següents
membres de la corporació:

Joan Ferrà Martorell, Margalida Sureda Moranta, Jaume Pujol Vich, Eliseo Torres

Mongort, 1 representant de Partit Popular i 1 representant del Partit
Independent.
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modificacions en el nomenament dels membres d'aquest Ajuntament que ha de
formar part del Consorci d'aigües de Puigpunyent, respectant-se en tot cas la
representativitat de tots els grups polítics municipals dins d'aquell òrgan.

Atès que els membres abans esmentats formen part d'aquell òrgan com a titulars,
sense que s'hagi designat membres suplents pels casos d'absència dels titulars, essent
convenient la seva designació per tal de garantir en tot moment l'assistència del major
número de membres representants de l' Ajuntament de Puigpunyent al Consorci
d'aigües de Puigpunyent.

En ús de les facultats legalment conferides,

RESOLC:

PRIMER.- Proposar al Ple que a la propera sessió ordinària que es celebri el dia 29 de
setembre de 2009, acordi nomenar com a membres representants de l' Ajuntament de
Puigpunyent en el Consorci d'aigües de Puigpunyent als següents:

TITULARS
Joan Ferrà Martorell, Eliseo Torres Mongort, Miquel Ramon Matas, Antonio
Deudero Mayons, Antonio Amengual Aloy.

SUPLENTS
Antoni Marí Ensenyat, Margalida Sureda Moranta, Jaume Pujol Vich, Gabriel
Genovard Rosselló, Maria Teresa Pons Picó.

SEGON.- Notificar la present resolució al Consorci d'aigües de Puigpunyent pel seu
coneixement, la qual es complimentarà amb l'acord que a tal efecte adopti el Ple a la
propera sessió ordinària que té prevista la seva celebració el dia 29 de setembre de
2009."

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

No es produeix debat ni intervencions

5È) CULTURA I EDUCACiÓ:

5È/1R.- APROVACiÓ MEMÒRIA D'ACTIVITATS I ECONÒMICA DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE
L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT.

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita per la Regidora
Responsable de l'Escola de Música, Sra. Margalida Morey Matas la qual diu així:

"Atès que per part de l'Escola de Música de Puigpunyent s'ha elaborat una memòria
de les activitats i cost econòmic dutes a terme així com, s'ha fet unes propostes de
millora i projecte de les activitats que per l'any 2009-2010 es duran a termeper part de
l'escola de música.

Atès que cada any s'aprova anualment aquesta memòria pel Ple de la Corporació,
als efectes de què suposi una fiscalització i control de les activitats realitzades per
l'escola de música, així com, que amb consens de les formacions polítiques es pugui
aprovar la realització de les activitats previstes i el seu cost amb la dotació de la
partida corresponent al pressupost municipal una vegada s'elabori.

PROJECTE
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CURS 2009-10

PRESENTACIÓ

Per aquest curs 2009-10 el projecte de l'escola serà molt semblant al de l'any passat.
L'objectiu principal segueix essent oferir als infants de Puigpunyent i Galilea un lloc
didàctic, lúdic i engrescador per entrar en contacte amb el fet musical.
Un fet remarcable per a aquest curs és la cancel Iocló en el pressupost de la partida
destinada a la Coral d'adults, ja que la coordinació considera que la participació
durant el curs passat, no fou suficient en relació al cost que suposava per a

l'ajuntament. Tot i això, havent parlat amb els cantaires, no es descarta la possibilitat
de fer servir l'aula de música de la Casa de Cultura, cercant una fórmula econòmica
adient per a continuar amb l'activitat.

.

OBJECT/US

A curt termini
o Introduir la música a la major part possible dels col ·Iectius.
o Continuar amb l'estudi del llenguatge musical i instruments, àrees ja

consolidades a I' escola
o Introduir sessions de música de cambra.
o Fer el seguiment de l'activitat extraescolar d'educació sensorial del Puig

de na Fàtima per alumnat d'infantil i que en un futur formaran part de
l'escola municipal de música.

A llarg termini
o Fer de la música una part vital dins la societat de Puigpunyent i Galilea
o Aprendre a escoltar i sentir sensorialment la música
o Introduir sessions de música familiar a I'escoleta (0-3 anys)
o Anar augmentant l'oferta d'instruments

METODOLOGIA

Els nous corrents pedagògics han obert el camí per tal que la pràctica artístico-musical
no sigui exclusiva d'un grup privilegiat de persones de distintes edats i habilitats o

talent, sinó que permeti entendre el fet artístic i musical àmpliament.
Per tant la metodologia serà la més adequada tenint sempre en compte l'edat i
capacitat dels alumnes i/o participants (pensam que és factible adaptar horaris i nivells
a cada alumne, segons les seves necessitats), des d'un caire molt participatiu i pràctic.

HORARI (proposta)
En principi l'horari es mantindrà molt semblant al del curs passat. per tal que sigui el
més compatible possible amb altres activitats que es duen a terme en el nostre
municipi.
Així es proposa aquests dies per aquestes àrees:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

LLENGUATG GUITARRA
BATERIA VIOLí I PIANO PIANOE MUSICAL

LLENGUAT



GE
MUSICAL

ESPAIS

Com sempre comptarem amb les instal·lacions municipals (devora biblioteca).

CALENDARI

El calendari de l'escola de música serà idèntic al del Col·legi Puig de na Fàtima, ja que

la majoria d'alumnes pertanyen a aquest col·lectiu. Queda així:

SETEMBRE 09
DII Dm Dx Di Dv Dis Dq

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

OCTUBRE 09
DII Dm Dx Di Dv Dis Dq

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE 09
DII Dm Dx Di Dv Dis Dg

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

DESEMBRE 09
DII Dm Dx Di Dv Dis Dq

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

GENER 10
DII Dm Dx Di Dv Dis Dq

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FEBRER 10
DII Dm Dx Di Dv Dis Dq

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
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MARC 10
DII Dm Dx Di Dv Dis Dq

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 t AAIG 10
DII Dm Dx Di Dv Dis Dq

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ABRIL 10
DII Dm Dx Di Dv Dis Dq

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

_26 27 28 29 30

El dia 27 de febrer es confirmarà amb la professora de piano.
Durant el curs es confirmarà si hi ha cap altre dia no lectiu al C.P. Puig de na Fàtima

ALTRES ACTIVITATS i PROJECTES

SESSIONS DE MÚSICA DE CAMBRA

Aquesta activitat servirà com a complement per assolir I' objectiu socialitzador
de la música, alhora que un molt tècnic; a partir del segon trimestre, quan els
professors/es ja coneixen bé a cada un dels/les alumnes, s'organitzaran sessions
de cambra entre alumnes dels diferents instruments i de llenguatge musical.

PRESSUPOST

Setembre a Desembre 2009
DESPESES INGRESSOS
Concepte Import Concepte

Import
Bateria (22hx 18€) 396
Violí (28hx 18€) 504
Uenouotoe Musical (52hx18) 936
Guitarra (26hx 18€) 468
Piano (iniciació) (26hx18) 468
Piano (52hx20€) 1.040
Coordinació (3 mesos) 600
Professors/es concert Nadal 220

Matricula general (25 750
alumnes)
Quotes I Trim Instrument 920
Quotes I Trim lleno Musical 720



DE LES thkE8e�IŒam; 4.632 2.420
total ingressos 2009

Gener a Maia 2009
DESPESES INGRESSOS
Concepte Import Concepte

Import
Bateria (38hx 18€) 684 -

Violí (38hx181 684
llenquotce Musical (7 4hx 18€) 1.332
Guitarra (36hx 18€) 648
Piano (iniciació) (36hx18€) 648
Piano (72hx20€) 1.440
Professors/esconcert Final curs 220
Afinació dos oianos 1.508

Quotes II i, III Trim Instrument 1.840
Quotes II i III Trim Llena Mus 1.440

total desoeses 2009 7.164 total inaressos 2009 3.280

TOTAL CURS 2009-10

Despeses 11.796
Ingressos 5.700

Total cost curs 6.096

En relació al curs passat el pressupost ha disminuït considerablement en algunes
partides:

Es cancel �a l'activitat de coral per a adults
Es suprimeix la despesa de coordinació dels II i III trimestre del curs

Es suprimeixen les despeses de compra de material (per enguany) les
berenades dels concerts de Nadal i final de curs

Tot i això, s'ha de destacar que és important mantenir els instruments municipals en
bones condicions. El piano de I' aula de música, el curs passat no es va afinar, es fa
servir pràcticament cada dia; el de la Casa de Cultura s'ha mogut molt en aquests
darrers mesos a causa de les obres de millora que s'hi duen a terme. Per tot plegat,
s'inclou en aquest pressupost l'afinació de tots dos instruments.

Es proposa a la Comissió Informativa d' Assumptes Generals que dictamini
favorablement aquesta proposta per tal de què el Ple de la Corporació adopti el
següent

ACORD:
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GOVERNPlDMEIi�S-r'lœtEiSc8Al..t:lDARfj¡'activitats i memòria econòmica de l'escola de música
de l'Ajuntament de Puigpunyent per l'any 2008-2009
SEGON.- Aprovar el projecte d'escola municipal de música de Puigpunyent pel curs

2009-2010 que consta a l'expedient."

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

Sotmès a votació aquest és aprovat per unanimitat dels membres presents i dels
membres de dret.

AI debat previ es produeixen intervencions:

Per part de la Regidora responsable Sra. Morey Matas es manifesta que en relació a

l'activitat de l'any passat el que es presenta és bàsicament el mateix, auvi hi ha 30
alumnes i abans 25 i es preveu fer una altra pujada per l'any que vé per tal
d'arribar a sufragar el cost del servei, ja que la quota que s'abonava fins ara era

molt baixa.
L'escola de música es troba en fase de consolidació i dona molt bons resultats, per
aquest curs s'han eliminat les activitats de camp coral, augmenten les clases de
piano, i es fa guitarra i llenguatge musical.

4T) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la JGL on

s'aprova la compra d'un grup electrogen per l'Ajuntament, demana més informació.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que es va explicar a la reunió del Consorci
d'aigües on ell era que és tracta del mateix grup.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte al leasing
per adquisició de la minicarregadora usada, si el preu és normal?

Per part del Sr. Batie es respon que s'ha comprat i que aquest preu és més
interesos i accesoris ja que és una màquina potent que nova val 40.000 euros, i és
la més potent del mercat i se li poden afegir qualsevol accesoris.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a una dació
de compte d'un segur de reponsabilitat civil per a polítics

Per part del Sr. Batie es respon que no s'ha contractat res.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la JGL
celebrada en data 22 de juliol de 2009, es dona l'enhorabona a la Secretària
Municipal per introduir al seu informe els fonaments jurídics de la jurisprudència
respecte a l'assumpte en qüestió.

Es fa menció a l'estat de l'expedient sancionador de la piscina ubicada al Camí del
Piconar, demanant-se si procedeix la demolició.
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explicació, la qual respon que sí s'ha d'instar la demolició.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la JGL
celebrada en data 12 d'agost de 2009, i 13 de setembre de 2009, respecte al
projecte d'obres de rehabilitació de la plaça, si el mateix vé donat per la conselleria.

Per part del Sr. Batie es respon que fruit del projecte que es va demanar a la
Conselleria d'Obres Públiques i de la feina d'Agenda Local 21 s'ha concedit una

subvenció per a rehabilitar la plaça, abans de dir-li finalment al tècnic el que volem
suprimir o modificar del projecte s'havia de complimentar la tramesa legal
d'aprovar el projecte per l'òrgan competent, no es tracta d'un projecte donat per la
conselleria, nosaltres li hem dit i ells han recogit els suggeriments i han elaborat
una memòria.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la JGL
celebrada en data 12 d'agost de 2009, possibilitat d'ajudes per a vehicles
municipals de la policia local.

Per part del Sr. Batie es respon que si, ens han atorgat una de 19.000 euros, ara
hem de triar un cotxe.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la reflexió
de no pagar les quotes derivades de l'ús de telefons mòvils, a què es deu?

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que es va demanar a l'empresa que
quan es superasi un límit no es permetessi cridar i no ho han complit, de totes
formes pagarem i hem de revisar que es compleixen els acords.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la JGL
celebrada en data 19 d'agost de 2009, factura festival música import 2000 euros.

Per part de la Regidora de Cultura es respon que es tracta de la Fira de
Puigpunyent 2009 celebrada al mes de maig, són els doblers que varen cobrar els
components de l'orquestra.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la JGL de
2 de setembre de 2009 de la factura de SEPREISAL que es troba molt elevada.

Per part del Sr. Batie es respon que es un % del pressupost.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte a la JGL de
2 de setembre de 2009 de la factura d'IREM GRUP

Per part del Sr. Batie es respon que es varen redimensionar les jardineres i és una
feina que va fer aquesta empresa.

DECRETS DE BATLIA

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte al decret
409/2009, respecte al pagament per convenciones, incentivos i congressos, i
factura de FERROCOLA SL?

Per part del Sr. Batie es demana que ho mirarà que no sap a quines activitats
corresponen.
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Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte al decret
455/2009, promocions i construccions SAGUIBAL

Per part del Sr. Batie es respon que es tracta de pagaments per treballs i que hi ha
molt de retard.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es respon que no hi ha tant de
retard que és del mes d'abril.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que les petites feines els hi donen a ells ja
que no se'ls hi va adjudicar cap obra del plan E.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte al decret
457/2009, respecte a factura de POTENCIA, lloguer de maquinària i factura de
plataformas aéreas S.L, i FUE conveni fundació? .

Per part del Sr. Batie es respon la pirmera que es tracta d'unes tasques de bacheo,
i la segona es tracta d'una plataforma per penjar llum i paperí, respecte a la tercera
per part de la regidora de Medi Ambient es respon que es tracta dels treballs
d'analítiques de compost.

Sè) TORN D'URGÈNCIA
No se'n formulen

6è) PRECS I PREGUNTES

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es formulen els següents Precs:

- Reitera el prec formulat davant la CIAG respecte a l'estat de brutícia d'alguns llocs
de les voreres de la carretera de Palma, per tal de què es comuniqui al Departament
de Carreteres del Consell de Mallorca i a I' Ajuntament de Palma per tal que adoptin
les mesures necessàries, així com comunicar a la Conselleria de Medi Ambient que el
cartell informatiu de la Serra de Tramuntana està caigut i que procedeixin a la seva

restauració.

- Que es faci un ple ordinari al mes d'agost per tal d'evitar que el ple de setembre
tingui una sobrecàrrega d'informació com ha passat al present ple.

Per part de la representant del grup polític municipal PP, Sra. Picó es prega que es doni
trasllat a I' Ajuntament de Calvià per tal de què procedeixi a la neteja d'una zona

d'escobraires i brutícia que es troba ubicada a la carretera Puigpunyent-Calvià.

Per part del Regidor d'Hisenda es prega que es traslladi al Servei de Protecció Civil la
problemàtica dels pins de forma urgent.

El Sr. Batie pren nota dels precs sol·licitats i insta a què es dugui a terme la seva
tramesa.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es formulen les següents
preguntes:

Fa una setmana i mitja que es va demanar informació respecte a l'estat de
l'escola nova, es demana si s'ha donat trasllat d'aquesta petició a la
conselleria d'educació?, l'escola va obrir les portes sense final d'obra i sense

llicència?, pot ser que s'hagi obert amb precipitació?



0479825 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Per part del Sr. Batie es manifesta que quan la conselleria ens doni aquesta
informació els hi la traslladarem.

Respecte a la precipitació per obrir l'escola, es respon que la història es remonta a

l'any 2001-02 quan es va aparaular amb l'equip de govern com fer-Ia.
El procediment és que cada ajuntament cedeix un solar on les normes estableixin
l'ús docent i ho varem fer a l'any 2003 varem aprovar la cessió del solar, la
recepcionen i quan venen les eleccions de maig perd l'equip de govern balear i
durant quatre anys no s'ha fet pràcticament res. Durant la legislatura anterior, el
projecte d'execució va durar tres anys i es va enredar la tramesa, no es pot
adjudicar, el govern actual ho treu a la baixa i ho adjudica amb el problema que
té, l'escola l'han acabat amb una mica de precipitació i plena conciència però
tothom aquí que admeti la seva culpa.

Per part del Portaveu del PP es manifesta que els hi ha comentat que hi ha goteres
i els mestres han posat material escolar.

Per part del Sr. Batie es respon que no és aixi.

Per part del Portaveu del grup polític PP es manifesta que son del criteri de què
l'escola és necessària però no poden passar de la legalitat, si no ens hi heu donat
cap certificat és que no s'ha fet així per què al maneo de ser precipitat és il·legal.

Per part del Sr. Batie es manifesta que l'escola no és nostra és de la conselleria, no
és municipal és pública i de titularitat de la Conselleria.

Per part del Portaveu del grup polític PP es demana quan la residencia donarà
servei de centre de dia? Pareix que es tracta d'un club social

Per part del Sr. Batie es respn que és un centre de prevenció de la dependència i
s'obrirà com a centre de dia quan hi hagi demanda d'aquest tipus. No és residència
ni centre de dia, i a més és de la Conselleria d'Afers Socials, les activitats que es
fan estan supervisades per tècnics.

Per part del Regidor de Benestar Social es manifesta que aquestes manifestacions
són una manca de respecte als treballadors d'aquest centre.

Per part de la Regidora de Cultura es manifesta que la residència no té res a veure,
s'ha fet una petició per part de l'Ajuntament per què ens cedeixin uns espais per
utilitzar-los unes hores, és una petició ja que no tenim puesto.

Per part del Portaveu del grup polític PP es demana que el dia 24 de setembre hi va
haver inundacions i no fa massa temps varem tenir una desgràcia, s'havien fet
inversions per fer síquies, quins doblers i quines actuacions s'han fet? Es pot seguir
l'exemple d'Esporles?

Per part del Sr. Batie es manifesta que les intervencions del torrent les ha fetes
recursos hídrics, i han estat molt poques, s'han fet quatre i puntuals, els doblers ho
desconeix s'hauria de demanar a ells, l'abocament de pedres ho s'ha fet.

Per part del Portaveu del grup polític PP es demana què s'ha fet amb un exces de
compost que s'ha produït?
Per part de la regidora de Medi Ambient es respon que s'ha repartit, ja que hi ha
vegades que no basta i altres sobra.
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sol·licitud d'ajudes urgents, ens ha de fer pensar en la situació delicada que vivim.
Per part del Sr. Batie es respon que gràcies que hi ha possibilitat d'ajudar.

Per part del Regidor de Benestar Social es respon que han rebut les ajudes de la
Conselleria d'Afers Socials per aquestes necessitats.

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

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-NOU D'OCTUBRE DE DOS MIL NOU.

Núm. de la Sessió:
Dia: 29 d 'octubre de 2009.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 21 hores i quinze minuts.
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sra. Joan FERRÀ MARTORELL Batie
Sr. Miquel RAMON MATAS
Sr. Jaume PUJOL VICH
Sra. Margalida S. SUREDA MORANTA
Sr. Antoni MARí ENSENY AT
Sra. Margalida M. MOREY MATAS
Sra. Petra M. V ALERO GONZALEZ
Sr. Antonio DEUDERO MA YANS
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora Municipal

ORDRE DEL DIA:
PART DISPOSITIVA

iR) SECRETARIA:

lr/lr APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 29 DE SETEMBRE DE 2009.

2N) BATLIA

2n/lr.- APROVACIÓ CALENDARI FESTES LOCALS 2009

3R) SANITAT:

3r/lr.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
LA CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCIÓ ANIMAL A L'ENTORN HUMÀ DEL TERME
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT.

4T)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN ORDINÀRIES CELEBRADES ELS DIES 23 DE
SETEMBRE I 30 DE SETEMBRE DE 2009.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 490/2009 AL 529/2009 AMB DOS INCLOSOS.

8è) TORN D'URGÈNCIA

9è) PRECS I PREGUNTES

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

1 r) SECRETARIA:

1r/1r APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
DATA 29 DE SETEMBRE DE 2009.

Durant la votació s'absenta de la Sala la Regidora Margalida Morey Motos.

2N) BAlLlA

2n/1r.- APROVACiÓ CALENDARI FESTES LOCALS 2010

Pel Sr. Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 21 d'octubre de
2009 la qual transcrita diu així:

"Atès que dins el marc de les festes locals que corresponen als Ajuntaments hi existeix
la potestat de triar dos festes anuals locals dins el calendari, essent que en aquest
municipi als darrers anys les festes locals aprovades han estat els dies 8 de setembre i
31 de desembre festes locals a Galilea, i els dies 16 d'agost i 31 de desembre festes
locals a Puigpunyent per l'any 2010.

Atès que I'ossumpte ha estat sotmès la dictamen de la Comissió Informativa
d' Assumptes Generals, la qual ha dictaminat favorablement, es proposa al Ple de la
Corporació que prengui el següent:
ACORD:

PRIMER.- Aprovar com a festes locals del Municipi de Puigpunyent els dies 16 d'agost i
31 de desembre de 2010 per a Puigpunyent, i els dies 8 de setembre i 31 de desembre
de 2010 per a Galilea.

SEGON.- Notificar el present acord a la Conselleria de Treball i Formació de la CAlB, pel
seu coneixement i efectes.

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

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:
Per part del Sr. Batie es manifesta que es tracten de les mateixes festes proposades
durant anys anteriors.

3R) SANITAT:

3r/1r.- APROVACiÓ DEFINITIVA DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCiÓ ANIMAL A L'ENTORN HUMÀ DEL TERME MUNICIPAL
DE PUIGPUNYENT.

2n) MEDI AMBIENT:
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2n/lr.- APROVACiÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D'ANIMALS
QUE VIUEN A L'ENTORN HUMÀ.

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor de Sanitat
en dat 22 d'octubre de 2009, la qual diu així:

"Considerant del màxim interès per a aquest municipi l'aprovació del ordenança
municipal que reguli la protecció i convivència d'animals que viuen a l'entorn humà,
completant l'establert en les lleis i reglaments vigents.

Considerant que amb data 14 de juny de 2009, es va emetre un informe de Secretaria
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a l'aprovació de
l'ordenança municipal, la qual va estar redactada en avantprojecte per les
associacions de protecció d'animals vinculades al municipi de Puigpunyent, amb
altres col·lectius interessats i el Regidor de Sanitat.

Considerant que amb data 30 de juny de 2009 s'aprovà inicialment pel Ple de la
Corporació l'ordenança municipal que regula la tinença d'animals a l'entorn humà.

Considerant que amb data 23 de juliol de 2009, s'obrí un període d'informació pública,
per un termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les II/es
Balears núm. 106, de data 23 de juliol de 2009 i en el taulell d'anuncis de la corporació.

Així mateix, es concedí, amb el mateix termini, un període d'audiència a les
associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries inscrites en el
registre municipal d'associacions veïnals i el fi de les quals té relació directa amb
l'objecte de la disposició.

Considerant que s'informaren les al·legacions presentades durant el període
d'informació pública amb les següents conclusions:

Estimació de part de I'al·legació formulada per la Sra. Margalida Sureda
Moranta, en el sentit de què s'estimen les mateixes llevat de la puntualització
de què per accés a espectacles esportius i culturals, haurà de ser el regidor
responsable qui decidirà que els animals puguin accedir a recintes no tancats
esportius i culturals, per a la celebració de determinats actes públics.

Estimació parcial de les al·legacions presentades per la Plataforma Balear per a

la defensa dels animals, en el sentit de què s'estimen les mateixes, llevat de la
ampliació del text actual de l'ordenança amb la inclusió d'una sèrie d'articles
que entren a regular aspectes no contemplats a l'ordenança, al considera que
això suposa una modificació del text sotmès inicialment a exposició pública i la
seva modificació està sotmesa a un nou règim d'aprovació de la ordenança,
amb la publicitat que pertoca, motiu pel qual es tindrà en compte per a futures
modificacions que s'introdueixin respecte al present text, malgrat que
determinats aspectes suggerits ja es contemplen a l'articulat del text proposat.
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Estimació de les puntualitzacions efectuades pel grup polític municipal PP les
quals s'inclouen a la redacció final del text.

Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l'Informe de Secretaria de data 22
d'octubre de 2009, i una vegada ha estat informada favorablement per la comissió
informativa d' assumptes generals, es proposa al Ple procedeixi a l'adopció del
següent

ACORD

PRIMER. Estimar parcialment i en el sentit abans exposat les següents al 'Iegacions
presentades per número de registre d'entrada: 1903 de 25 d'agost de 2009. Nom i
cognoms: Margalida Sureda Moranta i Número de registre d'entrada: 1907 de 26
d'agost de 2009. Nom i cognoms: Rafel Àngel Jaume Jaume, en nom i representació
de Plataforma Balear per a la defensa dels Animals, així com, les puntualitzacions
formulades pel grup polític municipal PP, i en conseqüència, introduir en l'expedient les
modificacions indicades.

SEGON. Aprovar definitivament ordenança municipal que regula la tinença d'animals
que viuen a l'entorn humà, una vegada resoltes les reclamacions presentades
incorporades a aquesta les modificacions derivades de les al ieqoclons estimades.

TERCER. Notificar el present acord als interessats que haguessin presentat ol-leqoclons
durant la informació pública, amb indicació dels recursos pertinents.

QUART. Publicar el present acord, juntament amb el text íntegre de l'ordenança en el
Butlletí Oficial de les II/es Balears, no produint l'ordenança efectes jurídics en tant no

hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia següent al de la publicació.

"ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCiÓ
ANIMAL A L'ENTORN HUMÀ

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

L' Ajuntament de Puigpunyent reconeix els animals com a éssers dotats de sensibilitat
tan física com psíquica i t per tant, amb capacitat per patir física i psíquicament.

La presència d'animals de companyia ha augmentat considerablement en els
darrers anys als nuclis urbans i. concretament, al municipi de Puigpunyent. La tinença
d'aquests animals exigeix una responsabilitat especial, tant pel que fa als seus drets
com als deures dels seus tenidors.

Els animals de companyia ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones i a

fomentar el respecte envers la natura, i aporten molts beneficis personals i socials. Hem
de tenir present, però, la responsabilitat que implica la tinença d'animals a casa, i cal
ser conscients que els hem de facilitar tot el benestar que necessiten i vetllar per evitar
molèsties per a la convivència ciutadana.
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El fet d'integrar un animal de companyia en una llar significa que es compta amb el

comportament responsable i racional de la persona que se'n responsabilitza, i que

aquesta persona compleix les obligacions que això comporta.

Tenir un animal significa acceptar una responsabilitat envers un ser viu que dependrà
de nosaltres durant un llarg període de la nostra vida (cura, identificació, vacunació,
hàbitat, educació, salut en general, control de la natalitat, ciutadania).

L'educació en la convivència amb els animals ha- de partir del principi bàsic de

respecte envers aquests éssers vius amb capacitat de sentir i de patir, i del principi de

respecte a I' entorn i a les persones, comparteixin aquestes o no la mateixa afinitat pels
animals. Això comporta desenvolupar un treball de pedagogia social en el qual tots
estem implicats.

Cal destacar també que aquesta normativa regula i limita la cria de cans i moixos

per particulars, amb la finalitat de disminuir-ne el nombre i evitar una proliferació
indiscriminada sense cap casta de control, ja que en moltes ocasions, aquests animals

pateixen les conseqüències de l'abandonament.

Per una altra banda cal tenir en compte no només els animals anomenats de

companyia sinó, en general, tots els animals domèstics, salvatges i salvatges en

captivitat que viuen al nostre entorn urbà y rural i que mereixen un tracte i una vida

digna.

Aquesta ordenança Municipal tindrà com a principal referent, de Protecció d' Animals,
la llei 1/1992 de 8 d'abril de Protecció d'Animais que viuen a l'entorn humà de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Decret 56/1994 de 13 de maig que la

desenvolupen, el Decret 98/2006 de 24 de novembre de modificació del Decret
56/1994, la Declaració Universal dels Drets de l'AnimaI, proclamada el15 d'octubre de
1978 per la Lliga Internacional dels Drets de I' Animal i aprovada per I' UNESCO i,
posteriorment per l'ONU.

CAPíTOL I

Objecte

Article 1. La present ordenança es circumscriu al municipi de Puigpunyent i té per
objecte la protecció dels animals i la defensa i vigilància dels seus drets, així com dels

deures i els drets dels seus tenidors i la regulació de la convivència harmònica entre els
animals que viuen a l'entorn urbà i rural i les persones. També és objecte d'aquesta
Ordenança la regulació de les activitats comercials, industrials, professionals,
assistencials i de serveis que hi estiguin relacionades, en el marc de les competències i

obligacions municipals.

Article 2.

Definicions
Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:

a) Animals domèstics: els que pertanyen a espècies que habitualment es crien, es
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reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.
Tenen també aquesta consideració els animals que es crien per a la producció
de carn, de pell o d'algun altre producte útil per al ésser humà, els animals de

càrrega i els que treballen en l'agricultura.
b) Animals de companya: els animals domèstics que les persones mantenen

generalment a la llar amb la finalitat de donar-se mútua companyia. Als
efectes d' aquesta Ordenança gaudeixen sempre d'aquesta consideració els
cans i els moixos.

c) Animals salvatges: els autòctons i no autòctons que viuen habitualment en

estat salvatge.

d) Animals salvatges en captivitat: els animals autòctons i no autòctons salvatges
que, de forma excepcional. viuen en captivitat.

e) Animals exòtics: els animals de companyia, domèstics i salvatges que
pertanyen a espècies originàries de territorls externs a l'àmbit geogràfic
mediterrani.

Article 3.- Correspon al Batie anomenar a un regidor responsable de I'area de
Protecció Animal.Aquesta area ha de tenir entitat propia dins l'organigrama municipal.

CAPíTOL"

Activitats relacionades amb els animals de companyia i domèstics

Article 4.- Constitueixen activitats comercials, industrials, professionals, assistencials i de
serveis subjectes a la present ordenança, les següents:

- Vivers d' animals de companyia
- Guarderies d'animals de companyia
- Comerços dedicats a la compra venda d'animals.
- Serveis d'empolainament
- Consultoris, clíniques i hospitals veterinaris
- Exposicions, exhibicions, festes i concursos
- Centres d'ensinistrament
- Refugis i recintes de custòdia, municipals o privats d'animals, dependents o

no d'una associació per a la defensa i la protecció dels animals.
- Cementiris d' animals
- Granges o recintes particulars dedicats a la cria d'animals domèstics d'utilitat

per a les persones (cavalls, ases, ovelles, gallines, porcs, etc.)
- Agrupacions zoològiques o parcs per a l'exhibició d'animals.
- Centres hípics.

Article 5.- Les activitats detallades a l'article 4 hauran de complir totes les mesures

establertes sobre llicències d'instal Ioclons inicials, com també complir els requisits de
Nucli Zoològic, Llei de Protecció d' Animals i d'altres lleis i reglaments existents al

respecte.
tal de controlar i assegurar el compliment de les mesures, aquestes activitats estaran
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subjectes a la inspecció per part dels serveis tècnics municipals, que hauran de ser

dotats de suficients mitjans humans i materials per a garantir la seva realització
continuada. Si del resultat de les inspeccions practicades es detecten anomalies, la
batlia podrà adoptar les resolucions i sancions pertinents. La resolució que en aquest
sentit adopti la batlia estarà en funció de l'informe efectuat pels serveis tècnics
municipals competents, com a resultat de la inspecció practicada, tot això sense

prejudici de la incoació del procediment sancionador si procedeix.

Article 6.- Tots el locals i les instal·lacions adscrits a-les activitats a què es refereix
l'article 4 de la present ordenança han de complir les condicions estructurals i de
serveis que s'adaptin, com a mínim, a la normativa de la llei de protecció animal de la
CAlB 1/1992. Els titulars de les activitats a que es refereix l'article 4 de la present tindran

l'obligació de mantenir els animals en bones condicions higièniques i sanitàries, realitzar
qualsevol tractament preventiu que hagi estat declarat obligatori, així com procurar
los un tracte digne i vetllar pel seu benestar tant físic com a psíquic. S'hauran de
complir les obligacions citades als articles de la esmentada llei de la CAlB, títol I

(disposicions generals), articles 1 a I'll.

Article 7.- Referent al títol I, articles 4 i 5 de l' esmentada llei 1/1992 de la CAlB aquesta
ordenança manifesta el seu rebuig a totes les festes i exhibicions que puguin suposar
un sofriment per als animals. Queden prohibits tots aquests actes al terme municipal de

Puigpunyent, sense cap tipus d'excepció. Queden prohibits també els circs amb
animals.

Article 8.- Dins el terme municipal de Puigpunyent es prohibeix l'establiment de centres
dedicats a la cria d'animals de companyia, salvatges o exòtics, així com de qualsevol
negoci dedicat a la compra venda dels mateixos. Qualsevol transacció d'animals
publicitada mitjançant revistes, cartells ò altres sistemes de difusió haurà de ser

comunicat a l' Ajuntament.

CAPITOL II/

De la tinença i tracte dels animals

Article 9.- Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals domèstics i de

companyia als habitatges urbans, tinença que queda condicionada a les
circumstàncies higièniques òptimes per al seu allotjament, a l'absència de risc en

l'aspecte sanitari i de seguretat i a la inexistència de molèsties greus o continuades per
als veïnats.

Article 10.- La tinença d'un animal de companyia o un animal domèstic comporta una

sèrie d'obligacions ineludibles. Se'ls ha de proporcionar de manera adequada aliment,
aigua, allotjament amb condicions ambientals favorables d'espai, ventilació, humitat,
temperatura, llum, aixopluc així com les cures necessàries per evitar que l'animal
pateixi cap sofriment físic ni psíquic i per satisfer les seves necessitats vitals, higièniques i
sanitàries.

Article 11. De conformitat amb la legislació aplicable, es prohibeix expressament:
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Maltractar o agredir física o psíquicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol
tipus d'humiliació o pràctica que els pugui causar sofriments o danys.

2 Sacrificar els animals de companyia de forma no eutanàsica. El sacrifici
d' aquests animals només podrà ser realitzat per un facultatiu veterinari i amb
procediments eutanàsics, sense sofriment per a l'animal. Només se podrò
sacrificar un animal de companyia en el cas que aquest pateixi una malaltia
dolorosa i incurable.

3 Abandonar qualsevol animal.
4 Mantenir els animals en instal iocions inadequades des del punt de vista

higiènic i sanitari o inadequades per a les seves característiques i necessitats
fisiològiques i etològiques.

5 Usar tota classe d'artefactes destinats a limitar o impedir la mobilitat dels
animals que els produeixin danys o patiments o que els impedeixi mantenir el
cap en posició normal. Queda prohibit, per tant. el costum de fermar les potes
al coll dels animals herbívors per tal d'evitar que depredin les espècies vegetals
o per qualsevol altra finalitat. Queda també prohibit l'ús d'artefactes destinats
a l'ensinistrament d'animals que els puguin ocosionor danys o patiments.

6 Es prohibeix expressament tenir els animals de companyia fermats a terrenys
rústics no habitats. Si per qualque motiu justificat. un ca hagués de romandre
ocasionalment fermat s'hauran de complir les disposicions del punts 4 i 5 de
I 'article 12.

7 Mantenir els animals en estat d'cïlloment. sense que l'espècie o raça ho

requereixi. sense rebre les atencions i el contacte social necessaris per part dels
seus cuidadors, per tal de satisfer les seves necessitats etològiques, afectives i
de socialització. Per aquest motiu no poden tenir com a allotjament habitualles
cases no habitades, els vehicles, celoberts, balcons, solars, ni qualsevol lloc que
resti deshabitat la major part del temps.

8 Mutilar total o parcialment orelles, cues, dents o altres parts o òrgans, extirpar
ungles o cordes vocals. S' exceptuen les intervencions, controlades pels
veterinaris, destinades a garantir la salut de l'animal. a enol Ior la seva

capacitat reproductiva ò a identificar els moixos sanats.
9 Mantenir els animals en estat de desnutrició o deshidratació sense que la

mesura obeeixi a prescripció facultativa.
10 Mantenir els animals sense proporcionar-los l'atenció sanitària adequada.
II Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via i als espais

públics llevat de la cessió, l'adopció o l'acolliment d'animals abandonats o

perduts per mediació de I' Ajuntament, els centres d'acollida d'animals de
companyia i les entitats de defensa i protecció dels animals.

12 'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats que impliquen el sofriment.
burla, humiliació, degradació, persecució i tractament antinatural dels animals
o que poden ferir la sensibilitat de les persones que les contemplen. Es torna fer
constar l'expressat a l'article 7 d'aquesta ordenança respecte a la no inclusió
de cap tipus d'animal en cap tipus d'espectacle o exhibició que comporti
qualsevol d'aquestes circumstàncies, sense excepció.

13 La possessió o tinença en captivitat d'animals salvatges o considerats invasors
dels nostres ecosistemes, fora dels establiments zoològics autoritzats.

14 La captura, compra, venda o qualsevol altre tipus de transmissió d'animals

salvatges o considerats invasors dels nostres ecosistemes.
15 Molestar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans.
16 Ensinistrar animals amb el fi de reforçar la seva agressivitat.
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17 La tinència o el comerç de primats i la seva cessió entre particulars, els centres
de cria i subministradors de primats per experimentació i els centres de cria
d'animals salvatges en captivitat.

18 L'experimentació amb qualsevol tipus d'animal.
19 Lliurar els animals com a regal, sorteig, rifa ò promoció, ni com a cap tipus de

premi, obsequi ò recompensa.
20 Usar coles ò substàncies enganxoses com a mètode de control d'animals

vertebrats i invertebrats.
21 Practicar la caça i captura d'ocells vius de long-itud inferior a 20 cm.

22 Practicar la caça fora dels espais denominats vedat de caça.
23 Capturar cans i moixos ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc.
24 El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts a la legislació

vigent balear, espanyola o de la Comunitat Europea.
25 Qualsevol altra acció o omissió no esmentada a la present ordenança

continguda a la llei 1/1992 de la CAlB.

Article 12.- Allotjament:

1. Els animals de companyia que hagin de romandre en espais annexos a

l'habitatge (galeries, balcons, terrasses, patis, jardins, ... ) o a qualsevol terrenyo
espai exterior disposaran d'un habitacle impermeable en què arrecerar-se de
les inclemències del temps i un espai d'esbarjo i exercici. Aquest habitacle i
espai d'esbarjo han de complir unes mides adequades a les característiques i

etologia de l'animal i estar ubicat de tal forma que no estigui exposat
directament, de forma prolongada, a la radiació solar ni a la pluja. L'habitacle
serà suficientment llarg, alt i ample perquè l'animal hi càpiga folgadament i
haurà de tenir un espai exterior d'esbarjo adequat perquè es mogui amb
llibertat i s'exerciti convenientment. De cap manera aquests espais seran

l'allotjament habitual del animal.
2. Aquests espais hauran de tenir com a mínim 50 m2 per animal i s'augmentarà

20 metres més per animal i hauran d'estar lliures d'objectes o obstacles que
redueixin la superfície apta per a la lliure circulació dels animals. En cas de que
aquest espai sigui inferior a la mida establerta, s'haurà de permetre l'accés de
l'animal a l'habitatge. Per tant, es prohibeix tenir cans o moixos als balcons i
terrasses de mida inferior a 50m2 de superfície lliure d'obstacles, sense tenir
accés a l'interior de la casa.

3. La retirada dels excrements i neteja de l'orina s'ha de fer de forma quotidiana.
S'han de mantenir els espais nets, desinfectats i desinsectats convenientment.

4. Els cans no podran romandre fermats de forma permanent. Quan estiguin
fermats, la cadena de subjecció de l'animal es disposarà de manera que pugui
córrer al llarg d' un filferro d' una longitud no inferior a 10 metres de llargària,
convenientment tibat i subjectat, a un dels seus extrems a les immediacions del
seu habitacle, amb anella corredora y cadena prima de 2' 5 metres per que
tingui joc lateral, sense impossibilitar els moviments de l'animal a arribar amb
comoditat al seu habitacle per poder-se arrecerar i a un recipient d'aigua
potable. Per aquest motiu, a les finques rústiques a on hi hagi presència de
cans, aquests hauran de romandre en un espai degudament tancat a fi
d'evitar-ne la fuita. La grandària del tancat no podrà ser inferior a 100 m2 per
un ca, augmentant-se 20 m2 per cada ca, quan ni hagi més d'un compartint el
mateix recinte. En cas de que el tancament quedés deteriorat de forma que
permetés la fuita al ca, aquest podrà romandre fermat de la manera indicada
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abans, per un període no superior a 15 dies, durant el qual s'haurà de reparar el
tancat o fer-lo de nou.

5. Si, per motius justificats, un ca ha de romandre fermat o tancat no podrà fer-ho
de forma permanent. Se li garantirà exercici físic, permetent-li sortir del seu

recinte un mínim de dues vegades al dia.
6. No podran retenir-se en captivitat, com animals domèstics o de companyia els

que pertanyen a espècies protegides o en risc d'extinció, ni aquells que no

puguin adaptar-se a la captivitat, bé per les seves condicions naturals, bé per
representar un perill per a la salut i seguretat dé les persones i dels animals amb
que hi convisquin.

7. Queda prohibida la tinença dels animals salvatges, autòctons i alòctons, i dels
animals exòtics que, alliberats al medi, suposin un perill per al nostre ecosistema
i les espècies autòctones i que tenen dret a desenvolupar-se en el seu propi
medi natural (tortugues, papagais, iguanes, rèptils, aràcnids, etc.). Aquelles
persones que, a la publicació d'aquesta ordenança, ja tinguin en propietat
algun d'aquests animals, hauran de notificar-ho en el termini de tres mesos,
presentant-ne la documentació a l'Ajuntornent. on se'ls donarà d'alta al cens

municipal, prèvia la inscripció en el registre d'animals, una vegada presentada
la documentació administrativa que es requereixi.

8. Quan un animal salvatge o exòtic no hagi estat declarat i censat en el termini
establert o, se comprovi que no s'han adaptat les condicions de la seva

tinença, I' Ajuntament podrà decomissar-lo i portar-lo a un nucli zoològic adient
on i quedarà en custòdia fins que el propietari adapti la seva situació a

aquesta ordenança. Les despeses de custodia i manteniment de l'animal a

aquest centre correran a càrrec del propietari.
9. L' Ajuntament disposarà d'un recinte on es mantindrà en custodia els animals

de companyia trobats sense la presencia de la persona responsable. En aquest
recinte els animals romandran un temps adequat per trobar al seu

responsables. Passat el temps reglamentari es farà difusió per trobar un nou

propietari per l'animal. En cap cas els animals sota custodia municipal podran
ser sacrificats exceptuant per qüestions humanitàries.

Mentre es dugui a terme la construcció del recinte per a la custodia dels
animals de companyia, I' Ajuntament podrà dipositar provisionalment els
animals de companyia que es trobin, als recintes de la seva propietat, els quals
tindran una funció de dipòsit provisional.

CAPITOL IV

De la circulació dels animals de companyia

Article 13.- Circulació

A la via i als espais públics tot incloent-hi també les part comunes dels immobles
col ·Iectius, als transports públics i als llocs i als espais d' us públic en general, els cans

han de complir els següents requisits:

a) Estar proveïts de la identificació amb micro-xip.
b) Tenir la cartilla sanitària al dio.

c) Anar lligats per mitjà d'un collar o arnès i una cadena o corretja que no
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ocasionin lesions a l'animal, llevat de aquells cans que caminin al costat
del seu tutor, sota el seu control visual i que responguin a les seves ordres
verbals.

d) Els cans hauran d'anar lligats sempre circulin a prop d'una persona que
així ho sol·liciti.

L' Ajuntament destinarà espais reservats suficients destinats al joc, l'esbarjo i
socialització dels cans, on aquests hi podran romandre a lloure, acompanyats per una

persona responsable. Aquests espais hauran de tenir uña grandària mínima de 500m2 i

garantir la seguretat dels animals i de les persones, així com també evitar la fugida ò

pèrdua dels animals. Les persones responsables dels cans hauran de vigilar els seus

animals i evitar molèsties a les persones i a altres animals que comparteixin l'espai. No

s'hi permetrà l'entrada de menors de 14 anys no acompanyats. Aquests espais hauran

d'estar degudament senyalitzats indicant-ne les normes d'ús.

Als nuclis urbans i a las proximitats de les cases rurals, els moixos poden circular a lloure.
Tots els moixos que tinguin accés a l'exterior de les cases, hauran de ser castrats.

A fi de controlar-ne la població i de evitar les malalties i la seva migració als espais
naturals, I' Ajuntament promourà la creació de colònies controlades de moixos castrats.

Queda prohibida la presència de cans i animals domèstics a zones destinades a jocs
de nins.

Queda prohibit rentar al carrer als animals de companya.

Queda prohibida la circulació per les vies i els espais públics o privats, de concurrència

pública, d'animals d'espècies salvatges, fins i tot domesticats, sense excepció.

Quan els animals hagin de romandre en vehicles estacionats haurà de ser per períodes
molt curts de temps i adoptant les mesures pertinents perquè l'aireig i la temperatura
siguin adients per evitar accidents i molèsties als animals.

Queda prohibida l'entrada d'animals de companyia a locals destinats a la fabricació,
venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.

Queda prohibida l'entrada d'animals de companyia a les zones esportives, així com

als actes culturals realitzats a espais tancats. An' aquets espais podran entrar els
animals sota consentiment de la regiduría competent.

Els propietaris d'hotels, pensions, i similars, podran prohibir o acceptar, al seu criteri,
l'entrada i permanència d'animals domèstics als seus establiments,prèvia l'autorització
administrativa de l'òrgan competent, assenyalant visiblement a l'entrada aquesta
acceptació o prohibició, complint els requisits de les lleis vigents.
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Article 14.- Als nuclis urbans, està prohibit deixar els excrements dels animals de
companyia a les vies i espais públics o privats, de concurrència pública. Els propietaris
dels animals o les persones que el condueixin són responsables de l'eliminació correcta
d'aquestes deposicions i les hauran de recollir i dipositar als contenidors adequats. En
cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat podran
requerir al propietari o a la persona que condueixi l'animal que retiri les deposicions; si
no ho fa, els agents podran imposar la sanció pertinent.

En cas de que la persona que acompanya l'animal estigui impossibilitada d'acotar-se,
per raons d'edat, lesió o malaltia, se li podrà exigir que aporti una bossa de plàstic per
tal de que una altra persona pugui retirar l'excrement. En cap cas, una persona
impedida podrà ser sancionada per no retirar els excrements del seu animal.

Article 15.- La Batlia podrà establir quins animals i en quins llocs i circumstàncies poden
ser alimentats pels ciutadans en els espais públics. En tot cas, les persones que donin
de menjar a les vies i espais de pública concurrència, hauran de fer-ho de forma
higiènica, netejant les restes de menjar, retirant-ne els recipients i participant en les
campanyes de control de natalitat promogudes per l' Ajuntament i les associacions de
protecció animal. Els espais i les persones han de tenir autorització per fer-ho. Queda
prohibit donar menjar als animals a punts no controlats exceptuant situacions
d'emergència.

Article 16.- L' Ajuntament, habilitarà els vehicles municipals destinats a transport públic
per a l'accés dels animals de companyia, adaptant-los així a la nova legislació estatal.

En el cas de no disposar d'ells, l' Ajuntament instarà als responsables que desenvolupin
l'activitat de transport públic de viatgers, a que adaptin els vehicles utilitzats, al
transport dels animals de companyia, de conformitat amb la legislació vigent.

CAPíTOL V

Dels animals vagabunds i abandonats

Article 17.- Queda prohibit l'abandonament d'animals, tant al medi natural com als
nuclis urbans. Els propietaris dels animals que no vulguin continuar tenint-los estan
obligats a cercar per ells una llar on siguin ben tractats o, en darrer terme, donar-los a

una associació protectora d'animals legalment reconeguda, al servei municipal
encarregat de la seva acollida o a l' entitat que en tingui delegat el servei, pagant les
corresponents taxes, si s'escau. S'exceptuen els següents casos:

• L'alliberament de moixos castrats al carrer, sempre i quant se faci amb
coneixement i autorització de la Batlia.

• L'alliberament d'espècies autòctones al medi natural, sempre i quant se

faci amb coneixement i autorització de la Batlia.

Article 18.- Es considerarà que un animal és vagabund quan no dugui micro-xip ni cap
identificació del seu origen o del seu propietari i no vagi acompanyat de cap persona
ni tengui propietari conegut. En aquest supòsit l' Ajuntament es podrà fer càrrec de
l'animal.

Els moixos no seran considerats en cap cas animals vagabunds.
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Article 19.- El moixos poden viure lliurement en el carrer, tant els que formen part de les
colònies dels programes municipals de control ètic de les poblacions, com els moixos
solitaris de carrer com els que tenen propietari legal. Tots els moixos amb accés a

l'exterior hauran d'estar esterilitzats. L' Ajuntament promourà la creació de colònies de
moixos controlades. Aquestes colònies consistiran, en la agrupació controlada de
moixos, degudament esterilitzats i controlats sanitàriament, en espais públics a càrrec
d'organitzacions, entitats cíviques o veïnats sense afany de lucre.

Article 20.- Els animals en general, i porticulorrnent els cans, qualificats com a

vagabunds seran recollits pels serveis que depenguin de l' Ajuntament o per
l'associació o entitat legalment constituïda que l'Ajuntament designi i aconduïts al
recinte municipal o altres zones controlades en cas que el recinte estigui ple o no en

condicions. que se'n farà càrrec o el retindrà fins que aquest sigui reclamat pel
propietori. cedit o adoptat. La captura i transport d'animals vagabunds ha d'estar
orientada per criteris ètics, s'ha d'efectuar utilitzant tècniques i mitjans compatibles
amb els imperatius biològics de l'espècie, en condicions higièniques impecables i amb

garanties per a la seguretat de les persones en general i del personal encarregat
d'aquests serveis en particular.

Els animals vagabunds dipositats en el centre de recollida municipal hi romandran com

a mínim 10 dies, el temps que marca la Llei 1/1992 de protecció animal de la CAlB.
L' Ajuntament podrà, en cas de falta d'espai al refugi. derivar aquests animals a alguna
entitat protectora cotlcborodoro on compliran el seu període legal d'espera. Un cop
transcorregut aquest termini sense que el propietari hagi comparegut, l'animal es

considerarà legalment abandonat i podrà ser donat en adopció a un particular, una

vegada vacunat, identificat amb micro-xip i castrat, o en acollida a alguna associació

protectora d'animals legalment constituïda. En el primer cas, l' Ajuntament podrà exigir
l'abonament de les despeses de manteniment, vacunació, identificació i castració. Si
finalment se'n fa càrrec de l'animal una entitat protectora sense ànim de lucre,
aquestes despeses correran a càrrec de l' Ajuntament o segons estipuli el conveni
firmats per les dues entitats.

Si es tracta d'animals salvatges o exòtics, domesticats o no, seran derivats a entitats
protectores específiques de recuperació d'espècies però, en cap cas, oferts en

adopció a particulars. Si els animals pertanyen a una espècie protegida, prohibida,
predadora o perillosa mai se tornaran al seu propietari.

Les actuacions sanitàries que fossin necessàries durant el temps de permanència al
recinte municipal es faran sempre sota control veterinari.

No es sacrificarà cap animal sempre que no pateixi una malaltia greu, dolorosa
incurable, i mai sense prescripció d'un veterinari.

En cas de que l'animal portàs algun sistema identificatiu, els corresponents serveis
municipals avisaran el propietori. que disposarà d'un termini de vuit dies per
recuperar-lo.

Si l'animal no porta cap sistema identificatiu i és reclamat pel seu propietari aquest
haurà de demostrar que l'animal és seu. mitjançant una fotografia o document que ho
demostri i haurà d'identificar l'animal obligatòriament amb el micro-xip.

En ambdós casos el propietari haurà d' abonar les despeses originades pel seu
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manteniment a més de presentar la cartilla sanitària amb les vacunes al dia. Si no la
tengués o no estàs actualitzada, estarà en l'obligació de donar-la d'alta o d'ajustar-la
a la legislació vigent.

Si al cap de dos dies de la trobada de l'animal, hagués estat impossible localitzar-ne el

propietari, l' Ajuntament farà servir tots els mitjans al seu abast per tal de difondre la
fotografia i la descripció de l' animal.

Article 21.- Durant l'estada dels animals recollits pels serveis municipals a les seves

dependències aquests rebran un tracte digne.

L' Ajuntament s'encarregarà d'informar a la població sobre els animals trobats i
custodiats a les seves dependències. Per això tindrà la obligació d'informar, divulgar i
fomentar la responsabilitat i l'adopció.

Article 21.- L' Ajuntament o l'entitat col Ioborodoro amb que tingui conveni signat,
decidirà el destí dels animals que no hagin estat recuperats o adoptats després dels 10
dies d'estada mínima al recinte municipal, seguint la filosofia i les normes d'aquesta
ordenança evitant en tot cas el sacrifici dels animals. En línies generals, es podran cedir
els animals a centres, refugis o societats protectores i de defensa animal legalment
constituïdes que procurin un tracte digne a l'animal, que no els sacrifiquin i que
fomentin la seva adopció.

L' Ajuntament o l' entitat colIoborcdoro amb que tingui conveni signat decidirà a qui i
en quin termes donar en adopció els animals. En el moment de donar l'animal el nou

propietari haurà d'abonar les despeses de vacunació, desparasitació, cartilla sanitària,
castració i identificació de l'animal.

En tots els casos s'exigirà un tracte digne i el compliment exhaustiu de l'ordenança
municipal (allotjament, cures sanitàries, vacunes, identificació, inscripció censal,
control de la natalitat, educació, responsabilitat i ciutadania), signant un contracte
d'adopció, en el qual, a més a més s'especifica la provisionalitat de l'adopció, que
esdevindrà automàticament definitiva al cap d'un mes de tinença de l'animal.
L' Ajuntament o l'entitat col Ioborodoro amb qui tingui conveni signat, podran fer
tasques d'inspecció per comprovar el compliment d'aquests compromisos i retirar
l'animal en cas d'incompliment.

CAPITOL VI

ANIMALS SALV ATGES EN CAPTIVITAT

Article 22.- Dins tot el terme municipal de Puigpunyent es prohibeix la obertura de nous

centres d'animals en captivitat, permanents o itinerants.

Article 23.- Els establiments zoològics de fauna salvatge ja existents han de complir,
com a mínim, els requisits legalment establerts (Llei 31/2003, de 27 d'octubre, de
conservació de la fauna salvatge en els parcs zoològics) a més dels següents:
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• L'objecte d'aquests establiments ha de consistir en gestionar i mantenir un centre
de recursos medi-ambientals per a la conservació d'espècies d'animals silvestres i
dels seus ecosistemes naturals, promoure i desenvolupar la recerca biològica que
pugui contribuir a la conservació de la bio-diversitat, així com promoure
l'educació pública sobre la necessitat de la conservació del valor de la natura.

• El seu emplaçament haurà de tenir en compte el suficient allunyament del nucli
urbà, en els casos que es consideri necesscri. i les instal·lacions no podran
ocasionar molèsties als habitatges pròxims.

• Les construccions, instal·lacions i equips hauran de garantir un ambient higiènic.
• Les eliminacions d'excrements i d'aigües residuals s'hauran de dur a terme de

manera que no comportin perill per a la salubritat pública ni cap mena de
molèsties.

• Els recintes, locals ò gàbies per l'oûlornent. el segrest i l'observació d'animals
malalts ò sospitosos de malaltia hauran de ser de fàcil neteja i desinfecció.

• Hauran d'estar dotats de mitjans per a la neteja i desinfecció dels locals,
materials i utensilis que puguin estar en contacte amb els animals així com de
mitjans per a la destrucció i eliminació higiènica de cadàvers d'animals i matèries
contumaces.

• Els animals hauran de ser manipulats de manera adequada perquè es

mantinguin en bon estat de salut.
• Les instal ·Iacions hauran de permetre unes condicions de vida acceptables

d'acord amb la natura de cadascun del animals.
Per al control d'aquestes empreses i activitats caldrà l'informe dels serveis tècnics
municipals, el quals portaran el control permanent de l'activitat de les esmentades
empreses.

El personal dels establiments zoològics ha de tenir coneixement i ha de disposar d' un

exemplar de la normativa legal vigent en matèria de protecció dels animals i de la
documentació internacional sobre comerç i protecció del animals, així com ha de
haver superat el curs de cuidador ò cuidadora deis animals.

Haurà de col·locar-se en un lloc visible des del el carrer, un cartell indicador del
número de Registre de nucli zoològic i el telèfon de la Guardia Urbana per supòsits de
sinistre ò emergència. Aquest últim requisit no serà obligatori quan l'establiment tingui
un servei permanent de vigilància ò control.

El control periòdic dels establiments d'animals salvatges en captivitat es realitzarà
anualment mitjançant la presentació d'una certificació tècnica, redactada i signada
per un tècnic de l' Ajuntament, relativa al compliment de les condicions higienico
sanitàries, de seguretat i de benestar animal.

CAPITOL VII

Normes sanitàries

Article 22.- L' Ajuntament ha de col Ioboror en la promoció i la divulgació de les
vacunacions i/o els tractaments obligatoris, al mateix temps que vigila el compliment
del que ordena.
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Article 23.- Els posseïdors de cans, moixos i altres animals domèstics estaran obligats a

vacunar-los i fer els tractaments contra aquelles malalties objecte de prevenció. Entre
aquestes vacunes obligatòries s'inclou la vacunació anti-ràbica, amb caràcter anual.
Cada propietari haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual
s'especificaran les característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades
necessàries sobre la identitat del propietari.

Article 24.- Per facilitar el control i fomentar la funció social del animals de companya
envers la gent gran i els discopocitots. l' Ajuntament podrà atorgar subvencions en

funció de la capacitat econòmica d'aquestes persones, per tal de garantir el
compliment de les obligacions sanitàries i d'esterilització d'aquests animals.

Art 25.- Els propietaris de moixos amb accés a l'exterior hauran de realitzar un control
de natalitat efectiu mitjançant intervenció quirúrgica per manescal colleqict per
evitar la proliferació incontrolada de moixos urbans i en el medi natural i renous
nocturns en època de cel.

CAPíTOL VIII

Cens municipal

Article 25.- Els propietaris de cans han de censar els animals en el corresponent cens

municipal dins el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de naixement
o d'adquisició de l'animal. La inscripció en el cens municipal es farà a través de les
oficines municipals. Els documents necessaris son la cartilla i full de chip i D.N.I. del
propietari.

Article 26.- Els posseïdors d'animals catalogats com a potencialment perillosos segons
la legislació vigent, a més, hauran de disposar de la corresponent llicència de tinença i
formalitzar la solllcitud d'inscripció en el Registre d'animals potencialment perillosos.
Aquesta tramitació es farà a través de les oficines municipals, després de presentar la
documentació especificada en el Reial Decret 287/2002 pel qual es desenvolupa la
Llei 50/1999, sobre règim jurídic per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Article 27.- Les baixes per mort o desaparició dels animals censats hauran de ser

comunicades pels seus propietaris o tutors a l'oficina municipal corresponent, en un
termini màxim de 3 mesos i. alhora, s'haurà de presentar la documentació de l'animal.

Article 28.- Les persones que transfereixin la propietat d'un animal o que canviïn
d'adreça o de població estan obligats a comunicar aquest fet i les dades del nou

propietari i la nova adreça al cens municipal en un termini no superior a 15 dies.

Article 29.- La identificació dels animals de companyia s'ha de fer obligatòriament,
mitjançant la implantació del micro-xip, que s'adaptarà en tot cas a la normativa de
la Unió Europea.

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



GOVERN DE ES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

El micro-xip consta d'un codi alfa-numèric que permet, en tot cas, identificar l'animal i
garantir la no duplicitat.

El micro-xip s'ha d'implantar al costat esquerre del coll de l'animal. En el cas que per
una circumstància justificada no sigui possible la seva implantació al costat esquerre
del coll de l'animal, s'haurà d'implantar a la zona de la creu, entre les dues espatlles i
es farà constar expressament en el document acreditatiu.

La implantació del micro-xip l'ha de realitzar un faëultatiu veterinari en condicions
d'asèpsia.

La persona o entitat responsable del marcatge de l'animal ha de lliurar al propietari de
l'animal el document acreditatiu d'aquest fet on han de constar, al menys, les dades
següents: el sistema d'identificació utilitzat, les dades de la persona o entitat que
realitza aquest marcatge, l'espècie animal i la raça, el sexe i la data de naixement de
l'animal.

En qualsevol transacció de l'animal de companyia, s'haurà de lliurar al nou propietari
de l'animal el document acreditatiu de la seva identificació i assegurar el canvi de les
dades que sigui pertinent.

Article 30.- En el moment del registre al corresponent cens municipal es lliurarà al
propietari la targeta censal municipal, la qual s'haurà de renovar anualment.

CAPíTOL IX

Sacrifici d'animals i recollida dels animals ferits, els seus cadàvers i les seves restes

Article 31.- El sacrifici d'animals de companyia, amb caràcter general, només podrà
ésser efectuat per un facultatiu veterinari per procediments eutanàsics que assegurin la
prèvia sedació i anestèsia de l'animal per tal de evitar-ne el patiment físic i psíquic.

Queda totalment prohibit tot procediment que ocasioni la mort de qualsevol altra
manera (enverinaments, armes de foc, etc ... ).

Article 32.- Queda prohibit el sacrifici d'un animal de companyia per decisió del seu
tutor per motius arbitraris. El sacrifici d'un animal només s'ha de dur a terme en cas de
malaltia greu, dolorosa i incurable.

Quan el propietari d'un animal no vulgui continuar assumint la seva tinença, estan
obligats a cercar per ells una llar on siguin ben tractats o, en darrer terme, donar-los a
una associació protectora d'animals legalment reconeguda, al servei municipal
encarregat de la seva acollida o a l'entitat que en tingui delegat el servei, pagant les
corresponents taxes, si s'escau.

Article 33.- L' Ajuntament és el responsable de la retirada dels animals morts a les vies
públiques. Aquesta recollida s'efectuarà de forma que impedeixi la contaminació del
personal afecte al servei i, en tot cas, en bosses o recipients precintats. Les restes i
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cadàvers seran eliminades mitjançant els serveis del Centre Sanitari Municipal de Son
Reus (Palma), d'acord amb la legislació vigent.

Els que tinguessin coneixement de l'existència d'un cadàver o restes d'animals als
espais públics o privats, de concurrència pública, ho hauran de comunicar a les
oficines municipals, facilitant-ne les dades necessàries per a la seva localització i
recollida, de forma immediata.

La ubicació de cementiris d'animals, si s'escau, es regirà per la normativa europea,
estatal o autonòmica d'aplicació.

Article 34.- L' Ajuntament és el responsable de la retirada dels animals ferits o malalts als
espais públics o privats, de concurrència pública en les millors condicions possibles de
transport i tracte i derivats a un centre veterinari. Un facultatiu veterinari decidirà les
actuacions pertinents: curar-lo o sacrificar-lo, si no queda altra opció per evitar el seu
sofriment i agonia.

Els animals ferits o malalts passaran a ser tutelats per I' Ajuntament o associació amb qui
tingui conveni signat. per difondre la seva recollida i intentar trobar-ne el propietari. Si
no es pot trobar el propietari de l'animal aquest quedarà subjecte al que es

desenvolupa al capítol V d'aquesta ordenança.

L' Ajuntament establirà un servei d'assistència permanent a la via i als espais públics
dirigit al salvament i atenció sanitària urgent dels animals ferits o malalts.

CAPíTOL X

Vigilància i inspecció

Article 35.- Correspon a I' Ajuntament de Puigpunyent:

Divulgar, juntament amb les entitats defensores i col·laboradores, campanyes
divulgadores i informatives del contingut d'aquesta normativa per als cursos escolars i
per a la població en general.

Confeccionar i mantenir al dia el cens municipal d'animals de companyia del
municipi.

Recollir, custodiar, esterilitzar, identificar i derivar a través de l'adopció de particulars o
de centres, refugis o associacions de protecció animal sense ànim de lucre, els animals
vagabunds, abandonats o donats pels seus propietaris d'acord amb la present
ordenança.

Albergar a aquests animals, sempre dins el terme municipal de Puigpunyent, durant els
períodes de temps mínims establerts a la present i d'acord amb la infraestructura i
condicions detallades al capítol III d'aquesta ordenança. Si les lnstollocions no estan
en condicions o plenes es podran derivar a altres llocs on hi hagi conveni de
col·laboració.
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Promoure i subvencionar campanyes de conscienciació sobre els drets dels animals,
sobre el deure de complir la normativa existent respecte a les vacunacions, cens i

identificació d'animals i sobre la conveniència de la seva esterilització. Aquestes
campanyes es poden dur a terme en col ·Iaboració amb associacions protectores i per
a la defensa dels animals sense ànim de lucre i legalment constituïdes.

Promoure i subvencionar cursos d' educació per als propietaris de cans.

Promoure i subvencionar cursos d'educació per als mestres d'escola i per les Autoritats

Municipals.

Per facilitar el control de natalitat i fomentar la funció socials dels animals de

companyia, I' Ajuntament podrà atorgar subvencions, en funció de la capacitat
econòmica dels propietaris, per a la seva castració i vacunació.

Vigilar perquè es compleixin tots els termes d'aquesta ordenança municipal posant
especial cura en el compliment dels drets dels animals. Les actuacions del servei

d'inspecció i vigilància es faran sense la necessitat d'una denúncia prèvia.

Ordenar a la Policia Local la intervenció d'ofici en els casos d'infracció evident.

Tramitar i. en el seu cas, resoldre els corresponents expedients sancionadors per
infraccions a aquesta ordenança municipal.

Article 36.- A efectes d'aquesta ordenança, tindran la consideració d'associacions

per a la protecció i defensa dels animals aquelles que estiguin legalment constituïdes,
sense ànim de lucre i tinguin com a finalitat la protecció i defensa dels animals.

Les associacions per a la protecció i defensa dels animals que reuneixin aquests
requisits podran obtenir el títol d'entitats col·laboradores de I' Ajuntament de

Puigpunyent i signar, amb aquest fi. un conveni de col ·Iaboració i gestió per al

compliment de la present ordenança i dels drets dels animals.

L' Ajuntament de Puigpunyent podrà convenir amb les entitats col·laboradores la
realització de diferents funcions que es detallaran en el document de signatura del
conveni. sempre dins el marc del terme municipal i respectant els temps mínims
d'estada dels animals al nostre municipi.

Els agents de l'autoritat prestaran la seva col·laboració a les entitats col·laboradores

per a les gestions que tinguin relació amb el compliment d'aquesta ordenança
municipal.

L' Ajuntament de Puigpunyent podrà establir ajudes econòmiques per a les seves

entitats col·laboradores prèvia presentació d'aquestes d'una memòria amb el

corresponent estudi econòmic-financer on s'especifiquin les activitats a finançar i les
diferents fonts de recursos.

L' Ajuntament ha de destinar els ingressos procedents de les sancions per infraccions

d'aquesta normativa a actuacions que tinguin per objecte el foment de la protecció
del animals.
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CAPíTOL XI

Infraccions i sancions

Article 37.- Les accions i/o les omissions que infringeixin la present ordenança i la seva
normativa complementària i I' expressada a la Llei 1/1992 de 8 d' abril de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà de la CAlB, generen responsabilitat de naturalesa
administrativa, sense prejudici de l'exigible a la via penal. civil o d'un altre ordre en què
puguin incórrer.

Si es denúncia una infracció envers un animal i aquest desapareix, es sancionarà al
propietari del lloc on estava l'animal per un import igual al doble de l'import màxim
establert a la sanció denunciada.

Article 38.- Les infraccions a què es refereix el present'títol es classifiquen en lleus, greus
i molt greus.

Article 39.- Seran infraccions lleus les següents:

a) La circulació per la via pública i propietats privades alienes al propietari sense
la seva autorització, de cans que no vagin acompanyats i conduïts per una

persona i sota la seva responsabilitat.

b) Embrutar amb els excrements dels animals les voravies, vies urbanes i espais
públics, i quaisevoilloc destinat al trànsit de vianants.

e) La possessió d'un ca sense micro-xip d'identificació.

d) La possessió d'un ca no censat.

e) La possessió d'un ca potencialment perillós sense registrar al Registre d'animals
potencialment perillosos.

f) L'incompliment per part del propietari d'un animal de l'establert a la present
ordenança al capítol IV, article 13 referent a la circulació dels animals de
companyia,

g) L'incompliment de qualsevol norma o prescripció assenyalada en aquesta
ordenança que no estigui qualificada de greu o molt greu.

Article 40.- Seran infraccions greus:

o) La circulació per la via pública i propietats privades alienes al propietari
sense la seva autorització de cans potencialment perillosos que no vagin
acompanyats i conduïts per una persona adulta mitjançant cadena,
corretja o cordó resistent i morrió si fos necessari o tingués antecedents de
comportament agressiu.
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b) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts a l'article 8
de la Llei 1/1992 de la CAlB

c) Obligar els animals a treballar o produir en cas de malaltia o desnutrició, o

sobre-explotar-los de manera que es pugui posar en periliia seva salut.
d) El subministrament de substàncies no permeses als animals.
e) L'abandonament no reiterat d'un animal.
f) L'exposició d'animals amb malaltia no contagiosa, tret que aquest extrem

fos desconegut pel venedor en el moment de la transacció.
g) La venda a laboratoris, clíniques ô altres establiments per a

experimentació, sense l'autorització de l'administració competent.
h) La venda ambulant d'animals fora dels mercats i les fires legalitzades.
i) La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris pertinents.
j) La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol altra

forma de transmissió d'animals, l'espècie dels quals estigui inclosa en els
apèndixs II i III de les CITES o C2 de la legislació comunitària sobre la
mateixa convenció, sense els permisos d'importació que correspongui.

k) La tinença d'animals salvatges que no s'cooptin a la captivitat.
I) L'ús d'estris o ginys destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals

com diu I'ordenaça o tenir-los en condicions prohibides.
m) L'incompliment dels art. 10,11 i 12.

Article 41.- Seran infraccions molt greus:

1- L' esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions
físiques o psíquiques de qualsevol tipus, sobretot aquelles que
produeixen lesions de qualsevol tipus a l'animal i el sacrifici d'animals
sense control facultatiu veterinari o en contra del que estableix aquesta
ordenança.

2- L'abandonament reiterat d'un animal.
3- L'exposició d'animals amb malaltia contagiosa, tret que fos

in detectable en el moment de la transacció.
4- La celebració d'espectacles de bregues entre animals o d'animals amb

les persones.
5- L'ús d'animals en tot tipus de festes o espectacles en què aquests

puguin ésser objecte de dany, sofriment físics o psíquics, tractaments
anti-naturals, maltractaments, persecucions, burles o en els quals es

pugui ferir la sensibilitat de l'espectador i ser anti-educatiu per als
infants.

6- La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol altra
forma de transmissió d'animals o de les seves parts o derivats, l'espècie
dels quals estigui inclosa a l'apèndix I de la CITES o CI de la legislació
comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos
d'importació que corresponguin.

7- L'alliberament al medi d'espècies no autòctones que suposen un perill
per a l'ecosistema i la fauna i flora autòctones.

8- L'incompliment dels art. 31 i 32.
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Article 42.- Les infraccions comeses contra els preceptes de la present ordenança i de
la Llei 1/92 de 8 d'abril de la CAlB, seran sancionades de la següent forma, segons el
que s'estipula a la esmentada Llei i reglament que la desenvolupa:

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 60 a 300 euros.

- Les infraccions regulades a l'article 39 punt a) i b) la sanció serà de 60 euros.

a) La circulació per la via pública i propietots privades alienes al propietari
sense la seva autorització, de cans que no vagin acompanyats i conduïts per
una persona i sota la seva responsabilitat.

En el cas dels propietaris que venguin a recollir l'animal al recinte
municipal, a més de la sanció lleu, haurà d'abonar 5,00 euros per dia passat en

concepte de manteniment, i si escau els serveis veterinaris rebuts.

b) Embrutar amb els excrements dels animals les voravies, vies urbanes i
espais públics, i quaisevoilloc destinat al trànsit de vianants.

- Les infraccions regulades a l'article 39 punt e) la sanció serà de 240,00 euros.

e) La possessió d'un ca potencialment perillós sense registrar al Registre
d' animals potencialment perillosos.

- Les infraccions regulades a l'article 39 punt e), d), f), g) i h) la sanció serà de
90,00 euros.

e) La possessió d'un ca sense micro-xip d'identificació.

d) La possessió d'un ca no censat.

f) L'incompliment per part del propietari d'un animal de l'establert a la
present ordenança al capítol III, article 12, punts 1, 2, 3 i 4 referent a la tinença i
allotjament dels animals de companyia.

g) L'incompliment per part del propietari d'un animal de l'establert a la
present ordenança al capítol IV, article 13 referent a la circulació dels animals
de companyia,

h) L'incompliment de qualsevol norma o prescripció assenyalada en

aquesta ordenança que no estigui qualificada de greu o molt greu.

b) Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 300,01 a 1.500 euros.

- Les infraccions regulades a l'article 40 punt b), d), f), h) i i) la sanció serà de
310,00 euros.

b) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts a

I' article 8 de la Llei 1/1992 de la CAlB

d) El subministrament de substàncies no permeses als animals.

f) L'exposició d'animals amb malaltia no contagiosa, tret que aquest
extrem fos desconegut pel venedor en el moment de la transacció.
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g) La venda ambulant d'animals fora dels mercats i les fires legalitzades.

h) La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris

pertinents.
i) L'incompliment dels art. 10,11 i 12.

- Les infraccions regulades a l'article 40 punt a), e), e), g), D, k) i I) la sanció serà
de 500,00 euros.

-

a) La circulació per la via pública i propietats privades alienes al

propietari sense la seva autorització de cans potencialment perillosos
que no vagin acompanyats i conduïts per una persona adulta

mitjançant cadena, corretja o cordó resistent i morrió si fos necessari o

tingués antecedents de comportament agressiu.

e) Obligar els animals a treballar o produir en cas de malaltia o

desnutrició, o sobre-explotar-los de manera que es pugui posar en perill
la seva salut.

e) L'abandonament no reiterat d'un animal.

g) La venda a laboratoris, clíniques o altres establiments per a

experimentació, sense l'autorització de l'administració competent.

D La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol
altra forma de transmissió d'animals, l'espècie dels quals estigui inclosa
en els apèndixs II i III de les CITES o C2 de la legislació comunitària sobre
la mateixa convenció, sense els permisos d'importació que
correspongui.

k) La tinença d'animals salvatges que no s'adaptin a la captivitat.

I) L'ús d'estris o ginys destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals
com diu I'ordenaça o tenir-los en condicions prohibides.

e) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 15.000
euros. La imposició d'una multa per falta molt greu comportarà la confiscació
immediata dels animals objecte de la infracció i d'altres en possessió de l'infractor. Es

podrà estudiar la possibilitat que l'infractor faci cursos de reciclatge o que se'l pugui
inhabilitar per a la possessió d'animals.

- Les infraccions regulades a l'article 41 punt a), b) i e) la sanció serà de

1.500,00 euros.

a) L'esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions
físiques o psíquiques de qualsevol tipus, sobretot aquelles que produeixen
lesions de qualsevol tipus a l'animal i el sacrifici d'animals sense control
facultatiu veterinari o en contra del que estableix aquesta ordenança.

b) L'abandonament reiterat d'un animal.

e) L'exposició d'animals amb malaltia contagiosa, tret que fos indetectable
en el moment de la transacció.
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d) L'incompliment dels art. 31 i 32.
- Les infraccions regulades a l'article 41 punt d), e), f) i g) la sanció serà de

2.100,00 euros.

d) La celebració d'espectacles de bregues entre animals o d'animals amb
les persones.

e) L'ús d'animals en tot tipus de festes o espectacles en què aquests
puguin ésser objecte de dany, sofriment físics o psíquics, tractaments anti
naturals, maltractaments, burles o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de
l'espectador i ser anti-educatiu per als infants.

f)La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol altra
forma de transmissió d'animals o de les seves parts o derivats, l'espècie dels

quals estigui inclosa a l'apèndix I de la CITES o CI de la legislació
comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos d'importació
que corresponguin.

g) L'alliberament al medi d'espècies no autòctones que suposen un perill
per a l'ecosistema i la fauna i flora autòctones.

Article 43.- Els establiments que cometin infraccions de forma reiterada podran ser

objecte del tancament temporal o definitiu segons les lleis i normatives vigents.

Article 44.- La imposició de sancions correspon al batlle en el cas de les lleus i greus i al

ple de l'ajuntament les molt greus.

Article 45.- Les conductes susceptibles de sanció administrativa, una vegada
tipificada, i si són objecte de sanció o multa, es graduaran segons els criteris següents:

La transcendència social i el prejudici causat per la infracció comesa.

L'ànim de lucre iI·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.

La reiteració. Hi haurà reiteració quan hi hagi dues resolucions fermes per fets
de la mateixa naturalesa en el període de dos anys, o tres de distinta
naturalesa en el mateix període.

Article 46.- La imposició de qualsevol sanció prevista per la present ordenança no

exclou la responsabilitat civil i penal i la eventual indemnització del mals i prejudicis
que li puguin correspondre a l'infractor.

Article 47.- Per imposar les sancions previstes per la present ordenança així com per la
Llei de protecció dels animals 1/92 de 8 d'abril de la CAlB caldrà seguir el procediment
sancionador regulat per la Llei de Procediment administratiu i pel Decret 14/1994 de 10
de febrer de l'administració de la CAlB, en quan a la prescripció de les infraccions i
sancions s'estarà al que disposa l'article 132.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
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Article 48.- L'administració local podrà retirar els animals sempre que hi hagi indicis
d'infracció de les disposicions de la present ordenança amb caràcter preventiu,
mentre no es resolgui l'expedient sancionador que correspongui.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- Tot el que no es preveu en la present ordenança s'ajustarà al que disposa la
Llei 1/1992 de 8 d'abril de la CAlB i al seu reglament com també a tota legislació i
normativa de rang superior existents i les que es puguin legislar posteriorment.

Segona.- Queden derogades totes quantes normes municipals d'igualo d'inferior rang
s'oposin a la present ordenança.

Tercera.- D'acord amb l'article 102 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim Local de
les Illes Balears i l'article 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del

règim local, aquesta Ordenança entrarà en vigor, una vegada sigui aprovada
definitivament per la corporació a partir de la data que es publiqui el seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB) i sempre que
hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la llei reguladora de les bases del
règim locol."

Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels membres de dret i presents, s'acorda

aprovar la proposta abans transcrita.

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:
Les puntualitzacions del Partit Popular s'han contemplat, així com, part de les

al·legacions formulades per la Plataforma Balear, respecte a aquelles que no suposen
una nova regulació del texte que s'aprova definitivament, ja que la seva estimació
suposaria una modificació de l'ordenança inicialment aprovada.
Respecte a les al·legacions formulades per la Sra. Margalida Sureda Moranta, s'ha
inclòs dins el capítol de circulació d'animals de companyia, deixant entreveure que es

permet l'accès d'animals sempre que el regidor competent ho autoritzi.
S' afegit el paràgraf respecte al transport en el sentit suggerit per part del grup polític
municipal PP.
Per part del Portaveu del grup polític municipal PSOE es demana si un circ és un espai
cultural tancat?
Per part del regidor de Sanitat es respon que segons quines coses es facin no es

permetran amb l'ordenança, sempre estem parlant d'animals de companyia.

4T)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN ORDINÀRIES CELEBRADES ELS DIES 23 DE SETEMBRE I
30 DE SETEMBRE DE 2009.

Per part del Sr. Batie es dona compte de les sessions celebrades per la Junta de
Govern Local en data 23 i 30 de setembre de 2009, no es formulen preguntes al
respecte.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 490/2009 AL 529/2009 AMB DOS INCLOSOS.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte al decret

CI Sa Travessia, 37 c.r. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971614455, Fax: 971614401 E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net
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número 499 per quin motiu s'han reflectit les dietes dels regidors i no surt na Margalida
Morey.
Per part del Sr. Batie es respon que pel seu règim de dedicació no té dret a

assistències.
Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana respecte al decret
número 497 respecte a un pagament a l'empresa anomenada SIERRA DE
TRAMUNTANA S.L pou de Son Puig.
Per part del Sr. Batie es respon que s' ha obert un camí per dur gasoil , fer lectures, i es
troben pendent de veure si això es pot incloure al Consorci d'aigües però mentres
s'havia d'abonar la factura.

5è) TORN D'URGÈNCIA
No se formula

6è) PRECS I PREGU NTES

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta si es pot fer una

traducció al castellà de l'ordenança municipal que s'ha aprovat respecte a la tinença
d'animals de companyia, ja que hi ha extrangers que han demanat això per tal de
poder entendre el contingut.

Per part de la Regidora de Medi Ambient, i Portaveu del grup polític municipal PI es

respon que això suposaria crear un precedent i fa un prec per tal de què no s'admeti
aquest prec formulat pel Portaveu del grup polític municipal PP.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es respon que això és anar contra la
llei, ja que és obligatori.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PSOE es manifesta que per què el BOIB
publica en català?

Per part del Sr. Batie es dona la paraula a la Secretària de la Corporació la qual
manifesta que l'obligació és publicar en català i hi ha Ajuntaments que publiquen de
forma bilingüe, essent la minoria els que nomès publiquen en castellà, la qual cosa el
BOIB posa inconvenients.

Per part del Regidor de Sanitat es respon que es donarà una màxima difusió establint
se contactes amb associacions, es farà un resum i com a campanya informativa ho
farà arribar a tots els sectors.

Per part de la Portaveu del grup polític municipal PI es manifesta que recollir quatre
punts de la campanya en castellà és injust per a la resta d'ordenances, el millor seria
cercar una sol lució intermitja, s'haurien d'editar totes les ordenances bilingues però
per això no tenim capacitat.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que es faran arribar
aquestes explicacions a la gent que els hi ha demanat el que han pregat.

Per part del Sr. Batie es manifesta que l' Ajuntament complirà la legalitat i actuarà com

pertoqui, però ara no es pot respondre ja que hi ha dos regidors que demanen dues
coses completament distintes i s'ha d'estodiar per veure el que correspon fer.

CI Sa Travessia, 37 c.r. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971614455, Fax: 971 614401 E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net
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I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió, quan són les vint-i-una
hores, i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi Secretària- Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL

A�STRO

CI Sa Travessia, 37 e.e. 07194 PUIGPUNYENT
Telèfon: 971 614455, Fax: 971 614401 E-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-QUATRE DE NOVEMBRE DE DOS MIL
NOU.

Núm. de la Sessió:
Dio: 24 de novembre de 2009.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 21 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sra. Joan FERRÀ MARTOREll, Batie
Sr. Miquel RAMON MATAS
Sr. Jaume PUJOL VICH
Sra. Margalida S. SUREDA MORANTA
Sr. Antoni MARí ENSENYAT
Sra. Margalida M. MOREY MATAS
Sra. Petra M. V ALERO GONZALEZ
Sr. Antonio DEUDERO MA YANS
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora Municipal

ORDRE DEL DIA:

PART DISPOSITIVA

lr) SECRETARIA:

1 r/l r) APROVACiÓ DE l' ACTA EN ESBORRANY DE lA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
DATA 29 D'OCTUBRE DE 2009

2N) BATLIA:

2N/1 R.-APROVACIÓ DEL PACTE DE BATlES

2N/2N.- MOCiÓ QUE SUBSCRIUEN El GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, El GRUP MUNICIPAL
PARTIT INDEPENDENT I El GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR AMB MOTIU DEL 25 DE
NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA lA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

2N/3R.-ADHESIÓ DE l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT A lA SOL ·LlCITUD Al GOVERN DE
l' ESTAT ESPANYOL PEL QUE ELS BENS DECOMISSATS A SON BANY A SIGUIN DESTINATS
íNTEGRAMENT A l'ENTITAT PROJECTE HOME PER A lA PREVENCiÓ, EL TRACTAMENT I lA
REHABILITACiÓ DE DROGODEPENDÈNCIES A lES IllES BALEARS

3R) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE lA JUNTA DE GOVERN:
- SESSiÓ CELEBRADES EN DATA 9 D'OCTUBRE, 16 D'OCTUBRE, 22 D'OCTUBRE, 28
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D'OCTUBRE, 4 DE NOVEMBRE, I 5 DE NOVEMBRE DE 20009

DECRETS DE BATLIA DES DEL 529/2009 AL 581/2009 AMB DOS INCLOSOS

4T) DACiÓ COMPTE DONACiÓ A FAVOR DELS SERVEIS SOCIALS DE l'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT PER PART DE lA SRA. PAMELA MUSGROVE DAWSON HALL EN NOM DEL SR.
JEREMY DAWSON

5È)TORN D'URGÈNCIA

6È) PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ:

1 R) SECRETARIA:

lR/1R) APROVACiÓ DE l'ACTA EN ESBORRANY DE lA �ESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
DATA 29 D'OCTUBRE DE 2009

Pel Batie es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió ordinària
celebrada en data 27 d' octubre de 2009, i una vegada sotmès l' assumpte a votació i
per unanimitat dels membres presents i de dels membres de dret s'acorda aprovar
l'acta esmentada.

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que a l'apartat de
precs de l'acta aprovada queda reflectit que el grup polític municipal PP traslladaria
les explicacions que s'havien donat al plenari respecte a aquest tema, essent que el
que va dir és que es traslladaria a les per sones que li havien demanat la traducció al
castellà que això no era possible.

Feta l'anterior puntualització, es procedeix a la votació i posterior aprovació de l'acta
esmentada.

2N) BATLIA:

2N/l R.-APROVACIÓ DEL PACTE DE BATLES

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita en data 18 de
novembre de 2009, la qual transcrita literalment diu així:

"E19 de març de 2007, la UE va adoptar el paquet de mesures «Enerqio per a un món
que canvia», amb el qual es comprometia de manera unilateral a reduir les emissions
de C02 un 20% abans del 2020, com a resultat d'un augment del 20% de l'eficiència
energètica i una quota de120% de fonts d'energia renovables en el mix energètic com
a conseqüència de que el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic
hagués confirmat que el canvi climàtic és una realitat i que la utilització d'energia per
a activitats humanes n'és responsable en gran part. AI mateix temps el «Plo d'acció
sobre efi ciència energètica: realitzar el potencial» de la Unió Europea inclou com a
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prioritat la creació d'un Pacte entre Alcaldes.

Es per això que el Comitè de les Regions de la UE subratlla la necessitat de sumar les
forces locals i regionals, ja que la governança multi nivell és un instrument eficient per
potenciar l'eficàcia de les mesures que s'han de prendre contra el canvi climàtic, i per
tant promou la participació de les regions en el Pacte entre Alcaldes, disposats a seguir
les recomanacions de la Carta de Leipzig sobre Ciutats Europees Sostenibles, referents
a la necessitat de millorar l'eficiència energètica i coneixedors dels Compromisos
d' Aalborg a la base de molts esforços continus per -a la sostenibilitat urbana i dels
processos de l'Agenda 21 Local.

Així reconeixem que els governs locals i regionals comparteixen amb els governs
nacionals la responsabilitat de combatre l'escalfament global i s'hi han de

comprometre amb independència que també ho facin les altres parts implicades i que
les ciutats són responsables directes o indirectes (a través dels productes i serveis
utilitzats pels seus habitants) de més de la meitat de les emissions de gasos d'efecte
hivernacle derivades de la utilització d'energia relacionada amb l'activitat humana.

Atès que el compromís de la UE de reduir les emissions només podrà assolir-se si els

grups d'interès locals, els ciutadans i les seves agrupacions el comparteixen i que els

governs locals i regionals, en constituir la unitat administrativa més propera al ciutadà,
han de prendre la iniciativa i donar exemple.

A tès que moltes de les mesures necessàries per afrontar el canvi climàtic, relacionades
amb la demanda energètica i les fonts d'energia renovables, entren en l'àmbit de les

competències dels governs locals o bé no podrien dur-se a terme sense el suport polític
dels governs locals i que les mesures descentralitzades eficaces en l'àmbit local poden
ajudar els Estats membres de la UE a complir els compromisos de reducció de l'emissió
de gasos d'efecte hivernacle, així com que els governs locals i regionals de tot Europa
estan reduint els contaminants que provoquen l'escalfament global mitjançant
programes d'eficiència energètica, incloent-hi la mobilitat urbana sostenible, i el
foment de les fonts d'energia renovables;

Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa d' Assumptes Generals, es proposa
al Pel de la Corporació que prengui el següent

ACORD:

PRIMER: l'adhesió de I' Ajuntament de Puigpunyent al Pacte de Baties amb el següent
contingut:

Superar els objectius establerts per la UE per al 2020, reduint les emissions de
C02 als nostres territoris respectius com a minim el 20%, mitjançant la

implementació d'un Pla d'acció per a l'energia sostenible, als sectors
d'activitat en què tinguem competències.
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El compromís i el pla d'acció es ratificaran a través dels nostres procediments
respectius.

Preparar un inventari de les emissions que pugui servir com a línia de referència
com a fonament del Pla d'acció per a l'energia sostenible.

Lliurar el Pla d'acció per a l'energia sostenible durant l'any següent a l'adhesió
formal de cadascú de nosaltres al Pacte entre Alcaldes.

Adaptar les estructures de les ciutats, incloent-hi l'assignació de recursos

humans suficients, per emprendre les mesures necessàries.

Mobilitzar la societat civil de les nostres àrees geogràfiques perquè participi en

el desenvolupament del pla d'acció, esbossant les polítiques i mesures

necessàries per implementar i assolir els objeçtius del pla. Cada territori haurà
de redactar un pla d'acció i lliurar-lo al Secretariat del Pacte durant l'any
següent a l'adhesió al Pacte.

Lliurar un informe d'implementació, com a mínim un cop cada dos anys a partir
del lliurament del pla d'acció, per avaluar-ne, supervisor-ne i verificor-ne el

compliment.

Compartir la nostra experiència i saber fer amb altres unitats territorials.

Organitzar jornades dedicades a l' energia o al pacte entre ciutats, en

cooperació amb la Comissió Europea i altres grups d'interès, per tal que els
ciutadans puguin beneficlor-se directament de les oportunitats i dels

avantatges que ofereix un ús més intelliqent de l'energia, a més d'informar
amb regularitat els mitjans de comunicació locals sobre els progressos del pla
d'acció.

Assistir i fer aportacions a la Conferència d'Alcaldes per una Europa amb

Energies Sostenibles de la UE que se celebra anualment.

Difondre el missatge del Pacte als fòrums adequats L concretament, animar
altres alcaldes a afegir-s'hi.

Acceptar l'acabament de la nostra pertinença al Pacte, després de rebre una

comunicació prèvia per escrit del Secretariat, en qualsevol dels supòsits
següents:

a) no lliurar el Pla d'acció per a l'energia sostenible durant l'any següent a

l'adhesió formal al Pacte;
b) no complir l'objectiu global de reducció de C02 establert al pla

d'acció per no haver-lo implementat per haver-lo implementat de
manera insuficient;
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cl no lliurar un informe en dos períodes successius.

SEGON: El suport de I' Ajuntament de Puigpunyent a la Comissió Europea i Comitè de
les Regions en els següents aspectes:

La decisió de la Comissió Europea d'implementar i finançar amb el seu

pressupost una estructura de suport tècnic i prornocionol. en la qual s'inclogui
la implementació d'instruments d'avaluació_ i supervisió, mecanismes per
facilitar la compartició de saber fer entre territoris i instruments per facilitar la
duplicació i multiplicació de mesures eficaces.

La funció de la Comissió Europea d'assumir la coordinació de la Conferència
d' Alcaldes per una Europa amb Energies Sostenibles de la UEo

La intenció declarada de la Comissió Europea de facilitar l'intercanvi
d' experiències entre les unitats territorials .portlclponts. així com que es

proporcionin directrius i exemples de referència perquè es puguin implementar,
i la vinculació amb les activitats i xarxes existents que donen suport a la feina
dels governs locals en l'àmbit de la protecció climàtica. Els exemples de
referència haurien de convertir-se en part integrant d'aquest Pacte, que
s'estipularia als annexos.

El suport donat per la Comissió Europea al reconeixement i la visibilitat pública
de les ciutats participants en el Pacte a través de la utilització d'un logotip
exclusiu per al projecte d'una Europa amb Energies Sostenibles i la promoció
d'aquest projecte mitjançant els instruments de comunicació de la Comissió.

El ferm suport del Comitè de les Regions al Pacte i als seus objectius, en

representació de les autoritats locals i regionals de la UEo

L'ajuda que els Estats membres, regions, províncies, ciutats mentores i altres
estructures institucionals que donen suport al Pacte ofereixen als municipis més
petits per tal que puguin complir les condiciones establertes en aquest Pacte.

TERCER.- La solflcltud de I' Ajuntament de Puigpunyent referent a:

Que la Comissió Europea i les administracions nacionals estableixin programes
de cooperació i estructures de suport coherents que ajudin els signataris a

implementar els plans d'acció per a l'energia sostenible.

Que la Comissió Europea i les administracions nacionals considerin les activitats
del Pacte com a prioritats dels seus programes respectius de suport i informin les
ciutats i les facin participar en la preparació de polítiques i programes de
finançament que afectin l'àmbit local en el marc dels seus objectius.
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Que la Comissió Europea negocii amb els agents financers per establir facilitats
de finançament dirigides a afavorir la realització de les tasques incloses en els
plans d'acció.

Que les administracions nacionals facin participar els governs locals i regionals
en la preparació i implementació dels plans d' acció nacionals per a

l'eficiència energètica i dels plans d'acció nacionals per a les fonts d'energia
renovables.
Que la Comissió Europea i les administracions nacionals donin suport a la
implementació dels nostres plans d'acció per a l'energia sostenible de manera

coherent amb els principis, normes i modalitats ja acordats, i els que les parts
puguin acordar per al futur a escala mundial, en particular dins de la
Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC). La
nostra implicació activa en la reducció de les emissions de C02 també podria
tenir com a resultat un objectiu global més ambiciós.

QUART.- Encoratjar els altres governs locals i regionals a afegir-se a la iniciativa del
pacte entre alcaldes i animem els altres grups d'interès rellevants a formalitzar la seva

contribució al pacte.
"

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

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr .. Balte es manifesta que es tracta de fer el protocol que s'ha explicat i la
ce a través de la c energia posa els medis adients, i hi haurà mitjans per finançar això.

Per part de la Regidora de Cultura es demana a què es refereix amb el: 20% ?

Per part del Sr. Batie es respon que la primera passa es fer inventari d'emissions d'ara i
e120% pot suposar a l'any 2020 més, això es una correcció tècnica que segur que s'ha
tingut en compte per valorar

Per part de la Regidora de Medi Ambient es demana si aquesta acció de pacte de
baties com casa amb el Projecte d' Agenda Local 21 Municipal?

Per part del Sr. Batie es respon que no creu que s'hagin de duplicar els dos plans es

suposa que s'han d'integrar, dins el marc d'agenda local 21 hem d'integrar aquest
projecte

Per part de la Regidora de Cultura es manifesta que el 20% ho hem de tenir clar jo que
és un límit a complir.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que hem d'anar més que un 20%, hem fet
passes en aquesta direcció.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que és una passa
endavant que el municipi ja ho dugui en marxa i es bo que es tingui l'eina d'agenda
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local 21, i el 20% es un marge que es pot complir, el grup polític PP ho impulsa a

ajuntaments on governa, i per tant votarem a favor d'aquesta proposta.

Per part de .lo Regidora de Cultura es manifesta que a més de votar a favor s'ha de
dur a terme ja que de cada vegada hi ha més cotxes.

Per part del Portaveu del grup polític municipal es manifesta que es podria penjar
l'acord a la pàgina web.

Per part del Sr. Batie es respon que l' hem de donar molta publicitat i demanar l' ajuda
tècnica.

Per part de la Regidora de Mediambient es demana quan s'adjudicaran partides dins
la Comunitat Europea en aquest sentit?

'Per part del Sr. Batie ja s'estan fent.

Per part del Sr. Batie es demana que aquest acord es comuniqui a la direcció general
d'energia de Govern de les Illes Balears.

2N/2N.- MOCiÓ QUE SUBSCRIUEN EL GRUP POLíTIC MUNICIPAL SOCIALISTA ,EL GRUP
POLíTIC MUNICIPAL PARTIT POPULAR, EL GRUP POLíTIC MUNICIPAL PARTIT INDEPENDENT
AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE.

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita pels grups polítics
municipals de l' Ajuntament de Puigpunyent, la qual transcrita literalment diu així:

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita pels grups polítics
municipals de l' Ajuntament de Puigpunyent, la qual transcrita literalment diu així:

"Davant la commemoració, un any més, del 25 de novembre, Dia internacional contra

la violència cap a les dones, des del PSOE volem traslladar a la ciutadania que el

compromís adquirit amb la lluita per la igualtat de gènere, i I'erradicació de la

violència masclista segueix vigent i més forta que mai.

La Llei Integral de Mesures Urgents contra la Violència de Gènere, a punt de complir
cinc anys, a més d'atorgar drets d'assistència social integral a les dones víctimes, ha
aconseguit sensibilitzar contra aquests crims, calant cada vegada més en la societat
reforçant la figura de respecte i dignitat que han obtingut les dones víctimes de
violència de gènere aillarg d'aquests anys.

Hem estat capaces de col·locar en primera línia de l'agenda política el problema de
la violència de gènere, convertint-se en una qüestió social de primer ordre. Les dones
confien més en les institucions i denuncien cada vegada més.
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Però, com tota Llei que va néixer per a ser eficaç, ha de tenir un llarg recorregut i ha
de ser perfeccionada a la vista de les dades que ens mostrin els resultats de la seva

aplicació.

És preocupant que la nostra comunitat sigui una de les comunitats amb més
prevalença de la violència sexista, amb uns indicadors que mostren, que aquest patró
es reprodueix entre la joventut. Malauradament, hem de recordar a na Shezhana
Blagoeva, assassinada pel seu company el 12 d'octubre.

La socialització en valors de la igualtat de gènere és fonamental, i s'han d'implicar
totes les institucions.

Per tot l'abans esmentat, els grups polítics municipals PSOE, PI que integren
I' Ajuntament de Puigpunyent adopten el següent:

ACORD:

PRIMER.- impulsar /continuar impulsant els plans d'igualtat municipals amb línies
específiques per prevenir i actuar en els casos de la violència de gènere així com

elaborar un protocol específic a I' Ajuntament, en coordinació amb les altres
administracions competents, per millorar l'eficàcia i eficiència dels recursos existents.

SEGON.- Intensificar la feina de sensibilització i prevenció, a través de campanyes
adreçades a la població general, i en especial entre el jovent.

TERCER.- fomentar campanyes de coeducació als centres educatius, en col ioboroció
amb les AMIPAS.

QUART.- Educar en la convivència pacifica i sense estereotips sexistes.

CINQUÈ.- Contribuir des de qualsevol àmbit, a eliminar imatges que poguessin
degradar a les dones, essent rigorosos en les campanyes de comunicació institucional,

emprant un llenguatge no sexista i imatges no estereotipades de les dones.

SISÈ.- Lluitar en unió per a, entre totes i tots els ciutadans, assolir eradicar la violència de
gènere de la nostra societat."

Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels membres de dret i presents s'acorda
aprovar la proposta abans transcrita.
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AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que es tracta d'una proposta amb molt de calat, hi
ha un protocol entre Administracions i amb Policia Municipal formada en aquest sentit.

Per part del Regidor de Benestar Social es manifesta que s'ha fet molta feina respecte
a aquest tema.

2N/3R.-ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT Á LA SOL -LICITUD AL GOVERN DE
L'ESTAT ESPANYOL PEL QUE ELS BENS DECOMISSATS A SON BANYA SIGUIN DESTINATS
íNTEGRAMENT A L'ENTITAT PROJECTE HOME PER A LA PREVENCiÓ, EL TRACTAMENT I LA
REHABILITACiÓ DE DROGODEPENDÈNCIES A LES ILLES BALEARS

Per part del Sr. Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita en data 18 de
novembre de 2009, la qual literalment transcrita diu així:

"El passat mes de setembre foren trobats i decomissats al Poblat de Son Banya un

gran nombre de bens en diners i joies provinents del narcotràfic. Els mitjans de
comunicació parlen d'uns 4.300.000 euros en efectiu, 8.000 dòlars i 7,5 kilograms de
joies. Es un fet que sens dubte posa de manifest, un altre cop, la greu problemàtica
que pateix la nostra societat i que ens ha de conduir, si més no, a reflexionar sobre la
idoneïtat i la suficiència de les mesures, els recursos i les iniciatives que les diferents
administracions duen a terme, tant en l'abordatge de la problemàtica, eradicació
del narcotràfic, com sobretot en la prevenció del consum, tractament i reinserció
social de persones amb problemàtiques de drogodependència.
Els bens decomissats a Son Banya estan tacats de la sang de moltes persones que hi
ha deixat la vida, la seva joventut i sobretot de patiment de les seves famílies. És per
tant una qüestió de justícia, que precisament aquest ben siguin destinats integrament
al tractament d'aquesta problemàtica al conjunt de les Illes Balears.

Projecte Home Balears, es una entitat de prestigi reconegut i amb una llarga
trajectòria, que treballa en la prevenció, el tractament i la rehabilitació de
drogodependències.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d' Assumptes Generals, es

proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent

ACORD:

PRIMER.- Reconèixer la tasca extraordinària que dur a terme Projecte Home a les Illes
Balears.

SEGON.- Sellicito al Govern de l'Estat Espanyol que els bens decomissats a Son Banya
siguin destinats íntegrament a l'entitat Projecte Home per a la prevenció, el tractament
i la rehabilitació de drogodependències a les Illes Balears.

TERCER.- Instar a tots els Ajuntaments de les Illes Balears que s'adhereixin a la sol·licitud.

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

AI debat previ es produeixen les següents intervencions
Per part del Sr. Batie es manifesta que es tracta d'una proposta formulada per un

Ajuntament adreçada a la FELIB i que aquesta l'ha fet extensiva, es tracta d'una
proposta difícil però necessària i justa, que per part de molts d'ajuntament s'està
aprovant.
Es tracta d'una proposta que s'ha d'enviar al Projecte Home, Delegació de Govern i
FELlB, perquè prenguin coneixement.

-

Per part del Regidor de Benestar Social es demana qui ho presenta?

Per part del Sr. Batie es respon que això surt de I' Ajuntament d' Esporles i és molt difícil
però no ha estat demanat per projecte home, aquest el que ha demanat es que doni
un euro per habitant per fer un edifici nou, i tots els ajuntaments varem estar d'acord,
però aquest tema, ho hem fet extensiu a través de la FELlB, ja que és just que els
doblers tornin a les famílies d'on ha sortit.

Per part del Regidor de Benestar Social es demana si aquesta associació és la única

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que és la més important i dona més garanties

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que si aquesta
proposta ha nascut d'altre ajuntament i es du endavant, nosaltres amb raó de més
essent el responsable del Projecte Home el Rector de la Parròquia de Puigpunyent,
hauríem de recolzar la proposta.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que amb el projecte home nosaltres com a

Ajuntament col·laborem amb ells, i sabem que l'eficiència de la utilització dels doblers
del projecte, per cada euros que gasta el projecte amb una persona l'administració
gasta quatre més.

Per part de la Regidora de Medi Ambient es demana si hi altres projectes a altres parts
de espanya?

Per part del Sr. Batie es respon que sí ja queés internacional

3R) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

3R/1 R) ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:
SESSiÓ CELEBRADES EN DATA 9 D'OCTUBRE, 16 D'OCTUBRE, 22 D'OCTUBRE, 28 D'OCTUBRE,
4 DE NOVEMBRE, I 5 DE NOVEMBRE DE 20009

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana en relació als acords
continguts a l'acta de la sessió celebrada en data 9 octubre de 2009:

Pel que fa a la recepció de les obres de Son Serralta, hi ha incidències?

Per part del Sr. Batie es respon que s'ha solventat sense cap defecte, hi ha petits
desperfectes (pedra moguda de marge, petita rajola rompuda ... ) coses que són tan
petites que les farà la brigada de manteniment municipal.
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Pel que fa a les obres adjudicades a COEXPOL, s'ha rebut qualque al·legació de la
primera empresa?

Per part del Sr. Batie es respon que no, El tècnic va fer un informe desfavorable i no
s'ha fet cap al·legació al respecte.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana en relació als acords
continguts a l'acta de la sessió celebrada en data 22 octubre de 2009:

Pel que fa a les obres dels vestuaris del camp de futbol:

Per part del Sr. Batie es respon que s'han adjudicat les obres i ja estan executant-se
per negociat sense publicitat urgent

Pel que fa a l'estimació de la petició formulada per l'entitat mercantil anomenada
DASVIDANIA S.L:
Per part del Sr. Batie es respon que s'ha accedit a demanar informe a Conselleria
d' Agricultura, sense perjudici de què I' hagin denegat.

4T) DACiÓ COMPTE DONACiÓ A FAVOR DELS SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT PER PART DE LA SRA. PAMELA MUSGROVE DAWSON HALL EN NOM DEL SR.
JEREMY DAWSON

Per part del Sr. Batie es dona una explicació del present assumpte el qual en síntesi es
tracta d' una veïna que va tenir el seu home amb una malaltia greu, i que agraïts pel
comportament dels serveis municipals de I' Ajuntament han destinat el doblers
recaptats al funeral per tal de fer una donació de 640 euros a I' Ajuntament per
millorar i comprar material necessari per què els serveis socials continuïn fent la seva

funció amb igual professionalitat.

Per part dels membres de la corporació municipal es fa un reconeixement a les
treballadores familiars d'aquest Ajuntament.

5È) TORN D'URGÈNCIA

Una vegada finalitzats els assumptes que formen part de l'ordre del dia, per part del Sr.
Batie s'interessa la inclusió de dos nous assumptes els quals tindrien cabuda al torn
d'urgència ja que no s'ha incorporat a l'ordre del dia d'aquesta sessió, malgrat els
mateixos hagin estat dictaminats favorablement per la Comissió Informativa
d' Assumptes Generals, essent indispensable procedir a la major brevetat possible a
concertar les operacions de crèdit indicades per tal de donar compliment a

l'abonament de les quantitats pendents de pagament que té aquest Ajuntament.

Sotmesa la urgència a votació i per unanimitat dels membres presents i de dret
s'acorda justificar la urgència dels assumptes esmentats, motiu pel qual es procedeix al
seu tractament.
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5È/1 R) SOL -LICITAR A QUATRE ENTITATS FINANCERES PER TAL DE QUÈ FORMULIN LES SEVES
PROPOSTES PER A LA CONCERTACiÓ D'UNA OPERACiÓ DE CRÈDIT PER IMPORT DE 120.000
EUROS PER COBRIR LES NECESSITATS TRANSITÒRIES DE TRESSORERIA.

Pel Sr. Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor d'Hisenda en
data 13 de novembre, la qual diu així:

"Atès que per dur a terme la renovació de la pòlissa existent de crèdit per import de
120.000 euros, per cobrir les necessitats transitòries de la tresoreria municipal és precís dur
a terme un expedient d'operació de crèdit.

Atès que per l'import de l'operació es tracta d'una competència que la Llei de Bases del
Règim Local atribueix a l'article 22, al Ple de la Corporació, i per la contradicció existent
entre el punt 22.1.m) i el punt 22.1.p) respecte a l'article 22.4 i 47.1.g) tots de la esmentada
Llei es troba adient que s'entengui com no delegable i que sigui adoptat l'acord
corresponent pel Ple de la Corporació.

Atès que s'ha seguit el procediment establert i s'ha dictaminat favorablement per part de
la Comissió Informativa d'Assumptes Generals celebrada en sessió extraordinària de data
16 de novembre de 2009,

Atès que per part de la Junta de Govern en sessió celebrada en data 18 de novembre
de 2009, es va adoptar aquest acord per unanimitat, en aplicació del que disposal'article 47.1.g) de la Llei de Bases del Règim Local es proposa al ple de la corporaciólocal que s' adopti el següent

ACORD:

PRIMER:- Aprovar l'expedient i sol iicitor a quatre entitats financeres que formulin les seves

propostes per a la concertació de la present operació de crèdit essent que les condicions
mínimes seran:

- import: 120.000 euros

Disposició: plena a la signatura de la pòlissa.
Termini: 1 any
Tipus de referència: euribor trimestral
Diferencial sobre el tipus de referència: el mínim possible
Quotes: constants d'amortització més interessos
Revisió: trimestral
Terminis de Pagament: mensuals
Intervenció de l'operació: fedatari públic municipal

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

Per part de la Secretària Interventora Municipal es dona una explicació respecte a la
competència del Ple de la Corporació per a l'adopció dels acords que s'interessen
una vegada analitzada la discrepància existent a l'article 22 i 47 de la Llei de Bases del
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Règim Local.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que des d'un principi volia explicar-lo al
plenari, però per tema de competències en principi corresponia a la junta de govern.

La primera operació de la pòlissa de 120.000 euros, es fa per tenir un doblers líquids
aquesta operació la renovem però no l'hem utilitzat enguany més d'un 50% però mai
es pot sabre el que hi pot passar.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que el regidor
d'hisenda ens va fer una explicació més detallada ,tenim un criteri molt clar i és que
avui en dia és habitual que les administracions ho tenen molt per mà, per tant ens

pareix dins la normalitat

5È/2N.- SOL -LICITAR A QUATRE ENTITATS FINANCERES PER TAL DE QUÈ FORMULIN lES
SEVES PROPOSTES PER A lA CONCERTACiÓ D'UNA OPERACiÓ DE CRÈDIT PER IMPORT DE
160.017,02 EUROS EUROS PER DONAR COMPLIMENT Al PAGAMENT DE lA PART NO
SUBVENCIONADA DE lES INVERSIONS PRESSUPOSTADES Al VIGENT PRESSUPOST
MUNICIPAL.

Pel Sr. Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor d' Hisenda en
data 13 de novembre, la qual diu així:

"Atès que per dur a terme la renovació de la pòlissa existent de crèdit per import de
160.017,02 euros, per garantir el pagament de les obligacions que té aquest Ajuntament
amb els contractistes que executen les obres pressupostades al vigent pressupost
municipal, en la quantia de la part no subvencionada per les distintes administracions de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que en cada cas pertoquen, essent precís dur
a terme un expedient d'operació de crèdit, al tractar-se d'una operació de crèdit a llarg
termini prevista al pressupost municipal vigent.

Atès que per l'import de l'operació es tracta d'una competència que la Llei de Bases del
Règim Local atribueix a l'article 22, al Ple de la Corporació, i per la contradicció existent
entre el punt 22.1.m) i el punt 22.1.p) respecte a l'article 22.4 i 47.1.g) tots de la esmentada
Llei es troba adient que s'entengui com no delegable i que sigui adoptat l'acord
corresponent pel Ple de la Corporació.

Atès que s'ha seguit el procediment establert i s'ha dictaminat favorablement per part de
la Comissió Informativa d' Assumptes Generals celebrada en sessió extraordinària de data
16 de novembre de 2009,

Atès que per part de la Junta de Govern en sessió celebrada en data 18 de novembre
de 2009, es va adoptar aquest acord per unanimitat, en aplicació del que disposa
l'article 47.1.g) de la Llei de Bases del Règim Local es proposa al ple de la corporació
local que s' adopti el següent

ACORD:
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PRIMER:- Aprovar l'expedient i sol íicitor a quatre entitats financeres que formulin les seves

propostes per a la concertació de la present operació de crèdit essent que les condicions
mínimes seran:

-Import: 160.017,02 euros

Disposició: plena a la signatura de la pòlissa.
Termini: 20 anys
Tipus de referència: euribor trimestral
Diferencial sobre el tipus de referència: el mínim possible
Quotes: constants d'amortització més interessos
Revisió: trimestral
Terminis de Pagament: mensuals

Intervenció de l'operació: fedatari públic municipal

Sotmès l'assumpte a votació i per majoria absoluta dels membres de dret s'acorda
aprovar la proposta abans transcrita, amb set· vots a favor corresponents als
representants dels grups polítics municipals PSOE (5) i PI (2), i dos vots en contra
corresponents als representants del grup polític municipal PP (2).

En el debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Regidor d'hisenda es manifesta que respecte a la segona pòlissa, és per
finançar la part de les inversions no subvencionables que es troben pressupostades,
complim els requisits que la llei ens exigeix, com que no hem pogut tancar el 2008 ho
hem fet en base al 2007, en aquest any l'estalvi és positiu, i no necessitem permís, si
s'hagués fet amb el 2008, haguessin demanat autorització però també l'haurien
aconseguir fàcil r ja que amb s'increment d'IBI de la revisió cadastral s'hauria
aconseguit aquesta autorització amb un pla econòmic financer.

Per part del Sr. Batie es manifesta que amb això financem obres importants
(poliesportiu, son serrolto. inversió elèctrica de l'escola, dotació de baixa i mitja tensió
de l'escola, escoleta etc ... ).

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que el problema es la
de demanar 160.000 euros, per les obres subvencionades, entenem que en aquest cas
si tenien previstes les subvencions i per tant s'hauria de tenir prevista la subvenció, no

comprenem que per aquest sentit s'hagi de fer un pòlissa ja que s'hauria de tenir
prevista per aquest motiu votarem en contra sense perjudici de què pensem que és
necessari.

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que ja estava pressupostat, per primera
vegada en aquest ajuntament està previst en el pressupost ja que son inversions
detallades al pressupost, i per tant és una suma exacta pressupostada, l'únic que hi ha
es que hi ha qualcunes que han costat més o menys per ò tenim un pressupost i sabien
el que ens havien de gastar.

Amb això vull dir que quan ho tinguem que si sobrés anirem a finançar els pluriannuals
que tenim finançats, per l'any que següent no demanar tant, però la veritat és que n o
hem arribat a filar tant prim.
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SI no es demana ara no es pot demanar.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP un segon detall s'han tingut en

compte les comptes del 2007, el deute en aquesta xifra si tinguessin en compte el 2008
pujarien de 170%

Per part del Regidor d'Hisenda, no perquè s'IBI va créixer i hem incorporat lo de
Galilea, però el que no complirien seria l'estalvi. les obres de l'any passat no varem
arribar i varem fer una neteja amb provisió d'insolvència i per tant no sortiria negatiu i
no compliríem requisit i hauríem de demanar permís amb un pla de viabilitat
econòmica. Quan es faci el pressupost veureu que les previsions es baixar les
despeses tinguem més ingressos.

5è) TORN D'URGÈNCIA
No se formula

6è) PRECS I PREGUNTES
No se formula

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió, quan són les vint-i-una
hores i trenta minuts r i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la
Secretària- Interventora de la Corporació Municipal. la qUIll cosa certifico.

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL An
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPALREUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-NOU DE DESEMBRE DE DOS MIL NOU.
Núm. de la Sessió:
Dia: 29 de desembre de 2009.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 21 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sra. Joan FERRÀ MARTORELL, Batie
Sr. Miquel RAMON MATAS
Sr. Jaume PUJOL VICH
Sra. Margalida S. SUREDA MORANTA
Sr. Antoni MARí ENSENYAT
Sra. Petra M. VALERO GONZALEZ
Sr. Antonio DEUDERO MA YANS
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ

Sr. Josep Ramon Marquès, Secretari-Interventor accidental.

Ha excusat la seva assistència la regidora Sra. Margalida Maria Morey Motos.

ORDRE DEL DIA:

PART DISPOSITIVA

lr) SECRETARIA:

lr/lr) APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA DEL MESANTERIOR

2N) BATLIA:

2N/l R.-RATIFICACIÓ CESSiÓ US INSTAL -LACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL

2N/2N.- MOCiÓ SOBRE LA PRESIDÈNCIA ESPANYOLA 2010

2N/3R.-RECURS CONTRIBUCIONS ESPECIALS

2N/4R.- CANVI PRESTACIÓ ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS

3R) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:
SESSiÓ CELEBRADES EN DATA 25 DE NOVEMBRE I 2 I 9 DE DESEMBRE

DECRETS DE BATLIA DES DEL 581/2009 AL 665/2009 AMB DOS INCLOSOS
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4R)TORN D'URGÈNCIA

5È) PRECS I PREGUNTES

desenvolupament de la sessió.

ORDRE DEL DIA:

PART DISPOSITIVA

lr) SECRETARIA:

1 rll r) APROVACiÓ DE L' ACT A EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ DEL MES ANTERIOR.
S'aprova per unanimitat l'esborrany de l'ada de la sessió del mes anterior amb la
puntualització del portaveu del partit popular que diu que en el punt 5é/2n, ell en capmoment va manifestar que pensaven que era necessària la contradació d'una pòlissade crèdit si no que s'haurien de tenir previst en el pressupost les despeses que s'han de
realitzar durant l'any.

2N) BATLIA:

2N/l R.-RATIFICACIÓ CESSiÓ US INSTAL 'LACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL

El Sr. Batie dóna compta del decret 664 de dia 21 de desembre que diu:

"Habiéndose recibido llamada telefónica del Consejo Superior de Deportes, relativa a
la nueva documentación que debe remitirse a dicho organismo a los efectos de
continuar con la tramitación del expediente de subvención para la reforma de los
vestuarios del Campo de Fútbol del Polideportivo de Puigpunyent, interesándose la
remisión de la cesión del uso de la instalación del Campo de Fútbol Municipal yvestuarios, durante un periodo mínimo de 10 años en favor de la Federación de Fútbol
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, previo acuerdo de utilización
conjunta.

Visto que al dio de la fecha este consistorio municipal no ha adoptado resolución o
acuerdo alguno al respecto, si bien, materialmente se ejecuta el mismo, ya que en la
actualidad se cede el uso de las instalaciones del Campo de Fútbol a dicha
Federación.

A tendiendo a la obligatoriedad formal de adoptar dicho acuerdo por parte de este
Ayuntamiento, y en uso de las facultades conferidas

RESUELVO:

PRIMERO.- Ceder el uso de la instalación del Campo de Fútbol Municipal y vestuarios,durante un periodo mínimo de 10 años en favor de la Federación de Fútbol de la
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Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, previo acuerdo de utilización conjunta.

SEGUNDO.- Incluir el presente asunto en la próxima sesión plenaria que se celebre a los
efectos de ratificar el presente decreto.

TERCERO.- Llevar a cabo la anotación que proceda en el libro inventario municipal de
bienes.

CUARTO.- Notificar el presente decreto a los interesados para su conocimiento y
efectos."

El Sr. Deudero si s'ha signat l'acord d'utilització conjunta de les instal iocions.

El Sr. Ferrà contesta que encara no s'ha signat aquest acord.

Per això, afegeix el portaveu del partit popular, que el, seu partit votarà en contra.

A continuació el Sr. Batie manifesta que retira aquest punt de l'ordre del dia i que es

proposarà a la Federació Balear de Fútbol la signatura d'un acord d'utilització
conjunta del camp de fútbol.

2N/2N.- MOCiÓ SOBRE LA PRESIDÈNCIA ESPANYOLA 2010

El Sr. Batie dóna compta de la següent moció:

"MOCIÓ SOBRE PRESIDÈNCIA ESPANYOLA DE LA UNiÓ EUROPEA 2010

Els Governs Locals protagonistes a la Presidència Espanyola de la Unió Europea

EXPOSICiÓ

AI complir-se els 25 anys de la firma del Tractat d'Adhesió d'Espanya i Portugal, el pròxim 1 de gener
s'iniciarà la quarta Presidència Espanyola de la Unió Europea. Per primera vegada la Presidència de la
Unió Europea es desenvoluparà en el marc d'un nou sistema de tres Presidències rotatòries, essent iniciat
aquest per Espanya i continuat per Bèlgica i Hongria.

El Tractat d'Adhesió d'Espanya a les Comunitats Europees, signat el 12 de juny de 1985 i que entrà en

vigor 1'1 de gener de 1986, fou per a molts i moltes de nosaltres el retorn a la causa comú europea i al
nostre espai vital comunitari.

En aquests més de vint anys, els avanços en el nostre país han estat importants, gràcies, sobre tota als
fons europeus, en especials els regionals i de cohesió que han permesos modernitzar i transformar la
nostra societat.

EI9 de maig de 1950, Robert Shuman, pronuncià un discurs que marcava el començament del procés de
la construcció europea i en el que es deia que "Europa es farà gràcies a les realitzacions concretes que
crearan, en primer lloc, una solidaritat de fet entre els ciutadans i ciutadanes d'Europa.

Avui Europa té sentit pels seus ciutadans i ciutadanes, i per això els Governs Locals són fonamentals i
han de ser protagonistes; la Unió Europea necessita de la seva implicació per arribar a la ciutadania.

Els Governs Locals espanyols (municipis, diputacions, provincies, cabildos i consell sinsulars)
constitueixen el nivell territorial de govern on s'executen la gran majoria de les polítiques comunitàries.
Més del 75% de les lleis que s'aproven al final de l'any en un estat membre són transposicions de normes
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que s'han aprovat prèviament a Brussel-les i, per tant, el mateix percentatge de decisions que s'adopten
en l'àmbit local vénen també condicionades prèviament de forma directa o indirecta per decisions preses
a les institucions europees. Decisions que ens afecten la nostra vida diària.

Els Governs locals es fan sentir en el procés decisori de la Unió Europea a través de la seva presència i
representació en el Comitè de les Regions, institució on es dirimeixen qüestions d'importància directa per
a les autoritats locals i regionals. la Federació Espanyola de Municipis i Províncies exerceix també un

paper rellevant en el context europeu donat que, no solament es decideixen en el seu si quins membres
formen part de les institucions europees sinó que també canalitza la veu dels nostres Governs locals a
Europa: la FEMP és la Secció Espanyola del Consell de Municipis i Regions d'Europa i exerceix la
Secretaria de l'únic òrgan assessor del Consell d'Europa per a qüestions locals i regionals.

la gran incidència de les polítiques europees a la vida quotidiana dels nostres ciutadans i ciutadanes i la
proximitat dels Governs locals als mateixos les converteix en protagonistes indiscutibles del projecte
europeu.

Hem de contribuir, per tant, a que els ciutadans i ciutadanes de Mallorca segueixin participant en el procés
d'integració europea; ells són part essencial en la vida política de la Unió, gaudeixen dels drets que les hi
són reconeguts pel seu ordenament jurídic i han de poder solucionar els seus problemes i manifestar les
seves inquietuds a nivell europeu. Els Governs locals són un espai privilegiat per això.

l'oportunitat que ens brinda la pròxima presidència espanyola implica una projecció cap a l'exterior
d'innegable rellevància que garanteix la nostra presència, com a país i com a societat, en la consecució
dels grans reptes i desafiaments globals. És un moment històric en el que la presència activa de totes les
Administracions, i en especial de les entitats locals, serà fonamental i proporcionarà excel-tents fruits i
resultats per al conjunt de la ciutadania.

Per tot això, i en relació als motius exposats, es proposa al PLE d'aquesta institució l'adopció dels
següents
ACORDS:

1.Saludar a la presidència espanyola de la Unió Europea durant el primer semestre de 2010
mitjançant la celebració d'actes institucionals que es duran a terme abans del 31 de desembre de
2009.

2. L'Ajuntament de Puigpunyent difondrà la rellevància de la Presidència espanyola de la Unió
Europea, en aquests moments d'especial transcendència per a tots els Estats membres i dins del
marc d'actuació conjunta establerta en el Pla d'Acció subscrit entre la FEMP i la Secretaria d'Estat
per a la UEo

3. l'Ajuntament de Puigpunyent posarà la bandera europea en un lloc emblemàtic del municipi
durant el semestre de la Presidència Espanyola.

4. l'Ajuntament de Puigpunyent celebrarà el dia d'Europa (9 de maig) organitzant alguna activitat,
acte o acció de sensibilització ciutadana en referència al procés d'integració europea, la nostra
pertinència a la Unió Europea o sobre la Presidència Espanyola de la UEo

5. L'Ajuntament de Puigpunyent. comunicarà aquest acord a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, a la Secretaria d'Estat de la Unió Europea del Ministeri d'Assumptes Exteriors i
Cooperació i a la Representació de la Comissió Europea i l'Oficina del Parlament Europeu a l'Estat
espanyol."

El Sr. Oeudero manifesta que, ja que es la quarta vegada que Espanya assumeix la
presidència de la UE, i ja que ara s'ha elegit recentment un president, creu que es

convenient el recolzar la presidència espanyola, però que des del Govern Central
s'hauria d'haver fer una programació de les activitats a desenvolupar i a més s'hauria
d'exigir a Cuba un canvi de sistema polític que suposés el canvi cap a un sistema
democràtic.
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A més proposa que la bandera quedi de forma permanent a un lloc emblemàticdel
municipi i a més demana que un dels actes que s'han de desenvolupar a les Balears es

faci a Puigpunyent.

El Sr. Batie contesta que s'han establert els eixos que han de regir la presidència i estan
perfectament delimitats i, en quan als actes, manifesta que aquests són actes
institucionals però es mirarà si Puigpunyent pot tenir una rellevància destacable a

alguns d'ells.

Pel que respecta a la col Iococió de la bandera, afegeix que en principi es penjarà a

la barana del balcó de la Casa Consistorial.

El regidor popular contesta que el seu partit votarà a favor, suposant que es seguiran
les directrius apuntades pel Sr. Ferrà.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el vot favorable dels vuit regidors
presents a la sessió.

.

2Nj3R.-RECURS CONTRIBUCIONS ESPECIALS

S'assabenten de l'ol-leqoció presentada per Francesc Segura Fuster per la liquidació
de les contribucions especials de les obres d'abastament d'aigua i sanejament de Son
Serralta relatives al solar 49-B.

Considerant que s' ho presentat una liquidació per un import total de 1.191,52 euros i

que la quantitat edificada no es correspon amb la que ha servit per fer la liquidació i
vista la documentació presentada pel Sr. Segura Fuster i els informes tècnics emesos,

dels quals es desprèn que s' hauria de fer una nova liquidació per un import de 1.124,38
euros, s'acorda per unanimitat acceptar l'al ieqoció presentada i ordenar efectuar
una nova liquidació amb les dades reals aportades pel Sr. Segura.

2Nj4R.- CANVI PRESTACiÓ ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS

El Sr. Batie dónocornpto de la següent proposta:

"Canvi prestació assistència sanitària als funcionaris

Resultant que el Reial Decret 480/1993, de 2 d'abril, sobre Seguretat Social dels
funcionaris d'Administració Local, va concretar que el personal actiu i passiu que el
31 de març de 1993 estiguera inclòs en el camp d'aplicació del Règim Especial de la

Seguretat Social dels Funcionaris de l'Administració Local, quedarà integrat en el

Règim General de la Seguretat Social, amb efectes d'1 d'abril de 1993 , i que les

prestacions d'assistència sanitària i incapacitat temporal es concedirà al personal
actiu i. si és el cas, als seus familiars, en els mateixos termes i condicions que els

previstos en el Règim General de la Seguretat social, amb l'excepció introduïda per
la disposició transitòria quinta del citat Reial Decret, és a dir, les corporacions locals

que prestaren l'assistència sanitària, en la data d'integració, amb mitjans aliens per
mitjà de Concert amb entitats privades, mutualitat, germandat, concert amb mitjans
propis d'altres corporacions o fórmules mixtes, podien continuar prestant l'assistència
sanitària amb la modalitat que tingueren.
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Considerant que aquest Ajuntament ha mantingut l'assistència sanitària amb una
entitat privada únicament del funcionari Josep Ramon Marquès i els seus beneficiaris.

Considerant que a aquest Ajuntament no existeix representació sindical i que el Sr.
Ramon ha expressat la seva conformitat amb aquest canvi a l'assistència sanitària
pública.

Es proposa que s'adopti l'acord del canvi d'assistència sanitària privada del funcionari
Josep Ramon Marquès a l'assistència sanitària pública, a partir de dia 1 de gener de
2010 i comunicar aquest canvi a l'empresa ASISA, com a entitat que fins ara ha donat
l'esmentada assistència, a la Seguretat Social i a I'IBSALUT pel seu coneixement i
efectes."

Posada la proposta a votació és aprovada per unanimitat.

3R) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:
SESSiÓ CELEBRADES EN DATA 25 DE NOVEMBRE I 2 I 9 DE DESEMBRE

El Sr. Deudero manifesta que a la factura de Mallorca So aprovada a la Junta de
Govern de dia 25 de novembre hi manca la quantitat a pagar.

A més demana a que es refereix la factura relativa a un sondejos efectuats.
El batle contesta que són unes cotes geotècniques per a l'obra de I'escoleta.

Pel que respecte a la factura de Tot espectacle, per un import d'uns 4000 euros, el Sr.
Deudero demana si hi haurà una nova factura d'aquesta empresa, el batle contesta
que no.

Pel que respecta a la factura de Mallorca So, el portaveu popular demana a que es
refereix. La regidora de cultura contesta que es la instal·lació de l'escenari i muntatge
del play back a més dels mitjans de llum, efectes de fum, música i del personal tècnic.

A Continuació el mateix regidor popular demana si per a la contractació temporal
d'una persona destinada a la brigada de manteniment, es va fer una presselecció per
part del SOIB, el regidor Sr. Marí contesta que el SOIB únicament va enviar una persona
que s'adaptava al perfil exigit per poder accedir a aquesta subvenció.

També demana el Sr. Deudero a que corresponen els 2000 euros d'extres de les obres
dels vestidors del polisportiu.
El Sr. Ferrà contesta que corresponen al mobiliari dels vestidors i a unes partides
extraordinàries, el cost de les quals assumirà I' Ajuntament.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 581/2009 AL 665/2009 AMB DOS INCLOSOS

Pel que respecta al decret 661, el Sr. Deudero demana a que s'ha destinat la
subvenció de 2.900 euros que el Consell de Mallorca ha concedit per temes d'interès
social. se li contesta que s'han atorgat sis subvencions i s'ha pagat una mensualitat del
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treballador social.

En quan al decret 615 el portaveu popular demana si la procuradora Maria Lluïsa Vidal
pertany al Consell de Malloca, el batle contesta que si.

4R)TORN D'URGÈNCIA

No se'n formulen

5È) PRECS I PREGUNTES

El Sr. Deudero desitja unes bones festes i molts d'anys a tot el poble, el batle s'adhereix
a aquests desitjos.

El regidor Sr. Miquel Ramon demana que quedi constància que ell ha cedit l'ús del
gimnàs i no ha demanat mai cap compensació a I' Ajuntament.

Molts de grups esportius del poble han fet us de les lnstol lccions i ell s'ha fet càrrec del
cost de llum, aigua i manteniment del gim-squash.

Considerant que en aquests moments ja s'han acabat les obres de la nova escola i
que es disposa d'un gimnàs ben condicionat. creu que des de l'Ajuntament s'hauria
d'impulsar que els grups esportius del poble i els particulars l'utilitzin i cercar alguna
manera de potenciar l'ús.

El Sr. Ferrà contesta que caldria arribar a algun tipus d'acord amb els grups per a la
utilització i el manteniment de les instal·lacions.

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

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL arquès.
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