
 



 



ACTES DE PLE 2010

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

DILlGÈNClA.- El present llibre compren les actes celebrades pel Ple de la Corporació durant
l'any 2010 degudament foliades des de la pàgina 0479962 a la 0480049 i de la 0387610 a la
0387547 signades i segellades.

La Secretària-Interventora,

Cristina Pou Bosch
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-SIS DE GENER DE DOS MIL DEU.

Núm. de la Sessió: 1
Dia: 26 de gener de 2010.
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 MORANT A
Sr. Antoni MARí ENSENY AT
Sra. Petra M. V ALERO GONZALEZ
Sr. Antonio DEUDERO MAYANS
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora Municipal

Ha excusat la seva assistència la Sra. Margalida M. MOREY MATAS

ORDRE DEL DIA:

1 r) SECRETARIA:

lr/1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL
DIA 29 DE DESEMBRE DE 2009.

2N) BAlLlA

2n/1 r) APROVACiÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS EN DEDICACiÓ EXCLUSSIVA DE LA
REGIDORA MARGALIDA SUREDA MORANTA PER L'ANY 2010

3R) PATRIMONI

3r/1r.- RESOLUCiÓ EXPEDIENT D'INVESTIGACIÓ D'OFICI D'UN BEN INMMOBLE
DENOMINAT DRECERA DEL POU DES RAFAL DE GALILEA

4T) URBANISME

4t/1r.- RATIFICACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCiÓ DEL CARRER TORRENTÓ DEL TERME
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

5È) INTERVENCiÓ

5è/1r.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT RELATIU A L'ADQUISICIÓ D'UN
VEHICLE ADSCRIT A LA POLICIA LOCAL DE PUIGPUNYENT.

6È)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADES DES DE DIA 16 DE DESEMBRE DE 2009 A
13 DE GENER DE 2010 AMB DOS INCLOSES

DECRETS DE BATLIA DES DEL 666/2009 AL 694/2010 AMB DOS INCLOSOS

7È) TORN D'URGÈNCIA

8È) PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1 r) SECRETARIA:

1r/1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL
DIA 29 DE DESEMBRE DE 2009.

Pel Batie es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió ordinària
celebrada en data 29 de desembre 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.

2N) BAlLlA

2n/1 r) APROVACiÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS EN DEDICACiÓ EXCLUSSIVA DE LA
REGIDORA MARGALIDA SUREDA MORANTA PER L'ANY 2010

Pel Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor d'Hisenda en
data 19 de gener de 2010, 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 I' exercici dels seus càrrecs en règims de dedicació exclusiva al
servei de la gestió pública local per l'exercici 2010, 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 28
de juliol de 2009, es va acordar, entre d'altres, l'acord relatiu al nomenament en règim
de dedicació exclusiva de la regidora i representant del grup polític municipal PSOE
Sra. Margalida Sureda Moranta.

Atès que és voluntat de l'equip de govern proposar que es mantingui el mateix règim
de retribucions previst a la subvenció de la Conselleria de Presidència del Govern de
les Illes Balears per l'any 2009 per import total de 50.392,22 euros, dels quals la quantitat
de 2.757,91 euros x 14 mensualitats s'abonen en concepte de sou brut, més les
despeses en concepte d'abonament de les quotes de seguretat social, que
ascendeixen a la suma de 11.781,48 euros.

Atès que la comissió informativa d'assumptes generals va dictaminar favorablement Cil
la proposta, es proposa al Ple de la Corporació Municipal que adopti en següent

ACORD:



0479964 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

PRIMER.- Aprovar el règim de retribucions i quanties que percebrà el membre electe en

règim de dedicació exclusiva d'aquest Ajuntament per l'any 2010, el qual és d'un total
de 50.392,22 euros, dels quals, la quantitat de 38.610,74 corresponen al salari brut, i la
quantitat d' 11.781 ,48 euros, són en concepte d' abonament de les quotes de seguretat
social corresponents.

Sotmès a votació i per majoria absoluta dels membres presents i dels membres de dret
7 vots a favor ( 4) corresponents als representants del grup polític municipal PSOE, (1)
corresponents als representants del grup polític municipal PI, (2) corresponents als
representants del grup polític municipal PP, .s'ocordo aprovar la proposta abans
transcrita, si bé la Sra. Margalida Sureda Moranta no emet el seu vot per considerar
que existeix un motiu leqol d'abstenció.

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Pel Sr. Batie es manifesta que s'ha de renovar la sol iicitud de subvenció i aquesta és la
proposta de l'equip de govern.

Pel Portaveu del grup polític municipal PP es demana si està previst un pagament
mensual de 2800,00 euros tot a càrrec de la subvenció.

Pel Batie es respon que la proposta de l'equip de govern és mantenir el sou fixat a la
subvenció per l'any 2009 i no aplicar l'augment de 0'3% que es contempla a la nova

subvenció, fet en el qual s'ha trobat d'acord la Regidora Margalida Sureda Moranta.

3R) PATRIMONI

3rflr.- RESOLUCiÓ EXPEDIENT D'INVESTIGACIÓ D'OFICI D'UN BEN INMMOBLE DENOMINAT
DRECERA DEL POU DES RAFAL DE GALILEA, TRAM DE LA PARCEL -LA 90003, POLíGON 1 DE
GALILEA

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita per la Regidora de
Patrimoni en data 19 de gener de 2010, la qual transcrita literalment diu així:

A teses la totalitat de les proves practicades, i els informes obrants a l' expedient
d'investigació d'ofici d'un tram del camí que discorre per la parcel·la 90003, Polígon 1
de Galilea, la qual compren les finques cadastrals amb número de referència
7544020DD5874S0001 HY i 7544023DD5874S0001 BY, ubicades a Galilea.

Vist l'informe elaborat per la instructora de l'expedient de 19 de gener de 2010, i de
conformitat amb el que disposa l'article 54 del reglament de bens de les entitats
locols.,

Atès que la comissió informativa d'assumptes generals va dictaminar favorablement a
la proposta, es proposa al Ple de la Corporació Municipal que adopti en següent

ACORD:

PRIMER. Desestimar les olleqocions presentadas pels propietaris de la parcel ·10 90003,
Polígon 1 de Galilea, la qual compren les finques cadastrals amb número de referència
7544020DD5874S0001 HY i 7544023DD5874S0001 BY, ubicades a Galilea.
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SEGON. Declarar que el tram de camí ubicat a la propietat dels interessats és un ben
d'ús públic, essent que la determinació de la titularitat dels drets dominicals li
corresponen a la Jurisdicció Civil.

TERCER. Iniciar la tramesa del procediment adient per a la seva anotació a la
rectificació anual a l'Inventari de Bens Municipal.

QUART.- Notificar als interessats en el procediment l'adopció d'aquest acord.

Sotmès a votació i per majoria absoluta dels membres presents i dels membres de dret
6 vots a favor ( 5) corresponents als representants del grup polític municipal PSOE, (1)
corresponents als representants del grup polític municipal PI, i dos abstencions (2)
corresponents als representants del grup polític municipal PP, s'acorda aprovar la
proposta abans transcrita, si bé el Sr. Antoni Deudero Mayons no emet el seu vot per
considerar que existeix un motiu legal d'abstenció.

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que com incorreix en
causa legal d'abstenció no participarà al debat d'aquest assumpte i s'abstindrà
d'emetre el seu vot al respecte.

Per part de la representant del grup polític municipal PP, Sra. Pons, es manifesta que no
es troba d'acord amb el resultat de l'expedient falten els testimonis de la propietat
antiga, i no entén que amb la predisposició que tenen els Srs. Domenico i Deudero no

s'hagi arribat a una solució ja que es veu que és una servitud de pas i pel fet de passar
unes canonades d'aigua sense el seu permís no es pot considerar públic, a més que al
es NNSS del 2008 no surt aquest camí públic i no s'ha fet cap contestació a les
ol Ieqoclons de la propietat, motiu pel qual no té gens clar aquest tema.

Per part del Sr. Batie es manifesta que aquest tema no és polític és jurídic i hi ha un
informe molt argumentat per considerar que l'ús és públic, per altra banda les NNSS
aprovades inicialment al 2003 recullen aquest camí com a públic, en el seu moment
no hi havia un assessorament jurídic intern i es va encomanar un informe extern i en el
moment de signar l'acord de servitud de pas amb els propietaris va retrotraure les
actuacions en defensa del patrimoni públic atès l'informe jurídic que li varen emetre.

De totes formes es troba disposat a ajornar aquest tema ja que ha contactat amb un

antic propietari que no es va trobar per dur a terme els testimonis i pot ser rellevant,
sempre que la resta de membres accepti aquesta proposta.

Per part de la Sra. Pons es manifesta que no canviarà el seu parer per incorporar una

declaració més no es produeixen intervencions, ja que aquest assumpte no es troba
molt clar.

4T) URBANISME

4t/l r.- RATIFICACiÓ DE L'ACTA DE RECEPCiÓ DEL CARRER TORRENTÓ DEL TERME
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT
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Pel Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 15 de gener de
2.010 la qual transcrita literalment diu així:

Atès que en data 13 de gener es va procedir a la signatura de l'acta de recepció de
les obres de dotació de serveis del carrer Torrentó de Puigpunyent, una vegada fets els
informes favorables emesos pels serveis tècnics municipals.

Vist el compromís de l'empresa contractista anomenada ES JONCAR PROMOCIONS S.L
encarregada de l'execució de l'obra, consistent en una vegada finalitzades les obres
d'edificació del carrer Torrentó, posar una capa de rodadura d'aglomerat calent de
3cm tipus S-12.

Atès que la comissió informativa d'assumptes generals va dictaminar favorablement a
la proposta, es proposa al Ple de la Corporació Municipal que adopti en següent

ACORD:
PRIMER.- Aprovar la recepció de les obres de dotació de serveis del carrer Es Torrentó
de Puigpunyent, amb la condició imposada al contractista ES JONCAR PROMOCIONS
S.L consistent en una vegada finalitzades les obres d'edificació del carrer Torrentó,
posar una capa de rodadura d' aglomerat calent de 3cm tipus S-12.

SEGON.- Iniciar la tramesa del procediment adient per a la seva anotació a la
rectificació anual a l'Inventari de Bens Municipal.

TERCER.- Notificar als interessats l'adopció del present acord.

Sotmès a votació i per majoria absoluta dels membres presents i dels membres de dret
7 vots a favor ( 5) corresponents als representants del grup polític municipal PSOE, (1)
corresponents als representants del grup polític municipal PI, (2) corresponents als
representants del grup polític municipal PP, s'acorda aprovar la proposta abans
transcrita.

AI debat previ no es produeixen intervencions.

5È) INTERVENCiÓ

5è/1r.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT RELATIU A l'ADQUISICIÓ D'UN
VEHICLE ADSCRIT A lA POLICIA lOCAL DE PUIGPUNYENT.
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
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petites que les farà la brigada de manteniment municipal.

Pel que fa a les obres adjudicades a COEXPOL, s'ha rebut qualque olleqoció 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 clleqoció 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 l'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 l'Ajuntament han destinat el doblers
recaptats al funeral per tal de fer una donació de 640 euros a l' 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.

Paper transcripció acords i resolucions



0479968 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

5È/1 R) SOL tlCITAR 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 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:

PRIMER:- Aprovar l'expedient i sol licitor 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
Règim Local.

Paper transcripció acords i resolucions
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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,

A tès 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:

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:

Paper transcripció acords i resolucions
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- 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 t 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 serralta, 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.

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%

SI no es demana ara no es pot demanar.
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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 , 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, entora Municipal

Joan FERRÀ MARTORELL Ana
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-TRES DE FEBRER DE DOS MIL DEU.

Núm. de la Sessió:2
Dia: 23 de febrer de 2010.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 21 hores I 39 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. Petra M. VALERO GONZALEZ
Sr. Antonio DEUDERO MA Y ANS
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora Municipal

Ha excusat la seva assistència la Sra. Margalida M. MOREY MATAS

ORDRE DEL DIA:

lr) SECRETARIA:

1r/lr APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
DATA 27 DE GENER DE 2010.

2N) BAlLlA

2n/lr) APROVACiÓ INICIAL DE LA MODIFICACiÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS PER
A LA SEVA ADAPTACiÓ A LA DIRECTIVA DE SERVEIS.

2n/2n) APROVACiÓ DE L'ADHESIÓ A LA MANCOMUNITAT DE LA SERRA DE TRAMUNTANA
PER A MANCOMUNAR EL SERVEI D'ESCOLETA MUNICIPAL.

2N/3R) DECLARACiÓ INSTITUCIONAL DEL DIA 8 DE MARÇ DE LA DONA

3R)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADA EL DIA 20 DE GENER DE 2010

DECRETS DE BATLIA DES DEL 695/2009 AL 101/2010 AMB DOS INCLOSOS

TORN D'URGÈNCIA

4T) PRECS I PREGUNTES
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1r) SECRETARIA:

1r/1r APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
DATA 27 DE GENER DE 2010.

Pel Batie es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió ordinària
celebrada en data 27 de gener de 2010, 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 per part del Portaveu del grup polític Partit Popular es manifesta que vol
fer constar en acta que en relació al punt relatiu a la resolució de l'expedient
d'investigació d'ofici del bén anomenat Dreçera del Pou des Rafal, va demanar que
se li considerés absent i no va votar.

També vol constar que al punt de l'ordre del dia relatiu al cotxe de policia no recorda
haver fet menció a cap marca de vehicle; pel que fa a la bandera de la UE, encara

no s'ha posat.

2N) BAlLlA
.

2n/lr) APROVACiÓ INICIAL DE LA MODIFICACiÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS PER A
LA SEVA ADAPTACiÓ A LA DIRECTIVA DE SERVEIS.

Pel Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 18 de febrer de
2010, la qual diu el següent:

D'acord amb l'informe d'identificació i avaluació de les ordenances municipals en la
seva adaptació de la directiva europea de serveis, elaborat per l'entitat DELOlnE,
empresa contractada per aquesta tasca per part de la FEDERACiÓ D'ENTITATS LOCALS
DE LES ILLES BALEARS, essent que les propostes recollides a l'informe de valoració es

refereixen a tres ordenances municipals, essent les mateixes i les seves propostes de
redacció de text les següents:

1.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCiÓ ANIMAL A
L'ENTORN URBÀ:

Es proposa modificar l'article 5, el qual queda redactat així:
" Per dur a terme les activitats detallades a I' article 4 serà necessària la presentació
d'una declaració responsable per a la instal Iocíó inicial, subscrita per l'interessat en la
que manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a la
normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es

compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a

l'activitat, així com també complir els requisits de Nucli Zoològic, en el seu cas, els de la
Llei de Protecció d' Animals i els d'altres lleis i reglaments existents ...

"

2.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA COL -LOCACiÓ DE CARTELLS,RÈTOLS
INDICADORS PUBLICITARIS
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Es proposa modificar l'article 3, el qual queda redactat així:
"Per la collococió de cartells i indicadors, que no impliquin l'ocupació de la via
pública, serà necessària la presentació, davant l'Ajuntament, d'una declaració
responsable, subscrita per l'interessat en la que manifesti, sota la seva responsabilitat,
que compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de la
documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment
durant el període de temps inherent a l'activitat.
En el cas dites activitats impliquin l'ocupació de la via pública estaran subjectes a la
preceptiva llicència municipal d'acord amb el procediment establert a la present
ordenança ...

"

3.- ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT CONTRA LA CONTAMINACiÓ ACÚSTICA
Es proposa modificar l' article 23.2, el qual queda redactat així:
"Es prohibeix, a la via pública i en zones de pública concurrència, com a places i
parcs, entre d'altres, accionar aparells de ràdio i televisió, tocadiscs, instruments
musicals, emetre missatges publicitaris i activitats anàlogues quan superin els nivells
màxim s del cap. I, sense la prèvia presentació, davant l'Ajuntament, d'una declaració
responsable, subscrita per l'interessat en la que manifesti, sota la seva responsabilitat,
que compleix amb els requisits establerts a fa normativa vigent, que disposa de la
documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment
durant el període de temps inherent a l'activitat..."

Atès que la comissió informativa d'assumptes generals va dictaminar favorablement a

la proposta, es proposa al Ple de la Corporació Municipal que adopti en següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar la modificació introduïda en els articles 5 de l'ordenança municipal
reguladora de la convivència, defensa i protecció animal a l'entorn humà, l'article 3
de l' ordenança reguladora de la col tococló de cartells, rètols i indicadors publicitaris, i
l'article 22.3 de l'ordenança municipal contra la contaminació acústica en els termes
proposats.

Sotmès a votació i per unanimitat dels membres presents majoria absoluta dels
membres de dret, s'acorda aprovar l'anterior proposta

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Pel Sr. Batie es manifesta que es tracta d'una proposta per adaptar-nos a la normativa
vigent.

Pel Portaveu del grup polític municipal PP es demana si es sap quins municipis han
començat aquesta tasca i si hi ha informe de secretaria.

Pel Batie es respon que ignora si altres ajuntaments ja han fet aquesta tramesa,
respecte a l'informe de secretorio. no s'ha emès ja que s'ha presentat aquest informe.

Es tracta d'agilitzar la tramesa dels expedients i que la càrrega de la prova i la
responsabilitat recaigui sobre els tècnics privats dels particulars, essent l'ajuntament el
que tramita i comprova.
Per part del Portaveu del grup municipal PP es manifesta que s'agilitzarà molt i troba
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que és una idea favorable.

2n/2n) APROVACiÓ DE l'ADHESIÓ A lA MANCOMUNITAT DE lA SERRA DE TRAMUNTANA
PER A MANCOMUNAR EL SERVEI D'ESCOlETA MUNICIPAL.

Per part del Sr. Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita en data 18 de
febrer de 2010, la qual diu així:

El Ple de la Mancomunitat de Tramuntana en sessió extraordinària celebrada el 3 de
desembre de 2009, va adoptar entre d'altres el següent acord:

ANTECEDENTS

L'objecte: constitució d'una escoleta mancomunada (centre educatiu agrupat) per fer

front al servei públic d'atenció a la primera infància, millorar les escoletes i reduir els

costos.

-NORMATIVA LEGAL:

Les prestacions objecte d'aquest servei s'hauran d'ajustar a les determinacions que

s'estableixin als pies tècnics i administratius, als reglaments, als estatuts de la Mancomunitat

de Tramuntana i a les instruccions que puguin dictar els ajuntaments participants, si escau, i a

la normativa que hi sigui d'aplicació, en especial:

• La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE).
• Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de

primer cicle d'educació infantil.

• Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les

Illes Balears.

• Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i es regula la xarxa d'escoletes

infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comuitat

Autònima de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

• Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres

docents sostinguts amb fons públics i es regula el procés i els criteris d'admissió d'alumnes

als centres públics i als privats concertats de les Illes Balears que imparteixen els

ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

• Instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles públiques de primer cicle

d'educació infantil.
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• Ordre de la conselleria d'Educació i Cultura de dia 22 de maig de 2009 per la qual
s'estableix el calendari escolar per als centres públics de primer cicle d'educació infantil.

CONTINGUT I CARACTERíSTIQUES DEL SERVEI

L'objectiu del servei és fer front a I'interés comú, de tots els membres de la Mancomunitat, de la

creació de centres educatius a tots els municipis per evitar una sobre càrrega dels existents a

dia d'avui i donar resposta a les necessitats actuals de les famílies de cada municipi.

La necessitat sorgeix en aquells municipis que tenen a estan en fase de creació d'escaletes de

1 a 3 unitats i, per tant, escaletes amb el perill de caure amb una situació d'aïllament i pobresa
pedagògica a part d'obtenir un marc econòmicament més sostenible per als ajuntaments.

Aquesta necessitat la trobam als municipis de Valldemossa, Deià, Puigpunyent, Sóller

Estellencs on es volen obrir a mantenir centres educatius per infants de cero a tres anys que

estaran constituïts en les següents unitats:

Deià - dues unitats - 24 infants

Estellencs- una unitat -9 infants

Puigpunyent- tres unitats -37 infants

Sóller- tres unitats -37 infants

Valldemossa- dues unitats -27 infants

El total de places escolars que s'oferirien inicialment seria de 134.

Per tant la creació d'un servei d'escaleta mancomunada (centre educatiu agrupat) és la solució

adequada per els citats municipis, servei al qual es podrà adherir qualsevol altre municipi amb

les mateixes característiques.

Amb el citat servei es crearà des de la Mancomunitat un únic centre educatiu que estarà

distribuït físicament en els diferents municipis que hi participin.
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Aquest servei inclouria els següents punts, els quals es concretaran al -plec tècnic

corresponent:

Servei d'escolarització

Aquest servei és el principal. Consisteix en l'estada d'infants de O a 3 anys, durant l'horari que

s' establirà als plecs tècnics, així com l'atenció educativa apropiada als infants d'aquesta edat.

A.1 Servei d'acollida i recollida (matÍ/horabaixa)
Aquest servei consisteix en l'estada al centre durant l'espai de temps anterior a l'horari escolar

del matí i posterior a l'horari escolar de l'horabaixa Aquest servei aporta més flexibilitat en

l'horari a les famílies usuàries de l'escoleta. Aquest servei es concreta en servei d'acollida de

matí i servei de recollida d'horabaixa.

A.2 Servei de menjador
Entre els serveis educatius complementaris que el centre ha d'oferir hi ha d'haver el servei de

menjador d'acord amb el reglament de funcionament del centre. Aquest servei té com a

objectiu bàsic l'alimentació de l'infant, però a banda d'aquesta necessitat biològica, en aquesta
estona del dinar hi intervenen altres factors de socialització, d'adquisició d'hàbits d'higiene, de

descans, etc. que cal tenir en compte.

Serveis destinats a enfortir les capacitats educatives de les famílies
A més del servei d'escoleta en règim d'escolarització, s'han d'oferir serveis destinats a enfortir

les capacitats educatives de les famílies. Aquests serveis pretenen l'atenció educativa d'infants

menors de tres anys no escolaritzats i de les seves famílies, sigui quin sigui el seu àmbit de

residència, destinada a la socialització inicial dels infants, a l'enfortiment en les famílies de

concepcions positives respecte de l'educació durant els primers anys de vida, a la difusió de

coneixements i competències educatives i a la promoció de la cultura d'infància.

Els municipis que participin en aquest servei han de disposar del mitjans materials i personals
adequats per poder donar resposta a les necessitats i legalitat vigent.
Les despeses que sorgeixin per la creació i gestió del centre seran únicament a càrrec dels

municipis que participin del mateix.

Es per la qual cosa que es proposa a la Junta de la mancomunitat el present acord:

Aprovar que la Mancomunitat de Tramuntana iniciï l'expedient de creació del servei

d'escoleta infantil de O a 3 anys.

Sol.licitar als plens dels distins ajuntaments que conformen la Mancomunitat de

Tramuntana de ratificar la creació d'aquest servei.

Demana als distins municipis, que manifestin la seva intenció de participar del servei

que es crearà.
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Atès que aquest Ajuntament considera que es tracta d'una forma de gestió més
avantatjosa pel servei i pels interessos generals, i que la comissió informativa
d'assumptes generals va dictaminar favorablement a la proposta, es proposa al Ple de
la Corporació Municipal que adopti en següent

ACORD:

PRIMER. Ratificar la creació del servei d'escoleta mancomunat segons es va adoptar al
la sessió extraordinària de la Mancomunitat de Tramontana el 3 de desembre de 2009.

SEGON. Manifestar la intenció d'aquest Municipi en participar en el servei
mancomunat d'escoleta que es prenten crear ..

TERCER. Notificar a la Presidència de la Mancomunitat de Tramuntana l'adopció del
present acord, així com a la resta d'interessats pel seu coneixement i efectes.

Sotmès a votació i per unanimitat dels membres presents i majoria absoluta dels
membres de dret, s'acorda aprovar l'anterior proposta

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que amb aquesta
forma de gestió és difícil conèixer el plantejament tècnic que hi ha d'haver, però a

més d'estalvis importants hi ha millores pedagògiques, i d'organització, més eficàcia,
eficiència i els nous professionals tindran més riquesa professional i laboral que els
permetrà majors possibilitats de promoció, que si ens trobem davant un centre dillat.

Per part de la representant del grup polític municipal PP, Sra. Pons, es manifesta que
Per part del Sr. Batie es manifesta que

2N/3R) DECLARACiÓ INSTITUCIONAL DEL DIA 8 DE MARÇ DE LA DONA

Pel Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 20 de febrer de
2.010, per la totalitat dels grups polítics municipals, la qual suposa l'adhesió a la
Declaració Institucional feta pel Consell de Mallorca, la qual transcrita literalment diu
així:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE
LA DONA

"Declaració de Cadis"

CAP A SOCIETATS EFICIENTS I SOSTENIBLES

L'any 1975 les Nacions Unides van declarar el 8 de març Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Des d'ençà, gràcies al moviment internacional feminista articulat, molts són els avanços en matèria
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d'igualtat aconseguits.

Aquest 2010, la Comissió Europa, renovarà el seu compromís de promoure la igualtat, adoptant una

estratègia que reemplaci l'actual full de ruta per a la igualtat entre dones i homes.

També es commemora el XV aniversari de la Plataforma d'Acció de Beijing, i el 30 amversan de

l'adopció de la Convenció per a l'Eliminació de totes les formes de discrim-inació contra la dona.

En el context actual de la major crisi sobrevinguda dels darrers 30 anys, ha de ser una prioritat la igualtat
entre dones i homes com a condició prèvia per al creixement sostenible, l'ocupació, la innovació, la

competitivitat i la cohesió social.

El Consell de Mallorca, en funció de les atribucions competencials que li ha conferit l'Estatut

d' Autonomia, és conscient de totes les desigualtats i discriminacions que pateixen avui encara les dones a

tot el món i a la nostra societat mallorquina.

Estudis recents ens mostren com l'augment del nivell formatiu de les dones no s'ha correspost amb una

presència proporcional en els espais de presa de decisions, incIosos els llocs directius de les grans

empreses i aquells en els quals es genera nou coneixement.

Aquest dèficit de representació suposa una pèrdua del talent de les dones per a la societat, sobretot en

l'actual context de superació de la crisi econòmica i financera.

Davant el repte demogràfic que representa l'envelliment progressiu de la població europea, les

responsabilitats de la cura segueixen estant generalment en mans de les dones, amb les conseqüents

dobles i triples jornades.

Les generacions més joves estan reproduint comportaments sexistes en els diferents àmbits de la vida,
com mostren les dades sobre violència de gènere, sobre la discriminació en l'accés i promoció
professional, o sobre la discriminació en les retribucions i la protecció social.

No podem deixar de recordar que aquest sexisme, s'ha cobrat amb la vida de dues dones a Mallorca

enguany, na Joana Ma Rebassa i na Maria Elena Salcedo, assassinada i esquarterada.
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Malgrat els progressos en igualtat de gènere, és necessari continuar avançant per a aconseguir una igualtat
real per a totes les dones i homes. La celebració de trobades internacionals com la cimera dels passats 4 i

5 de febrer a Cadis, en la qual el Consell de Mallorca, va participar-hi, són un important mecanisme per a

avançar en igualtat.

PER TOT AIXÒ, EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE PUIGUNYENT, S'ADHEREIX A LA DECLARACIÒ DE CADIS,
SUBSCRITA PER MINISTRES I LÍDERS POLÍTICS I POLÍTIQUES DELS ESTATS MEMBRES DE LA UE EL DIA 5
DE FEBRER DE 2010 I ES COMPROMET, DINS LES SEVES COMPETÈNCIES A TREBALLAR PER TOTS ELS
PUNTS DE LA MATEIXA.

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 , i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la
Secretària- Interventora de la Corporació Municipal, la qual e sa 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 DE MARÇ DE DOS Mil DEU.

Núm. de la Sessió: 3
Dia: 30 de març de 2010.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 23 hores.
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sra. Joan FERRÀ MARTORELL Batie
Sr. Miquel RAMON MAT AS
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

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora Municipal

Ha excusat la seva assistència ja que es troba de baixa laboral. la Sra. Margalida M.
MOREY MATAS

ORDRE DEL DIA:

1r) SECRETARIA:

1r/1r APROVACiÓ DE l'ACTA EN ESBORRANY DE lA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
DATA 23 DE FEBRER DE 2010.

2N) BATLIA

2N/1 R) APROVACiÓ DEL CONVENI DE COL ·i.ABORACIÓ AMB l'AJUNTAMENT DE PALMA
PER DUR A TERME lA GESTiÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS DE
PUIGPUNYENT.

3R) INTERVENCiÓ

3R/1 R) APROVACiÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2010 I BASES DEL PRESSUPOST

4T) PERSONAL

4T/1 R) RECONEIXEMENT DE lA CONDICiÓ DE PERSONAL lABORAL INDEFINIT DELS
TREBAllADORS SRA. CATALINA RIPOLL, SR. JOAN IGNACI BARCElÓ I SR. ANTONI FONT.

4T/2N) APROVACiÓ DE lA PLANTillA I RELACiÓ DE llOCS DE FEINA DE l'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT 2010

5È) URBANISME
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5È/1 R) SOL -LICITUD DE COOPERACiÓ TÈCNICA EN MATÈRIA D'URBANISME I ACTIVITATS AL
CONSELL DE MALLORCA

6È)PATRIMONI

6È/1 R) APROVACiÓ DE LA SOL -LICITUD DE MODIFICACiÓ DEL TERMINI ESTABLERT PER A
DESTINAR L'EDIFICI MUNICIPAL DE CA SES MONGES A L'ACTIVITAT EXCLUSSIVA
D'ESCOLETA MUNICIPAL DE O A 3 ANYS.

7È)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADA DEL DIA 26 DE GENER A 10 DE MARÇ DE
2010

DECRETS DE BATLIA DES DEL 91/2010 AL 149/2010 AMB DOS INCLOSOS

8È) TORN D'URGÈNCIA

9È) PRECS I PREGUNTES

10È) DACiÓ COMPTE

ESCRIT DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 17 DE MARÇ DE 2010

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1r) SECRETARIA:

1r/1r APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
DATA 23 DE FEBRER DE 2010.

Pel Batie es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió ordinària
celebrada en data 23 de febrer de 2010, 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 per part del Portaveu del grup polític Partit Popular es manifesta que al
punt de control de l'equip de govern, concretament dels decrets de batlia no es

reflexa l'abonament de cada pagament, i s'interessa que s'afegeixi.

Respecte a la resposta a la sollicitud del Projecte Home que es va donar compte en el
Ple, no es va fer cap menció que es pot fer la gestió de formular la sol 'Iicitud que es va
acordar pel Ple davant els Jutjats d'Instrucció de Palma, s'interessa que s'afegeixi.

2N) BATLIA

2N/1 R) APROVACiÓ DEL CONVENI DE COL '-LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE PALMA
PER DUR A TERME LA GESTiÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS DE
PUIGPUNYENT.
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Pel Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 22 de març de
2010, la qual diu el següent:

Atesa la necessitat d'establir una línia de cooperació amb el Municipi de Palma als
efectes d'assegurar dins el nostre terme municipal, el trasllat i recollida d'animals
abandonats quan no sigui possible utilitzar una forma més adient per prestar aquest
servei, essent el contingut del present conveni amb incidència en la forma de gestió
del servei municipal de recollida d'animals, motiu pel qual, la competència per a la
seva signatura li correspon, de conformitat amb I' article 22.1.g) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, al Ple de la Corporació Municipal.

A tès que el contingut del mateix el següent:

"A la ciutat de Palma de Mallorca a de de 2010

REUNITS

D'una part la Molt Honorable Sra. Aina Calvo Sastre, Batlessa-Presidenta de l'Excm.
Ajuntament de Palma, facultada per la subscripció d' aquest document per acord
de la Junta ·de Govern de data. . Assistida en aquest acte pel Secretari Adjunt,
Director de la Secretaria de la Junta de Govern Sr. Miquel Ballester Oliver.

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

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per l'atorgament del
present document i a tal efecte

EXPOSEN

1. L' Ajuntament de Palma disposa d'un Centre Sanitari Municipal d'acollida d'animals
ubicat a la Carretera de Sóller Km. 8,2 , dotat de les corresponents instal locions.

2. Hi ha Ajuntaments de l'illa que no disposen de tal tipus d' instal locions per a

l'observació, precisant-les per a complir el que estableix la normativa de aplicació,
sense poder afrontar la seva ubicació i manteniment.

3. A tal efecte es intenció de les parts, en la representació que ostenten, subscriure un

conveni de col lcboroció entre els Ajuntaments de l'illa que no disposin de les
instal locions indicades i amb un numero d' habitants inferior a 15.000 habitants, per
la utilització de les instal locions del Centre Sanitari Municipal Son Reus de I'
Ajuntament de Palma, ubicat a la Ctra. de Sóller Km. 8,2, per tal de solucionar la
problemàtica que al respecte pugui sorgir.

4. Que en conseqüència, les parts interessades acorden subscriure el present CONVENI
DE COL 'LABORACIÓ que se regirà per les següents:

CONDICIONS
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Primera.- L'Ajuntament de Palma autoritza a I' Ajuntament de per I'ingrès d'animals de
companyia a les caneres de l'indicat Centre Sanitari Municipal (C.S.M.) de protecció
animal Son Reus, per tal que hi puguin traslladar-hi els animals abandonats i recollits
al municipi de Puigpunyent, la dita autorització estarà condicionada a la
disponibilitat de caneres al Centre, atesa l'obligatorietat de cobrir primordialment, el
servei en el terme municipal de Palma.

Segona.- L'ingrés de cada animal, prèvia la corresponent tramitació administrativa
per part del respectiu Ajuntament, en aquest cas identificació de l'animal i
comunicació al titular per a la recollida de l'animal en el termini legalment establert
de vuit dies, anirà acompanyada d'un butlletí (annex I) degudament emplenat i
segellat pel citat Ajuntament, que s'haurà de lliurar a l'administració del C.S.M. de
Son Reus. Sense el lliurament del butlletí no s'admetrà l'ingrés. En qualsevol cas la
relació serà sempre de I' Ajuntament de Palma amb I' Ajuntament del municipi
ínteressot. i mai amb els titulars dels animals.

Tercera.- L' Ajuntament de Puigpunyent, s'encarregarà del transport de cada animal
fins al Centre de Son Reus, podent-ho fer el mateix propietari o tenidor de l'animal,
sempre i quan presentin el butlletí convenientment emplenat i seqellot. L' horari d'
entrada serà de les 8 a les 13,30 hores,

Quarta.- La permanència mínima dels animals internats al C.S.M. de Son Reus serà la
marcada per la Llei 1/1992 de 8 d' abril, de protecció d'animals que viuen a l' entorn
humà, i reglament que la desenvolupa.

Cinquena.- L' Ajuntament de Palma mitjançant la pagina web del Centre actualitzarà
diàriament el llistat de cans albergats al Centre amb expressió de les seves

característiques i procedència, a efectes de la seva recuperació o adopció.

Sisena.- L'Ajuntament de Palma oferirà un servei de vigilància permanent de les
dependencies durant 24 hores els 365 dies de l'any.

Setena.- L'Ajuntament interessat abonarà a l'Ajuntament de Palma per la utilització
de les seves instal-lacions les taxes municipals vigents per cada anualitat, les quals
es lliuraran anualment a l' Ajuntament de Puigpunyent un cop aprovades.

Així mateix i en base a les millores introduïdes al Centre Sanitari Municipal de
protecció animal, s'abonaran les següents quantitats anuals en concepte de
contribució a les despeses generals del Centre segons el numero d'animals allotjats
al Centre per any:

6 a 20 animals
21 a 50 animals
51 a 100 animals
+ de 100 animals

300,00_
500,00_
1.000,00_
3.000,00 _-

En qualsevol cas les esmentades quantitats seran actualitzades anualment en base
a l'informe emes al respecte per l'economista municipal i així mateix es lliuraran a

l' Ajuntament de .
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Octava.- Els Baties dels Ajuntaments interessats en aquest conveni,designaran una

persona responsable per al seguiment i avaluació del seu desenvolupament.

Novena.- la duració del present conveni serà d'un any prorrogable automàticament
pel mateix període salvat que qualcuna de les parts o ambdues es manifestin en

contra, com a mínim amb dos mesos d'antel.lació.

I en prova de conformitat es subscriu el present conveni per duplicat exemplar al
lloc i data assenyalada a I' encapçalament.

lA BATlESSA DE PALMA El BATlE DE PUIGPUNYENT

Sgt/Aina Calvo Sastre Sgt/ Joan Ferrà Martorell

Davant meu

El SECRETARI ADJUNT, DIRECTOR DE lA
SECRETARIA DE lA JUNTA DE GOVERN
EN FUNCIONS

Miquel Ballester Oliver

ANNEX I

BUTllETI D'INGRES
Núm

_

D.
___

D.N.I. ·,ambdomicilia
_

carrer núm.
_

teléfon
_

Entrega a I' Ajuntament de----- el següent animal:

Especie Raça Tomany _

Pes aproximat Sexe Capa _

Número de placa _

Manifestant que:

+-+
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+-+ Deposita l'animal per a l'observació sanitaria.

+-+

elvol

adoptar.

+-+ Deposita l'animal per si una tercera persona

+-+

+-+ Renuncia a qualsevol dret sobre l'animal. Accepta el
seu possible sacrifici.

L' Ajuntament de------, en virtut del Conveni signat día------- entre ambdues
Entitats Locals i amb el fi de complir els terminis de retenció establertes a la LLei
111992 de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, diposita
l'animal descrit abans, al Centre Sanitari Municipal de l'Ajuntament de Palma ubicat
a la carretera de Soller Km.8,2, registrat amb el següent Número de Registre del
centre

_

"

Per tot l'abans exposat, i una vegada ha estat dictaminat favorablement per la
comissió informativa d'assumptes generals, es proposa al Ple de la Corporació que es

pregui en següent:

ACORD:

PRIMER.- Subscriure el conveni de col ioboroció entre I' Ajuntament de Palma i
l'Ajuntament de Puigpunyent, relatiu a la utilització de les lnstollccions municipals de
Son Reus per a la recollida dels animals abandonats de I' Ajuntament de Puigpunyent,
als efectes de prestar correctament el servei de gestió municipal d'animals
abandonats, amb les contraprestacions establertes al text del conveni.

SEGON.- Facultar al Sr. Batie per a la signatura del mateix, malgrat la seva facultat
derivada de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases del Règim Local i
normativa concordant.

TERCER.- Designar com a interlocutor municipal responsable del conveni al Regidor de
Sanitat el Sr. Antoni Marí Ensenyat.

QUART.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Palma als efectes d'assenyalar
dia i hora per a la signatura del conveni.

Sotmès a votació i per unanimitat dels membres presents majoria absoluta dels
membres de dret, s'acorda aprovar l'anterior proposta

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Pel Regidor de Sanitat es manifesta que es tracta d'un conveni que té com objectiu
recolzar el servei municipal i que previsiblement no s'emprarà, ja que durant el
transcurs d'aquesta legislatura no s'ha emprat, però és convenient que per casos

puntuals d'urgència es tingui aquest conveni el qual estableix unes quotes fixes per a la
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utilització de les instal locions municipals de Palma.

En aquests moments quan són les vint hores i quaranta minuts s'incorpora la Regidora
Margalida Sureda Moranta.

Pel Batie es manifesta que gràcies a l'associació que hi ha no s'ha utilitzat el conveni ja
que ells mateixos s'encarreguen de la recollida dels cans.

3R) INTERVENCiÓ

3R/1R) APROVACiÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2010 I BASES D'EXECUCIÓ

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita pel Sr. Batie la qual
transcrita literalment diu així:

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

econòmic 2010, 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 I' article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d' abril,

pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol YI de la Llei 39/1988.

Yist i conegut el contingut de l'informe de la Secretaria Interventora municipal, de 26

de març de 2010 i atès el dictament favorable de la Comissió Informativa d'Assumptes
Generals, es proposa al Ple de I' Ajuntament que prengui el següent

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de I' Ajuntament de Puigpunyent,
per a I' exercici econòmic 2010 junt amb les seves Bases d' execució, i el resum de les

quals per capítols és el següent:

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 012010 les Bases d' Execució

i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis al Butlletí

Oficial de les Illes Balears i tauler d' anuncis de I' Ajuntament, a efectes de presentació
de reclamacions pels interessats.
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QUART. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas que no es presenti cap

reclamació.

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

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per part del Regidor d'Hisenda dona una explicació de l'elaboració dels pressuposts
2010:

Pel que fa a I'ITVM no sap si arribarem al 6%, al final la quantitat pressupostària és la

mateixa, tal vegada s'hauran de fer correccions com sempre.

Respecte a l'IBI no hi ha variacions, el més important és l'apartat d'increment de

plusvalues en funció de la quantitat que hi hagi.
Pel que respecta a l'impost de construccions d'obres hi ha més abans que ara,

aquesta previsió pot quedar superada amb un ingrés, s'ha pressupostat de forma molt

prudent.
La taxa d'escoleta, s'intentarà que sigui més justa per tothom.

L'aigua i clavegueram augmenta.
La recollida de fems continua igual no hi ha canvis importants en recollida de fems, hi

ha dèficit per recollida de perillosos i voluminosos amb una persona contractada

s'espera rebaixar els costos.

Respecte a les contribucions especials, resta part de Son Serralta.

Multes, hi ha expedients urbanístics pendents de resoldre per import de 167.000 euros, i

s'ha pressupostat en ingressos un 35% hem estat molt prudents.
Altres ingressos, els habituals de cada any, recollida selectiva, etc ...

També tenim present les subvencions per sufragar els costos de I' ADL gestió de residus,

aigua, Pla E serveis socials.

Pel que fa a les despeses, s'ha incrementat el 0,3 establert per llei als empleats públics,
el sou de regidors i col·laboradors ha disminuït un 14%, el deute públic, amb el banc

s'ha pactat no tornar el capital per fer front al romanent negatiu, només es tornaran

interessos en un termini de dos anys.

Les retribucions del càrrec en dedicació exclusiva es subvencionen al 100%, han baixat

partides de manteniment i conservació de material d'oficina, publicitat, atenció

protocolaria, en matèria de seguretat, s'ha suprimit la despesa d'un auxiliar de Policia
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Turístic però s'ha augmentat la presència efectiva de la Guardia Civil, protecció civil,

Sepreisal, han baixat, ja que baixa el pressupost, també la seguretat social, ja que el

personal municipal ha disminuït un 4%.

Es manté l'aportació del 0,7% al Projecte Home i al Fons de Solidaritat Mallorquí, en

ensenyament s'ha pactat amb I'APIMA activitats complementàries i extraescolars.

Es fa menció de l'aportació feta per la Regidora de Medi Ambient Sra. Margalida
Morey Matas per a la seva inclusió a la memòria econòmica la qual es vol que consti

en l'acta del Ple, la qual es transcriu:
" La participació de les distintes associacions (culturals, patrimonials i socials), partits
polítics i altres figures del municipi en el Patronat de Cultura, han contribuït també i

significativament en I' estalvi d' aquesta partida.
Es una altra mostra de la creença d'aquest equip en la participació ciutadana, des

dels distints òrgans disponibles."
Pel que fa a l'urbanisme, es proposa crear la plaça definitiva.

Disminueix la partida de sanejament i distribució d'aigua potable ja que la

contractació del nou responsable és clau.

Cultura i festes disminueix de pressupostt sense mermar la participació.
Arqueologia i protecció patrimoni disminueix ja que l'any passat es va iniciar i s'ha

finalitzat els treballs.

L'eficiència ha augmentat per part del personal i equip de govern a l'hora de revisar

les coses i fer-les en temps.
Pel que fa a l'administració financera, enguany es contemplen dos anys a l'hora

d'abonar a recaptació els seus serveis, nosaltres liquidarem un any enrere, és un efecte

comptable.

Inversions: hi ha les que estan clares, com son Son Serralta, el leasing i el POS, tenint

present que aquesta darrera no s'ha dotat degut a la situació transitòria i atípica en la

que ens trobem amb el projecte d'escoleta, una vegada es resolgui s'hauran de

valorar els projectes alternatius i es farà la modificació oportuna.
No s'ha pressupostat el Pla E de serveis socials, mur del poliesportiu, el de Galilea i

projecte de modernització.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que no es pot votar un

pressupost així, si s'ha modificat i s'ha de sotmetre a urgència la seva inclusió el seu

grup polític s'abstendrà a la votació de la urgència, ja que no és el moment, hi ha uns

terminis legals que s'han de respectar, s'ha de fer aquesta passa prèvia i si no, no es
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pot aprovar d'aquesta manera.

Per part del Sr. Batie es manifesta que el pressupost municipal són els mateixos que els

que s'han facilitat, només canvia la nomenclatura de les partides però no es tracta

d' un nou pressupost.
Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es respon que es un punt
fonamental.

Per part del Batie es respon que l'equip de govenr ha dit que hi ha una mancança de

tècnics per rendir comptes i fer ho així com toca, hi ha Baties del PP que es troben a la

mateixa situació que nosaltres, i ara ens trobem a nivell FELIB en una situació de

reunions amb la Sindicatura de Comptes i hem acordat crear mitjans tècnics als

Ajuntaments, no és una qüestió política sinó tècnica, aprotar per part de les

administracions els mitjans personals suficients i necessaris per fer aquestes coses de

forma correcta i en temps, hi ha una mancança de tècnics d'intervenció reconeguda
a toto Mallorca. '

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que no hi ha cap errada al pressupost
municipal aportat, hi ha un canvi de nomenclatura que és precís per aprovar el

pressupost enguany fer-la i així es va explicar a la CIAG, els conceptes, la destinació

tot és igual, només és un canvi de nomenclatura, hi havia dues opcions, esperar que

es faci el canvi de nomenclatura, o no esperar per aprovar el pressupost, s'ha fet feina

en aquest sentit i l'Interventor que ha fet el canvi de nomenclatura del pressupost és

una persona que fa feina a un Ajuntament gran on governa el PP.

Es manifesta que per a la millor comprensió dels assistents al Ple aquesta
documentació s'ha posat a l'abast dels regidors fins dues setmanes abans de la

celebració del Ple, precisament hem optat per no esperar i en el moment que s'ha

tingut la feina feta de canvi de nomenclatura s'ha posat en coneixement del Ple per a

la seva aprovació.

Atès que per part del Regidor d'Hisenda i Tresorer Municipal Sr. Miquel Ramon s'ha
facilitat el pressupost que es pretén aprovar adaptat a la nova estructura
pressupostària, essent que aquesta modificació afecta al text inicial proposat per
aprovació, essent que el nou text no ha passat per Comissió Informativa d' Assumptes
Generals motiu pel qual només es pot tractar prèvia la seva inclusió al present ordre
del dia mitjançant torn d'urgència una vegada la mateixa sigui justificada.

Per part del Sr. Batie es decideix continuar amb el tractament de la resta d'assumptes i
reservar el tractament d'aquest al torn d'urgència, una vegada fet el procediment
legalment establert.
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4T) PERSONAL

4T/1 R) RECONEIXEMENT DE LA CONDICiÓ DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT DELS
TREBALLADORS SRA. CATALINA RIPOLL, SR. JOAN IGNACI BARCELÓ I SR. ANTONI FONT.

Pel Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita la qual transcrita literalment
diu així:

A tès que en el moment de confeccionar la relació de llocs de feina d' aquest
Ajuntament s'ha comprovat la situació de tres empleats públics els quals hi figuren a la

plantilla municipal en la condició de personal laboral temporal, essent el cas de la Sra.
Lina Ripoll, Sr. Joan Ignaci Barceló i Sr. Antoni Font.

Atès que aquests empleats públics han prestat els seus serveis professionals durant un

període superior a tres anys de forma ininterrompuda, essent que a l'actualitat
continuen prestant els seus serveis, si bé es varen contractar per a una obra o servei de
durada determinada.

Atès que en aquest sentit la doctrina i jurisprudència ha considerat que les relacions
professionals de durada indeterminada quan es mantinguin sota la forma de relació
temporal s' entendran efectuades en fraude de llei t essent que en aquest cas els
empleats públics afectats adoptaran la condició de personallaboral indefinit, la qual
cosa no significa que siguin personal laboral fixo, ja que per adquirir aquesta condició
s'haurien de sotmetre a un procés selectiu que contempli els requisits d'igualtat,
publicitat, mèrit i capacitat.

Vist que s'ha emes dictamen favorable per la Comissió Informativa d' Assumptes
Generals, es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent

ACORD:

PRIMER.- Reconèixer que els empleats públics la Sra. Lina Ripoll, Sr. Joan Ignaci Barceló i
Sr. Antoni Font, tenen la condició de personallaboral indefinit d'aquest Ajuntament.

SEGON.- Procedir a la modificació a la plantilla laboral de I' Ajuntament i a la relació
de llocs de feina en aquest sentit.

TERCER.- Iniciar els tràmits adients per cobrir definitivament aquests llocs de feina.

QUART.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

Sotmès a votació i per unanimitat dels membres presents i majoria absoluta dels
membres de dret, s'acorda aprovar l'anterior proposta

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que es tracta de persones amb un contracte laboral
temporal per cobrir necessitats urgents que s'han allargat en el temps i segons la
legislació vigent han adquirit la condició de indefinits, sense que allò sigui equivalent a

fixo, si bé es manifesta la intenció de posar en marxa el procés selectiu adient per
cobrir definitivament aquestes places.
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Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que aquesta situació
ha estat motivada per la manca de renovació de les seves contratacions i per una

mancança d'actuacions això no pot donar lloc a una cobertura legal.
No es troba d'acord en què en cap cas siguin fixo, ja que passar de temporal a
indefinit és pot considerar com a fixo.
Per part de la Secretària Municipal es deixa constància de què aquests treballadors no

són fixos ja que no han passat un procès selectiu respectant criteris de publicitat,
mèrits, igualtat i capacitat, es converteixen en indefinits pel tronscurs del temps, que és
l'equivalent a interí fins a la cobertura de la vacant.

4Tj2N) APROVACiÓ DE LA PLANTILLA I RELACiÓ DE LLOCS DE FEINA DE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT 2010

Pel Sr. Batie es dona compte lectura de la proposta subscrita la qual transcrita
literalment diu així:

"Atés que amb l'aprovació del pressupost municipal es va iniciar expedient per dur a
terme l'aprovació de la plantilla municipal i relació de llocs de feina per l'any 2010.

Atès que a la documentació complementària al pressupost municipal 2010 es
detallaven les places de la plantilla municipal.

Atès l'Informe de Secretaria Intervenció i de conformitat amb allò que disposa l'article
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i el
dictamen favorable de la Comissió Informativa d'assumptes generals, es proposa al Ple
de la Corporació que prengui el següent:

ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment la plantilla municipal i relació dels llocs de feina per l'any
2010.

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant aquest termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les ol ieqocions i reclamacions que
considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al �egacions,
aquest acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu.

Sotmès a votació i per majoria absoluta dels membres presents i de dret: 5 vots a favor
del grup municipal PSOE, 1 vot a favor del grup municipal PI, i dos abstencions del grup
municipal PP" s'acorda aprovar l'anterior proposta

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:
Pel Sr. Batie es manifesta que no es crea cap plaça nova i que es pre ten que les que
es troben vacants s'ocupin.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que igual que als
pressuposts municipals hi ha una nota de discordància entre el que s'havia fet i el que
es va presentar, i hi ha una mancança de criteri concret que ha quedat reflectit als
llocs de feina.
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L'informe de secretaria reflexa que els llocs de feina no es troben degudament valorats
de conformitat amb els criteris que pertoquen i és convenient procedir a la seva

valoació, motiu pel qual aquest grup polític s'abstindrà a la votació.

5È) URBANISME

5È/l R) SOL -LICITUD DE COOPERACiÓ TÈCNICA EN MATÈRIA D'URBANISME I ACTIVITATS AL
CONSELL DE MALLORCA

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la moció subscrita pel grup polític municipal
la qual transcrita literalment diu així:

Atès que l'Ajuntament de Puigpunyent no té mitjans econòmics suficients per crear la
plaça de Arquitecte Tècnic o Arquitecte Superior per tal d'informar les llicencies
d'obres.

Atès que l'Ajuntament de Puigpunyent no pot ni podrà en un futur pròxim, per una

qüestió de volum de feina i habitants, crear una plaça com aquesta.

A tès que la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, en el seu article 36.b diu que és
competència de les Diputacions o Consells l'assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i
de gestió.

Atès que la Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística, en el seu article 7.6 diu que quan
l'Ajuntament estigui mancat de serveis tècnics i/o jurídics escaients, per fer els informes
preceptius en el procediment de concessió de llicència urbanística, hauran de ser
sol·licitats al Conseliinsular corresponent.

A tès que I' Ajuntament de Puigpunyent en data 31 d' octubre de 2008, ja va sol·licitar la
cooperació tècnica per poder fer els informes preceptius a les llicencies d'activitat.

Atès que l'Ajuntament de Puigpunyent cobra una Taxa de Llicencies Urbanístiques per
tal de donar el Servei, i que aquesta podria destinar-se al Consell de Mallorca per
compensar el cost del tècnic.

El Grup Municipal Socialista presenta la següent

PROPOSTA D'ACORD

Sol·licitar al Consell de Mallorca la assistència tècnica d'un Arquitecte
Tècnic/Arquitecte Superior per informar les llicencies d'obra municipals, dos dies a la
setmana, tenint en compte que aquest Ajuntament podria destinar la Taxa de
Llicencies Urbanístiques a compensar al cost d' aquest Servei.

Reiterar la sol·licitud d'assistència tècnica d'un Enginyer Superior un dia a la setmana o
cada quinze dies en funció de les necessitats municipals.

Sotmès a votació i per unanimitat dels membres presents majoria absoluta dels
membres de dret, s'acorda aprovar l'anterior proposta
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AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que s'ha estodiat la opció de crear la plaça de
tècnic d'urbanisme d'aquest Ajuntament a través de la Mancomunitat de Tramuntana
o bé amb agrupació amb el municipi de Valldemossa però la legislació vigent no

contempla aquesta possibilitat encara, i fer-ho a través de la Mancomunitat és quasi
impossible jo que no hi ha plantilla de personal creada.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta si aquesta cooperació
va lligada a la pèrdua de l' Aparellador que tenim? I si serà gratuit?

Per part del Sr. Batie es respon que sí, que el Consell de Mallorca haurà d'aportar a un

funcionari, i el cost del servei s'haurà de cobrir amb la taxa per llicències d'obres.

Per part del Regidor d' Hisenda es manifesta que és una proposta que es vol que tingui
transcendència i que al Consell de Mallorca es troba mig pactada, cap Ajuntament té
funcionaris per fer informes d'obres, i com això és irregular es vol iniciar aquest debat,
es vol que el Consell es faci càrrec i nosaltres aportar la taxa que es genera per cobrir
aquest cost.

No és convenient que els informes els firmin gent que no és funcionària, en aquesta
tasca de tècnic no es contemplen la redacció de projectes, nomès parlam
d'expedients d'obres i d'infracció urbanística.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que quedi clar que
voten a favor no per què vulguin que es tregui al Tècnic que hi ha ara, és pel
recolçament que ens pot donar en aquest sentit el Consell de Mallorca, sobretot en sòl
rústic.

Pel regidor d' hisenda es respon que en sòl rústic la competència ja es troba cedida, i
s'han pressupostat les dues coses el tècnic que tenim i el nou, però la intenció és que
sigui aviat que surti endevant aquesta proposta.

6È)PATRIMONI

6È/l R) APROVACiÓ DE LA SOL -LICITUD DE MODIFICACiÓ DEL TERMINI ESTABLERT PER A
DESTINAR L'EDIFICI MUNICIPAL DE CA SES MONGES A L'ACTIVITAT EXCLUSSIVA
D'ESCOLETA MUNICIPAL DE O A 3 ANYS.

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita la qual transcrita
literalment diu així:

" Atès que per circumstàncies sobrevingudes aquest Ajuntament no durà a terme
l'execució de les obres d'ampliació i reforma de I'escoleta municipal ubicada al
Convent de Ca ses Monges de Puigpunyent.

Atès que la destinació a escoleta infantil en el transcurs d'un termini màxim de tres
anys era condició indispensable per a la cessió gratuïta que va fer el propietari de
l'immoble en favor de l' Ajuntament de Puigpunyent.

Atès que amb les circumstàncies actuals aquest termini és difícil que es pugui dur a
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terme el seu compliment, essent necessari sol ilcitor al propietari de l'immoble una

ampliació del termini establert com a condició per dur a terme la cessió gratuïta de
l'immoble, essent que es sol licite modificar el termini de destinació de l'immoble a

cinc anys.

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d'Assumptes Generals, es

proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent

ACORD:

PRIMER.-Sol·licitar al cessionari de l'immoble Convent de Ca ses Monges, una

modificació en el termini establert a l'escriptura pública de cessió gratuïta de
l'immoble en favor de l' Ajuntament, en el sentit d'ampliar el termini establert per a la
seva destinació a l'activitat exclussiva d'escoleta municipal de O a 3 anys, essent
aquest termini de 5 anys.

SEGON.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i als efectes de
què si es procedeix a la seva acceptació es faci la modificació oportuna a l'escriptura
pública subscrita per dur a terme la cessió gratuïta en favor de l' Ajuntament.

Sotmès a votació i per unanimitat dels membres presents i majoria absoluta dels
membres de dret, s'acorda aprovar l'anterior proposta

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que el constructor no ha començat les obres i dia
1 de setembre de 2010 l' escoleta hauria d' obrir, per aquest motiu ja que no és possible
dur a terme l'obra, adoptariem el compromís de mantenir l'edifici de Ca Ses Monges i
fer les reparacions oportunes per complir en aquest nou termini de cinc anys amb la
condició imposada pel propietari, essent que el Rector i el propietari es trobaven
d'acord amb aquesta sol íucló

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es respon que si el propietari no ha
posat objeccions no ho farà el PP, però la intenció és que es compleixi la condició i
que el projecte es dugui endavant.

Per part del regidor d'hisenda es manifesta que s'ha posat al pressupost 1 euro per
dotar la partida ja que no es troba valorada l'obra, la intenció política és clara, per
ara amb una subvenció concedida durem a terme la coberta de l'edifici, ens trobem
pendents d' aprovar els plecs.

7È)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADA DEL DIA 26 DE GENER A 10DE MARÇ DE
2010

Pel Portaveu del grup polític municipal es formulen les següents qüestions:

Pel que fa a la JGL DE 5/2/2010:

- Denegació d'ajornament de la Conselleria d'Hisenda de 5 de febrer de 2010
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pagament interesos de demora?

Per part del Regidor d'hisenda es respon que es va demanar per guanyar 60 dies per
pagar, ens ho varen aconsellar i ho varem fer així.

El 5 de febrer de 2010 es demana informació sobre Son Ferretjans, per quin
motiu?

Per part del Sr. Batie es respon que es tracta de l' Agència de Disciplina Urbanística
que ha demanat informació per infraccions urbonístiques i s'ha remes tota la
informació demanada amb la petició de què per mancança de mitjans tècnics es

facin càrrec de dur a terme l' expedient que pertoqui.

S' ha demanat la pòlissa de crèdit?
Per part del Batie es manifesta que es trobava concedida però l'empresa no

ha començat l'obra i per tant s'ha descartat la pòlissa.

Pel que fa a la JGL DE 17/2/2010
Pagaments a Balear de Reciclatges S.L

Per part del regidor d'hisenda es respon que es tracta de BARESA i varen

pressupostar que BARESA i MAC que fan feina al Parc Verd ens cobrarien 40.000
euros i el cost actual és de 70.000 euros i per tant hi ha un dèficit de 30.000 euros, és
un dels motius pels quals es vol rescindir el contracte, com a conseqüència dels
estudis que ha fet el nou tècnic en mediambient.

Pagament compostadores per 12.600 euros, quans mensualitat resten?
Per part del Regidor d'hisenda es respon que queden 10 anys.

Renuncia subvenció conselleria d'energia, per quin motiu?
Per part del Sr. Batie es respon que tot el que es faci s'hade fer en termes d'estalvi,
aquesta instolloció es trobava projectada per climatitzar l'escola i com no és
viable no hi ha pressupost per dur endavant el projecte i per tant es renuncia a la
subvenció concedida.

Pel que fa a la JGL 24/2/2010:
Pel que fa a la contractació del tècnic de mediambient, s'han contactat amb
altres per fer la selecció? Els 17.000 euros ho inclouen tot?

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que s'ha seleccionat la seva empresa per
contracte menor, prèviament es varen fer entrevistes a altres professionals, tenim
experiència d'altres ajuntaments, és la mateixa empresa que duu Esporles, i és una

prova que es fa enguany, i amb aquest preu s'inclou tot.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 91/2010 AL 149/2010 AMB DOS INCLOSOS
Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demanen les següents
qüestions:

Decret 91: per quin tema ha posat un contenciós administratiu la constructora
de Son Balaguer?

Per part de la Secretaria municipal es respon que per la multa coercitiva per
incompliment de l'ordre de demolició dels dos annexes.

Decret 95: a què fa referència l'empresa Informiren S.L
Pel regidor d'hisenda es respon que es tracta dels ordinadors que entren a la
subvenció, dos pel Casal de Joves, i un per a la biblioteca amb una impressora en

color.
Eco Sa Teulera s-I per import de 1021,63 euros?
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Pel Sr. Batie es respon que es tracta del sopar de la fira ecològica.
Decret 103: reparació caldera piscina?

Per part de la Regidora de Cultura i Esports es respon que un dia es va rompre la
caldera i és la reparació de la mateixa.

Pagament a l'empresa SAGUIBAL?
Pel Batie es respon que es tracta dels treballs de retirada de la neu amb motiu de
la gelada a Galilea.

Pagament de les nòmines amb nota d'objecció de la Intervenció ja que
manca la valoració dels llocs de feina?

Per part del Sr. Batie es respon que s'ha de fer aquesta valoració dels llocs de feina.
Decret 123: pagament taxa reserva domini radioelectric?

Per part del Sr. Batie es respon que és el pagament anual de la ràdio.
Decret 133: activitats extraescolars per import de 3.450 euros?

Hen fet un primer pagament de 1 .725 euros relatiu a la meitat de les activitats
extraescolars del primer trimestre del curs i el quart de l'any 2009.

Decret 134, gym squash?
Per la regidora d'esports es respon que el patronat d'esports fa una subvenció a la
gent que ho utilitza del 10% de laquaota, i es tracta dels dos darrers pagaments
d'enrere.
-Decret 142: Pagament factura electricitat casa de cultura, escola nova, escola
vella, son mensuals?
Pel regidor d'hisenda es respon que si, que ja no es troben domiciliats i ara hem
arribat a un acord i pagam les factures a 60dies, com la despesa és elevada
voliem la caldera de biomassa a l'escola.

Decret 119. habitatges i comptadors aigua carrer sol?
Per part del Sr. Batie es respon que s'està recabant la informació oportuna i es
donarà quan es tingui la mateixa.

8È) TORN D'URGÈNCIA
Una vegada s'han finalitzat els assumptes inclosos a l'ordre del dia per part del Sr. Batie
s'interessa la inclussió del punt relatiu a l'aprovació del pressupost municipal i bases
d' execució 2010 adaptats a la nova estructura pressupostària, el qual es sotmès a la
prèvia declaració d'urgència del ple ja que s'ha modificat el assumpte inicialment
contingut al present ordre del dia, essent indispensable procedir a la seva aprovació a
la major brevetat possible, atès que ens trobem al mes de març.

Sotmesa la urgència a votació i per majoria absoluta de sis vots corresponents als
representants dels grups polítics municipals PSOE (5) I PI (1), i dos vots en contra,
corresponents als representants del grup polític municipal PP r s'acorda declarar la
urgència de l'assumpte i procedir a la seva inclussió dins l'ordre del dia d'aquesta
sessió.
Es reanuda el debat en el següent sentit:
Per part del Portaveu del grup polític municipal es manifesta que l'informe
d'intervenció té una pega, es pot tenir confiança o no i donar per bona la estructura
pressupostària presentada, si bé la legislació vigent estableix els terminis per
confeccionar i aprovar el pressupost municipal i aprovar abans del 15 d'octubre de
l'any anterior a la seva entrada en vigor, ara nosaltres tindrem aprovat el pressupost el
mes d'abril d'enguany.
Pel que fa al romanent líquid de tressoreria, s'ha de complir el criteri legal obligatori, i el
fet de què el regidor d'hisenda i l'equip de govern hagin redactat el pressupost sense

que estigui liquidat el 2009 és una jugada al seu favor, el que s'ha gastat nosaltres no
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ho sabem quines són les partides que es corresponen amb la realitat, quines es troben
infladews disn els ingressos per afavorir polítiques de l'equip de govern, es demana per
part de la regidora de cultura i esport que consti en acta aquesta afirmació.
Pel que fa a les despeses de personal ens trobem que hi ha unes despeses de 808.000
euros en aquest concepte la qual cosa suposa el 40% del pressupost.
L'informe d'intervenció assenyala que hi ha un intent de millora per evitar les despeses
innecessàries que són conseqüència d'una deficient organització i una manca de
consciència dels recursos municipals, com a criteris generals abans d'entrar en el
contingut de les partides cal dir que no es coincideix en la ideà de la recaptació per
ITVM, per altra banda crida l'atenció de què hi hagi una partida que queda en blanc,
que a l'apartat de multes hi ha una previssió molt elevada.
Pel que fa a les despeses, disminueix el deute públic respecte al 2009, com s'explica?,
és per la renegociació amb els bancs?
No es diu quin és el deute acumulat aillarg termini es de 975.000 euros i s'ha d'afegir
57.000 euros de deute a curt termini; no es troben dins les despeses de personal les
dietes del personal de confiança, on són les dietes? On es troba inclòs el Consell
Consultiu?
Pel que fa a les retribucions complementàries de personal, ara es paga fixo per
administració general 34.917,54 euros, les indemnitzacions per locomoció per l'any
2010 es fixen en 1.7.000 euros, és important, malgrat la xifra no sigui significativa.
Pel que fa a la fundació del parc de la Vela, varem sabre que la partida prevista per
l'any 2009 es va gastar en altres coses i ara no té saldo, per quin motiu? Si es tracta del
projecte estrella.
Pel que fa a la pujada de la productivitat del personal laboral de recollida de residus
que passa de 21.000 euros a 41 .000 euros per quin motiu?, la gent de la recollida no es
trobava que estava relaxada en la seva feina?
Per millorar el parc verd hi havia una despesa de 7.700 eruos i ara amb això es paga al
tècnic?
Quines són les associacions culturals que han de rebre subvenció?, de on surten els
3000 euros de despeses en tema d'educació física, esports?, al 2009 per a la neteja del
poliesportiu no hi havia partida, per què?, s'ha produit un canvi a la pòlissa del seguro
a què correspon?, augmenta la partida de manteniment de carreteres, i la de
aportació al consorci d'aigües, a què es deu?

Per part del regidor d'hisenda es respon:
Com a observació genèrica cal dir que no es modifica contingut comptable nomès la
numeració segons la normativa pressupostària d'aplicació.
Pel que fa als terminis d'aprovació del pressupost, tots els ajuntaments incomplim, la llei
preveu per això mecanismes.
Pel que fa a la necessitat d'aprovar el pressupost amb superàvit, ja es va comentar a

l'iniciació del debat. és un requissit legal per aprovar el pressupost amb romanent
negatiu de tressoreria.
Pel que fa al fet de no tenir liquidat el 2009 i que jugui al nostre favor, no hi ha cap
pressupost que es presenti i que s'hagi liquidat l'anterior.
Pel que fa a les despeses en matèria de personal, coneix un municipi que té uns

ingresos de 100.000 euros i despeses de personal de 150.000 euros, estem a la mitja i a

més tenim molts serveis.
Pel que fa a l'informe de la interventora, no ho he llegit.
Pel que fa a les multes, l'any passat es varen cobrar poques i ara gràcies a la feina que
s'ha fet l'Ajuntament ha pujat els seus previssibles ingressos, el volum de feina ha
augmentat i hi ha més feina i gràcies a que es troba feta, hi ha expedients valorats en
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160.000 euros, i d'això s'ha pressupostat un 30%.
Pel que fa a altres ingressos que hem pujat de 15.000 euros a 37.000 euros, 27.000 euros
varen venir de la recollida selectiva.
El deute públic s'acosta a 900.000 euros i representa el 64% dels ingressos, podem
arribar fins al 110%, la situació econòmica és tranquila.
Les retribucions dels col ·Iaboradors hi consten a les despeses, les retribucions
complementàries pujan les bàsiques baixen.
Pel que fa a les despeses per locomoció, tenim notificadora i és una bona eina.
Pel que fa al consorci d'informàtica, es troba equivocada, es baixa la aportació, de
totes formes es demanarà el recolzament del PP per personar-nos com a consorci a

l'operació judicial Voltor per recuperar doblers.
Pel que fa a la fundació del parc de la Vela, nosaltres no posarem doblers els hi posarà
una altra administració que és la conselleria d'Innovació, i el Portaveu del PP en el
Consell ens recolça.
Pel que fa al sou de la brigada de recollida de residus, ens hem equivocat de les
bàsiques a complementàries, però la total no anirà molt lluny, llevat que amb el nou

tècnic es puguin aconseguir millores en la gestió que per això s'ha contractat.
Totes les partides amb un euro és que no tenim legalment comptabilitzat tot però
tenim la intenció de fer-ho.
Pel que fa a l' energia tècnica no té previst res.

Pel que fa als temes de subvenció dels grups culturals, no és una concreta quantitat
sòn vàries.

Enguany hem estat conservadors amb les previssions del 2009, no hi haurà romanent
de tressoreria, queda constància que han millorat molt amb un volum de feina d'un
54% superior respecte al 2005.

Augmenta el segur de la mini. s'estan fent revisions de rebaixar les pòlisses no estem
aturats en aquest tema.

Sotmès l'assumpte a votació i per majoria absoluta dels membres de dret i presents sis
vots a favor corresponents als representants dels grups polítics municipals 5 PSOE, i 1 PI. i
dos vosts en contra corresponents als representants del grup polític municipal PP.

Per part del regidor Sr. Antoni Marí s'interessa la signatura d'un conveni amb l'Institut
d' Afers Socials en concepte de families amb menor.s persones en situació greu i
persones majors i discapacitats, sense cap cost per l'ajuntament i amb cobrament del
75% a la signatura del conveni i el 25% restant una vegada justificades les despeses.

Sotmesa la urgència a votació i per unanimitat dels membres de dret i majoria
absoluta dels membres presents s'acorda declarar la urgència i incloure aquest punt a

l'ordre del dio.

Una vegada donada la explicació oportuna pel regidor responsable, s'aprova per
unanimitat dels membres presents la proposta de subscripció del conveni amb IMAS.

9È) PRECS I PREGUNTES

Per part del Portaveu del grup politic municipal es manifesta que per primera vegada
ha vist el pressupost municipal amb un criteri clar i contundent, quan ha parlat del
pressupost troba que la feina es bona però les errades de forma s'han d'explicar.

Per part del regidor d'hisenda es respon que el responsable de I'elaboraciò del
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pressupost municipal una vegada més ha estat ell.

Per part del regidor Sr. Marí es manifesta que a l'equip de govern hi ha més projectes
estrella que el parc de sa Vela, i que no troba gens negatiu el cost del personal ja que
s'ha d'entendre com algo positiu, hi ha molts serveis i feines
10È) DACiÓ COMPTE

ESCRIT DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 17 DE MARÇ DE 2010

Per la Secretària de la Corporació es dona compte del requeriment de la Sindicatura
de Comptes de 15 de març de 2010, relativa a la manca presentació del compte
general de I' exercici econòmic 2008.

Per altra banda, s'informa de la confecció del compte general de l'exercici econòmic
2007, i que la mateixa es troba pendent d'exposició pública i aprovació, motiu pel
qual es procedirà a la major brevetat a iniciar els tràmits per a l'aprovació de l'exercici
2008, els quals, juntament amb el 2006, restaven pendents de rendició a la data de
presa de possessió de la Secretaria Municipal en el seu càrrec a aquest Ajuntament.

La Corporació es dona per assabentada i insta a la seva realització.

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

El Batie,

Joan FERRÀ MARTORELL

Paper transcripció acords i resolucions



0480001 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT-I-SET D'ABRIL DE DOS MIL DEU.

Núm. de la Sessió: 4
Dia: 27 d'abril de 2010.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 30 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. Petra M. V ALERO GONZALEZ
Sr. Antonio DEUDERO MA YANS
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora Municipal

Ha excusat la seva assistència ja que es troba de baixa laboral. la Sra. Margalida M.
MOREY MATAS

ORDRE DEL DIA:

PART DISPOSITIVA

lr) SECRETARIA:

lr/lr APROVACIÓ DE l'ACTA EN ESBORRANY DE lA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 30 DE MARÇ DE 2010.

2N) BATLIA

2N/1R) CONVENI DE COl·lABORACIÓ ENTRE lA CONSEllERIA D'AFERS

SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ DEL GOVERN DE lES IllES BALEARS,
lA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A lA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ
DE l'AUTONOMIA PERSONAL DE lES IllES BALEARS D'ENCÀRREC DE
GESTIÓ ORGANITZATIVA DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE l'AUTONOMIA
PERSONAL DE SON BRU

2N/2N) APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE l'ORDENANÇA FISCAL
DE lA TAXA PEL SERVEI D'ESCOlETA MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT.

2N/3R) SOl'LICITUD Al CONSEll DE MAllORCA DE RECONVERSIÓ DEL
PROJECTE D'OBRES FINANÇAT AMB El POS 2009-2010-2011

3R)CONTROl DE l'EQUIP DE GOVERN
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADA EL DIA 17, 24, 30 DE MARÇ l 7
D'ABRIL DE 2010

DECRETS DE BATLIA DES DEL 150/2010 AL 222/2010 AMB DOS INCLOSOS

4T) TORN D'URGÈNCIA

5È) PRECS I PREGUNTES

6È) DACIÓ COMPTE

ESCRIT SINDICATURA COMPTES 21 D'ABRIL 2010

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1 r) SECRETARIA:

lr/lr APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 30 DE MARÇ DE 2010.

Pel Batie es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió ordinària
celebrada en data 30 de març de 2010, i una vegada sotmès l'assumpte a votació i
per majoria absoluta dels membres presents i de dels membres de dret s'acorda
aprovar l'acta esmentada.

AI debat previ per part del Portaveu del grup polític Partit Popular es manifesta
respecte a l'acta en esborrany el següent:

Que en el punt de control de l'equip de govern no es diu quin grup municipal és, i no

es fa menció que és del partit popular pàgina 15.

Es va fer un prec i no es diu que és del Portaveu del Partit Popular.

2N) BATLIA

2N/1R) CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AFERS
SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,
LA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS D'ENCÀRREC DE
GESTIÓ ORGANITZATIVA DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA
PERSONAL DE SON BRU

Pel Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita en data 20 d'abril de 2010,
la qual diu el següent:
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Atès que és voluntat d'aquest Equip de Govern dur a terme la subscripció d'un
conveni de col-Iaboració entre la Conselleria d'Afers Socials, la Fundació d'Atenció i
Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears i
l'Ajuntament de Puigpunyent per dur a terme la gestió organitzativa del servei de
promoció de l'Autonomia personal del centre de Son Bru de Puigpunyent,

Vist l'esborrany de conveni lliurat a aquest Ajuntament el qual transcrit literalment
diu així:

ESBDRRANY

Conveni de coJ.laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, la Fundació d' Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears i l'Ajuntament de Puigpunyent d'encàrrec de la gestió organitzativa del servei de
promoció de I' autonomia personal Son Bru

Parts

Josefina Santiago Rodriguez. consellera d'Afers Socials. Promoció i Immigració. en virtut del Decret 1012007. de 6 de juliol, del president de les Illes Balears (But//etí
Oficial de les II/es Ba/earsnúm.101 ext .. de 9 de juliol). pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears. que actua en representaciò de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. en l'exercici de les atribucions que li confereixen els articles II e i 80.4 de la llei 312003. de 26 de març.
de règim juridic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Joan Manuel Rosa González. director general d'Atenció a la Dependència en virtut del Decret 12112007. de 14 de setembre (BOIB núm. 142. de 22 de setembre). i que
actua en aplicacid de l'Acord de 28 de juliol de 2006 del Patronat de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes
Balears. I'epigraf tercer del qual recuilia delegació de la funció de rapresentacié de la Fundació en el director a la directnra general competent en matèria de serveis
socials. en tots els actes en els quals la presidenta exerceixi com a consellera.

: ...... hatla-president de l'Ajuntament de Puigpunyent. que actua en virtut de ..
,

Antecedents

l'article I de la llei 3912006. de 14 de desembre. de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència estableix que aquesta
llei té per objecte regular les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l'exercici del dret subjectiu de la ciutadania a la promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència. mitjançant el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SADD). amb la cnllebnracio i
participanié de totes les administracions públiques.

2. El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència respon a una acció coordinada i cnoperativa de l'Administració General de l'Estat i les comunitats
autònomes. que estableix mesures en totes les àrees que afecten les persones en situació de dependència. amb la participaciá si escau. de les entitats locals.
tal com estableix l'apartat 2 de l'article I de la llei 3912006.

3. El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència garanteix les condicions bàsiques i el contingut comú a què es refereix la llei 3912006. i serveix de via
per a la cnllaboracü i la participaciü de les administracions públiques en l'exercici de les competències respectives en matèria de promoció personal i atenció i
protecció a les persones en situació de dependència. optimitza els recursos públics i privats disponibles i contribueix a millorar les condicions de vida dels
ciutadans.

4. l'article 30.15 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. estableix entre les competències exclusives de la Comunitat Autònoma. les politiques d'atenció a

persones dependents.

5. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 28 d'abril de 2006 es va autoritzar la constitució de la Fundació Balears d'Atenció i Suport a la Dependència.
Residència Joan Crespi (actualment. Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears). i se n'aprovaren
els Estatuts.

6. Mitjançant la Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència i Esports de 28 de juliol de 2006 es publicà l'Acord del mateix dia d'encàrrec de
gestió de diverses residències i centres de dia a la Fundació d'Atenció i Suport a la ûependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears. entre
els quals es troba el servei de promoció de l'autonomia personal Son Bru. a Puigpunyent.
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7. l'article ILI de la llei 4/200S, d'II de juny. de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 8S. de 18 de juny de 200S). que va entrar en vigor dia 18 d'agost de
200S. disposa que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per treballar en cnordínacé. en collabnraein i amb el diàleg entre tots els
actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones. s'estructura en serveis socials comunitaris i en serveis socials espeeialltzats. Els primers
comprenen serveis comunitaris bàsics i serveis comunitaris especdics,

8. l'article 15 de la llei de serveis socials de les Illes Balears estableix que. sense periudici de la seva nrientaciò polivalent i comunitària, oberta a tota la població
del seu àmbit territorial. els serveis socials comunitaris especïhcs han de desenvolupar programes i gestionar centres orientats a cnllectios amb
problemàtiques identificades i singulars. procurar-ne la normalització i la reincorporació socials o actuar com a espai de trànsit a un servei especialitzat.

S. l'article 48.1 de la llei de serveis socials de les Illes Balears disposa que el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els municipis cellaboren en

l'aplicació de les polítiques de serveis socials. d'acord amb les competències respectives. mitjançant els instruments establerts en la legislació general sobre
règim jurídic i procediment administratiu. en la legislació sobre consells insulars i en la legislació de règim local.

ID. l'article 15 de la llei 30/1SS2. de 26 de novembre. de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. estableix que la
realització de les activitats de caràcter material. tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic pot
encarregar-se a altres òrgans o entitats de la mateixa o d'una altra administració, per raons d'eficàcia o quan no es disposi dels mitjans tècnics idonis per dur
Ia a terme i que quan l'encàrrec de gestió es realitzi entre òrgans i entitats d'administracions diferents s'ha de formalitzar mitjançant la signatura del
cnrraspunent conveni entre aquests.

Il. l'article 30.2 de la llei 312003. de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que la seva

Administració pot encarregar la gestió de determinades funcions materials, tècniques o de serveis. que tengui atribuïdes com a pròpies o per delegació, a una

altra administració. d'acord amb el que disposen l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, la normativa bàsica estatal i la normativa reguladora de cada
administració.

les parts ens reconeixem mútuament la cepacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni. d'acord amb les següents

C/èusu/es

I. Dbjecte

Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i partieipacio entre la Conselleria d'Alers Socials. Promoció i Immigració. la Fundació d'Atenció i Suport
a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears (endavant. la Fundació) i l'Ajuntament de Puigpunyent. a través de l'encàrrec a aquest
ajuntament. per part de la Conselleria. de l'organització dels serveis i les activitats que es presten en el servei de promoció de l'autonomia personal Son Bru
(Puigpunyent). gestionat fins ara per la Fundació.

2. Dbligacions de les parts

la Conselleria d'Alers Socials. Promoció i Immigració s'obliga a donar suport a l'Ajuntament de Puigpunyent en les tasques que són objecte de l'encàrrec de gestió.

la Fundació s'obliga a:

a) Posar a dlspeslcié de l'Ajuntament de Puigpunyent el personal del servei de promoció de l'autonomia personal Son Bru durant el termini de vigència
d'aquest conveni. Aquest personal. que figura a l'annex I. continua depenent laboralment de la Fundació. per la qual cosa el pagament de les seves

retribucions. així com la gestió laboral (cobertura de baixes. contractaciuns. etc.) són a càrrec de la Fundació.
b) Pagar de manera directa el cost del contracta de servei de neteja que actualment està vigent. fins a la seva finalització. Una vegada que aquest acabi. la

Fundació n'abonarà l'import a l'Ajuntament perquè el contracti En cas que l'Ajuntament vulgui afegir serveis addicionals, la centraetaciú i el pagament
seran a càrrec seu

e) Pagar el cost dels subministraments d'aigua. electricitat. gasoil i telèfon del centre. amb un límit màxim de 6.300.00 € anuals. així com de la resta de
despeses de manteniment i funcionament del servei.

d) Pagar les assegurances de responsabilitat civil i de danys fins a la finalització de les pòlisses que actualment estan vigents.

l'Ajuntament de Puigpunyent s'obliga al següent:

a) Gestionar i organitzar els serveis i les activitats del servei de promoció de l'autonomia personal Son Bru de Puigpunyent.
b) Controlar el compliment del reglament de règim intern del servei per part dels usuaris.
e) Gestionar funcionalment i organitzativament el personal.
d) Pagar els serveis i les activitats addicionals que vulgui desenvolupar al servei.
e) Contractar el servei de neteja del servei i les assegurances de responsabilitat civil i de danys una vegada finalitzats els cnntractes vigents subscrits per

la Fundació.

3. Personal de la Fundació que passa a dependre funcionalment de I' Ajuntament

El personal de la Fundació que passa a dependre organitzativament i funcionalment de l'Ajuntament de Puigpunyent és el que figura en la relació de l'annex I. Aquest
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personal conserva el règim jurídic laboral de procedència i les condicinns de treball inherents als seus contractas. Ilualsevnl smpliaciâ d'aquest personal és a càrrec
de l'Ajuntament.

la dependència d'aquest personal respecte dels cnrresponents òrgans de direcció ilo gestió de l'Ajuntament de Puigpunyent és únicament de naturalesa funcional i la
dependència orgànica continua cnrrespunent als òrgans cempetsnts de la fundació,

En virtut de la dependència funcional, cerrespon als òrgans de l'Ajuntament els actes de gestió, direcció i distribució de funcions i. en concret:

Dictar les ordres i les mstruccíons de servei,
Controlar l'acompliment del seu horari.

Pel que fa al gaudi de permisos, llicències, vacances i d'altres ralacmnats amb la cnnciliacié de la vida personal. laboral i familiar que tenguin incidència en la prestació
del serveis, calla cenlnrmitat prèvia del responsable de l'àrea cnrrespnnent de l'Ajuntament i l'autorització de la fundació,

la substitució d'aquest personal quan es trobi en situació de baixa laboral de llarga durada, excedència, etc, cnrrespon a la fundació, d'acord amb les seves

dispnnibilitats pressupostàries.

4. Forma de pagament

la fundació ha de pagar per antieipat a l'Ajuntament l'import de les despeses derivades del manteniment i funcinnament del servei, amb un cost màxim per a l'any 2010
de 10.775,00 E (les despeses d'aiqua. electricitat. etc" les abonarà directament la fundació), mitjançant pna transferència bancària que s'ha de fer 1'1 de maig de 2010 al
compte bòrreni qUe indiqui l'Ajuntament.

Per a la resta de anualitats, el pagament s'ha de fer per semestre anticipat. és a dir, un pagament 1'1 de gener i un altre 1'1 de juliol. A més, a partir de 1'1 de gener de
2011.Ia fundació ha d'abonar a l'Ajuntament les despeses derivades del serveis de neteja del centre, amb un cost anual màxim de 9.955,00 K

Atès que el pagament es fa per bestreta, en el termini d'un mes des de l'acabament de l'any 2010 pel que fa al primer pagament i des de l'acabament de cada semestre

per a la resta d'anys, l'Ajuntament ha de presentar a la fundació una memòria justificativa de l'aplicació dels fons percebuts. En cas que hi hagi un romanent perquè les
despeses hagin estat inferior a les quanties transferides, s'aplicaran al semestre següent.

lluent a les despeses derivades del consum d'aigua, electricitat. gasoil i telèfon, si aquestes superen la quantia de 3.100.00 E semestrals. la fundació ha de deduir la
diferència del pagament següent que hagi de fer a l'Ajuntament. Amb l'objectiu que l'ajuntament pugui controlar aquestes despeses, la fundació li ha de trametre
mensualment còpia de les factures cerresponents.

.

les quanties esmentades s'han d'incrementar anualment de conformitat amb les varlacions que experimenti l'index de preus de consum (IPC) a les Illes Balears.

5. Exempció de garantia

S'eximeix l'Ajuntament de Puigpunyent de l'obligació de presentar garantia de conformitat amb allò que preveu l'apartat dde l'article 25.3 del Decret 7512004, de 27
d'agost. de desplegament de determinats aspectes de la llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ii. Durada

Aquest conveni té un termini de vigència de 5 anys a comptar a partir de 1'1 de maig de 2010. Aquest conveni es prorrogarà expressament per anys naturals successius
a partir de 1'1 de maig de 20 ... No obstant això, el conveni pot ser resolt per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia expressa realitzada amb tres mesos d'antelació
a la data de finalització del conveni. En tot cas, la vigència del conveni més enllà del exercici actual així com la pròrroga expressa que estableix aquesta clàusula queda
supeditada a l'existència de crèdit pressupostari adient per a l'exercici de què es tracti a la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
de conformitat amb l'article 55 del Decrerlegislatiu 6712005, pel qual s'aprova el text refós de la llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. Comissió de seguiment

Així mateix, per executar i desenvolupar aquest conveni. d'acord amb el que estableix l'article 78.5 de la llei 312003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es crea una comissió de seguiment composta pels membres següents:

o} Dues persones nomenades per la Direcció General d'Atenció a la Dependència, en representació de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
del Govern de les Illes Balears.

b} Dues persones nomenades per l'Ajuntament de Puigpunyent en representació d'aquesta entitat.

la comissió de seguiment es reunirà, a proposta d'alguna de les parts amb una antelació prèvia de 15 dies i. en tot cas, una vegada a l'any.

B. Resolució

Aquest conveni es pot resoldre de manera anticipada per les causes següents:

o} Per mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

b} Per la impossibilitat sobrevinguda, legal a material. de complir les obligacions que es derivin de l'objecte del conveni.
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e) Per la denúncia prèvia d'alguna de les parts. amb una antalacié mínima de tres mesos a l'acabament de la vigència del conveni.
d) Per l'incompliment greu i manifest. per Qualsevol de les parts. de les clàusules pactades. amb la denúncia prèvia d'una de les parts. En aquest cas. poden

exigir-se les responsabilitats Que es derivin d'incomplir-les.

9. Jurisdicció cnmpetant

Les QUestions litigioses Que es derivin d'aquest conveni s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a mostra de conformitat. signam aquest conveni en tres exemplars.

Pal�a. xx d� XXxxxxx de 2ÔlO

Per la Conselleria d'Afers Socials. Promoció i Immigració Per l'Ajuntament de Puigpunyent

Per la Fundació

Per tot l'abans .exposot. i una vegada ha estat dictaminat favorablement per la
comissió informativa d'assumptes generals, es proposa al Ple de la Corporació que es

pregui en següent:

ACORD:

PRIMER.- Subscriure el conveni de col-Iaboració entre la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, la Fundació d'Atenció i

Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears i

l'Ajuntament de Puigpunyent d'encàrrec de la gestió organitzativa del servei de
promoció de l'autonomia personal Son Bru, amb les condicions establertes al text
per dur a terme l'encomana de gestió.

SEGON.- Facultar al Sr. Batie per a la signatura del mateix, malgrat la seva facultat
derivada de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases del Règim Local i
normativa concordant.

TERCER.- Designar com a interlocutor municipal responsable del conveni al Regidor de
Sanitat el Sr. Antoni Marí Ensenyat.

QUART.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes

Sotmès a votació i per unanimitat dels membres presents majoria absoluta dels
membres de dret, s'acorda aprovar l'anterior proposta

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que es tracta d'un conveni gratuït i es cedeix la
gestió organitzativa de Son Bru, si es fa coses que no es troben dins conveni s'haurà de
fer càrrec l'Ajuntament, però el que posa el conveni es farà càrrec I'IMAS.
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Per part del Portaveu PP es troba una bona notícia que es faci d'aquesta forma i que
sigui I' Ajuntament qui dugui endavant aquest projecte, es dóna l'enhorabona, si bé el
grup polític municipal vol fer una crida que des del moment en què es pugui es faci
centre de dio.

Per part del Batie es respon que centre de dia ho és però no hi ha hagut sol licituds de
places, al manco n 'hi hauria d'haver cinc per poder prestar aquest servei.

En aquest moment s'incorpora la Regidora Sra. Sureda.

Per part del Regidor de Benestar Social es manifesta que s'ha fet molta feina al
respecte, però que a partir d'ara haurà un engranatge amb serveis socials i s'està
plantejant la possibilitat de què sigui centre de dia, sempre anirem a més.

2N/2N) APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
DE LA TAXA MUNICIPAL DEL SERVEI D'ESCOLETA MUNICIPAL DE
PUIGPUNYENT.

Pel Batie es dona compte lectura de la proposta subscrita la qual transcrita
literalment diu així:

Atesa la necessitat de modificar l' ordenança fiscal reguladora de la taxa municipal
relativa al servei d'escaleta municipal al Terme Municipal de Puigpunyent als efectes
de dur a terme el projecte d'escaleta mancomunada de la Serra de Tramontana.

Ateses que les tarifes proposades són les que han aprovat pel Consell Executiu de
la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears el 19 de març de 2010, amb el
debat dels membres de la Comissió d'Educació de la FELIB, els representants de
l'Institut de Primera Infància de les Illes Balears (IEPI) i els de la Conselleria
d'Educació, en base als estudis econòmics elaborats damunt les tarifes actuals que
s'apliquen als municipis, i el consens de tots els Ajuntaments representats a

aquesta Entitat, essent les quantitats proposades les següents:

SERVEI FRANJA TARIFA O A1 TARIFA 1 A 3
HORÀRIA ANYS ANYS

ACOLLIDA 8-9 HORES 20 EUROS 20 EUROS
ESCOLARITAT 9-13 HORES 180 EUROS 150 EUROS
(MATÍ)
ESCOLARITAT 165 EUROS
(MATÍ) + + MENÚ
MENJADOR+SORTIDA
IMMEDIATA
ESCOLARITAT 9-15 HORES 200 EUROS 180 EUROS

(MATÍ)+MENJADOR+SORTIDA + MENÚ
AMB DESCANS
RECOLLIDA 15-16 HORES 20 EUROS 20 EUROS
MENÚ 5 EUROS

/DIA
90

EUROS/MES
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MASSATGES PER A NADONS, 3 EUROS! 3 EUROS!
ESPAIS FAMILIARS, TALLERS SESSIÓ SESSIÓ
DE PARES I MARES, I
D'ALTRES

Per tot l'abans exposat, i una vegada ha estat dictaminat favorablement per la
comissió informativa d'assumptes generals, es proposa al Ple de la Corporació que
es pregui en següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa
municipal per a la prestació del servei d'escoleta 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 Bal�ars, dins del qual els interessats podran examinar l'expedient i
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, deiS
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

Sotmès a votació i per unanimitat dels membres presents i majoria absoluta dels
membres de dret, s'acorda aprovar l'anterior proposta

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que es tracta del procés de dur a terme el projecte
d' escoleta mancomunada que es pretén per tal de millorar econòmicament la gestió
del servei d'escoleta, per tant s'han fet estudis econòmics, i en concret, el model 2
d'estudi econòmic, aquesta escoleta juntament amb la resta mancomunades té un

cost de 227.000 euros, i uns ingressos estimats de 130.000 euros, per tant ens adherim a

la proposta feta per la FELIB amb tots els grups polítics allà consensuats, que fa que els
costos sigui repartits en un 50% els pares i 50% l'Ajuntament, per tant des de la FELlB,
estam intentat augmentar l' aportació econòmica de les altres administracions per tal
de què l' Ajuntament vagi cap al 25% de les despeses, ja que per ara la subvenció que
tindrem d'altres conselleries serien 4.000 euros per aula.

La proposta de la Comissió Executiva de la FELIB és de 8 hores a repartir com cada
ajuntament disposi, s'ha de dividir en trams tal i com s'indica a la proposta. El tram
d'escolaritat es fa una distinció respecte a la quota de nadons amb una quota de 180
euros, i la resta de nins 130 euros, amb el menú a part, i amb l'opció de descans.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demana si son quotes que s'han
de fixar o bé son tarifes orientatives?, cobreix el cost del servei?
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Per part del Sr. Batie es respon que són quotes definitives, el dinar no es fixa, és
orientació i no entra dins la taxa, i es cobreix el servei, amb això es paga el cost més els
4.000 euros per aula que ens donen.

Per part de la Regidora de Sanitat es demana quans de tècnics es necessiten?

Per part del PP Es va aprovar signar el conveni amb Estellencs, Deià, per abaratir
costos, aquestes xifres es fan en previsió d'això?
Per part del Sr. Batie es respon que sí, que precisament els estudis econòmics
presentats es refereixen als tres municipis.

3R/1R) SOL-LICITUD AL CONSELL DE MALLORCA DE RECONVERSIÓ DEL
PROJECTE D'OBRES FINANÇAT AMB EL POS 2009-2010-2011

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la proposta subscrita el 20 d'abril de 2010,
la qual transcrita literalment diu així:

" El Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el 5 de març de 2009, va

acordar finançar l'obra "ampliació de I'escoleta municipal de Puigpunyent", en el
marc del Pla d'obres i serveis de 2009 (primera part).

Per acord del Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el 30 de juliol es va
modificar el finançament de l'obra d'ampliació d'escoleta, en el sentit d' afegir una

anualitat (2011) en el finançament que es va concedir, essent el finançament
definitiu total d'aquesta obra amb càrrec al Consell de Mallorca de 425.571,78
euros, repartits en les següents anualitats:

2009: 41.739,77 euros

2010: 186.944,37 euros

2011: 94.284,40 euros

Per circumstàncies alienes en aquest Ajuntament, motivades per incompliment del
contractista respecte a l'obligació de començar les obres en el termini assenyalat, i
a la vista de l'informe emès pel Tècnic Director de l'obra el 17 de març de 2010, on
es deixa constància què han transcorregut tres mesos i vint dies des de la data de
la signatura de l'acta de replanteig previ, i és impossible finalitzar les obres en el
termini previst a la programació de l'execució de l'obra, ateses les condicions
imposades per la Conselleria d'Educació i Cultura, la qual, juntament amb el Consell
de Mallorca finança aquest projecte, aquest Ajuntament ha iniciat el procediment
per resoldre el contracte d'execució de l'obra.

Atès que existeixen altres projectes d'obres que són indispensables dur a terme pel
benefici comunitari dels veïnats del municipi de Puigpunyent, els quals són:

Millora de la pavimentació i del drenatge de pluvials de varis carrers de
Puigpunyent.
Adaptació de local municipal a dependències destinades a Policia Local i
Magatzem.
Rampa d'entrada a magatzem de l'edifici de l'escola nova, per dotar-lo
d'energia tèrmica mitjançant sistema de Biomassa.
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Execució de zona verda enjardinada a l'entrada del nucli de Puigpunyent.
Millores diverses en l'enllumenat públic.
Millores en els processos de recollida i tractament de residus sòlids urbans.

, essent precís per dur-los a terme la sol·licitud al Consell de Mallorca de
reconversió del finançament concedit per acord del Ple del Consell de Mallorca en

sessió de 30 de juliol de 2009, per dur a terme l'obra d'ampliació d'escaleta
municipal,

Atès que per part de la Comissió Informativa d'Assumptes Generals s'ha dictaminat
favorablement la esmentada proposta, es proposa al Ple de la Corporació que
prengui el següent

ACORD:

PRIMER.- Renunciar a la subvenció concedida per dur a terme l'obra "ampliació
escaleta", obra inclosa en el Pla Pluriannual 2009-2010-2011 (primera part), i
sol·licitar al Ple del Consell de Mallorca que la subvenció concedida per dur a terme
l'obra "d'ampliació de l'escaleta municipal", s'apliqui a subvencionar per a l'any
2010 l'execució dels projectes d'obres següents:

Millora de la pavimentació i del drenatge de pluvials de varis carrers de
Pu ig pu nyent.
Adaptació de local municipal a dependències destinades a Policia Local i
Magatzem.
Rampa d'entrada a magatzem de l'edifici de l'escola nova, per dotar-lo
d'energia tèrmica mitjançant sistema de Biomassa.
Execució de zona verda enjardinada a l'entrada del nucli de Puigpunyent.
Millores diverses en l'enllumenat públic.
Millores en els processos de recollida i tractament de residus sòlids urbans.

SEGON.- Sol·licitar al Ple del Consell de Mallorca que es mantingui l'anualitat 2010
atorgada, relativa al finançament les obres "de dotació d'aigua potable i
clavegueram del nucli urbà de Son Serralta", obres incloses al POS 2008-2010, les
quals es troben finalitzades en la seva totalitat.

Sotmès a votació i per majoria dels membres presents i rnajona absoluta dels
membres de dret, en concret, sis vots (6), corresponents als representants dels
grups polítics municipals PSOE (5), PI (1), i dos abstencions, corresponents als
representants del grup polític municipal PP (2), s'acorda aprovar la proposta abans
transcrita

Per part del Sr. Batie es manifesta que es tracta de renunciar al projecte de I'escoleta i
que es duguin endavant altres projectes que poden sortir endavant ja que per
l'incompliment del contractista i les pluges que hi ha hagut a aquest municipi XX

Per part del Portaveu del PSOE Lo que es fa exclusivament és renunciar al projecte
de ca ses monges per culpa exclusiva del contractista, ja que ha incomplert, el
tècnic del Consell de Mallorca diu que no dona temps i per tant el que aprovem és
això, però la resta de projectes que es volen posar i tot això és a part, és
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conseqüència.

Per part del PP es manifesta que no sap el que ha passat, varem estar a la mesa
de contractació, però no sona bé que es vulgui donar aquesta passa, ja que s'havia
parlat de donar una pròrroga.

Per part del Sr. Batie es respon que lo que s'ha prorrogat dos anys és destinar el
immoble a escoleta, però res més.

Per part del PP es respon que això els hi lleva tranquil·litat.
Per part del PSOE es manifesta que nosaltres tenim una obligació formal amb el
Consell de Mallorca de complir amb el projecte, vist que el propi tècnic del Consell
de Mallorca ens diu que no es pot fer per què son ells els que han redactat el
projecte, dins el POS d'enguany el que volem fer és presentar altres projectes que
tenim, per què no tenim més remei que renunciar al POS d'aquest projecte, però és
única i exclusivament culpa del contractista, en aquest sentit el Consell de Mallorca
per unanimitat dels grup polítics es sol acceptar sempre.

Per part de la representant del grup polític municipal PP, es demana si es podran
fer altres projectes l'any que bé o això condiciona a futurs projectes?

Per part del Portaveu del grup polític municipal PSOE es respon que és un projecte
que es pagava en un any, per tant l'any que bé l'equip de govern pot demanar
l'obra que vulgui.

3R)CONTROl DE l'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE lA JUNTA DE GOVERN CELEBRADA El DIA 17, 24, 30 DE MARÇ
17 D'ABRIL DE 2010

Pel Portaveu del grup polític municipal es formulen les següents qüestions:

Pel que fa a la JGL DE 17/3/2010:

Es fa menció de la sollicltud de possibilitat d'amortització de pòlisses de crèdit per
pagar només interessos.

Per part del Regidor d' Hisenda es respon que sí s'ha fet aquesta gestió i que no es

recorda ara del que ha passat.

Es fa menció de la factura M 10 Mundiagua, desprès a l'acord hi ha una equivocació i
es diu una altra quantia.

Per part del Regidor d' Hisenda es respon que és una factura que ha presentat
mundiagua i es la única de12009, és manteniment de l'aigua, la resta són les del PLA E.

Es fa menció a l'aprovació del projecte modificat del Sr. Miquel Ramon on el mateix es

troba a la Junta de Govern, no posa que s'absenti.

Per part de la Secretària es manifesta que revisarà si és una errada però el que té clar
es que no hi era o bé s'havia absentat.
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Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que si és habitual que
el tècnic digui que el projecte modificat

Després de la intervenció del Sr. Deudero on afirma que ell ha revisat l'expedient
d'obra del sr. Ramon i que hi ha un modificat en el transcurs de les obres que
implica, entre altres coses, un increment del nombre d'habitatges, el sr. Ramon
contesta que no es cert, que el modificat no contempla cap in-crement d'habitatges,
cap increment de volum, cap increment de edificació, cap canvi d'estructura ni cap
canvi important de l'obra, que el final parcial d'obra dels sis habitatges es el mateix
projecte inicial i que no hi hagut cap canvi substancial.

Per part el Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta si s'ha fet qualque gestió
respecte a la creació de la Junta de Seguretat Local

Per part del Sr. Batie es respon que no es pot crear per que no hi ha cap policia

DECRETS DE BATLIA DES DEL 150/2010 AL 222/2010 AMB DOS INCLOSOS

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demanen les següents qüestions:

GUZMAN E HIJOS: reparacions PICK UP i reparacions del cotxe de policia.

Decret 175, talleres ABIS:
Per part del Batie es respon que serà cotxes o maquinària que s'ha banyat.

Decret 165 obres pla e, hi ha hagut un ball i no s'ha notificat a una empresa?
Per part de la secretària es respon que encara no s'ha fet la invitació a cap
empresa.

4T) TORN D'URGÈNCIA

No se'n formula

SÈ) PRECS I PREGUNTES
No se'n formulen

6È) DACIÓ COMPTE

ESCRIT SINDICATURA COMPTES 21 D'ABRIL 2010

Per la Secretària de la Corporació es dona compte del requeriment de la Sindicatura
de Comptes de 21 d'abril de 2010, relativa a la manca presentació del compte
general de l'exercici econòmic 2008.

Per altra banda, s'informa de la convocatòria imminent mitjançant ple extraordinari i
urgent previst pel 21 de maig de 2010 per aprovar el compte general 2007, així com la
iniciació confecció del compte general de l'exercici econòmic 2008, en el dia d'avui.

La Corporació es dona per assabentada i insta a la seva realització, es fixa com a data
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de celebració del plenari el proper dia 21 de maig a les 13 hores.

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

El Batie, La Secretària Interv

Joan FERRÀ MARTORELL
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRA-ORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA
20 DE MAIG DE DOS MIL DEU.

Núm. de la Sessió:
Dia: 20 de maig de 2010.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 21 hores.
Uoc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.
H i 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 MAYANS
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ

Sr. Josep Ramon Marquès, Secretari-Interventor accidental.

Ha excusat la seva assistència ja que es troba de baixa laboral, la Sra. Margalida
M. MOREY MATAS

ORDRE DEL DIA:

lr) DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

2N) APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2007

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.

ORDRE DEL DIA:

lr) DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

El Sr. Batie obri la sessió dient que es necessari no ajornar més l'aprovació del
compte general de l'any 2007 i per això proposa la declaració d'urgència per
aquesta sessió.
La proposta és acceptada i s'acorda, per unanimitat aprovar la urgència per
celebrar la sessió plenària.

2N) APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2007

2N)INTERVENCIÓ:
2N/1R) APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2007:

Pel Sr. Batie es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor

Paper transcripció acords i resolucions



0480015 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

d'Hisenda la qual diu així:

Vist el Compte General format de l'exercici 2007, juntament amb tota la seva

documentació annexa, segons la legislació vigent.

Vist l'informe d'Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen favorable

emès per la Comissió Especial de Comptes, en data 16 d'abril de 2010.

Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions,

objeccions o observacions, i que no s'han presentat cap al·legació al respecte,

segons consta en el certificat de Secretaria de data 20 de maig de 2010.

De conformitat amb el que estableix 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 que es

prengui el següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar el Compte General de l'exercici 2007.

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

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

l no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió, quan són les 21

hores i 30 minuts, i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la

Secretària- Interventora de la Corporació Municipal, la

El Batie,
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Joan FERRÀ MARTORELL Josep Ramon Marquès
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I CINC DE
MAIG DE DOS MIL DEU.

Núm. de la Sessió: 5
Dia: 25 de maig de 2010.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 23 hores.
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.
H i 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 MAYANS
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ

Sra. Ana Maria Abarca Castro, Secretària-Interventora Municipal

Ha excusat la seva assistència ja que es troba de baixa laboral, la Sra. Margalida
M. MOREY MATAS

ORDRE DEL DIA:

PART DISPOSITIVA

lr) SECRETARIA:

lr/lr APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 27 D'ABRIL DE 2010.

2N) BATLIA

2n/lr) ELECCIÓ JUTGE DE PAU DE PUIGPUNYENT

2N/2N) ADHESIÓ A L'ACORD DE L'AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR
RELATIU A INSTAR AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS - CONSELLERIA DE
MEDI AMBIENT, LA REDACCIÓ D'UN PLA ESPECIAL DE CAMINS DE LA
FINCA PÚBLICA PLANICIA I RECOLÇAMENT EN L'ACCIÓ REIVINDICATÒRIA
DE LA TITULARITAT PÚBLICA DELS CAMINS DEFENSADA PER
L'AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR.

2N/3R) MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL PP AMB NÚMERO DE REGISTRE GENERAL D'ENTRADA 682 DE 6
DE MAIG DE 2010.

2N/4T) MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL PP AMB NÚMERO DE REGISTRE GENERAL D'ENTRADA 683 DE 6
DE MAIG DE 2010.
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3R}INTERVENCIÓ

3R/1R} MODIFICACIÓ DEL COMPROMÍS DE DESPESA PLURIANNUAL
RELATIU AL PRÈSTEC SUBSCRIT PEL CONSORCI D'AIGÜES DE
PUIGPUNYENT

4T}CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADES DES DJ:L DIA 23 DE MARÇ
AL 28 D'ABRIL AMB DUES INCLOSES

DECRETS DE BATLIA DES DEL 223/2010 AL 275/2010 AMB DOS INCLOSOS

5È} TORN D'URGÈNCIA

6È} PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Ir} SECRETARIA:

Ir/Ir APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EN DATA 27 D'ABRIL DE 2010.

Pel Batie es dóna compte i lectura de l'acta en esborrany de la sessió ordinària
celebrada en data 27 d'abril de 2010, i s'acorda deixa sobre la mesa la mateixa ja
que no ha pogut ser llegida pel Portaveu del grup polític municipal PP, ja que no
l'ha rebuda.

AI debat previ per part del Portaveu del grup polític Partit Popular es manifesta
respecte a l'acta en esborrany el següent:

Na Maria Teresa ha comentat que l'ha rebuda l'acta del ple però ell no, motiu pel
qual no l'ha pogut llegir, i la Sra Pons manifesta que ella no l'ha pogut llegir ja que
no té internet.

Per part del Portaveu del grup polític PSOE es manifesta respecte a l'acta en

esborrany el següent:

En els acords de la Junta de Govern s'ha de fer una esmena que consisteix en la
següent:

On diu:
"Per part del Regidor d'Hisenda es respon que ell no ha modificat cap projecte del
final d'obra, i que el projecte no es troba acabat, no ha fet ni un metro ni un

habitatge que sigui distint al projecte inicial, les cases fetes i que va visar
l'arquitecte són sis cases començades i acabades".

Ha de dir:
Després de la intervenció del Sr. Deudero on afirma que ell ha revisat l'expedient
d'obra del sr. Ramon i que hi ha un modificat en el transcurs de les obres que
implica, entre altres coses, un increment del nombre d'habitatges, el sr. Ramon
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contesta que no es cert, que el modificat no contempla cap increment d'habitatges,
cap increment de volum, cap increment de edificació, cap canvi d'estructura ni cap
canvi important de l'obra, que el final parcial d'obra dels sis habitatges es el mateix
projecte inicial i que no hi hagut cap canvi substancial.

Per part del Sr. Batie es manifesta que a l'acord del conveni de gestió de la
residència, es va dir que centre de Dia ho és però no hi ha hagut sol·licituds de
places i al manco n'hi ha d'haver cinc per què sigui centre de dia.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP agraeix al Ple el fet de què es

pugui ajornar l'aprovació de l'acta ja que no s'ha pogut llegir per part del portaveu
del PP, sense perjudici de què mai es va parlar respecte de l'assumpte de les sis
vivendes, es va parlar de que es passava de cinc a set vivendes, i que en cap cas

era una invenció del portaveu sinó que al decret de batlia s'ha afirmat que era una

errada de l'acta de la JGL.

2N) BATLIA

2n/lr) ELECCIÓ JUTGE DE PAU DE PUIGPUNYENT

Pel Sr. Batie es dona compte de la proposta subscrita la qual transcrita literalment
diu així:
«Tenint present el fet de què en aquests moments restaran vacants els càrrecs de
Jutge de Pau, titular i substitut, així com la convocatòria a què fan referència
l'article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'l de juliol, del Poder Judicial i els
articles 4 i 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Atès que es remet al Jutjat Degà de Palma el 19 d'abril de 2010, l'Edicte del Sr.
Batie mitjançant el qual s'obre el període de presentació d'instàncies per a cobrir els
càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut, de Puigpunyent. Havent exposat l'Edicte
al taulell municipal des del 24 d'abril de 2010 fins al dia 14 de maig de 2010.

Atès que al Butlletí Oficial de les Illes Balears de 24 d'abril de 2010, número 62 es
va publicar l'Edicte del Sr. Batie de l'Ajuntament de Puigpunyent, mitjançant el qual
s'obria un termini de quinze dies hàbils per tal que les persones interessades i que
reunien les condicions legals, sol·licitessin ser nomenades Jutge de Pau, titular i
substitut (article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), per
escrit dirigit a l'Alcaidia, segons acredita el certificat de Secretaria.

Atesa la sol·licitud presentada dins del termini, per part del Sr. Sr. Ramon Serna
Mas el qual declara al seu escrit que compleix les condicions per ocupar el
càrrec,conforme als articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985,
d'l de juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau,

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

ACORD:

PRIMER. Nomenar a D. RAMON SERNA MAS, amb DNI número 41.318.626T
domiciliat a Son Serralta número 6, com a Jutge de Pau titular, restant pendent de

Paper transcripció acords i resolucions



0480020 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

seleccionar el candidat per ocupar la vacant de Jutge de Pau Substitut.

SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutge del Jutjà Degà de Palma, qui ho
elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'l de juliol,
del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau)".

Sotmès a votació i per unanimitat dels membres presents i majoria absoluta dels
membres de dret, s'acorda aprovar l'anterior proposta

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que es tracta de elegir novament el Jutge de Pau

que hem tingut fins ara, el qual ha desenvolupat la seva feina de forma
satisfactòria, si bé no tenim cap per ocupar la vacant de Jutge Substitut.

Per part del Portaveu PP es manifesta que la persona que es proposa té la

confiança i per tant tindrà el seu vot a favor, si bé proposa que s'assenyali a l'acord

que resta vacant la plaça de Jutge Substitut.

S'agraeix per part de la Corporació la feina feta pel Sr. Ramon Serna Mas i sobretot
el seu esforç i voluntat de voler dur a terme aquesta tasca de forma voluntària.

2N/2N) ADHESIÓ A L'ACORD DE L'AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR
RELATIU A INSTAR AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS - CONSELLERIA DE
MEDI AMBIENT, LA REDACCIÓ D'UN PLA ESPECIAL DE CAMINS DE LA
FINCA PÚBLICA PLANICIA I RECOLÇAMENT EN L'ACCIÓ REIVINDICATÒRIA
DE LA TITULARITAT PÚBLICA DELS CAMINS DEFENSADA PER
L'AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR.

Pel Batie es dona compte i lectura de l'acord adoptat per l'Ajuntament de

Banyalbufar el 30 d'abril de 2010, el qual transcrit literalment diu així:

"Els Baties dels Ajuntaments de Banyalbufar, Estellens, Esporles i Puigpunyent han
Acordat instar, mitjançant Acord de Ple Extraordinari, al Govern de les Illes Balears

per que redacti un Pla Especial de Camins (expropiació per via d'urgència) , donat

que consideren que el tancament per part de particulars a l'accés al Camí vell de

Planícia, que no permet utilitzar les antigues vies de comunicació entre els quatre
municipis, els hi afecte greument.

Tal com es reflexa a l'informe emès pel Consell Insular de Mallorca, la xarxa bàsica
dels antics camins de ferradura del terme municipal de Banyalbufar permetia
enllaçar aquest poble amb les viles veïnes d'Esporles, Estellencs i Puigpunyent i

aquestes mateixes entre sí, venia determinada per la importància orogràfica de la
Mola de Planícia de 940 m. D'aquesta manera les connexions entre els pobles
veïns evitaven la citada Mola de Planícia de la forma més còmoda possible. D'acord
amb les dificultats que hi havia antigament per resoldre els problemes tècnics i les
limitacions de transport, els antics camins de ferradura es traçaren cercant els

principals colls orogràfics i els costaners amb poca dificultat. D'aquesta manera

podem destriar les següents vies de comunicacions
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Banyalbufar-Esporles, amb l'anomenat camí des Correu

Banyalbufar-Estellencs constituïa la ruta més ràpida, té el seu inici en el camí
des Correu vora Son Sanutges i costeja el vessant nord de la Mola de
Planícia, passant per les finques de Son Sanutges, s'Arbossar, Es Rafal i

Planícia, abans d'unir-se amb l'itinerari Banyalbufar-Estellencs (camí
d'Estellencs).
Banyalbufar- Puigpunyent des de la vila de Banyalbufar es dirigeix al coll
d'Esteliencs passant primer per les cases des Rafal i desprès per les de
Planícia i es Salt, per unir-se a l'itinerari Estellencs-Puigpunyent.

És més que evident que la finca de Planícia es troba a la cruïlla de tots aquests
camins que han vingut conformant les vies de comunicació tradicional entre els

pobles de la zona.

El fet que actualment la finca de Planícia sigui de titularitat pública entenem que
encara es fa més necessari garantir l'accés a la mateixa, molt especialment pel
que son els seus accessos tradicionals i que com hem dit formen part d'itineraris
de comunicació entre les viles de la contrada.

Tampoc es pot oblidar que aquests itineraris representen uns importants elements
de dinamització econòmica de la zona, ja que son vies alternatives a les. carreteres,
ideals per excursionistes o visitants, formant una xarxa susceptible d'integrar-se
dins rutes de llarg recorregut; també per que considerem que aquestes vies i donat

que els municipis afectats careixen d'indústries, suposarien tant pel petit comerç
com per la vida dels pobles una assegurança de sostenibilitat.

Per aquest motiu per part dels quatre Municipis, i després d'una dilatada època de
converses i negociacions amb la propietat d'es Rafal ( Partero SL) i no havent-se
arribat a cap acord per l'obertura dels camins, sol·liciten l'acció immediata del
Govern de les Illes Balears, que per via d'urgència redacti un Pla Especial
d'Accessos a la finca de Planícia, que contemples a favor de l'entitat promotora del

Pla, el Govern de les Illes Balears, la declaració d'interès general amb la possibilitat
de poder-se expropiar en aquells casos el seu ús es vegi pertorbat".

Sotmès a votació i per unanimitat dels membres presents i majoria absoluta dels
membres de.dret, s'acorda aprovar l'anterior proposta

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta que es tracta de recolzar un acord de

l'Ajuntament de Banyalbufar, es tracta d'un camí que uneix els tres municipis per la

muntanya (Banyalbufar, Puigpunyent i Estellencs), es considera de justícia donar-li

suport a aquest Municipi davant aquest tema.

2N/3R) MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL PP AMB NÚMERO DE REGISTRE GENERAL D'ENTRADA 682 DE 6
DE MAIG DE 2010.

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la moció presentada pel Grup Polític
Municipal PP el 6 de maig de 2010, la qual transcrita literalment diu així:

"El turisme és una de ses nostres principals indústries. El sector de la hosteleria i el
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turisme suposa més d'un 10% del PIB i ocupa més de dos milions de persones a

l'estat espanyol i, a nivell de les Illes Balears, més del 80 % del PIB, el que suposa
que pràcticament de manera directa a indirecta la població activa balear viu
vinculada al turisme.

A la darrera Fira Internacional Turística celebrada a Berlín, encare que no es

donaren xifres en concret, ses declaracions oficials pretenen ser optimistes sense

que hi hagi cap dada concreta que avali aquest optimisme.

El Govern Central es despenja amb una pujada generalitzada de l'IVA. Aquest fet
preocupa per una part el sector turístic que ho viu com una mesura hostil que
encarirà els preus, ens farà menys competitius, baixarà el consum i ferà més
atractius els nostres competidors.

Per l'altre banda preocupa també a tots els ciutadans i empresaris, no tant sols els
del sector turístic, ja que l'augment de l'IVA directament encareix el preu final del
producte.

El sector de la població com aturats a jubilats han vist reduïda la seva pensió per
l'augment de la retenció de I'IRPF i ara hauran de suportar un augment de un 1%
en el cas del IVA reduït i del 2% a l'IVA corrent als serveis tant bàsics com el pa,
l'electricitat, etc,; és a dir, en el necessari per viure.

Altres països com França i Alemanya han decidit reduir l'IVA i malgrat això el
Govern Central ha decidit una vegada més legislar contra del criteri general i contra
els interessos dels ciutadans i de les empreses que han de ser el principal motor de
recuperació de l'economia, tant devaluada avui.

Per tot això,

PRIMER.- El ple de la corporació acorda instar al Govern de les Illes Balears

perquè traslladi el seu rebuig al Govern Central per aquesta injustificada i

improcedent pujada de l'IVA, fet que grava, una vegada més les butxaques de tots
els ciutadans i dels empresaris.

SEGON.- El ple de la corporació acorda instar al Govern de les Illes Balears perquè
dugui endavant totes les iniciatives parlamentàries necessàries perquè el Govern
Central rectifiqui i congeli la pujada generalitzada de l'IVA.

TERCER.- El ple de la Corporació acorda instar al Govern de les Illes Balears
perquè prengui totes les iniciatives parlamentàries necessàries perquè el Govern
Central rectifiqui i de forma valenta aposti per a l'aplicació d'un IVA super reduït del
4%> en el sector del turisme.

QUART.- El ple de la corporació acorda instar al Govern de les Illes Balears perquè
prengui totes les iniciatives parlamentàries necessàries perquè el Govern Central
aprovi un IVA super reduït per a treballs de pintura, electricitat, IIenterneria,
fusteria, etc. és a dir, per aquelles activitats amb un fort component de ma d'obra
autònoma per a formentar el consumi fer front a l'economia sumergida."

Sotmès a votació i per majoria absoluta dels membres presents i dels membres de
dret sis vots (6) en contra dels representants dels grups polítics municipal PSOE (5)
i PI (1), i dos vots a favor dels representants del grup polític municipal PP, s'acorda
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rebutjar l'anterior moció

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 de molta actualitat ja que malgrat que sigui d'una activitat política de nivell
supramunicipal s'ha de defensar des dels municipis.

En primer lloc es vol posar de relleu al Plenari i tenir suporto per considerar que la
pujada de l'IVA no ajudarà a recaptar doblers i ens aturarà l'activitat econòmica.

En segon lloc IVA reduït per turisme

En tercer lloc IVA molt reduir per determinats col·lectius de treballadors
(llanterners ... )

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que molt bé que hi hagi propostes del
partit popular, ja feia estona que no hi havia.

Respecte a la proposta, es votarà en contra pels fons i la forma:

S'han de donar dades i no impressions, al primer trimestre l'economia entre d'altres
va reflectir les següents dades: producció industrial que ha crescut un 5,4%
interanual, recaptació tributària, desprès de 2 anys de baixar, ha crescut 0,9%,
xifra de negocis a la indùstria ha crescut un 7,4%, les societats mercantils creades
han augmentat un 2,2%, la compra-venda d'habitatges ha crescut un 18,7% el
febrer i 2,1% el gener, creixement de les exportacions de més del 10% els darrers
tres mesos, el dèficit comercial s'ha reduït un 39,3%, el comerç minorista ha
crescut un 2,1% el març, les vendes de les grans empreses un 4,8%, l'índex de
confiança del consumidor fa set mesos quee creix i ja està en valors d'abans de la
crisi, l'atur, desprès de 8 mesos, el mes d'abril ha baixat, les afiliacions a la
seguretat social fa tres mesos que augmenten, l'entrada de turistes al mes de març
ha crescut més del 3%, la matriculació de turismes un 44,5% el primer trimestre i
un 39,3% el mes d'abril, el consum elèctric ha pujat un 2,8% el primer trimestre i
un 6,4% el gas, el primer trimestre de 2010 Espanya ha sortit de la recessió amb
un creixement del 0,1 %, petit però positiu desprès de sis trimestres de baixar.

Pel que fa a" la pujada generalitzada de l'IVA", cal dir que no és cert, no puja l'IVA
dels aliments de . primera necessitat, medicaments, llibres, vehicles per
discapacitats, habitatges de protecció oficial.

El pa no té IVA general, si no el reduït, per tant en tot cas pujaria un 1% però no

ho farà, és una excepció.

Alemanya té un IVA general del 19% i França del 19,6%. Desprès de la pujada de
l'IVA d'Espanya serà del 18%. La mitja de la UE és del 20%.

A l'any 2009 la pressió fiscal d'Espanya era del 30,4% (3,5% menys que quan
governava el PP que era del 33,9%), a França és del 42,9% i Alemanya del 39,6%.

Pel que fa "instar al Govern Balear", no cal instar-ho, nosaltres tenim personalitat
jurídica suficient per fer-ho directament a l'Estat. Però una mesura com aquesta el
que feria seria crear més dèficit.
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En definitiva, aquesta proposta no és viable, es predica una cosa i es fa altra, els
que han fet una pressió i pujada molt forta ha esta l'Ajuntament de Madrid i
Comunitat de Madrid, aquesta pujada de l'IVA és molt petita i ens acosta a la mitja
d'Europa.

Per finalitzar, cal dir que la FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales), la qual és una fundació privada sense ànim de lucre que fa feina a l'àmbit
de les idees i propostes polítiques, la qual es troba vinculada .al Partit Poppular des
de la seva creació a l'any 1989, essent el president el Sr. José Maria Aznar, a

l'Observatori 16 (pàgina 6) de febrer de 2009, publica el següent:

"una de las propuestas clave es reducir cotizaciones sociales y compensar la
pérdida de recaudación con un aumento del IVA"

"Además, el IVA no sólo grava los bienes producidos en España sino también las
importaciones. Es decir, esta medida beneficiaria a los exportadores y nos haría
ganar competitividad"

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es respon que les xifres donades
són parcials, que una fundació faci un informe al 2009, no és el criteri del PP, es

una reflexió d'una fundació privada i el que s'ha presentat és una proposta del PP
de Puigpunyent, creem que aquesta pujada atura i merma la possibilitat de
reactivar l'economia.

Per part del Portaveu del grup polític municipal es respon que això se vorà, les
xifres donades són interanuals, però s'ha de constatar que resulta extrany que les
propostes que feia la fundació FAE a l'any 2009, siguin rebutjades pel PP, és la
primera notícia que tenim.

Per part del Sr. Batie es manifesta que la FAE és una fundació amb afinitat al PP.

2N/4T) MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL PP AMB NÚMERO DE REGISTRE GENERAL D'ENTRADA 683 DE 6
DE MAIG DE 2010.

Pel Sr. Batie es dona compte i lectura de la moció presentada pel Grup Polític
Municipal PP el 6 de maig de 2010, la qual transcrita literalment diu així:

"La escuela pública de Puigpunent fue aperturada el pasado mes de septiembre de
2009 a fin de poder dar servicio este año escolar de 2009 - 2010. Para hacerlo la
Conselleria de Educación recepcionó las obras con los trabajos de construcción sin
acabar, sin que se hubiera decretado el final de obra y sin que hubieran otorgado
las preceptivas licencias de apertura y/o activitat por parte del Ayuntamiento.

Que de este modo la Conselleria de Educación firmó con la constructora un, cuando
menos sorprendente, documento privado en el que la constructora exponía el
estado concreto de las obras pendentes al tiempo que se exoneraba a la
constructora de cualquier tipo de responsabilidad por lo que pudiera ocurrir en tales
circunstancias, hecho este que es conocido por el propio Ayuntamiento.

Desde que el Partido Popular ha sabido de estas circunstancias ha reclamado que
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se les ponga inmediato remedio, denunciando las situaciones de claro riesgo para
integridad de los alumnos que han ido ocurriendo a lo largo del año, con un

llamamiento al Equipo de Gobierno y al Alcalde para que se dote de legalidad a la
situación de apertura del colegio, lo que pasa por la inmediata finalitzación de las
obras, la subsanación de las deficiencias que se han ido produciendo y el
consecuente otorgamiento de los permisos y licencias municipales pertinentes.

Que hasta el momento solo se han producido daños materiales, sin que se haya
tenido que lamentar daños personales, daños debidos al hecho de la mala ejecución
de las obras o la no finalización de las mismas que juntamente con factores
meteorológicos adversos, han provocado los mismos.

Que hace ya más de nueve meses que la escuela está abierta sin que se hayan
subsanado estos defectos e inacabados, con el riesgo que todo ello conlleva para
los alumnos y el añadido de que a esta fecha no hay constancia del otorgamiento ni
del final de obra ni de las pertinentes licencias y permisos municipales, siendo que
en breve acabará ya este año escolar sin que se haya puesto solución a todo cuanto
se expone.

Por lo anterior se propone al Pleno la aprobación de los siguientes puntos de la
MOCIÓN:

1.- Instar a la Conselleria de Educació y su organismo dependiente IBISEC para
que proceden a la inmediata finalización de las obras, con reparación de las
deficiencias de las que adolece el edificio de la nueva escuela de Puigpunyent, con

ejecución de las gestiones que, tanto directamente como a través de la
constructora, deban realizarse para conseguir este fin.

2.- Reclamar de la Conselleria de Educació y su organismo dependiente IBISEC que
a la mayor brevedad presente ante el Ayuntamiento la certificación del final de
Obra a fin de obtener las preceptivas licencias municipales, sin las que la escuela
municipal nunca debía haberse abierto.

3.- Instar del Alcalde la realización de cuantas acciones y actuaciones sean

necesarias para conseguir que a la mayor brevedad la escuela pública de
Puigpunyent esté plenamente operativa, sin incidencias dignas de mención en lo
que al acabado y deficiencias de la obra se refiere, con especial celo en el
requerimiento a la administración actuante de que en el plazo más breve posible se

ponga al dia en lo que a la obtención de las licencias y permisos municipales se

refiere."

Sotmès a votació i per majoria absoluta dels membres presents i dels membres de
dret sis vots (6) en contra dels representants dels grups polítics municipal PSOE (5)
i PI (1), i dos vots a favor dels representants del grup polític municipal PP, s'acorda
rebutjar l'anterior moció

AI debat previ es produeixen les següents intervencions:

Per part del Sr. Batie es manifesta l'agraïment del PP per l'estat físic de l'escola i el
benestar dels alumnes, però no ho va demostrar quan tocava, a l'anterior equip de
govern en quatre anys es va fer un projecte mal dotat pressupostàriament, i va
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quedar desert i en aquell cas és cert que els alumnes estaven en unes condicions
delicades.

Hi ha moltes coses a la moció que no són del tot veritat i altres exagerades:
No hi havia cap obra pendent, sinó coses mal executades a amb defectes.
Pel que fa al document privat, és un document signat per una administració
pública, era un document d'ocupació, on es reflectia l'estat de les
instal·lacions i es deixava constància dels defectes que hi havia.
Pel que fa al risc per l'integritat dels alumnes es va dir a l'equip de govern
pel PP, i I'IBISEC es va preocupar de solucionar els defectes, han estat
informats dels vostres escrits des dels primer dia i no hi ha hagut cap risc de

cap de les persones d'allà que sigui produït pels defectes de l'obra.
Respecte als danys materials, no conec que hi hagi cap dany material, sí
defectes, si hi ha hagut danys materials ha esta pels fenòmens
meteorològics adversos, no per l'estat inacabat de l'edifici.
Fa bastant de temps (2 a 4 setmanes) que ja estan esmenats els defectes.
La primera part de la vostra moció no fa falta instar a I'IBISEC ja està
acabada.
La tercera part tampoc fa falta, no hagut de suspendre cap dia les classes
per defectes de l'obra

Respecte a donar trasllat pel final d'obra, sí es farà.
Per aquests motius es votarà en contra, i recollim el suggeriment a la
Conselleria per què doni el final d'obra.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es respon que a data d'avui
l'escola fa activitats sense tenir final d'obra i els permisos pertinents i que s'ha
evacuat als nins en dos ocasions.

Plenament operativa significa que si hi ha una sala es pugui emprar, si hi ha uns

lavabos es puguin emprar, totes aquestes circumstàncies donen impressió de

què les obres estaven mal acabades, si avui això està acabat, es trobem
contents però no s'ha contestat respecte a aquesta qüestió.

Per part del Sr. Batie i l'equip de govern contesta quan troba que ha de
contestar i ha reconegut que hi havia defectes i s'han esmenat, hem dit que es

millor no signar finals d'obres, i voldria que se li aclareixi quan es va evacuar

l'escola.

Per part de la Regidora de Patrimoni es manifesta que a la radio es va demanar

que la terminologia emprada fossi prudent, ja que no hi havia perillava la

integritat física dels nins, la única evacuació de l'escola que s'ha fet per perill
d'integritat física dels nins va ser el desembre de 2008 a l'escola vella per perill

-de què caiguès la coberta.

Per part del Regidor d'Hisenda es manifesta que el dia de la pluja extraordinària
aquest dia era batle i no es va produir cap incident a l'escola, l'únic problema es

va arreglar en 20 minuts, ja que es va acumular aigua al sòtil, i va pujar
damunt l'edifici amb Biel Cera i es varen desembossar els tubs i no es va aturar

cap classe, hi havia qualque filtració, si bé hi havia altres habitatges inundats,
per tant l'escola era més segura que molts habitatges.

Per informar-se de les coses s'ha d'anar, ja que no hi ha cap anunci que
prohibeixi l'entrada per tant, es podia comprovar.
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3R)INTERVENCIÓ

3R/1R) MODIFICACIÓ DEL COMPROMÍS DE DESPESA PLURIANNUAL
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:

El Ple ordinari del mes de febrer de 2009 va adoptar l'acord relatiu a aprovar el
compromís de despesa plurianual relatiu al prèstec subscrit pel consorci d'aigües de

Puigpunyent per dur a terme les obres de millora de l'abastiment de l'aigua potable
al nucli urbà de Son Serralta, obres, finançades al 50% per l'Ajuntament de

Puigpunyent i la CAlB.

Atès que el Consorci d'Aigües a la junta celebrada el 12 de maig de 2010, va

adoptar l'acord relatiu a l'aprovació de les rnodíñcaclons del projecte objecte del

finançament aprovat, el qual, suposa un augment de les partides finançades, motiu

pel qual és precís aprovar per aquest ajuntament el compromís de sufragar el 50%
de total de les despeses i amortitzacions del prèstec en els termes aprovats pel
Consorci d'aigües a la Junta celebrada el 12 de maig de 2010, essent el prèstec que
es pretén subscriure el següent:

Import: 580.000 euros

Part que sufraga l'Ajuntament de Puigpunyent: 290.000 euros

Termini: 10 anys amb 2 de carència
Interès: variable, trimestral, semestral o anual
Amortització de capital: anual constant.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Asumptes Generals, el

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

ACORD

PRIMER. Deixar sense efecte l'acord de compromís de despesa plurianual,
pels exercicis 2009-2020, adoptat pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
ordinària celebrada en data 27 de febrer de 2009, ja que les quantitats
especificades s'han modificades a la junta celebrada pel Consorci d'Aigües el 12 de

maig de 2010, com a conseqüència de la modificació del projecte.

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 2010-2020, per un import total de
290.000 euros. d'acord amb el següent règim financer:
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ANY 2010 2011 2012
DESTI CANALITZACIO CANALITZACIO CANALITZACIO

AIGÜES SON AIGÜES SON AIGÜES SON
SERRALTA SERRALTA SERRALTA

PARTIDA 441-62301 441-62301 441-62301
IMPORT 2964,44 e 11.761 11€ 44.015,55€

ANY 2013 2014 2015 2016
DESTI CANALITZACIO CANALITZACIO CANALITZACIO CANALITZACIO

AIGÜES SON AIGÜES SON AIGÜES SON AIGÜES SON
SERRALTA SERRALTA SERRALTA SERRÁLTA

PARTIDA 441-62301 441-62301 441-62301 441-62301
IMPORT 46.596,91 e 44.800,08 € 43.003,24 € 41.231,02 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 39.409,57 € 37.612,73 € 35.81589 e 34.024,00 e

TERCER. Dotar la partida 441-62301 d'aquest exercici amb 2.964,44 euros,
amb càrrec a la partida 360 00, per fer front a l'anualitat 2010.

Sotmès l'assumpte a votació i per unanimitat dels membres de dret 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 treure el projecte,
dependrà de l'oferta que es faci per l'empresa que guany el concurs, i segurament
serà a la baixa, però és necessari fer aquest acord per què hi hagi finançament i
treure a concurs l'obra.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es manifesta que pel canvi
legislatiu que ens afecta, s'ha estudiat?

Per part del Sr. Batie es respon no afecta.

4T)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADES DES DEL DIA 23 DE MARÇ
AL 28 D'ABRIL AMB DUES INCLOSES

Pel Portaveu del grup polític municipal es formulen les següents qüestions:

Pel que fa a la JGL DE 23/3/2010:
Plec clàusules piscina s'ha adjudicat?
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Per part del Sr. Batie es respon que la licitació va quedar deserta.

Pel que fa a la JGL de 30/3 2010

Ha de posar 30 i no 24

Pel que fa a l'acta JGL de 7/4/2010

Ja es va comentar a aquest Ple.

Pel que fa a l'acta de JGL de 14/4/2010, aprovació obra coberta ca ses monges per
què es va retirar de l'ordre del dia? I si ja s'ha aprovat?

Per part del Sr. Batie es respon que estava el pressupost equivocat, no s'ha

aprovat encara.

Pel que fa a l'acta de JGL de 21/4/2010

Pel que fa a l'acord de no abonament de la certificació de l'obra emesa per
l'empresa QUIMIPRES, es va adjudicar a SAGUIBAL l'obra directament?

Per part del Batie es respon que sí, pel següents motius, es varen detectar defectes

importants a l'obra i amb problemes als usuaris, per tant com l'empresa es va

declarar en concurs d'acreedors i necessitavem de forma urgent esmenar les
deficiències observades a les obres executades per QUIMIPRES, es va contractar a

l'empresa SAGUIBAL per dur a terme la reparació de les esmenes.

Confirming amb BBVA per tenir 200.000 euros per què es demanen, està lligat a la
no amortització?, l'actuació concreta de la carència de no amortització a dos anys
que cost té?

Pel Regidor d'Hisenda es respon que es va aprovar el confirming i aquesta operació
no té cap cost per l'Ajuntament, ja tenim una altra subscrita amb La Caixa, i es té
per si un cas s'ha d'utilitzar, dona més tranquil·litat als proveïdors.

La carència a dos anys, aquesta tindrà un cost que ara no sap i que al proper ple es

pot dir, per altra banda suposa un increment del tipus, l'operació aquesta és per fer
front al romanent negatiu de tresoreria.

Acta 28 d'abril de 2010, factura Trablisa, què s'ha contractat?

Per pat del Regidor d'hisenda es respon que es varen espenyar les antigues
càmares de seguretat i s'han posat unes noves amb una subvenció.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 223/2010 AL 275/2010 AMB DOS INCLOSOS

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es demanen les següents
qüestions:

topògraf, quina activitat?
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Per part del Sr. Batie es respon que es tracta de reclamació de si unes

canonades de l'aigua de Son Serralta hi havien passat pel seu terreny i s'ha dit

que no passen per la seva propietat.
Decret 229, és mensualitat?

Per part del Regidor d'Hisenda es respon que sí pareix una mensualitat
DECRET 234, menció errada del tema de l'afirmació que vaig fer dels

habitatges del Regidor Sr. Miquel Ramon

Aquest decret dona a entendre que la informació donada és la que varen

tenir.

Gym squash, pagament?
Per part de la Regidora d'Esports es respon que és l'activitat feta i desprès
nosaltres pagam

Per part del Portaveu del grup polític municipal es manifesta que el local de

negoci Gym squash no és d'ell i no té res a veure amb la seva persona, de
fet quan ell ho tenia, aportava doblers no rebia.
Decret 261 hi ha una errada material quina és la situació de caixa per tirar
del confirming?

Per part del Sr. Batie es respon que és un conjunt de pagaments i no només un

pagament.
Per part del Regidor d'Hisenda s'afegeix que és un problema de roda

administrativa, els pagaments s'ajornan a confirming.

SÈ) TORN D'URGÈNCIA

No se'n formula

6È) PRECS I PREGUNTES

Per part del Portaveu del grup polític municipal PSOE es manifesta que el que vol

expressar a continuació no és prec ni pregunta, és un agraïment a la Secretària
Municipal per la feina feta a l'ajuntament de puigpunyent, s'ha recuperat molt amb
les deficiències administratives que s'han pogut superar, agrair el temps que s'ha

passat amb nosaltres, i es desitja to millor per a la nova feina i que ens continui

ajudant.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP agraeix la feina feta es vol

afegir i li desitja bona sort.

PREC QUE FORMULA EL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PP:

S'han presentat dues mocions i tenim un afegit que és que ens trobam amb
minoria absoluta, i la major part de la feina és de control de l'equip de govern, si bé
el que es fa no es tot el que es voldria fer.

Troba que s'hauria d'adoptar un criteri tant per part dels que governen com per
part de nosaltres, es volia tenir la certesa de tenir totes les autoritzacions per sabre
si la escola havia tingut els permisos pertinents, avui se'ns ha informat que l'obra
està acabada, però s'ha tingut també la constància per la pàgina web de la

inauguracio de l'escola, i com a grup polític, exigeix que s'avisi d'aquests
esdeveniments, així com, i que s'avisi si s'han de cancelar.
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Es prega per favor que no torni passar, no hem de rebre notícies per la Pàgina Web
de l'Ajuntament.

Per part del Sar. Batie es respon que es reb el prec i que no es va avisar per què
no va venir el pressident, i va sortir per la pàgina web.

Per part del Regidor de Benestar Social, Sanitat i Jovent, es manifesta que la Fira

Ecològica de Puigpunyent 2010 ha estat un èxit i vol agrair a ValiPuig, protecció
civil que col-labora amb l'execució de la fira, voluntaris que ajuden, treballadors
de l'ajuntament i a tots en general, servei neteja, manteniment, administració i

regidors i batle la seva aportació a la fira.

Per part de la Representant del grup polític municipal PP, Sra Pons, es vol estendre

l'agraïment a la gent que va ajudar als tallers, a la gent del sopar de la fira, a la

gent que al darrer moment va col·laborar, a la gent que va col·laborar amb els

Gegants, donar les gràcies a la gent que li va ajudar i que s'intentarà millorar per
l'any que bé, és una festa molt exclusiva, agrair a tothot que va ajudar.

Per part de la Regidora de Cultura, Patrimoni i Esports es manifesta que la fira té
un aire molt tranquil i que aquesta tranquil·litat no passa a moltes fires, però pel
que es va iniciar la fira està desvirtuat, crec que s'ha de potenciar molt més que
sigui una fira de més part ecològica si va nèixer així i no es canviar el nom.

Per part del Regidor de Benestar Social, Sanitat i Jovent es respon que com a

representant municipal en tot el que l'ajuntament ha donat suport ha estat en

posar condicions no negociables, i que aposta per què sigui una fira ecològica.

Per part del Sr. Batie es manifesta que de la mateixa forma que ho ha expressat la

regidora de Cultura, troba que s'ha de potenciar més que sigui fira ecològica.

Per part del Sr. Batie es manifesta que troba que el Portaveu del grup polític
municipal PP hauria de rectificar i demanar disculpes al Portaveu del grup polític
municipal PSOE, respecte a les manifestacions fetes a la sessió del Ple celebrada el
mes d'abril ja que una vegada comprovats els documents:
1.- L'acta de la Junta de Govern Local relativa a l'aprovació del modificat en el
transcurs de les obres i final d'obra recullen que el Sr. Ramon es va absentat ..

2.- modificat d'obres no implicava cap augment en el nombre d'habitatges
3.- no s'ha utilitzat aigua de la carretera vella d'Estellencs, ja que l'escomesa s'ha
fet a l'any 2009 quan l'obra no estava acabada.
4.- hi ha un comptador d'aigua i per tant si l'obra no es troba acabada no hi ha

obligació de contractar nous comptadors d'aigua un per a cada habitatge.
5.- el tub que subministrava aigua a l'obra i que es troba posat des de que es va

iniciar l'excavació s'ha dit que no existia
6.-no hi ha nou habitatge fins que aquest no es troba finalitzat i inscrit al registre
com a tal.

Per part del Portaveu del grup polític municipal PP es respon que pren bona nota,
és un tema que com no se li ha notificat i per tant fins que no ho tingui no vol
valorar.

L'escrit es investigar si lo que se diu es cert o no, en conseqüència tot el que es diu
aquí com a afirmacions son per què es puguin confirmar amb investigacions.
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Respecte a si el Sr. Miquel Ramon era a no a la Junta de Govern, es va confirmar
desprès que dins l'acta estava reflectat que s'absentava, per tant no era una errada
de l'acta, i el que fa es demanar disculpas, i es va demanar a la secretària que la
absència s'havia de posar en el punt i no abans, ja que donava lloc a confusió.

Demana disculpes i justifica per què ho va fer.

Respecte a l'increment de l'obra, era una dada que venia de l'acta i que s'ha fet
constar que era una errada material a l'acta per tant no demana disculpes.

Respecte del 2004-2009 que es recull aigua, no hi ha cap afirmació

La recollida de l'aigua es reitera al que es va posar a l'escrit, demanen els rebuts i
faci un còmput del que hi ha hagut.

L'article 9 de l'ordenança regula la infracció.

El tub que està conectat es un tub que nomès veure les fotos es nou, les fotografies
diuen que es tub nou, no està posat de l'any 2004; i no es pot demanar disculpes
per això.

La preinstalació no es pot conectar a la xarxa, i s'havia de precintar per part de la
Policia cosa que no s'ha fet.

Es ratifica en els cinc punts dels sis punts

Per part del Sr. Batie es manifesta la seva sorpresa que un tub està posat des d'ara

pel color del tub.

Per part del Sr. Miquel Ramon es respon al Portaveu del grup polític municipal PP

que és un mentider, ha rectificat un punt, no he modificat els habitatges, ha dit
reitaradament una mentida, ja que va dir que havia vist els modificats i que
s'havien augmentat els habitatges.
A l'escrit del diari el mundo es publicava clarament que jo havia agafat aigua del
carrer estellencs i això es mentida ja que era impossible agafar aigua d'aquest
carrer per què no hi havia comptador, ha esta ara que s'ha fet la preinstal·lació.

Amb aquestes manifestacions està fent mentider al que posa el tub, al lIantener,
constructor, pintor, empresa de fonament, veïnat ... , vuit persones ho han dit hi ha
mil testimonis i no hi ha cap que pugui dir el contrari queda constatat per tothom.

L'ordenança no diu res, en el moment de l'obra tenia un únic immoble, únic rebut,
l'informe jurídic ho deixa ben clar, hi ha hagut gent que els hi hem deixar fer altres
coses.

Lo mínim és demanar disculpes quan s'equivoca, a més vol denuciar que va entrar

gent dins ca seva que va fer unes fotos i va manipular les claus, posarà una

denúncia.

Per part del Portaveu del Grup Polític municipal PP es respon:

1.- Si hi ha qualcun que ha entrat en ca teva ho denuncies
2.- Modificat de les obres, es reitera en les explicacions donades
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3.- No està llevant ni donar raó als tècnics i testimoni,s està donant la seva

convicció.
4.- Respecte de les declaracions de testimoni no ha tingut trasllat de res i per tant
no pot valorar.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió, quan són les 23

hores, i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària
Interventora de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.'

El Batie,
Joan FERRÀ MARTORELL
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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
JUNY DE DOS MIL DEU.

Núm. de la Sessió: 6
Dia: 29 de maig de 2010.
Hora: de 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 30 minuts 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
Sr. Antoni MARÍ ENSENYAT
Sra. Petra M. VALERO GONZALEZ
Sr. Antonio DEUDERO MAYANS
Sra. Maria Teresa PONS PICÓ
Sra. Margalida M. MOREY MATAS

Sr. Josep Ramon .Marquès, Secretari-Interventor accidental Municipal

ORDRE DEL DIA:

ORDRE DEL DIA:

PART DISPOSITIVA

ir) SECRETARIA:

ir/ir APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LES ACTES CELEBRADES ELS
DIES 20 l 25 DE MAIG DE 2010.

2N) BATLIA

2n/lr) PROPOSTA APROVACIÓ MESURES REDUCCIÓ DÈFICIT PÚBLIC

2N/2N) MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
SOCIALISTA REFERENT A LA REPROBACIÓ DEL REGIDOR DEL PARTIT POPULAR SR.
DEUDERO.

2N/3R) MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
SOCIALISTA REFERENT AL SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SERRA DE
TRAMUNTANA COM A PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO.

4T)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADES DES DEL DIA 5 DE MAIG AL 8 DE
JUNY AMB DUES INCLOSES

DECRETS DE BATLIA DES DEL 276/2010 AL 364/2010 AMB DOS INCLOSOS

SÈ) TORN D'URGÈNCIA
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6È) PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

PART DISPOSITIVA

ir) SECRETARIA:

ir/ir APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LES ACTES CELEBRADES ELS
DIES 20 l 25 DE MAIG DE 2010.

Es dóna compta dels esborranys de les actes celebrades el sdies 20 i 25 de maig
passat i s'acorda per unanimitat la seva aprovació

2N) BATLIA

2n/lr) PROPOSTA APROVACIÓ MESURES REDUCCIÓ DÈFICIT PÚBLIC

El Sr. Batie dóna compta de la següent proposta d'acord:

"Acord pel qual s'aplica el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

El Govern de la Nació ha aprovat el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. En el Capítol I s'estableixen
mesures en matèria d'ocupació pública dintre de les quals es troba la modificació d'alguns
articles de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a

2010, relatius a retribucions d'empleats públics.

Així, l'article 1 del citat Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, ha modificat, entre d'altres,
l'article 22, apartats Dos i Cinc de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a 2010, que regula les bases i coordinació de la planificació general de
l'activitat econòmica en matèria de despeses de personal al servei del sector públic.

En la seva nova redacció l'article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, estableix en termes

generals, una reducció del cinc per cent del conjunt de retribucions de tot el sector públic,
suposant per tant, l'establiment de nous imports de les retribucions bàsiques i complementàries
que perceben els funcionaris públics, així com, per al personal laboral, de les quanties de
cadascun dels conceptes retributius que integren la nòmina i que li correspongui percebre
segons els convenis col·lectius aplicables.

La disposició final segona del Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, estableix el caràcter
bàsic de l'esmentat article 22.2 i 22.5 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, pel que les

previsions contingudes en ell resulten d'aplicació a l'Ajuntament de Puigpunyent

En atenció a la naturalesa bàsica de la nova redacció de l'article 22.2 respecte dels

compromisos convencionals preexistents, la disposició addicional segona de l'esmentat Reial

Decret-Llei, determina la suspensió parcial, amb efectes d'1 de juny de 2010, de l'Acord
Govern-Sindicats per a la funció pública en el marc del diàleg social 2010-2012, signat el 25 de
setembre de 2009 en els termes necessaris per a la correcta aplicació del Reial decret-llei i, en

concret, les mesures de contingut econòmic.
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En atenció a la naturalesa bàsica de la nova redacció de l'article 22.2 de la Llei de

Pressupostos Generals de l'Estat per a 2010 respecte dels compromisos convencionals
preexistents i de conformitat amb l'establert en l'article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, correspon als órgans de govern de les Administracions

Públiques, excepcionalment i per causa greu d'interès públic derivada d'una alteració
substancial de les circumstàncies econòmiques, la suspensió o modificació del compliment de
Pactes i Acords ja signats, en la mesura estrictament necessària per a salvaguardar l'interès

públic. La concurrència de la causa que legitima, a tenor de l'establert en l'esmentada norma

legal, l'adopció d'aquest Acord, està fonamentada i suficientment acreditada per l'aprovació pel
govern de la Nació, de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic mitjançant
el Real Decret llei 8/2010, de 20 de maig, que constitueix, per tant, la motivació d'aquesta
suspensió. Conforme a l'establert en l'esmentat article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, les Organitzacions Sindicals ja han estat convocades per a

ser informades de les causes de la suspensió.

Vist quant antecedeix, el Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent ,aprova per unanimitat, l'adopció
del següent acord:

Primer.- El present Acord té per objecte donar compliment al Reial decret -llei 8/2010, de 20 de

maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en relació
amb les retribucions dels empleats públics municipals.

Segon.- Retribucions dels empleats públics municipals.

Amb efectes d'1 de juny de 2010, a les retribucions del personal de l'Ajuntament de

Puigpunyent se'ls aplicarà una reducció del cinc per cent, en termes anuals i en valor mig,
respecte de les vigents a 31 de maig de 2010, en els termes establerts en els apartats
següents.

1. Àmbit d'aplicació.
El previst en aquest Acord serà d'aplicació al personal funcionari, laboral eventual de

l'Ajuntament d Puigpunyent i els seus Organismes Autònoms.

2. Personal funcionari.
Les retribucions a percebre, amb efectes 1 de juny de 2010, pel personal funcionari seran les

següents:

2.1. Les retribucions bàsiques, excloses les pagues extraordinàries, en concepte de sou i
triennis que corresponen al Grup o Subgrup que es trobi classificat el Cos o Escala que
pertanyi el funcionari, referides a dotze mensualitats, seran les següents:

Grup/subgrup Llei 7/2007 Sou - Euros Trienis - Euros

A1 13.308,60 511,80
A2 11.507,76 417,24
B 10.059,24 366,24

C1 8.640,24 315,72
C2 7.191,00 214,80

E (llei 30/1984) i 6.584,64 161,64

Agrupacions professionals
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2.2. Pagues extraordinàries:

a) La paga extraordinària del mes de juny de 2010 inclourà, a més de la quantia del

complement de destinació vigent a 31 de maig de 2010, a la qual no s'aplicarà la reducció del
cinc per cent, les quanties en concepte de sou i triennis que s'assenyalen en el quadre següent:

Grup/subgrup Llei 7/2007 Sou - Euros Trienis - Euros

A1 1.161,30 A4,65
A2 985,59 35,73
B 855,37 31,14

C1 734,71 26,84
C2 600,75 17,94

E (llei 30/1984) i 548,47 13,47

Aqrupacions professionals

L'indicat en el paràgraf anterior respecte del complement de destinació mensual o concepte
equivalent a incloure en la paga extraordinària del mes de juny de 2010, serà també aplicable
als altres conceptes retributius que formin part de la paga extraordinària o que s'abonin amb
motiu de les mateixes.

b) La paga extraordinària del mes de desembre de 2010 inclourà, a més de les quanties del

complement de destinació i de les retribucions complementàries que es refereix el punt 2.3

vigents a partir de 1'1 de juny de 2010, les quanties en concepte de sou i triennis que
s'assenyalen en el quadre següent:

Grup/subgrup Llei 7/2007 Sou - Euros Trienis - Euros

A1 633,62 23,98
A2 662,32 24,02
B 708,25 25,79

C1 608,34 22,23
C2 592,95 17,71

E (llei 30/1984) i 548,47 13,47

Aqrupacions professionals

La resta dels complements retributius que integrin la paga extraordinària o s'abonin amb motiu
de la mateixa tindran la quantia que correspongui per aplicació del disposat en el punt 2.3.

2.3. Retribucions complementàries:
El conjunt de les retribucions complementàries experimentarà una reducció del cinc per cent,
en termes anuals, respecte de les vigents a 31 de maig de 2010 .

No obstant el disposat en el paràgraf anterior, les retribucions complementàries del Grup E:

Agrupacions professionals de la Llei 7/2007, tindran una reducció personal de l'u per cent.
D'acord amb l'assenyalat en el paràgraf primer, les quanties de les retribucions

complementàries són les que segueixen:

a) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball que
s'ocupi, d'acord amb les següents quanties, referides a dotze mensualitats:
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Nivell Import Complement de
Destinació - Euros

30 11.625,00
29 10.427,16
28 9.988,80
27 9.550,20 -

26 8.378,40
25 7.433,64
24 6.995,04
23 6.556,92
22 6.118,08

Nivell Import Complement de
Destinació - Euros

..

21 5.680,20
20 5.276,40
19 5.007,00
18 4.737,48
17 4.467,96
16 4.199,16
15 3.929,28
14 3.660,12
13 3.390,36
12 3.120,84
11 2.851,44
10 2.582,28
9 2.447,64
8 2.312,52
7 2.178,00
6 2.043,24
5 1.908,48
4 1.706,52
3 1.505,04
2 1.302,84
1 1.101,00

El complement específic assignat a cada lloc, així com les restants retribucions
complementàries de naturalesa anàloga, experimentaran una reducció del cinc per cent, en

termes anuals, respecte de la quantia vigent a 31 de maig de 2010.
Les quanties dels complements de productivitat experimentaran des del 1 de juny de 2010, una
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reducció del cinc per cent, sense perjudici de les adaptacions que puguin resultar necessàries
en funció dels continguts dels diferents programes de productivitat.

Les quanties de les gratificacions per serveis extraordinaris experimentaran una reducció del
cinc per cent, des del 1 de juny de 2010.

2.4. Els complements personals i transitoris i la resta retribucions de caràcter anàleg, així com

les indemnitzacions per raó del servei, es regiran per la seva normativa especifica, sense que
els sigui d'aplicació la reducció del cinc per cent prevista en el present Acord.

3. Personal laboral.

3.1. La massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament d' Puigpunyent i els seus

Organismes Autònoms experimentarà una reducció com a conseqüència de l'aplicació de la
minoració del cinc per cent de les quanties de cadascun dels conceptes retributius que integren
la nòmina i que li correspongui percebre a aquest tipus de personal, segons les normes

convencionals d'aplicació.

3.2. La paga extraordinària del mes de juny de 2010 serà d'un import equivalent a una

mensualitat de les retribucions ordinàries vigents a 31 de maig de 2010.

La paga extraordinària del mes de desembre de 2010 serà d'un import equivalent a una

mensualitat de les retribucions ordinàries vigents a 1 de juny de 2010.

AI personal laboral que percep retribucions conforme a l'estructura retributiva prevista per al
personal funcionari, li serà d'aplicació el previst en l'apartat Segon nombre 2 d'aquest Acord.

4. Personal eventual.

El personal eventual experimentarà una minoració de les seves retribucions en els termes
previstos en el punt 2 de l'apartat Segon per al personal funcionari, d'acord amb l'assimilació de
la seva retribució amb cadascun dels llocs de treball dintre dels Grups a Subgrups de
classificació professional establerts en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

5. Cotitzacions a la Seguretat Social.

La base de cotització per totes les contingències dels empleats públics municipals serà
coincident amb l'establerta per al mes de maig de 2010, tret que per raó de les retribucions que
percebessin pogués correspondre una de major quantia, en aquest cas serà aquesta per la
qual s'efectuarà la cotització mensual.

A l'efecte del previst en el paràgraf anterior, de la base de cotització corresponent al mes de

maig de 2010 es deduiran, si escau, els imports dels conceptes retributius que tinguin una

periodicitat en el seu import superior a la mensual a que no tinguin caràcter periòdic i que
haguessin integrat aquesta base sense haver estat objecte de prorrateig.

Tercer.- Efectes

Aquest Acord tindrà efectes des del dia de la seva aprovació."

A continuació el Sr. Ferrà proposa que pel que respecte al sou dels regidors s'apliqui, tal com

s'ha proposat des de la femp, el criteri de reducció de les retribucions d'alts càrrecs, que es

detalla a continuacio:
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"ACUERDO DE lA FEMP EN RELACIÓN A lA REDUCCION DE SALARIOS DE
lOS CARGOS ELECTOS Y ALTOS CARGOS lOCALES.
En el marco del Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el
20 de mayo de 2010, publicado en el BOE, nO 126, de 24 de mayo, por el que se

adoptan medidas urgentes para reducir el déficit público.
Los Grupos Políticos, PSOE, PP, IU, CiU, UPN Y PAR, representados en la Federación
Española de Municipios y Provincias, con el propósito de contribuir a acelerar la
reducción del déficit público.
ACUERDAN
Recomendar a todos los Ayuntamientos, Diputaciones,

-

Consejos y Cabildos
Insulares la aplicación de la medida de reducción de los salarios de Alcaldes/as y
Presidentes/as,
Concejales/as, Diputados/as y Consejeros/as, así como Altos Cargos de los
Gobiernos Locales.
Los criterios orientativos se aplicarán igualmente a la reducción de los salarios de
los Presidentes, Vicepresidentes y Directivos de empresas públicas.
Dicha reducción se aplicará utilizando los mismos criterios y escalas establecidas

por el Gobierno de España para la Administración General del Estado (AGE).
Las reducciones salariales, se establecerán de forma individual y con criterios de

progresividad, y para su cálculo se tomará como base la cuantía de la retribución
efectivamente percibida conforme a los siguientes porcentajes:

.

D Reducción de un 15 por 100 para retribuciones salariales que se correspondan
con los salarios de los Ministros o Presidente del Gobierno.
D Reducción de un 10 por 100 para retribuciones salariales que se correspondan
con los salarios de los Secretarios de Estado.
D Reducción de un 9 por 100 para las retribuciones salariales que se correspondan
con los salarios de los Subsecretarios de la AGE.
D Reducción de un 8 por 100 para las retribuciones salariales que se correspondan
con los salarios de los Directores Generales de la AGE.
D Reducción entre un 0,56 por 100 y un 7 por 100 para aquellas retribuciones
salariales que coincidan con los salarios de los empleados públicos de la AGE que se

establezcan en el Real Decreto-Ley.
Dichas reducciones se harán efectivas en la nómina del mes de junio, y los salarios

quedarán congelados para el año 2011.

Aplicando los criterios adoptados en el Real Decreto-Ley quedarán exentas de
reducción las retribuciones que se correspondan con las exenciones establecidas en

el mismo para los funcionarios.

ANEXO
REDUCCIONES SALARIALES ORIENTATIVAS PARA ALCALDES, CONCEJALES,
PRESIDENTES DE DIPUTACIÓN, CONSEJOS y CABILDOS

INSULARES, DIPUTADOS PROVINCIALES y ALTOS CARGOS DE lA
ADMINISTRACIÓN lOCAL
SALARIO TOTAL CARGOS AGE REDUCCIÓN
%
Entre 81.155,04 € Y 91.982, 40 € ó superior
Ministros y Presidente del Gobierno 15,00%
Entre 73.682,84 e Y 81.155,04 e
Secretario de Estado 10,00%
Entre 64.606,48 e Y 73.682,84 €
Subsecretario y asimilado 9,00%
Entre 54.615,68 € Y 64.606,48€
Director General y Asimilado 8,00%
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A título orientativo y para cubrir el tramo que va desde 54.615,68 € al que se le
aplica el 8%, hasta el de 13.935,60 € al que se le aplica el 4,5 %, se reflejan las
siguientes opciones:
SALARIO TOTAL REDUCCIÓN %
Entre 54.615,68 e Y 41.055,65 e 7,00 %
Entre 41.055,65 € Y 27.495,63 € 6,00 %
Entre 27.495,63 € Y 13.935,60 € 5,00 %
SALARIO BASE FUNCIONARIOS POR GRUPOS
REDUCCIÓN %

Entre13.935,60 e y 11.827,08 e Al 4.50 %
Entre11.827,08 € y10.264,44 € A2 2,70 %
Entre 10.264,44 € Y 8.816,52 € B 2.00 %
Entre 8.816,52 e Y 7.209,00 e Cl 2,00 %
Entre 7.209,00 € Y 6.581,64 € C2 0,25 %
Hasta 6.581,64 E 0.00 %
NOTA:
Solo se contemplan los salarios base. Dado que la reducción que experimenten los
complementos dependerá de la estructura de la plantilla de cada organización Ca
excepción del complemento de destino que se reducirá en todos los casos en un

5%), ya que hay que alcanzar el objetivo de reducir un 5% en el conjunto de la
masa salarial de cada entidad local. Por tanto, los porcentajes de reducción
aplicables más allá del salario base serán en función de lo establecido en el Real
Decreto- Ley.
Los criterios orientativos se aplicarán a los Presidentes, Vicepresidentes y Directivos
de Empresas Públicas."

Considerant la retribució de la regidora amb dedicació exclusiva se li hauria d'aplicar una

reducció del 6%.

Pel que respecta a les indemnitzacions per assistència, en el pressupost d'enguany
el Sr. Batie manifesta que ja s'ha contemplat una reducció de les retribucions

superiors a les establertes en el text anterior i que la diferència entre la quantitat
que el govern balear ens ha subvencionat per fer front a les retribucions dels alts
càrrecs quedarà un romanent que, degut a la reducció del 6%, no cobrarà i que
aquesta quantitat es reduirà de la subvenció del proper any.

Posada la proposta a votació, s'acorda, amb el vot favorable de les dues regidores
del partit independent i quatre vots del partit socialista i l'abstenció dels dos

regidors del partit popular, la seva aprovació.

2N/2N) MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
SOCIALISTA REFERENT A LA REPROBACIÓ DEL REGIDOR DEL PARTIT POPULAR SR.
DEUDERO.

Miquel Ramon Matas, portaveu del Grup Socialista, presenta per a la seva

consideració en el pròxim Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent la següent MOCIÓ

Títol: Reprovació a Antonio Deudero, portaveu del Partit Popular
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que les formes i el respecte a les persones, a la seva vida personal, a la
seva intimitat i dignitat, a que diuen i actuen honestament i no falten a la veritat,
és fonamental en Política.

Atès que després de mes de trenta anys de democràcia en aquest Consistori,
mai ningú havia fet política dubtant de la honestedat i honorabilitat de les
persones, tant les que formen part del mateix consistori, corn el personal municipal,
els voluntaris de protecció civil o els habitants del nostre municipi.

Atès que el Sr. Deudero, en el Ple de Juny de 2009, va afirmar que el
personal de manteniment d'aquest ajuntament penjava pancartes del Partit
Socialista amb mitjans municipals i l'horari de feina, quan en realitat feien el
contrari, retirar pancartes que havien caigut i posaven en perill la circulació.

Atès que el Sr. Deudero, en el Ple de Octubre de 2008 va afirmar que la
revista del PSOE treia el nom de les persones del PP, quan la realitat era que no hi
havia cap nom particular publicat, només càrrecs polítics en genèric.

Atès que el Sr. Deudero, en el Ple de Setembre de 2008 va acusar, sense

cap tipus de fonament ni prova, als voluntaris de proteccló civil de fer un us indegut
del cotxe de protecció civil.

Atès que el Sr. Deudero, quan el Plenari va aprovar la dedicació exclusiva
del Sr. Toni Marí, va posar en dubte la seva honorabilitat criticant que era

incompatible amb el seu negoci privat de manescal.

Atès que el Sr. Deudero, en el Ple del Juliol de 2008 va qüestionar l'opció
personal del Batie, Joan Ferrà, de collir una llicència d'estudis remunerada. Una

opció completament ajustada a dret i que no té cap tipus de transcendència fora de
l'àmbit privat.

Atès que el Sr. Deudero, en el darrer Ple del mes de Maig va manifestar que
no li mereixia cap crèdit l'informe que la Policia havia fet referent al suposat
subministrament d'aigua potable des de la carretera vella Estellencs a les cases del
Sr. Miquel Ramon, ja que per molt que ho diguessin tots els testimonis consultats,
ell estava segur que el tub que ha subministrat l'aigua a l'obra durant tots aquests
anys està posat fa pocs mesos.

Atès, en definitiva, la reincidència del portaveu del Partit Popular a fer
aquests tipus de política, atacant reiteradament a diferents ciutadans d'aquest
municipi i fent política de la vida privada de les persones, en lloc de presentar
propostes en benefici de l'interès general de Puigpunyent i Galilea, el Grup
Socialista de l'Ajuntament de Puigpunyent eleva al Ple la següent

PROPOSTA D'ACORD

L'Ajuntament de Puigpunyent acorda reprovar l'actitud i forma de fer

política, mai vist en aquest Consistori, del portaveu de PP, Sr. Deudero, i que
consisteix en sembrar dubtes damunt l'honorabilitat dels regidors, personal
municipal, voluntaris i ciutadans i ciutadanes d'aquest municipi a mes de ficar-se en

la seva vida privada, en lloc de fer la feina que li correspon i per la que el varen
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votar, que no es altre que presentar propostes que vagin en benefici de l'interès
general dels veïns i veïnes de Puigpunyent i Galilea.

A continuació el Sr. Ramon afegeix que es una reprovació per que es el lloc on

s'ha de fer i que hem patit aquests fets des de un poc abans de la legislatura
passada, quan el batle va regalar al municipi un pou, o quan el varen treure del seu

lloc de treball que ha via guanyat per mèrits, mentre que en el partit popular es va

expulsar un regidor que havia estat acusat d'abusos a menors, i ell mateix va sortir
als diaris acusant-lo de no pagar les pensions a la seva ex esposa.
Fins ara havien callat i haver de sentir que la única acció der partit popular sempre
ha estat de rebutjar tot el que es feia des de l'equip de govern. El motiu de

presentar aquesta reprovació es perquè això no torni a passar.
A legislatures passades quan va aparèixer la figura del caçador hi va haver un

consens entre tots els grups polítics per rebutjar aquest tema.

El Sr. Batie manifesta que és una reprovació a una manera de fer política i no a una

persona i que la política ha de ser una discussió constructiva del que es pretén fer
en benefici del municipi i no anar a l'àmbit familiar o personal.

La regidora Sra. Pons contesta que quan va sortir en els diaris la polèmica del Sr.
Ramon ella era jutgessa de Pau del municipi i sap cert que les persones que varen

promoure la notícia no formaven part del partit popular, a més ells tampoc estan en

contra de l'actitud del caçador.

El Sr. Deudero afegeix que les coses que el seu grup ha manifestat es poden
provar.

En aquests moments s'incorpora a la reunió la regidora Sra. Margalida Sureda
Moranta.

El Regidor Sr. Antonio Deudero diu que no té res a veure amb fets de les
legislatures passades i rebutja tot el que es diu del que és anterior a la seva

entrada a l'Ajuntament.

També rebutja el terme "reprovació" ja que és un terme que s'aplica a qualsevol
actuació de les persones que tenen activitats de govern i ell no en té i per això no

es pot reprovar la seva actitud.

A continuació contesta a cada un dels punts exposats pel Sr. Ramon:
- Personal de manteniment
La Regidora Sra. Pons va veure personalment com el personal laboral posava, no

retirava, una pancarta i per això va demanar que s'investigués aquest fet.
- El tema de la revista del PSOE ja es va tractar en un passat ple.
- Pel que respecta a la actuació dels membres de protecció civil es reitera en les
seves afirmacions i diu que la utilització del vehicle de manera irregular es pot
demostrar i pot donar els noms, a més ho sap de manera certa ja que el seu pare
ha estat un dels membres fundadors del grup i ha estat durant bastant de temps el
secretari.
- En quant al regidor Sr. Antoni Marí es reiteren en l'afirmació que no estan d'acord
en que un regidor que realitzi una feina de manescal com a autònom, tengui una

retribució per dedicació exclusiva, ja que creu que no es podrà dedicar amb la
dedicació que cal, malgrat existeixi un informe que així ho permeti.
- En quan a la Comissió de Serveis del Sr. Batie manifesta que considera irregular
que si una persona té pensat dedicar-se a batle de mani una llicència per estudis
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amb una carga lectiva d'una llicenciatura, i bé o hi ha un engany cap a la
Conselleria o be cap els electors, ja que no es pot dedicar-se a les dues activitats.

El Sr. Ferrà contesta que ningú ha promès cap dedicació exclusiva.

Actuació policia local.- El Sr. Deudero diu que els membres de la policia local
li mereixen tots els respectes, però discrepa de la seva actuació i manifesta
que en el informe realitzat a la pregunta que se'ls demanava si era cert que
l'aigua dels habitatges estava connectat a la xarxa, els agents li contestaren
que si. l a la pregunta de si era cert que hi havia una canonada connectada
a un altra habitatge, també contestaren que si.

Segons l'article 9 de l'ordenança municipal no està permès connectar a una altra
habitatge.

Continua dient el Sr. Deudero que les 293 persones que el votaren l'impulsen a que
faci tasca d'oposició i que aquesta és controlar l'equip de govern, el que han de fer
les propostes és precisament l'equip de govern.

El Sr. Batie afegeix que la moció és per rebutjar la manera de fer política tocant
aspectes personals.

El Regidor Sr. Miquel Ramon es reafirma en tot el que ha dit i afegeix que té proves
que varen ser persones del partit popular les que varen treure durant cinc dies en
els mitjans de comunicació temes molt personals seus referents a la seva

separació.
La regidora Sra. Pons li demana quines proves té i ell contesta que en el mateix
diari surt que foren membres del partit popular.

Us indegut del vehicle de protecció civil es va fer per les següents persones:
Pep Joan Gaya Florit va anar a un incendi amb el vehicle i dins ell també va dur un
menor.

L'any 2008 el vehicle de protecció civil el conduien membres de la policia local que
substituiren el seu vehicle que estava avariat.
Una altra persona que va transportar un menor dins el vehicle va ser la Sra. Maria
Antònia de la Cruz.

El batle manifesta que és un fet greu que es faci un ús indegut del vehicle.

Posada la proposta del Sr. Ramon a votació dóna el següent resultat:
Vots en contra: 2 del partit popular
Abstencions: O
Vots a favor 7, dos del partit independent i cinc del partit socialista.

2Nj3R) MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
SOCIALISTA REFERENT AL SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SERRA DE
TRAMUNTANA COM A PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO.

El Regidor Sr. Ramon dóna lectura a la següent proposta d'acord:

"SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SERRA DE TRAMUNTANA COM A PATRIMONI
MUNDIAL DE LA UNESCO
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Atès que el Consell de Mallorca va impulsar la candidatura de la Serra de
Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge
Cultural.

Atès que el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura del govern
espanyol va escollir la Serra de Tramuntana com la única candidatura que presenta
Espanya l'any 2010 com a Paisatge Cultural davant la UNESCO.

Atesos els innegables valors naturals, paisatgístics, històrics i patrimonials que fan
de la nostra Serra de Tramuntana un espai únic per a entendre l'evolució de la
nostra illa i l'acció de l'home sobre la natura.

A la vista de què per tal d'assolir el reconeixement de la UNESCO és important que
tota la població de Mallorca i tota la gent que estima aquesta terra doni suport a

aquest projecte. I així resulta necessari que facem públic el nostre suport a aquesta
candidatura per demostrar l'adhesió de la ciutadania de Mallorca a la candidatura
de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Convençuts de tot això i en conseqüència, presentarn al Ple de l'Ajuntament la
següent proposta d'acord:

1. L'Ajuntament de Puigpunyent. expressa el seu suport a la candidatura de la
Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria
de Paisatge Cultural.

2. Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca i al Ministeri de Cultura per
tal que s'inclogui dins l'expedient de la candidatura presentat a la UNESCO"

I afegeix que ell convida a la resta de municipis de la Serra que també s'adhereixin
a la proposta.
Posada la proposta a votació és aprovada per unanimitat.

4T)CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADES DES DEL DIA 5 DE MAIG AL 8 DE
JUNY AMB DUES INCLOSES

El Sr. Deudero, referent a la Junta celebrada dia 12 de maig, demana el motiu pel
qual hi ha una diferència d'uns 30 euros a les factures del lloguer de les
composteres, d'un mes a un altre.
El Sr. Batie contesta que es comprovarà.

Referent a la Junta de dia 19 de maig, el portaveu popular demana si l'empresa
Endema no estava contractada i el motiu de la nova contractació, el Sr. Ferrà
contesta que havia finalitzat el contracta i aquest és el motiu de la seva renovació.
Així mateix demana el motiu de la contractació per hores a l'empresa que
gestionarà el servei de socorristes a la piscina municipal, la regidora Sra. Sureda
contesta que la proposta la presentaren així i que aquest era el preu de mercat
d'aquest servei.

En quan a la Junta de dia 25, demana el motiu pel qual es va retirar de l'ordre del
dia el punt referent a la cancelació de l'amortització del capital del préstec subscrit
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amb Sa Nostra, el Sr. Ramon contesta que quedava pendent aclarir alguns punts i
que es tractaria a una propera reunió.

El mateix regidor, manifesta que a la junta de dia 2 de juny es parla de la
contractació d'una empresa per a la realització de les anàlisis d'aigua de la xarxa, i
vol saber si no hi havia ja una empresa contractada. El Sr. Ramon contesta que el
contracta havia finalitzat i que aquesta nova empresa és una de les poques que
també realitza els tramits amb el SINAC que és l'organisme estatal encarregat de
vetllar per la potabilitat de l'aigua subministrada i per què també ha resolt un greu
problema que afectava a la qualitat de l'aigua subministrada El Galilea.

Referent a la mateixa acta, es parla d'una reunió amb els pares d'alumnes, demana
al Sr. Batie de que es va tractar, el Sr. Ferrà contesta que s'havien tractat els
horaris i les quotes de l'escaleta per l'any que ve. I que la gestió del servei
d'escaleta s'havia pensat que ho realitzés una empresa privada i fer el mateix
alguns dels municipis de la Máncomunitat de Tramuntana, però a l'hora de fer la
tramitació s'ha produït un endarreriment i per això aquest Ajuntament ha optat per
fer-ho de manera individual.

El Sr. Deudero demana pels motius que motivaren que es decidís fer el procés tot
sol, ja que des de la Mancomunitat li han assegurat que es compliran tots els
tràmits dins el terminis acordats.
El Sr. Batie contesta que dia 14 de junyen cara no estaven enviats els plecs al
BOIB i optaren per abandonar la mancomunitat.

A la mateixa reunió es va tractar la rescissió del contracte del treballador Hector
Molina i el Sr. Deudero demana si té alguna relació aquesta rescissió amb la
concessió del bar del polisportiu al Sr. Molina i si aquest senyor manté alguna
relació laboral amb l'Ajuntament aquest mes de juny.

El Sr. Batie contesta que hi havia un motiu d'incompatibilitat i que, si quan demana
per la relació laboral, es refereix a l'escrit presentat per la Sra. Pons en el qual
exposa que va veure al Sr. Molina conduint un vehicle del servei de manteniment
municipal, afegint, el Sr. Ferrà que, fetes les oportunes averiguacions, resulta que
en el vehicle únicament hi anaven persones que treballen per l'Ajuntament.
La Regidora Sra. Pons es reafirma i diu que està segura que la persona que anava
dins el vehicle era el Sr. Molina, i que el va veure en dues ocasions.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 276/2010 AL 364/2010 AMB DOS INCLOSOS

Referent al decret 301 el Sr. Deudero demana informació de la propietat de la

parcel-le pel qual ha de passar una canonada. El Sr. Batie contesta que hi ha
proves documentals que demostren que la parcel·la no es propietat del Sr. Alabern,
si no que és d'una altra persona que no ha demanat cap contraprestació per deixar
passar l'esmentada canonada.

En relació al decret 312 pel qual s'autoritza el pagament per a la utilització d'un taxi
i d'un aparcament, a requeriment del portaveu popular, el Sr. Batie manifesta que
es tracta d'un viatge que va fer a Brussel·les per signar un pacte de Baties, i va

deixar el seu vehicle particular al parking de l'aeroport i va utilitzar un taxi a la
capital de Bèlgica.

En quant al decret 321, el Sr. Deudero sol·licita informació del pagament fet a



0480047 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Baltasar Alomar, el Sr. Batie contesta que es tracta d'un treballador del servei de
comptabilitat que està contractat mitjançant un conveni universitat-empreses que
regula aquestes contractacions.

El mateix regidor popular demana a continuació que se li confirmi, tal com diu el
decret 330, que el Sr. Morlà realitza tasques de manteniment de la piscina de forma
desinteressada, el Sr. Batie contesta que si i que ha ajudat a posar en marxa les
instal·lacions.

El decret 336 autoritza uns pagaments a l'aparellador municipal, el Sr. Deudero
demana a que es refereixen, el Sr. Batie contesta que és la direcció d'obra dels
projectes inclosos en el planE.

En quant a la compra d'un vehicle, autoritzat pel decret 357, a petició del Sr.
Deudero, el Sr. Ferrà diu que es dedicarà al servei de manteniment.

SÈ) TORN D'URGÈNCIA

El Sr. Batie proposa aprovar la urgència per acordar aprovar una sol·licitud al
Consell de Mallorca de reconversió del projecte d'obres finançat amb el pas.

La urgència ve determinada per què el Consell de Mallorca a hores d'ara encara no

ha contestat a la petició que se li va fer segons la proposta d'acord del passat ple
del mes d'abril, de reconversió del projecte d'obres de l'escaleta de ca ses Monges
finançat amb el pas dels anys 2009, 2010 i 2011. l a rel de la darrera conversa

mantinguda amb el Conseller de Coop. Local mantinguda el mateix dia que es va

celebrar la Comissió Informativa, el passat divendres, i donat que aquesta setmana
hi ha el Ple Ordinari de Juliol del Consell de Mallorca i només quedarà la oportunitat
d'un darrer Ple extraordinari de juliol per dirimir i constestar aquesta situació.
La proposta de la declaració d'urgència és aprovada per unanimitat.

PROPOSTA

SOL·LICITUD AL CONSELL DE MALLORCA DE RECONVERSIÓ DEL PROJECTE
D'OBRES FINANÇAT AMB EL POS 2009-2010-2011

El Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el 5 de març de 2009, va acordar
finançar l'obra "ampliació de I'escoleta municipal de Puigpunyent", en el marc del
Pla d'obres i serveis de 2009 (primera part).

Per acord del Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el 30 de juliol es va

modificar el finançament de l'obra d'ampliació d'escoleta, en el sentit d' afegir una

anualitat (2011) en el finançament que es va concedir, essent el finançament
definitiu total d'aquesta obra amb càrrec al Consell de Mallorca de 425.571,78
euros, repartits en les següents anualitats:

2009: 41.739,77 euros

2010: 186.944,37 euros

2011: 94.284,40 euros

Per causa de força major aliena a aquest Ajuntament, motivades per
l'incompliment del contractista respecte a l'obligació de començar les obres en el
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termini assenyalat, i a la vista de l'informe emès pel Tècnic Director de l'obra el 17
de març de 2010, el qual s'adjunta, on es deixa constància què han transcorregut
tres mesos i vint dies des de la data de la signatura de l'acta de replanteig previ, i

que és impossible finalitzar les obres en el termini previst a la programació de
l'execució de l'obra, ateses les condicions imposades per la Conselleria d'Educació i

Cultura, la qual, juntament amb el Consell de Mallorca finança aquest projecte,
aquest Ajuntament ha iniciat el procediment per resoldre el contracte d'execució de
l'obra.

Atès que existeixen altres projectes d'obres que per una altra causa de força
major, com l'extremada pluviometria i adversitats meteorològiques d'aquest passat
hivern, en el qual han plogut 1.211,2 11m2 en tan sols 10 mesos, i amb 3 episodis
molt virulents de 180 a 200 litres en tan sols 24 hores, són indispensables dur a

terme pel benefici comunitari dels veïnats del municipi de Puigpunyent, els quals
són:

Millora de la pavimentació i del drenatge de pluvials de varis carrers de

Puigpunyent.
Adaptació de local municipal a dependències destinades a Policia Local i

Magatzem.
Rampa d'entrada a magatzem de l'edifici de l'escola nova, per dotar-lo
d'energia tèrmica mitjançant sistema de Biomassa.
Rehabilitació de la zona verda enjardinada a l'entrada del nucli de

Puigpunyent, just al costat del llit del torrent de sa Riera
Rehabilitació i millores en el parc verd per reacondicionar els processos de
recollida i tractament de residus sòlids urbans.

Seguir amb la part que no aporta la Conselleria d'Educació per a la creació i

ampliació de places d'educació infantil de O a 3 anys en l'altra ubicació
escollida i que té un menor cost, a l'antiga escola de Puigpunyent

, essent precís per dur-los a terme la sol·licitud al Consell de Mallorca de
reconversió del finançament concedit per acord del Ple del Consell de Mallorca en

sessió de 30 de juliol de 2009, per dur a terme l'obra d'ampliació d'escaleta

municipal,

Atès que per part de la Comissió Informativa d'Assumptes Generals s'ha dictaminat
favorablement la esmentada proposta, es proposa al Ple de la Corporació que
prengui el següent

ACORD:

PRIMER.- Instar al Ple del Consell de Mallorca a reconvertir la subvenció concedida

per dur a terme l'obra "ampliació escaleta", obra inclosa en el Pla Pluriannual 2009-
2010-2011 (primera part), i que s'apliqui a subvencionar per a l'any 2010 l'execució
dels projectes d'obres següents:

Millora de la pavimentació i del drenatge de pluvials de varis carrers de

Puigpunyent.
Adaptació de local municipal a dependències destinades a Policia Local i

Magatzem.
Rampa d'entrada a magatzem de l'edifici de l'escola nova, per dotar-lo

d'energia tèrmica mitjançant sistema de Biomassa.
Rehabilitació de la zona verda enjardinada a l'entrada del nucli de

Puigpunyent, just al costat del llit del torrent de sa Riera
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Rehabilitació i millores en el parc verd per recondicionar els processos de
recollida i tractament de residus sòlids urbans.

Seguir amb la part que no aporta la Conselleria d'Educació per a la creació i

ampliació de places d'educació infantil de O a 3 anys en l'altra ubicació
escollida i que té un menor cost, a l'antiga escola de Puigpunyent

SEGON.- Sol·licitar al Ple del Consell de Mallorca que s'atengui a l'apartat 2 de
l'article 21 del reglament de Cooperació Municipal, el qual diu: "una vegada aprovat
definitivament el Pla, no es podrà canviar la destinació de les obres incloses,
excepte per causes de força major". En aquest cas s'han de considerar dues
causes de força majar:

1. el fet de que les obres de l'escaleta estiguin finançades també amb un Pla de
la Conselleria d'Educació i Cultura que exigeix que les obres estiguin
acabades el setembre del 2010, així com la pròpia dinàmica de la nostra
escaleta ja creada i que per aquest curs vinent augmentí en una unitat, la
matrícula de la qual ja està feta, fa que el no haver començat les obres en

temps no es pugui garantir la seva finalització el setembre, aquest fet

implica la impossibilitat de complir amb els compromisos adquirits
especialment amb les famílies. Per la qual cosa la solució és fer un canvi

d'ubicació, que possibilita unes obres més senzilles i més barates que
posstbtlíten el compliment dels compromisos.

2. per altra banda, la meteorologia tan adversa d'aquest darrer hivern, en el

qual han plogut 1.211,2 11m2 en tan sols 10 mesos, i amb 3 episodis molt
virulents de 180 a 200 litres en tan sols 24 hores, fa necessàries altres
obres de rehabilitació i dotació d'infraestructures per fer front als futurs
temporals que venim patint des de fa tres anys i garantir la seguretat i el
benestar dels nostres habitants,per la qual cosa el finançament que
s'estalvia amb aquest canvi es pot destinar a aquests altres projectes que
han esdevingut tan necessaris pel comportament climàtic dels darrers anys.

TERCER.- Sol·licitar al Ple del Consell de Mallorca que es mantingui l'anualitat 2010

atorgada, relativa al finançament les obres "de dotació d'aigua potable i

clavegueram del nucli urbà de Son Serralta", obres incloses al POS 2008-2010, les

quals es troben finalitzades en la seva totalitat.

Un cop discutida la proposta és aprovada per unanimitat.

6È) PRECS I PREGUNTES

No se'n formulen

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió, quan són les 21
hores i 35 minuts i s'estén la present acta, que autoritza signa amb mi la
Secretària- Interventora de la Corporació Municipal, la qual ertifico.

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 SET DE JULIOL DE DOS MIL DEU.
Núm. de la Sessió: 8
Dia: 27 de juliol de 2010.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 30 minuts.
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan Ferrà Martorell
Sr. Miquel Ramon Matas
Sr. Jaume Pujol Vich
Sr. Antoni Marí Ensenyat
Sra. Petra M. Valero González

ORDRE DEL DIA:

1 r) SECRETARIA

1 r!1 r. APROVACiÓ DE L �
JUNY DE 2010.

2n/3r. MOCiÓ PRESENTADA PEL PORTAV tJ DEL PORTAVEU DEL GRUP POLíTIC MUNICIPAL
PSOE SOBRE MODIFICACiÓ DE L' ARTICLE 14.2 DEL REIAL DECRET LLEI 8/2010, DE 20 DE
MAIG r PEL QUE S' ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCiÓ DEL
DÈFICIT PÚBLIC.

3r) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES SESSIONS CELEBRADES DES DEL DIA 16
DE JUNY AL 16 DE JULIOL AMBDÓS INCLOSOS.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 365/2010 AL 434/210, AMBDÓS INCLOSOS.

4t) TORN D'URGÈNCIA.

ACTA PLE ORDINARI27/7/2010
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5è) PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ:

Abans de procedir traetar els assumptes inclosos en l'ordre del dia, el Sr. Miquel Ramon
sol-licito la lectura de les declaracions institucionals emeses pel Consell Insular de
Mallorca i pel Parlament de les Illes Balears, sobre l'acord de solliciter a la RFEF i a la
UEFA la revisió la decisió de permetre al RCD Mallorca disputar la propera Europa
League.

Una vegada s'ha donat leetura de les dues declaracions, es decideix per unanimitat
aprovar la següent:

1 r) SECRETARIA

1r/1r. APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ CELEBRADA EN DATA 29 DE
JUNY DE 2010.

Una vegada examinat l'esborrany de l'aeta de la sessió anterior, els membres presents
acorden per unanimitat la seva aprovació.

2n) BATLIA

2n/1 r. APROVAR INICIAR EL PROCEDIMENT PER DUR A TERME UNA MODIFICACiÓ
PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES.

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

"Atesa la sol Iicltud de l'Institut Balear d'Habitatge del Govern de les Illes Balears (IBAVI)
sobre modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Puigpunyent-

ACTA PLE ORDINARI27/7/2010 2
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A tès que I'IBAVI du a terme un projecte consistent en la construcció de 9 habitatges
de protecció pública en règim de lloguer a la carretera d'Esporles, que inclou la
construcció de 9 places d'aparcament, de conformitat amb la regulació
corresponent al percentatge mínim d'aparcaments privats continguda a les Normes
Subsidiàries de Puigpunyent, que estableix una plaça per cada habitatge.

Atès que l'experiència acumulada en les promocions de I'IBAVI demostra que, a

diferència de les promocions de venda, les de lloguer, al no vincular-se els habitatges
als aparcaments, la majoria de les places resten buides.

Per tot això, es proposa que el Ple prengui el següent:

ACORD:

Una vegada llegida la mateixa, la Sra. N1aria Teresa Pons assegura que ella va veure al
Sr. Héctor Molina conduir el camió de residus i demana quina relació laboral hi havia
en aquell moment amb el Sr. Molina. El Sr. Miquel Ramon respon que era el
concessionari del bar de la piscina.

El Sr. Miquel Ramon diu que segons els testimonis de residus, la Sr. Maria Teresa es va

confondre, ja que possiblement el que conduïa el camió era en Javi o en Jorge i que
ells la varen saludar, mentres que la Sra. Maria Teresa nega que la saludessin i que ja fa
molts de pics que la posen en entredit.

El Sr. Miquel Ramon diu que vists els informes dels policies i del Sr. Llorenç, encarregat
dels residus, així com el testimoni del Sr. Héctor, la Sra. Maria Teresa hauria de rectificar,
malgrat ell no ho hagi vist.

Així mateix, la Sra. Margalida Sureda diu que el Sr. Héctor li va dir que en el moment en

que la Sra. Maria Teresa afirma haver-lo vist amb el camió ell es trobava al bar de la

ACTA PLE ORDINARI27/7/2010 3
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piscine.

No obstant, la Sra. Maria Teresa diu que no vol rectificar perquè assegura que ella el va
veure a les 13:30 i que no la va saludar, que és la seva paraula contra la dels altres.

2n/3r. MOCiÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PORTAVEU DEL GRUP POLíTIC
MUNICIPAL PSOE SOBRE MODIFICACiÓ DE L'ARTICLE 14.2 DEL REIAL DECRET LLEI 8/2010,
DE 20 DE MAIG, PEL QUE S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCiÓ
DEL DÈFICIT PÚBLIC.

Pel Sr. Miquel Ramon es procedeix a la lectura de la moció.

Una vegada llegida el Sr. Miquel Ramon explica el seu contingut i manifesta que tots
els partits polítics volen demanar al Govern que permeti que en determinats casos, les
Entitats Locals es puguin endeutar. De totes formes, fa saber que aquesta mesura no
afecta a aquest Ajuntament ja que no té despeses plurianuals, però creu que és
important adherir-s' hi.

La Sra. Maria Teresa Pons sol ficito aclariments sobre els següents Decrets:

- 418/2010. En relació a la factura del Sr. Jaume Ripoll Suau pel concepte de
"repartiment del compost municipal per un import de 60,00 euros, sol ·Iicita si se li pot dir
per quin motiu és. El Sr. Batie respon que és en concepte de gratificació al de
compost.

En relació a la factura de la Ferreteria Ca'n Valero pel concepte de material
manteniment piscina per un import de 11,75 € i 27,16€ es procedeix a l'aclariment de
les esmentades despeses.

- 421/2010. En relació a la factura del Sr. Bartomeu Castell Leal, sobre assessorament
lingüístic per un import de 625,00 € s'aclareix cada quan es fa el pagament.

En quan a les factures de Musolas y Paris asociados, pel concepte abonament
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maig i juny per un import de 628,72 € i 1.292,24 € respectivament, demana el motiu de
la diferència d'un mes a l'altre. El Sr. Batie respon que depèn de les feines que fogui.

- 422/222. Manifesta que el cost del lloguer de les compostadores és elevat. El Sr.
Miquel Ramon diu que és el que s'ha pagat sempre.

En relació a la factura de l'empresa Saica Natur, demana qui és aquesta
empresa i a que es dedica. El Sr. Miquel Ramon diu que és l'empresa que substitueix a

Baresa.

En relació a la factura de la fundació Universitat Empresa, s'aclareix que és una
factura puntual.

Així mateix, demana explicació i aclariments en quan a la compra del camió de
residus per un import de 3.000 €. El Sr. Batie explica que es tracta d'un vehicle que
l'Ajuntament tenia mitjançant renting, el qual vencia aquest mes i per això s'ha decidit
comprar-ho.

4t) TORN D'URGÈNCIA.

CONTRACTE D'OBRES DE
L'EMPRESA ES JONCAR

publicitat i tramitació urgent.

A tès que en data 16 de juliol de 2010 es va notificar a les empreses ES JONCAR
PROMOCIONS S.L., N' ALBUSSANA PROJECTES I OBRES S.L. I PROMOCIONS S' AGUIBALS.L.,
la invitació per licitar al contracte d'obres enunciat anteriorment-

Atès que durant el termini assenyalat en la invitació presentaren ofertes les empreses
que consten en l'expedient, concretament, ES JONCAR PROMOCIONS S.L. I
PROMOCIONS S' AGUIBAL essent que N' ALBUSSANA PROJECTES I OBRES S.L. va

renunciar a la licitació.

Atès que en dates 23 i 27 de juliol de 2010 es va constituir la Mesa de contractació per
tal de procedir a l'obertura de les ofertes presentades i una vegada valorats els
documents existents en elles realitzà una proposta d'adjudicació en favor de
l'empresa ES JONCAR PROMOCIONS S.L.
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Atès .que l'esmentada contractació per la seva quantia suposa menys del 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, motiu pel qual la competència per dur a terme la
contractació correspon al Batie, el qual la te delegada en favor de la Junta de
Govern Local. No obstant això, davant la urgència de l'adopció de l'acord per tal de
que les obres de I'escoleta puguin començar l'abans possible i atesa la possibilitat que
te el Ple per avocar la competència en qualsevol moment, dé conformitat amb
l'article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic i procediment
administratiu comú.

Atesa la tramitació de l'expedient, es proposa al Ple l'adopció del següent:

ACORD:

PRIMER. Avocar la competència de la Junta de Govern Local en -tovor del Ple de la
Corporació respecte a l'adjudicació provisional del contracte d'obres de reforma de
I'escoleta municipal de Puigpunyent, que s'ha tramitat per procediment negociat
sense publicitat tramitació urgent.

Sotmès l'assumpte a votació per unanimitat dels membres presents s'aprova la
proposta subscrita".

Finalment, es vol fer un recordatori carinyos a la família d'en Toni Foradí per la seva

importància com a persona. Així com recordar que també va ser regidor i va fer feina
per aquest Ajuntament. S'adhereixen a aquest recordatori tots els membres presents.
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ACTA DE lA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA TRENTA UN D'AGOST DE DOS Mil DEU.

Núm. de la Sessió: 9
Dia: 31 d'Agost de 2010.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 45 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan Ferrà Martorell
Sr. Miquel Ramon Matas
Sr. Jaume Pujol Vich
Sr. Antoni Marí Ensenyat
Sra. Margalida Sureda Moranta
Sra. Petra M. Valero González
Sra. Margalida Morey Matas
Sra. Maria Teresa Pons 8iG@,_-.
Sr. Antoni Deudero M ya s

La Secretària Interventora, C�ri�st-.,linr-Q"":�""'G-61�g�o"s-G�I:l-._...,,--

ORDRE DEL DIA:

1 R) SECRETARIA:

lRj4T. APROVACiÓ DEL NOMENAMENT COM A SECRETÀRIA INTERVENTORA DE CRISTINA
POU BOSCH AiXí COM lA SUBSTITUCiÓ DE lA SIGNATURA COM A AUTORITZAT PER
OPERACIONS BANCÀRIES DE l'ANTERIOR SECRETÀRIA ANA MARIA ABARCA CASTRO EN
FAVOR DE lA NOVA SECRETÀRIA INTERENTORA CRISTINA POU BOSCH.

2N) BAlLIA:

2Njl R. MOCiÓ PRESENTADA PEL SR. BAllE DE l'AJUNTAMENT AMB MOTIU DE lA
CELEBRACiÓ DEL DIA DEL COOPERANT EL 8 DE SETEMBRE.

3R) INTERVENCiÓ:

3RjlR. APROVACiÓ DE lA MODIFICACiÓ PRESSUPOSTÀRIA PER FINANÇAR DESPESES
D'INVERSIÓ AMB CÀRREC A UNA OPERACiÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT lA MODALITAT DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI.
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3R/2N. APROVACiÓ DE LA MODIFICACiÓ PRESSUPOSTÀRIA PER FINANÇAR DESPESES
D'INVERSIÓ AMB CÀRREC A UNA OPERACiÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT LA MODALITAT DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT.

3R/3R. RESOLDRE LA DISCREPÀNCIA DE LA NOTA D'OBJECCIÓ INTERPOSADA PER LA
SECRETÀRIA INTERVENTORA EN RELACiÓ AL PAGAMENT DE LA PRIMERA CERTIFICACiÓ
DEL CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA DE L'ESCOLETA MUNICIPAL.

4T) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADES DES DEL DIA 21 DE JULIOL AL 18
D'AGOST, AMBDUES INCLOSES.

DECRETS DE BATLIA DES DE 435/2010 FINS 490/2010.

5È) TORN D'URGÈNCIA

6È) PRECS I PREGUNTES.

1 R) SECRETARIA:

1 R/1 R. APROVACiÓ DE
JULIOL DE 2010.

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

"Vist el projecte i els documents que l'integren, amb l'informe favorable de la Comissió
Informativa d' Assumptes Generals i a falta de l'informe favorable de la Direcció Insular
de Carreteres, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar el projecte bàsic i d'execució amb la documentació que forma part
del projecte de l'obra anomenada REHABILITACIÓ I MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE
PUIGPUNYENT.

SEGON.- Remetre a la Direcció Insular de Carreteres el present projecte per tal de que
emeti el seu informe.

TERCER.- Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears l'anunci d'aprovació del projecte
per la seva exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils, als efectes del
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compliment d'allò que preveu l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears."

Sotmès l'assumpte a votació, els membres del PP s'abstenen ja que creuen que el
Partit Socialista no ho va preveure al programa electoral i a pocs mesos de les
eleccions no és el moment per dur a terme aquest projecte. No es manifesten en

contra perquè creuen que és un benefici pel poble, si be s'abstenen ja que creuen

que és una intenció política d'interès cap als ciutadans. Així mateix, creuen que, tot i

que el 90% del cost de l'obra estigui subvencionat, I' Ajuntament ha d'assumir el 10%
restant mitjançant una operació de crèdit, lo que implica carregar en deute a les

arques municipals.

El Sr. Batie afirma que si be no estava en el programa electoral es tracta d'un projecte
participatiu, emmarcat dins el Projecte d'agenda Local 21 i creu que malgrat a nou

mesos de les eleccions, era adient aprovar aquest projecte.

vots

Comissió Informativa

que adopti el següent

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació de l'obra de rehabilitació i millora del
centre urbà de Puigpunyent.

SEGON.- Declarar la urgència de la tramitació de l'expedient en virtut d'allò que
disposa l'article 96.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector

públic.

TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació i que siguin sotmesos a exposició pública previ l'anunci al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, als efectes de que durant el termini de deu dies hàbils els interessats

puguin formular les olleqocions o reclamacions que s'estimin adients, de conformitat
amb el que disposa I' article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de

règim local de les Illes Balears.

QUART.- Procedir a l'obertura del procediment de licitació, mitjançant procediment
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obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació i tramesa

urgent, amb la publicació de l'anunci de licitació al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
d'acord amb l'article 127 i 96.2b) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del
sector públic."

El Sr. Batie fa una breu explicació del plecs i menciona que per l'ajuntament seria
convenient incorporar una clàusula segons la qual els pagaments al contractista no es

facin efectius fins que s'hagi cobrat la subvenció.

Per part de la Secretària Interventora es posa de manifest que per poder rebre la
subvenció és necessari que I' Ajuntament justifiqui que prèviament ha fet efectiu el

pagament al contractista.

Sotmès l'assumpte a votació, els regidors del PP s'abstenen pels mateixos motius

explicats al punt anterior. La proposta s'adopta pel vot favorable de cinc regidors del
PSOE i dos vots de les regidores del grup independents.

l'aprovació del

PRIMER.- Aprovar el nomenament de la Sra. Cristina Pou Bosch com a secretària
interventora de I' Ajuntament de Puigpunyent.

SEGON.- Substituir la signatura autoritzada de la Sra. Ana Maria Abarca Castro per
operar amb les entitats bancàries per la de la nova Secretària Interventora Cristina Pou
Bosch.

TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats bancàries amb les que tingui relació

aquest Ajuntament"

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

Així mateix, els Sr. Antoni Deudero vol donar la benvinguda a la nova secretària.
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2N) BAlliA:

2Njl R. MOCiÓ PRESENTADA PEL SR. BAllE DE L'AJUNTAMENT AMB MOTIU DE LA
CELEBRACiÓ DEL DIA DEL COOPERANT EL 8 DE SETEMBRE.

Pel Sr. Batie es dona lectura de la proposta de moció presentada per la FEMP:

"PROPUESTA DE MOCiÓN A PRESENTAR EN LOS PLENOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON
MOTIVO DE LA CELEBRACiÓN DEL DíA DEL COOPERANTE EL 8 DE SEPTIEMBRE

Con motivo de la celebración el próximo día 8 de septiembre del Día del Cooperante,
y coincidiendo con la conmemoración también de la adopción de la Declaración del
Milenio de Naciones Unidas, el Ayuntamiento de .

DECLARA:

D Que el reconocimiento del imprescindible papel desempeñado por los

cooperantes, una vez más puesto de manifiesto este año en la catástrofe
vivida por el pueblo haitiano, es un deber para toda la sociedad a cuya
visibilidad tenemos que contribuir desde todas las instituciones
democráticas.

D Que el 8 de septiembre es una ocasión excelente para que desde este

ayuntamiento evidenciemos el compromiso ético de los Gobiernos Locales
con la solidaridad y manifestemos nuestro apoyo a la labor de los y las

cooperantes y subrayemos la implicación de la ayuda local con el

cumplimiento de los ODM.
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Por todo ello asumimos el reconocimiento del trabajo de los Cooperantes, hecho
explícito por el Gobierno de la Nación al Declarar el día 8 de septiembre como Día del
Cooperante.

y CONVOCAMOS a los ciudadanos de a participar en las actividades previstas
por parte de este ayuntamiento de acuerdo con las Organizaciones no

Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo."

El Sr. Deudero demana si es pensa fer algun acte per commemorar aquest dia i el Sr.
Miquel Ramon diu que si. que és festa local a Galilea i es comprometen a ter-lo festa
local.

Els regidors del PP expliquen que per ells no hi ha cap problema en ter-lo festa local. si
be creuen que si es diu que es farà alguna cosa s'ha de fer, ja que-durent els sis mesos

que Espanya va ostentar la presidència europea s'havia aprovat pel Ple posar a

l'Ajuntament una bandera d'Europa i no hi va esta posada. El Sr. Batie explica que la
bandera es va posar però el temporal la va tomar i els policies la tingueren dins el seu

despatx.

3R) INTERVENCiÓ:

Vista la tramitació de l'expedient, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, es

proposa:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en la modalitat de
crèdit extraordinari per finançar despeses d'inversió, per una operació de crèdit.
Les aplicacions que s'han de crear en el pressupost municipal per fer front a les

despeses són les següents:

15560900 PAVIMENTACiÓ I DRENATGE CARRERS
920 62200 OFICINA DE CORREUS
155 60901 AJARDINAMENT ES PONT

6.016,14€
3.511.48 €
5.306.41 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec a una operació de crèdit, en els següents
termes:
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913-00 PRÈSTEC 14.834,06

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci al BOIB, durant el
termini de quinze dies perquè els interessats puguin examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. l'expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple

disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les."

El Sr. Deudero demana si te algo que veure que es demani ara el préstec i no l'any
2011 que es prohibeix l'endeutament. El PP es manifesta en el mateix sentit que abans,
ja que creu que a nou mesos de les eleccions no és el moment ni la forma de dur a

terme els projectes. No poden votar en contra perquè creuen que els projectes s'han
de dur a terme però no és el moment per endeutar-se.

Seguidament dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Donada l'existència de despeses destinades a inversions, que no es poden demorar
fins a l'exercici següent, pels quals el crèdit en el vigent pressupost de la corporació
resulto insuficient i no pot ser objecte d'ampliació, es fa necessària la modificació de
crèdits de l'esmentat pressupost mitjançant la modalitat de suplement de crèdit.

Vista la tramitació de l'expedient, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, es

proposa:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en la modalitat de

suplement de crèdit per finançar despeses d'inversió, per una operació de crèdit.
les aplicacions que s'han de suplementar en el pressupost municipal per fer front a les

despeses són les següents:

321 62201 ESCOlETA INFANTil 34.812,25 €
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32262200 ENTRADA MAGATZEM ESCOLA
16260900 MILLORES PARC VERD
15560902 PLAÇA AJUNTAMENT

4.280,27 €
2.259,95 €

1 1 1.099,29 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec a una operació de crèdit, en els següents
termes:

913-00 PRÈSTEC 152.451,76€

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci al BOIB, durant el
termini de quinze dies perquè els interessats puguin examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple

disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Sotmès l'assumpte a votació, els regidors del PP s'abstenen pels motius abans
esmentats. La proposta s'adopta pel vot favorable de cinc regidors del PSOE i dos vots
de les regidores del grup iAElepe9�ts"",�--

De conformitat amb el que disposa l'article 216.2 del Reia decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, si
l'objecció afecta a la disposició de despeses, el reconeixement d'obligacions o

l'ordenació de pagaments, es suspendrà la tramitació de l'expedient fins que aquell
sigui solucionat en els casos següents:

a) Quan es basi en insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.
b) Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les ordres de

pagament.
c) En els casos d'omissió de requisits o tràmits essencials a l'expedient.
d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres, subministraments,

adquisicions i serveis.
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SEGON.- De conformitat amb l'article 216.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, se

suspèn la tramitació de l'expedient fins que aquesta objecció estigui solucionada.

TERCER.- El procediment a seguir és el següent:

A. La nota d'objecció es remetrà a l'òrgan a qui afeeti aquesta objecció.
B. Si l'òrgan a qui afecta l'objecció no està d'acord amb aquesta, correspondrà

al President de l'Entitat Local resoldre la discrepància, sent la seva resolució
executiva, excepte en dos supòsits, en els quals correspondrà al Ple la resolució
de la discrepància: quan les objeccions es basin en insuficiència o inadequació
de crèdit o es refereixin a obligacions o despeses l'aprovació de les quals sigui
competència seva."

Sotmès l'assumpte a votació, els regidors del PP s'abstenen. La proposta s'adopta pel
vot favorable de quatre regidors del PSOE, ja que el Sr. Antoni marí es troba absent de
la sala i dos vots de les regidores del grup independents.

4T) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADES DES DEL DIA 21 DE JULIOL AL 18
D'AGOST, AMBDUES INCLOSES.

Pel que fa a l'aeta de la Junta de Govern de data 21 de juliol de 2010, el Sr. Deudero
demana explicació sobre l'abocament d'aigua de Son Serralta i la sol iicitud d'ajuda.
El Sr. Miquel Ramon diu que aquest ajuntament ha decidit donar aigua perquè el
Govern no ha executat l'obra i Son Serralta ja ha pagat les contribucions especials. Per
això es va sol �icitar ajuda a la Direcció General de Recursos Hídrics per posar una fosa
sèptica on només hi podran abocar les coses que no en tenen.
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El Sr. Deudero demana com està lo de l'adjudicació definitiva del contracte de gestió
de I'escoleta municipal. I la secretària interventora diu que falta presentar la
documentació acreditativa d'estar al corrent amb la seguretat social i les obligacions
tributàries, si be ja la tenim avançada per correu electrònic, ens falta l'original.

En relació a la Junta de Govern Local de dia 11 d'agost i les calderes de Biomassa, el
Sr. Deudero demana perquè es fa ara. El Sr. Batie diu que és perquè la convocatòria
ha sortit ara.

El Sr. Deudero demana com és que també se fa per I'escoleta i si hi ha projecte. El Sr.
Batie diu que si que hi ha projecte.

El Sr. Deudero diu que sorprèn que les reformes es facin a l'edifici nou, i demana si això
vol dir que es renuncia al projecte anterior. El Batie diu que no es renuncia al projecte
anterior i que les reformes que es fan són mínimes per adaptar l'edifici a escoleta.

2010, el Sr.

En quan al decret 439/2010, el Sr. Deudêro demana si el consum de les factures de
GESA és mensual, i el Sr. Batie diu que si.

Decret 441/2010, el Sr. Deudero demana aclariments dels pagaments dels arquitectes
per la direcció de les obres de I'escoleta i el Sr. Batie diu que es paga en funció del
projecte.

Decret 442/2010, en relació al pagament de nòmines, el Sr. Deudero demana si s'ha
fet la valoració de llocs de feina i es respon que no se sap però que ho mirarem i es

donarà compte al Ple.

Decret 450/2010, en quan a la davallada de sous, el Sr. Deudero demana si s'ha
aplicat a tots. El Sr. Batie diu que no s'aplica als membres del Consell Consultiu.

Decret 453/2010, en quan a la revocació de la competència de la Junta de Govern
Local, el Sr. Deudero demana el motiu. El Sr. Batie explica que és degut a la urgència
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però.que després va ser ratificada per la Junta de Govern.

Decret 469/2010, en quan al deute de l'entitat DASVIDANIA S.L., el Sr. Deudero
demana si ha pagat. El Sr. Batie diu que encara no.

Decret 462/2010, el Sr. Deudero demana aclariments sobre el' pagament de la
subvenció de desenvolupament d'activitats. El Sr. Batie diu que és per pagar despeses
relacionades amb el futbol.

5È) TORN D'URGÈNCIA

El Sr. Batie justifica la urgència de l'assumpte ja que la Direcció General del Treball del
Govern de les Illes Balears ens ha sol íícítot que abans de dia 15 de setembre
comuniquem les dates que el Ple de l' Ajuntament hagi fixat com a dies festius en

l'àmbit del municipi per a l'any 2011.

a tractar, la mateixa és

SEGON.- Notificar el present acord a la Conselleria de Treball i Formació del Govern de
les Illes Balears pel seu coneixement i efectes.

Sotmes l'assumpte a votació, s'aprova per unanimitat dels membres presents i de dret
la proposta abans subscrita.

6È) PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Toni Marí vol formular un prec al PP perquè mirin si són seves unes cordes penjades
d'un arbre que estan allà des de les eleccions. El Sr. Deudero diu que ho comprovaran.
Finalment el Sr. Miquel Ramon manifesta que vol fer una lectura i que quedi constància
de la mateixa en acta.
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- "Totes les persones son importants, som importants, però el cert, és que a
l'historia d'un poble hi ha persones que, pels motius que siguin, tenen un paper mes

destacat que les altres.

En José Maria Pérez Fontirroig, en Cadernera, que va morir el passat 15 d'Agost,
ha estat sense cap tipus de dubte, al manco des de el nostre 'punt de vista, una

persona clau, determinant i destacada, a la història democràtica del nostre poble, de
Puigpunyent.

Quan parlem de la seva importància no ens referim a les obres que ell,
juntornent amb altres persones i algunes vegades malgrat altres persones, va impulsar
o dur endavant, com per exemple aquest propi edifici, la plaça que hi ha al defora
amb la seva peculiar olivera, les aigües brutes i netes de Puigpunyent, o els ara grans
arbres (eucaliptus) que hi ha al poliesportiu, que ell mateix regava el matis i que quan
es varen sembrar només tenien una alçada de dos pams. Tampoc ens referim al fet
que fins a dia d'avui en José Maria Pérez ha estat la segona persona, després de
Sebastià Bauzà, que ha estat mes temps regidor d'aquest Ajuntament, en concret 16
anys, 4 legislatures.

Mesos abans de les primeres eleccions democràtiques, durant els primers
governs democràtics, després, a I' historia democràtica humil però ja consolidada del
nostre municipi i també, a les properes legislatures, en José Maria, en Cadernera, ha
estat, serà i ES un protagonista destacat, el mes destacat.

Per tot això, des de la nostra Agrupació, volem que consti en Acta el nostre
reconeixement, la nostra admiració i sobre tot, sobre tot, el nostre agraïment i
estimació a JOSE MARIA PEREZ FONTIRROIG, SOCIALISTAl

Puigpunyent 31 d'Agost de 2010".
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I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 :45
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi 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 VUIT DE SETEMBRE DE DOS MIL DEU.

Núm. de la Sessió: 10
Dia: 28 de setembre de 2010.
Hora: 20 hores i 40 minuts a 21 hores i 30 minuts.
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan Ferrà Martorell
Sr. Jaume Pujol Vich
Sr. Antoni Marí Ensenyat
Sra. Margalida Sureda Moranta
Sra. Petra M. Valero González
Sra. Margalida Morey Matas
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. Antoni Deudero Ma'iQr"lS
La Secretària tnterventore ��Pou .ê,.o_sc_h_._..._,_.

1r) SECRETARIA:

1 r/1 r.- APROVACiÓ DE
DATA 31 D'AGOST D

ORDRE DEL DIA:

3r) TORN D'URGÈNCIA

4t) PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1r) SECRETARIA:

1r/1r.- APROVACiÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
DATA 31 D'AGOST DE 2010.

Vist l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada en data 31 d'agost de 2010, els
membres presents acorden per unanimitat la seva aprovació.
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lrf2n.- MODIFICACiÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA MUNICIPAL DEL SERVEI
D'ESCOLETA MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT.

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

"Atesa la necessitat de modificar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa municipal
del Servei d' escoleta municipal, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el
següent ACORD:

Modificació de l'article 4 d l'ordenança reguladora abans esmentada, que queda
redactat de la següent manera:

Article 4.- Quantia.

1- La quantia del preu públic regulat a aquesta ordenança serà la següent:

ACORD:

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa municipal
per a la prestació del servei d'escoleta municipal de Puigpunyent.

SEGON.- Exposar al públic el present acord mitjançant anunci que s'inserirà al tauler
d'anuncis municipal durant el termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de
l'endemà de la publicació de l'esmentat anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
durant el qual els interessats podran examinar I' expedient i presentar les al Ieqocions
que creguin oportunes.

TERCER.- En cas que no es presentin olleqocions a l'expedient en el termini abans
indicat, l'acord s'entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d'acord plenari,
de conformitat amb l'article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Una vegada llegida la proposta per part del Sr. Batie, la regidora Margalida Morey
Matas, demana si el servei de menjador de 2-3 anys ho du a terme l'empresa
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adjudicatària i el Batie respon que no, sinó l'empresa que gestiona el menjador de
l'escola.

Sotmès l'assumpte a votació, s'acorda per unanimitat dels membres presents
l'aprovació de la proposta abans subscrita

2n)CONTROL DE l'EQUIP DE GOVERN

ACORDS DE lA JUNTA DE GOVERN CELEBRADES DES DE DIA 27 D'AGOST DE 2010 FINS DIA
14 DE SETEMBRE DE 2010 AMBDUES INCLOSES.

El Sr. Deudero demana aclariments sobre els acords de la Junta de Govern Local
celebrades en les següents dates:

- 27 d'agost de 2010. Demana en que consisteix el conveni celebrat entre l'ajuntament
i l'associació amadip.esment. Diu que no saben quin és el contingut del conveni i
sol �iciten una copia del mateix. El Sr. Batie diu que es tracta d'un conveni amb
I' associació mallorquina de persones e discapaGitet intel iectuol per tal de que
disposin des les instal Ioclô s de l'ajuntament quan ho sol·licitin.

DECRETS DE BATLIA DES DEL 491/2010 FINS 529/2010 AMBDOS INCLOSOS.

El Sr. Deudero demana aclariments sobre els següents Decrets:

493/2010. Demana quina és la quantia de les despeses de telèfon realitzades
pel treballador de l'ajuntament, Gabriel Martorell Bonet, des de març a juliol de
2010. El Sr. Batie diu que se comprovarà la quantia i se l'informarà.

496/2010. Demana el concepte de la factura de Retevisión i es respon que és
pel contracte de lloguer de l'equip quan no estava implantada la TOT a

Puigpunyent.
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501/2010. Demana sobre el pagament al Sr. Toni Genovart Martínez per la
col·laboració a la festa de Sant Joan i se'l respon que és per l'actuació d'un
grup de música.

504/2010. En quan a la subvenció del SOIB per a la contraCtació d'un peó de
manteniment, neteja i recollida de residus, demana si és la mateixa subvenció
que l'any passat. El Sr. Batie diu que si però encara no ens han contestat a la
sol ·Iicitud i es contractarà segons els termes de la resolució.

506/2010. demana com és que la factura que es paga a Art en Pedra és de
l'any 2006 i el Sr. Batie diu que es tracta d'imports pendents en concepte de
marges caiguts.

Una vegada comprovades les ofertes i saber quines són les empreses que poden
incórrer en baixa temerària se'ls requerirà per tal de que justifiquin la seva oferta L una

vegada rebuda la documentació es remetrà la mateixa a la Conselleria d'Habitatge i
Obres Públiques per tal de que s'emeti informe

El Sr. Batie explica que és tracta d'un procediment urgent ja que els terminis per
adjudicar ja han finalitzat i els membres presents acorden per unanimitat la urgència
de l'assumpte.

El Sr. Batie proposa que s'adopti el següent ACORD:

En el supòsit que l'informe tècnic i jurídic sigui favorable, s'adjudiqui provisionalment el
contracte de rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent a l'empresa OBRAS
I PROMOCIONES COMAS S.A. per un import de 631.265,25 €. En el supòsit de que els
informes siguin desfavorables, deixar sense efecte el present acord.
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Sotmès l'assumpte a votació, s'acorda per unanimitat dels membres presents la
proposta abans subscrita, si be, condicionada als informes tècnics i jurídics favorables.

Per part del Sr. Batie es vol comunicar que el mur del poliesportiu es va desplomar
sense que encara hagués plogut i per tal motiu, el Sr. Batie es vo posar en contacte
amb l'empresa constructora i s'ha arribat a la conclusió que és un defecte de
construcció. Tot el que s'ha fet fins ara s'ha d'enderrocar i fer de bell nou. S'han donat
unes directrius a l'empresa i es consultarà a nous margers i es donaran noves ordres. Es
duran a terme 2 visites setmanals dels directors de l'obra i el Batie i es construirà amb
paràmetres més estrictes.

La Sra. Margalida Sureda vol manifestar que es tracta d'un assumpte molt greu i creu

que ha de venir un mestre marger per tal de vetllar que no torni a passar, ja que és una

responsabilitat molt greu de I' Ajuntament.

El Sr. Batie diu que es sol ·licitarà assistència tècnica als mestres margers del Consell de
Mallorca.

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

El Batie, entora,

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 D'OCTUBRE DE DOS MIL DEU.

Núm. de la Sessió: 11
Dia: 26 d'octubre de 2010.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 00 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan Ferrà Martorell
Sr. Miquel Ramon Matas
Sr. Jaume Pujol Vich
Sr. Antoni Marí Ensenyat
Sra. Margalida Sureda Moranta
Sra. Petra M. Valero González
Sra. Margalida Morey Motos
Sra. Maria Teresa Pons Picó

ORDRE DEL DIA:

1 r) SECRETARIA:

DE CREACiÓ

2n) BATLIA:

2n/1. APROVACiÓ DE L'ADHESIÓ A L'ICTIB.

2n/2. APROVACiÓ DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2009/2010 I DE LA PROGRAMACiÓ PEL

CU�S 2010/2011 DE L'ESCOLA D'ADULTS.

2n/3. APROVACiÓ DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2009/2010 I DE LA PROGRAMACiÓ DEL
CURS 2010/2011 DE L'ESCOLA DE MÚSICA.

3r) INTERVENCiÓ:

3r/1. APROVACiÓ DE LA SUBVENCiÓ ALS ALUMNES DEL COL -LEGI PÚBLIC PUIG DE NA
FÀTIMA PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

3r/2. APROVACiÓ DE LA SUBVENCiÓ AL COL -LEGI PÚBLIC PUIG DE NA FÀTIMA PER
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.

ACTA PLE ORDINARI26/l0/2010



0387585 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

4t) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADES DES DEL DIA 22 DE SETEMBRE AL
13 D'OCTUBRE DE 2010, AMBDUES INCLOSES.

DECRETS DE BATLIA DES DE 530/2010 FINS 570/2010.

5è) TORN D'URGÈNCIA

6è) PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1 r) SECRETARIA:

De conformitat amb l'establert als articles 22.2 dl i 49 de la llei 49/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, i de l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Es proposa al Ple que adopti el següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de la creocio I

funcionament del registre electrònic de I' Ajuntament de Puigpunyent que a

continuació s'adjunta.

SEGON.- Sotmetre el projecte d'ordenança municipal a un període d'informació
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público. per un termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el taulell d'anuncis de la Corporació per tal de que qualsevol interessat
pugui examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.
Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin formulat al·legacions l'ordenança
s'entendrà definitivament aprovada sense necessitat de nou acord plenari.

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

lrf3. APROVACiÓ DE CREACiÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA.

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

"Vista la necessitat de crear una seu electrònica a I' Ajuntament de Puigpunyent amb
l'objecte de permetre l'exercici del dret que tenen els ciutadans a relacionar-se amb
les Administracions Públiques per mitjans electrònics, de conformitat amb la Llei
11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans.

ACORD:

serveis transaccions

007, de 22 de juny, d'accés

PRIMER.- la seu electrònica de

SEGON.- Tal i com estableix la disposició final tercera de la Llei 11/2007, publicar i
mantenir actualitzada a la seu electrònica la relació de procediments i actuacions
disponibles electrònicament.

TERCER.- Establir que la publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o

reglamentaria hagin de publicar-se en el taulell d'anuncis se complementi amb la
publicació en el taulell d'anuncis electrònic inclòs en la seu electrònica.

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

lrf4. APROVACiÓ DE LA CREACiÓ DEL PERFIL DEL CONTRACTANT

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

"Atès que la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector públic estableix la
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oblig.ació de crear un perfil del contractant com a mitjà per assegurar la transparència
i accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de
contractació.

Vist que aquest Ajuntament ja te creat el perfil del contractant, si be no està integrat
dins la seu electrònica.

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent

ACORD:

PRIMER.- Integrar el Perfil del Contractant en la Seu Electrònica Municipal.

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

2n) BATLIA:

El Sr. Deudero i la regidora Sra. Margalida Morey demanen si te qualque repercusió
econòmica.

El Batie diu gue s'han d'aportar 1.000€ com a primera aportació i 100€ cada any.

Es procedeix a la votació de la proposta i els membres del PP (2) s'abstenen ja que
suposa una càrrega econòmica i no tenen suficient informació per adherir-se. La
proposta és aprovada per 5 vots a favor dels regidors del PSOE i 2 vots a favor del Grup
Independents.

2n/3. APROVACiÓ DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2009/2010 I DE LA PROGRAMACiÓ DEL
CURS 2010/2011 DE L'ESCOLA DE MÚSICA.

(Es fa constar que segons l'ordre del dia s'hauria de debatre primer el punt 2n/2. relatiu

ACTA PLE ORDINARI26/l0/2010 4



0387582 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

a l'aprovació de la programació de l'escola d'adults si be es decideix tractar primer el
present assumpte)

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 i
projecte de les activitats que per l'any 2010-2011 es duran a terme per 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 formocions-politiques 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.

Sotmès l'assumpte a votació i per, u

la proposta abans transcrita.

2n/2. APROVACiÓ DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2009/2010 I DE LA PROGRAMACiÓ PEL
CURS 2010/2011 DE L'ESCOLA D'ADULTS

Pel Sr. Batle_ es dona compte i lectura de la proposta subscrita per la Regidora
Responsable de l'Escola d'Adults, Sra. Margalida Sureda Moranta, la qual diu així:

"Atès que per part de l'Escola d'Adults de Puigpunyent s'ha elaborat una memòria de
les activitats i cost econòmic per l'any 2010-2011

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 a realitzar per
l'escola d'adults, 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.
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Es proposa al Ple de la Corporació adopti el següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar la memòria d'activitats i memòria econòmica de l'escola d'adults de
l'Ajuntament de Puigpunyent per l'any 2010-2011.

La regidora sra. Margalida Sureda explica que amb els tallers es tenen més alumnes, el
Ioga és l'activitat amb més alumnes, hi ha tallers que s'han retirat perquè no han tingut
èxit, les activitats són més didàctiques i més lúdiques. Es dona prioritat al curs de català
per poder-se treure el certificat de català. Així mateix explica que no hi ha tants de
cursos com l'any passat, es mantenen els consolidats i es fomenten els cursos taller ja
que són els que realment la gent hi assisteix.

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

ACORD:

PRIMER.- Subvencionar als pares i mares dels alumnes inscrits a les activitats
extraescolars organitzades per I' Associació de Pares i Mares (A PIMA) el 50% del preu
que I' APIMA acordi pels seus associats.

SEGON.- Els interessats han de presentar la següent documentació:
-

1- Model Instància sol.licitant subvenció:
nom del ninja
curs escolar
activitat extraescolar
dates bancàries a on rebre la subvenció

2- Justificant bancari del pagament de l'activitat extraescolar.

TERCER.- Aprovar la despesa de 9.080 € i comprometre la despesa de 9.080 € per a

l'any 2011.
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La secretària Interventora dona compte de que com que s'ha canviat el concepte a

subvencionar s'ha de comprovar si hi ha crèdit suficient i adequat en el vigent
pressupost per fer front a la present subvenció.

El Sr. Deudero demana com és que s'ha canviat el criteri

El Sr. Miquel Ramon diu que el més pur és subvencionar a les tomílles directement i no a

I' APIMA ja que així es compleix

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda la proposta abans transcrita pel vot favorable
de 5 regidors del PSOE, 2 vots del grup Independents i 2 abstencions del PP.

»n. APROVACiÓ DE LA SUBVENCiÓ AL COLi.EGI PÚBLIC PUIG DE NA FÀTIMA PER
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.

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

Es proposa al Pie de la

ACORD:

PRIMER.- Subvencionar el 50% de les activitats complementàries abans esmentades, de
conformitat amb la memòria presentada pel claustre del CP. Puig de Na Fàtima.

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

proposta abans transcrita.

4t) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADES DES DEL DIA 22 DE SETEMBRE AL
13 D'OCTUBRE DE 2010, AMBDUES INCLOSES.

Pel que fa a l'acta de la sessió de la Junta de Govern de data 22 de setembre de
2010, els membres del grup polític PP volen que consti en acta l'informe de la Junta de
Govern Local mitjançant el qual s'estableix que el Convent de Ca ses Monges no és un

be de caràcter arquitectònic.
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Així mateix, demanen com és que es deixa sobre la mesa el tema de la contractació
de les obres de la coberta de Ca Ses Monges. El Sr. Batie diu que s'havia de
comprovar si hi havia crèdit per dur a terme la contractació ja que tenim un conveni
signat amb la Conselleria d'Obres Públiques segons el qual se'ns concedeixen 100.000€
i falten 30.000€ que haurà d'aportar I' Ajuntament.

En quan a l'acta de la Junta de Govern de data 29 de setembre de 2010 i a

l'adjudicació del contracte menor de millora de la xarxa d'aigua potable del nucli
urbà de Puigpunyent, es sol-licito per part del sr. Deudero una còpia del projecte i si
s'aprova el pagament quan es farà. Es respon que el pagament es farà una vegada
es facin les obres i que es tracta d'un projecte finançat amb un 100%.

En quan a I' adjudicació de les obres de pavimentació i drenatge de pluvials de varis
carrers, demana si no se fa i el Sr. Batie diu finolment no s'adjudicarà directament ja
que s'ha de fer mitjançant procediment negociat sense publicitat.

de 1.473,50€

Decret 563/2010. Demana quina quantia és l'auditoria energètica ja que nomes hi
figura un 80%. Se Ii respon que se Ii dira.

5è) TORN D'URGÈNCIA

5è.1) APROVACiÓ DE L'ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE D'OBRES DE
REHABILITACiÓ I MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT EN FAVOR DE LA UTE
FORMADA PER ILLENCA EMPRESA CONSTRUCTORA D'OBRES I SERVEIS SA I ASSIGNIA
INFRAESTRUCTURAS SA PER UN IMPORT DE 649.068,88 €, MÉS 116.832,40 € EN CONCEPTE
D'IVA.

El Sr. Batie justifica la urgència en el sentit de que s'ha concedit a aquest Ajuntament
una subvenció per dur a terme aquesta contractació i s'ha de comunicar
l'adjudicació del present contracte a la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques el
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més aviat possible.

Sotmesa la urgència a votació, els membres presents de dret manifesten per
unanimitat el seu acord a la referida urgència.

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

Atès que en data 28 de setembre de 2010 el Ple de la Corporació va acordar
adjudicar provisionalment a l'empresa OBRAS Y PROMOCIONES COMAS S.A. el
contracte d'obres de rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent, si be
condicionant I' eficàcia del present acord als informes tècnic i jurídic favorables en

quan a la justificació l'oferta presentada que podria incórrer en baixa temerària.

Atès que en data 21 d'octubre de 2010, mitjançant RGE 1800, vo tenir entrada en

aquest Ajuntament l'informe tècnic sobre la justificació de les ofertes de les empreses
OBRAS y PROMOCIONES COMAS S.A. I AMER E HIJOS

mesa de contractació del

TERCER.- Notificar l'adjudicació provisional a tota els licitadors que no han resultat
adjudicataris.

QUART. Notificar i requerir al Sr. Bartomeu Bauzà Estarellas, com a representant de la
UTE formada per l'empresa ILLENCA, EMPRESA CONSTRUCTORA D'OBRES I SERVEIS S.A. I
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A., perquè presenti, dins els deu dies hàbils (10)
següents a la data de notificació del present acord, la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com perquè constitueixi la garantia definitiva.

CINQUÈ. Publicar l'adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el perfil
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del contractant.

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda per unanimitat dels membres presents i de dret

l'aprovació de la proposta abans subscrita.

Si be, el regidor del PP, Sr. Antonio Deudero manifesta que el seu grup vota a favor ja
que creu que es tracta d' un benefici pel poble però creu que dur a terme les obres en

aquest moment te un caire electoral.

5è/2.) SOL -LICITUD A TRES ENTITATS FINANCERES PERQUE FORMULIN LES SEVES OFERTES
PER A LA CONCERTACiÓ D'UNA OPERACiÓ DE CRÈDIT.

El Sr. Batie justifica la urgència ja que I' operació de crèdit és necessària per fer les obres
contemplades en el pressupost municipal i s'hauria de concertar abans de finalitzar l'any.

Sotmès l'assumpte a votació s'acorda per 7 vots a favor dels regidors del PSOE i PI i 2
abstencions dels regidors del PP

En él debat previ es produeixen les següents intervencions:

El regidor del PP Antonio Deudero demana si la quantia del préstec s'ha acordat en

base als pressuposts de les obres i el regidor Miquel Ramon diu que si.

5è/3. APROVACiÓ DE LA INCLUSiÓ EN EL PLA D'OBRES I SERVEIS PER A L' ANY 2011 DEL
PROJECTE DE COL -LOCACiÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL.

El Sr. Batie justifica la urgència ja que el termini per presentar el projecte ja finalitza.

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

La proposta és incloure al Pla d'Obres i Serveis per a l'any 2011 el projecte de
col·locació de gespa artificial al camp de futbol per un import de 554.991,21 €.

El Sr. Deudero demana si el pressupost està fet pel tècnic municipal i el Sr. Batie diu que
no, que està fet per una empresa.

-

La regidora Sra. Margalida Sureda diu que el projecte ja ho tenien preparat fa tres anys,
si be, s'ha adaptat i s'ha redactat el projecte tècnic.

El sr. Deudero diu que el projecte es te des de fa uns anys i es presenta ara i per torn

d'urgència. Era un projecte estrella de la legislatura i troba que te caire electoralista
perquè s'hauria d'haver fet abans ja que tampoc se sap si el Ple-d'Obres i Serveis ho
concedirà. Creu que no és el moment per demanar-lo.

El Sr. Miquel Ramon diu que encara no se sap si hi ha Pla d'Obres i Serveis per a l'any
2011.

comissió per tal de crear

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

El Batie,
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I TRES DE NOVEMBRE DE
DOS MIL DEU.

Núm. de la Sessió: 12
Dio: 23 de novembre de 2010.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 30 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan Ferrà Martorell
Sr. Miquel Ramon Matas
Sr. Antoni Marí Ensenyat
Sra. Margalida Sureda Moranta
Sra. Petra M. Valero González
Sra. Margalida Morey Matas
Sra. Maria Teresa Pons Picó.
Sr. Antonio Deudero M vens
La Secretària lnterventorë; G:�'¥2. Pou B!3_sc_h_._.-..._
ORDRE DEL DIA:

1 R) SECRETARIA

E REHABILITACiÓ I MILLORA

,/2010,8/2010 I 9/2010.

1 R) SECRETARIA

1 R/l. ADJUDICACiÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D'OBRES DE REHABILITACiÓ I MILLORA
DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

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

"Atesa la tramitació de l'expedient que s'ha dut a terme per a l'adjudicació de les
obres de rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent per procediment obert
únic criteri d'adjudicació al preu més baix i tramitació urgent.

Atès que en data 26 d'octubre de 2010, el Ple de la Corporació, a proposta de la
Mesa de contractació va adjudicar provisionalment a favor de la UTE formada per
ILLENCA EMPRESA CONSTRUCTORA D'OBRES I SERVEIS S.A. I ASSIGNIA
INFRAESTRUCTURAS S.A. el contracte d'obres abans esmentat pel preu de 649.068,88 €
més 116.832,40 € en concepte d'IVA.
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Atès que en data 9 de novembre de 2010 l'adjudicació provisional es va notificar a

l'adjudicatari requerint-lo perquè presentés la documentació justificativa d'estar al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
constituís garantia definitiva.

A tès que en data 19 de novembre de 2010, la UTE abans esmentada va constituir
garantia definitiva per import de 32.453,44 € i va presentar els documents justificatius
exigits.

El Sr. Batie proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres consistent
en la rehabilitació i millora del centre urbà de Puigpunyent per procediment obert.
oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, aprovada pel Ple
de la Corporació en data 26 d'octubre de 2010.

155

contractant i en el Butlletí

membres presents la

Atès que es va informar favorablement per la Comissió Especial de Comptes i es va

exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest ajuntament i al Butlletí Oficial de les Illes
Balears en data 9 d'octubre de 2010, sense haver-ne presentat al·legacions durant el
termini establert a l'efecte.

De conformitat amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, es proposa al Ple de la corporació que adopti el següent
ACORD:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2008.

SEGON.- Rendir el Compte General a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i
tota la documentació que l'integra per a la seva fiscalització, de conformitat amb el

que estableix l'article 212.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant
el qual s'aprova la llei reguladora de les hisendes locals.
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2N/2.- APROVACiÓ EXPEDIENTS MODIFICACIONS DE CRÈDIT 5/2010,8/2010 I 9/2010.

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

1.- EXPEDIENT 5/2010, BAIXA PER ANULACiÓ DE CRÈDITS PER FINANÇAR ROMANENT DE
TRESORERIA NEGATIU DE L'EXERCICI 2009 PER IMPORT DE 90.000€

Vist l'expedient instruït per a la reducció de despeses del Pressupost per a l'exercici
2010, mitjançant la modalitat de baixa per anul Iocló amb la finalitat de finançar un

romanent de tresoreria negatiu de l'exercici 2009.

Vists els informes favorables en relació al present expedient de modificació de crèdits,
així com l'informe de la Comissió Especial de Comptes

Prog. Econ. 2.0JO Modif.
912 10000 44.989,92 -2.000,00

920 12000 31.346,46 -1.000,00
162 13000 PERSONAL LABORAL FIX: RETRIBUCIONS BASI 50.927,67 -15.000,00
312 13000 PERSONAL LABORAL FIX: RETRIBUCIONS BASI 33.021,92 -21.000,00
321 13000 PERSONAL LABORAL ESCOLETA RETRIB.BASIQU 41.621,26 -21.900,00
334 13000 PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS BASIQUES 16.918,31 -300,00
920 13000 PERSONAL LABORAL FIX: RETRIBUCIONS BASI 74.194,24 -1.500,00

PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS
155 13001 COMPLEMEN 37.040,30 -5.500,00
162 13001 PERSONAL LABORAL PRODUCTIVITAT 40.113,89 -2.500,00

PERSONAL LABORAL RETRIB.
312 13001 COMPLEMENTARlE 1.842,88 -1.500,00
920 13001 PERSONAL LABORAL FIX: COMPLEM. 12.381,10 -1.000,00
920 15000 PERSONAL FUNCIONARI: PRODUCTIVITAT 9.447,18 -3.500,00
162 16000 SEGURETAT SOCIAL 29.194,38 -2.500,00
169 16000 SEGURETAT SOCIAL 9.427,39 -1.000,00
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312 16000 SEGURETAT SOCIAL 10.296,10 -500,00
321 16000 SEGURETAT SOCIAL 14.966,96 -4.800,00
920 16000 SEGURETAT SOCIAL 49.366,30 -4.500,00

TOTAL -90.000,00

Romanent Tressoreria Neqatiu 2009
-

90.000,00
TOTAL 90.000,00

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

2. - EXPEDIENT 8/2010, SUPLEMENTS DE CRÈDITS FINANÇATS AMB BAIXES PER ANULACiÓ
DE CRÈDITS.

Partides a suplementar:

321 62202 Biomasa Escoleta 26.777,92
334 62306 Teulada 19.231,03

Partides a anular:

321 62201 Escoleta Infantil 11.499,79
155 60902 Plaça Ajuntament 34.509,16

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

3.- EXPEDEINT 9/2010, TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES.
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Davant l'existència de les despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent
per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient
i no ampliable, i davant la necessitat d'efectuar transferències de crèdits d'altres
aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent grup de
funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.

Vists els informes favorables en relació al present expedient de-modificació de crèdits,
així com l'informe de la Comissió Especial de Comptes

De conformitat amb allò que disposen els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, així com l'article 177.2 del Reial decret 2/2004,
de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals

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

PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2010, en lo modalitat
de transferència de crèelits €ntœ¡S21i€Œ1::ieAs de ditereats grup de funció, d'acord amb
el detall següent: J
TRANSFERÈNCIA DE V llEiS '

-500,00

all 91300

-3.100,00

Pro. Econ. 2.010
151 13000 10.918,34
321 13001 9.714,62
151 16000 3.633,62
155 16000 41.428,06
312 16000 10.296, ro

Modif.

-7.500,00

-3.600,00

-3.500,00

-18.200,00

5.332,41 18.200,00

18.200,00

TRANSFERÈNCIA PARTIDA 15521000 PER FINANÇAR PARTIDA 334 62306

334 62306 Teulada 18.608,98

155 21000 CONSERVACIO I MANTENIMENT -18.608,98

TRANSFERÈNCIA PARTIDA 155 22000 I 932 22708 PER FINANÇAR PARTIDA. 334 62305

334 62305 Casa Cultura 19.597,06
932 22708 SERVEIS DE RECAPTACIO CAlB -10.000,00
155 22000 MATERIAL ORDINARI -9.597,06

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres presents.
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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 DE
NOVEMBRE DE DOS MIL DEU.

2n) BATLIA

2n/l DECLARACIÓ INSTITIJCIO
HUMANS AL SÀHARA OCCIDENTAL.

2n/2. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

2n/2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS PER A LA GESTIÓ D'EXPEDIENTS
SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA.

1) SECRETARIA

lr/l. APROVACIÓ D
D'OCTUBRE DE 2010.

EN DATA 26

ORDRE DEL DIA:

3r) SERVEIS SOCIALS

3r/l. APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ
D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA.
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4t) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADES DES DEL DIA 20
D'OCTUBRE AL 16 DE NOVEMBRE DE 2010, AMBDUES INCLOSES.

DECRETS DE BATLIA DES DE 571/2010 FINS 627/2010.

5è) TORN D'URGÈNCIA

6è) PRECS I PREGUNTES.

1) SECRETARIA

lr/l. APROVACIÓ OE
D'OCTUBRE DE 2010

En relació amb el punt 5èf2. diu que en el paràgraf on diu "Era un projecte estrella de
la legislatura i troba que te caire electoralista perquè s'hauria d'haver fet abans ja que
tampoc se sap si el Pla d'Obres i Serveis ho concedirà. Creu que no és el moment per
demanar-lo" hauria de dir :

"

que creu que no és el moment ja que no se sap si hi
haurà Pla d'Obres i Serveis per a l'any 2011."

Una vegada fetes les precisions, l'acta és aprovada per unanimitat dels membres
presents i de dret.

2n) BATLIA
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2n/1 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE VIOLACIONS DELS DRETS
HUMANS AL SÀHARA OCCIDENTAL.

El Sr. Batie procedeix a la lectura de la declaració institucional sobre violacions dels
drets humans al Sàhara occidental que diu literalment així:

negociacions

L'Ajuntament de Puigpunyent condemna el brutal atac de l'exèrcit i la policia
marroquins als campaments de protesta alçats pels sahrauís al costat de la ciutat d'El
Aaiún.

L'Ajuntament de Puigpunyent insta al govern espanyol, la Unió Europea i les Nacions
Unides a emprendre mesures efectives adreçades a la protecció dels drets humans al
Sàhara Occidental.

L'Ajuntament de Puigpunyent reitera la necessitat d'una sortida al conflicte que sigui
justa, pacífica i respectuosa amb la legalitat internacional i amb el dret
d'autodeterminació del poble sahrauí."
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Una vegada llegida, el portaveu del pp diu que votaran a favor però volen fer una
reflexió per si es pot afegir un paràgraf ja que tenen constància que la ONU ha dictat
una Resolució en la línia de que el procés del Sàhara ha de tirar endavant i l'Estat
espanyol ha de fer una política activa i actualment manca aquesta política activa.
Manifesta que la responsabilitat principal és de l'Estat espanyol

El Sr. Batie diu que creu que la responsabilitat no és exclusivament d'Espanya i que la
declaració ja diu clarament "

... instar al l'Estat espanyol .... , a la ONU ....

"

El Sr. Deudero diu que voldrien fer una reflexió i mirar si es pot afegir que la
responsabilitat principal és de l'Estat espanyol.

25 DE NOVEMBRE

socialista de
internacional

Volem denunciar la vergonyosa i criminal campanya empresa per algunes persones
(recolzades per grups i mitjans de comunicació ultraconservadors) que pretenen
instal·lar a la nostra societat la falsa idea de que moltes de les denúncies de
maltractament que se presenten són inventades, quan les dades demostren tot el
contrari.

En canvi, estam convençuts que avui més que mai és necessària la complicitat de tots els
homes i dones d'aquest país per a lluitar contra aquesta violència. Perquè el problema és
de tots i no només de les víctimes, essent també de tota la societat, el deure de la
denúncia. Si davant una agressió giram el cap i callam, estam col-loberont a crear espais
d'impunitat per als agressors i a incrementar el patiment de les víctimes, majoritàriament
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dones, però també dels seus fills i filles.

En el que va d'any, 58 dones (2 a la nostra CC.AA) i 4 nins i nines han sigut
assassinats per violència masclista. Es calcula que, aproximadament, 800.000 infants
pateixen, en el seu entorn i amb gran intensitat, la violència de gènere. Aquests
menors necessiten una protecció especial i el recolzament de tota la ciutadania per
sortir de l'espiral de violència que sofreixen, han sofert o sofriran.

Des del Partit Socialista volem fer una crida a la consciència de tota la ciutadania

d'aquest país per a mobilitzar-nos contra els maltractadors, perquè no trobin cap
escletxa d'impunitat per als seus terribles actes.

Amb la lleialtat i coresponsabilitat de totes les Administracions, amb la unitat de totes
les forces polítiques contra el maltractament assassí, amb el Poder Judicial aplicant la
Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i amb
l'esforç i compromís de tots aconseguirem eradicar la violència de gènere.
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Per tot això exposat, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Puigpunyent
presenta la següent Moció en el Ple del dia 30 de novembre de-2010:

• Instar el Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears a promoure, a

través dels mitjans públics de comunicació, programes específics de
sensibilització de la societat contra la violència de gènere a fi de contribuir de
manera decisiva a la eradicació d'aquesta terrible xacra.

• Instar el Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears a realitzar un estudi
socio-criminològic sobre la violència de gènere amb l'objectiu de posar de
manifest la realitat existent sobre aquesta terrible problemàtica, prova de la
realitat existent a la nostra societat.

•

• una major formació
seguretat de la
de violència de

Aquesta declaració te com a referència que fa uns dies va ser el dia contra la violència
de gènere i tot el que es fa no hauria de ser promourem, sinó continuar

Així mateix, a la moció es parla d'un estudi socio-criminològic i el protaveu del PP
demana si ho poden fer arribar ja que hi ha molt de personal únicament dedicat a

aquests temes.
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Fa un requeriment perquè les forces públiques de l'Estat, els jutges altre personal
segueixi rebent formació.

També diu que en el seu exercici professional des de fa 10 anys ha estat directament
testimoni de que 15%-20% de les denúncies no tenen que veure amb la violència de
gènere. S'ha d'anar alerta amb aquestes denúncies perquè és un tema delicat.

Estan d'acord amb el transfons de la moció per això voten a favor però amb les
reflexions fetes.

El Batie diu que és més serio l'assassinat d'una persona que tanquin durant 72 hores a

una persona. L'important és evitar morts, ja que enguany ja són 58-

El portaveu del pp
reflexions.

que quedin en acta les

"Atès que aquest Ajuntament te la possibilitat de subscriure el conveni amb l'Agència
Tributària de les Illes Balears per la gestió d'expedients sancionadors en matèria de
trànsit i seguretat viària que diu literalment així:

"Co-nveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de les Illes Balears i

'Ajuntament de Puigpunyent per a la gestió d'expedients sancionadors en

matèria de trànsit i seguretat viària.

Parts
Carles Manera Erbina, president de l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb
competència per aquest acte en virtut de l'article 7.2 b) de la Llei 3/2008, de 14

d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears.
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Joan Ferrà Martorell, batle de l'Ajuntament de Puigpunyent facultat per a aquest acte
per l'acord del Ple municipal de dia 30 de novembre de 2010.

Antecedents
1. L'Ajuntament de Puigpunyent ha delegat a la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears les competències relacionades amb la recaptació en període voluntari i
executiu de diversos tributs i d'altres ingressos, que es va instrumentar mitjançant la
signatura del Conveni entre ambdues Administracions 13 de juny de 2000.

viària

�
Així mateix, atès el desenvolupament de noves eines de gestió del procediment
sancionador en matèria de trànsit per part de l'Agència Tributària de les Illes Balears,
com també les modificacions introduïdes per la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per
la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març
(que va entrar en vigor el 25 de maig de 2010), aquest conveni, la possibilitat
d'utilitzar per part dels agents de policia local de l'Ajuntament les aplicacions
desenvolupades en la seva tasca de control del trànsit i, si escau, formular denúncies,
mitjançant eines i instruments informàtics i telemàtics, i, també preveu que les
persones denunciades pugin conèixer els detalls de la infracció denunciada a través de
la "Carpeta fiscal" del Portal web de
l'Agència Tributària de les Illes Balears (www.atib.es) així com fer el pagament
telemàtic de la sanció.
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4. D'acord amb el que disposen els articles 3, 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, les administracions públiques es regeixen, pel que fa a les seves

relacions, pel principi de cooperació i, pel que fa a la seva actuació, pel principi
d'eficàcia en el servei als ciutadans, i poden subscriure convenis de col-Iaboració que,
en el cas que afectin corporacions locals, s'han de regir pel que estableix la legislació
reguladora del règim local.

Clàusules

S'exclouen d'aquest Conveni els expedients sancionadors relatius a faltes en matèria
de trànsit i seguretat viària, i les sancions previsibles o certes de quantia inferior a 40
euros.

2. Competències en matèria sancionadora

1. En virtut d'aquest Conveni l'Ajuntament no delega cap competència sancionadora en

matèria de trànsit i seguretat viària.
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D'acord amb això, I'ATIB, mitjançant la recaptació de zona Mallorca (d'ara endavant,
recaptació de zona), únicament farà els treballs materials que siguin necessaris per
tramitar els expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària i
l'Ajuntament dictarà els actes administratius corresponents.
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2. L'Ajuntament ha de mantenir actualitzat en tot moment el quadre d'infraccions i
d'imports en funció de les modificacions fetes en l'Ordenança corresponent i ha de
comunicar a I'ATIB qualsevol modificació o canvi que s'efectuï.

3. Aplicacions i eines informàtiques i telemàtiques
1. L'ATIB ha de desenvolupar les tasques a què es refereix aquest Conveni
mitjançant les seves aplicacions informàtiques i telemàtiques.
2. En el cas que l'Ajuntament ho sol·liciti, I'ATIB ha de posar a la seva disposició els
mitjans materials necessaris per tal que els agents de policia puguin dur a terme la
seva tasca de control del trànsit i, si escau, formular denúncies, mitjançant eines i
instruments informàtics. En particular, a més de l'elaboració i el manteniment de
les aplicacions i els programaris informàtics, I'ATIB ha de subministrar, en funció de
les necessitats de l'Ajuntament i a sol·licitud d'aquest, els terminals (amb la targeta
de transferència de dades corresponent) i les impressores (amb lector de targeta
bancària) necessàries, com també el paper per a les impressores.

òrgans.

ha de preparar les

per la comissió

2. Els recursos contra els actes dictats per l'Ajuntament en el si dels expedients
sancionadors els ha de resoldre l'Ajuntament mateix, sense perjudici de la possible
col-laboració de la recaptació de zona en el cas en què l'Ajuntament ho demani.

5. Formes de pagament de les sancions
Els ingressos derivats de la imposició de les sancions es poden fer a les oficines

pròpies de la recaptació de zona, a les entitats financeres autoritzades a aquest
efecte per I'ATIB, i per via telemàtica mitjançant la pàgina web www.atib.es

Així mateix, en el cas que es facin servir les eines informàtiques a què es refereix la
clàusula 3.2 d'aquest Conveni, els agents de policia podran cobrar les multes per
mitjà de terminals subministrats per I'ATIB mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit.
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6. Contraprestació econòmica
1. Per cada expedient sancionador en matèria de trànsit i seguretat viària en què,
d'acord amb el que preveu aquest Conveni, intervingui la recaptació de zona,
l'Ajuntament ha d'abonar a I'ATIB la quantitat de 38 euros. No obstant això, en el
cas en què l'ingrés de la sanció es faci abans de dictar-se la r:esolució sancionadora,
ha de satisfer la quantitat de 22 euros.

No obstant això, en el cas que l'Ajuntament faci servir les eines informàtiques a què
es refereix la clàusula 3.2 d'aquest Conveni, l'Ajuntament ha d'abonar a I'ATIB les
quantitats següents:

- En tot cas, com a cost per inici de gestió, 3 euros per cada infracció carregada
mitjançant els terminals subministrats per I'ATIB a l'Ajuntament. e

- 25 euros en el cas que l'ingrés de la sanció es faci abans que, si escau, es dicti la
resolució sancionadora.

voluntari de

executiu de

dels terminals i de les
de la liquidació anual a

4. Anualment, I'ATIB ha de liquidar el compte resultant de la recaptació de les
sancions i de la contraprestació econòmica meritada a favor de I'ATIB. Si la
quantitat recaptada és superior a aquesta contraprestació econòmica, s'ha
d'ingressar la diferència a l'Ajuntament, i, en cas contrari, no s'hi ha d'ingressar cap
quantitat. En aquest darrer cas, la diferència a favor de I'ATIB s'ha de compensar
amb els ingressos derivats de la recaptació dels anys posteriors.

5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, s'ha de liquidar el compte
resultant de la recaptació de les sancions i de la contraprestació econòmica
meritada a favor de I'ATIB.
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Si la. quantitat recaptada és superior a aquesta contraprestació econòmica, s'ha
d'ingressar a l'Ajuntament la diferència, i, en cas contrari, no s'ha d'ingressar cap
quantitat. En aquest darrer cas, la diferència a favor de I'ATIB no és exigible a

l'Ajuntament i el deute es considera extingit.

7. Condicions d'ús i protecció de dades
_

1. L'ús de les dades no comporta, en cap cas, que I'ATIB n'adquireixi la titularitat. A
tots els efectes, la titularitat correspon a l'Ajuntament.

2. L'ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li
subministri l'Ajuntament, el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les disposicions de
desplegament o complementàries que siguin d'aplicació.

3. L'ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes
de les que es descriuen en aquest Conveni i se'n prohibeix qualsevol tipus de
cessió, transferència o comunicació a un tercer.

Atès que, si be, no

seu cobrament,

La regidora Margalida Morey demana on es presentaran els recursos contra les
multes i si se podran pagar a l'Ajuntament. El Sr. Batie diu que es podran pagar a

l'Ajuntament i als bancs de Puigpunyent.

El Sr. Batie diu que ja hi ha molts d'ajuntaments que ja ho tenen signat, devers 20
i que en el cas de que les sancions restin punts ja es notificarà directament a tràfic.

El portaveu del PP diu que el conveni fixa xifres tancades, sense tenir en compte
l'import de la sanció. Seria possible posar percentatges segons la quantia de la
sanció, no seria millor així per l'ajuntament?

El Sr. Batie diu que no perquè el cost de tramitació és el mateix.

El Sr. Deudero demana si s'ha discutit aquest extrem amb I'ATIB i el Batie diu que
no.
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Sotmesa la proposta a votació s'acorda per unanimitat dels membres presents i de
dret la proposta abans transcrita.

3r} SERVEIS SOCIALS

3r/l. APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ
D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA.

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

"Atès que en un anterior Ple es va aprovar la signatura del conveni de col-laboració
amb la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència, si be, entre la Fundació abans
esmentada, la Conselleria d'Afers Socials i l'Ajuntament de Puigpunyent.

Atès que la Conselleria, per motius competencials creu convenient que la signatura
del conveni s'ha de dur a terme entre la Fundació i l'Ajuntament, sense que hi
intervingui la Conselleria

Suport a la Dependèl'lci
de 2011.

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

4t} CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADES DES DEL DIA 20
D'OCTUBRE AL 16 DE NOVEMBRE DE 2010, AMBDUES INCLOSES.

El portaveu del PP vol demanar els següents aclariments:

En relació amb l'acta de la Junta de Govern de data 20 d'octubre demana si se'l pot
facilitar còpia dels plecs que han de regir la contractació del servei de proveïment
de contenidors i compactadores al parc verd, així com l'informe desfavorable de la
llicència d'obres 67/2009 sobre drenatge transversal en el torrent s'Hort de Sa
Mata"
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Pel que fa a l'acta de la sessió de la Junta de Govern de dia 26 d'octubre demana
en que consisteix l'assistència tècnica de l'empresa GRAM i se'l contesta que es

tracta d'assistència en matèria de residus i amb que ha consistit el pagament a

Mundiagua de 12.814,80 € i se'l respon que és per la dotació d'aigua provisional a

Son Serralta fins que el Govern dugui a terme les obres de dotació definitiva.

En relació a l'acta de la Junta de Govern de data 2 de novembre, demana com és
que el conveni amb I'IMAS per concessió d'ajuts a famílies amb menors en situació
de risc social i a persones amb situació de greu i urgent necessitat per a l'any 2010
es signa ara amb efectes retroactius. El Sr. Batie diu que és perquè l'hem rebut
ara. També demana en que consisteix el conveni amb la Radio i Televisió de
Mallorca. El batle diu que es tracta de fer connexions amb la radio i desconnexions
per enganxar. Es tracta d'enriquir la programació. És bidireccional
En quan al pagament de les factures de ENDESA del mes d'agost com és que el
cost és tan elevat si l'escola estava tancada durant el mes d'agost.

Se'l respon

En quan a l'acta de la sessió de dia il de ovembre i en relació a l'expedient de
KNOSOS demana com està aquest tema i se'l respon que s'ha enviat l'expedient al
jutjat.

5è) TORN D'URGÈNCIA

5è/1. APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL PRÉSTEC AMB LA CAIXA PER UN
IMPORT DE 167.286,35 EUROS

El regidor Miquel Ramon proposa incloure el present assumpte a l'ordre del dia
perquè ja es tenen les ofertes sol·licitades i s'hauria de signar aquest mes per tal
de donar compliment a les modificacions de crèdit.

La urgència és aprovada pel vot favorable de 5 vots del PSOE 2 del grup
independents, metres que els membres del PP s'abstenen.
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El regidor Miquel Ramon explica que s'ha rebut tres ofertes que són diferents en

quan al període d'amortització i procedeix a l'explicació de les ofertes.

Una vegada realitzat l'estudi econòmic de les ofertes presentades es proposa que
s'adjudiqui l'operació de crèdit abans esmentada a La Caixa ja que és la més
interessant.

Sotmesa la proposta a votació la mateixa és aprovada pel vot favorable de 5

regidors del PSOE i 2 del grup independent. Els membres del PP s'abstenen.

5è/2. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL SR. MIQUEL RAMON COM A
MEMBRE DEL CONSELL ESCOLAR

El Sr. Batie proposa incloure aquest punt a l'ordre del dia ja que-s'ha de renovar el
Consell Escolar i l'Ajuntament ha de nomenar un representant.

Sotmesa la urgència a votació s'acorda per unanimitat dels membres presents i de
dret la referida urgènc·a._.....-�

pel vot

que els

El Sr. Antonio Deudero vol fer un agraïment ja que la denuncia que varen fer
respecte a l'abocament de fems ha sortit efecte. Estan contents del resultat.

Joan Ferrà Martore

El Batie, terventora,
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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 DESEMBRE DOS MIL DEU.
Núm. de la Sessió: 13
Dia: 28 de desembre de 2010.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 40 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Joan Ferrà Martorell
Sr. Miquel Ramon Matas
Sr. Jaume Pujol Vich
Sr. Antoni Marí Ensenyat
Sra. Margalida Sureda Moranta
Sra. Petra M. Valero González
Sra. Margalida Morey Motos
Sra. Maria Teresa Pons Picó.
Sr. Antonio Deudero Ma¥E1l21s�""_"--
El Secretari Interventor aGct��p RqJllGn Marguès.

ORDRE DEL DIA: (1 r) SECRETARIA:

2n) BAlLIA:

3. MOCiÓ DE SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT I RETORN D'ENVASOS.

3R) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADES DES DEL DIA 23 DE NOVEMBRE AL
15 DE DESEMBRE DE 2010, AMBDUES INCLOSES.

DECRETS DE BAlLlA DES DE 629/2010 FINS 664/2010.

5è) TORN D'URGÈNCIA

6è) PRECS I PREGUNTES.
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DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ:

1r) SECRETARIA:

1r/1. APROVACiÓ DE l'ACTA EN ESBORRANY DE lA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2010.

És aprovada per unanimitat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el
passat dia vint-i-sis de novembre de 2010.

2n) BAlLIA:

1. RATIFICACiÓ DEL NOMENAMENT DE lA SRA. INES BAllE ERIKSSON COM
A COORDINADORA DE SEGURETAT I SALUT DE lES OBRES DE REHABILITACiÓ I MillORA DEL
CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.

SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada pel seu coneixement i
efectes.

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

I considerant que és competència del Ple de la Corporació aquesta contractació, es

proposa per part de la Batlia la ratificació de l'esmentat acord.

La proposta és aprovada amb el vot favorable de la totalitat dels membres assistents a

aquesta sessió.
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2. APROVACiÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PRESENTAT PER LA UTE ILLENCA I ASSIGNIA
PER A LA REALITZACIO DE LES OBRES DE REHABILITACiÓ I MILLORA CENTRE URBA DE
PUIGPUNYENT.

Vist l'anàlisi del Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa UTE Illenca i Asigna,
concesionaria de les obres de rehabilitació i millora del Centre.Urbò de Puigpunyent, i
considerant l'informe emès per Maria Inès Batie Eriksson com a coordinadora de
seguretat i salud d'aquest projecte que diu:

El regidor del partit popular Sr. Antonio Deudero demana si s'ha fet algun informe per
part del tècnic municipal.
El Sr. Batie contesta que no és necessari ja que el tècnic anomenat com a coordinador
de seguretat i salud ha estat la Sra. Maria Inès Batie Eriksson.

Posada la proposta a votació s'acorda la seva aprovació amb el vot favorable dels

regidors assistents a aquesta reunió la seva aprovació.

3. MOCiÓ DE SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT I RETORN D'ENVASOS.

El Sr. Ferrà dóna lectura a la següent proposta d'acord:

"PROPOSTA DE MOCiÓ AL PLE MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT EN RELACiÓ AMB EL SUPORT
AL SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCiÓ I RETORN D'ENVASOS (SDDR)
Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis de
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precaució i prevenció, d'acord amb els criteris que s'hauria d'evitar el dany ambiental
en origen i que el responsable de posar en el mercat un producte que es converteix en

residu se n'ha de responsabilitzar. D'altra banda, el VI Programa d'Acció Ambiental de
la UE planteja com a objectiu principal la dissociació entre creixement i la producció
de residus, i esmenta la prevenció com a principal element de la política de gestió de
residus.
A tès que les normatives europees, estatals i del Consell de Mallorca en matèria de
residus i residus d'envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció
que no s'han assolit.
Atès que la Directiva d'envasos 12/2004/CE marca com a objectius mínims de
reciclatge dels materials dels envasos del 55% per a l'any 2008 i que es va arribar
només al 48% per als envasos de procedència municipal.
Atès que el PDSRU estableix com a objectiu el reciclatge del 28% dels envasos lleugers
per 012013 i que a 2008 no es va arribar al 10%. I atès que a I'adualitat la Planta de
Selecció d'envasos genera un rebuig de més del 40% del total dels envasos lleugers
que entren per a ser reciclats.
Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos
(SDDR) són el sistema obligetmi �estié a'er.lVasos, perè gue per interès del sector de
l'envàs no s'han deserívo o¡Qat.

��---"'!""'.--
Atès que els SDDR han es gt,utilitzgts trodlclonolñient per les empreses envasadores
abans que, a partir dels anys 60, Clpareguessin els envasos d'un sol ús.

,

Atès que la normativa co unità��, estafal i insular plan eja que s'han de reduir els
residus i els residus d' envasos, però que la realitat ha estat que en els darrers anys els
residus d'envasos no paren d'qugmentar.
Atès que la normativa estòtol diênvcsôs estableix que el "sobrecost" de la recollida
selectiva d'envasos Iii de eoau e so re els Sistemes I egrats de Gestió, però que els

el\'lwasos, el qual és superior al
'f

com a recursos, que

ACORDEM I PROPOSEM
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El Ple.de l'Ajuntament del municipi de Puigpunyent acorda els següents punts:
Refermar el compromís de l' Ajuntament de Puigpunyent d' aquest municipi de
desenvolupar actuacions encaminades a reduir els residus i sensibilitzar la població
i els agents comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius de prevenció
de la contaminació, d'evitar l'esgotament de recursos i el canvi climàtic, tot

potenciant una distribució i un consum responsables.

Proposar a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear la redacció el més
aviat possible d'una Llei Autonòmica de les Illes Balears de prevenció de residus
que plantegi com a sistema general i obligatori els SDDR, i que promogui, alhora,
els envasos reutilitzables i aquelles mesures que facin reduir els residus.

Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del
desplegament dels sistemes de dipòsit i retorn d'envasos com a sistema general de

gestió d'alguns envasos.

Traslladar aquesta moció al Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca, així com a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les
Illes Balears."

El portaveu popular Sr. Deudero manifesta que està d'acord amb el seu contingut, que
recolzaran aquesta proposta i que votaran a favor, però troba a mancar la
identificació de les actuacions concretes municipals així com el cost que suposarà
aquesta acció.

La regidora Sra. Morey contesta que és una moció que va en parol �el a les
actuacions del por i motiva els comerços per deixar de facilitar les bosses de plàstic als
seus clients. Aquesta moció va dirigida als distribuïdors, ja que a Puigpunyent no tenim

productors, al menys el que s'ha de fer és concienciar a la població.

ACTA PLE ORDINARI28/12/201O 5



0387548 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

El Sr. Batie afegeix que un dels punts més importants és el que estableix que s'hauria de
fer una llei que prohibeixi els envases.

A continuació el regidor Sr. Miquel Ramon intervé dient que no és una moció localista,
que aquesta devolució d'envasos existeix en un gran nombre de països i que es pretén
canviar el sistema integral de gestió, ja que no ha donat el resultat esperat, reduint l'ús
dels envasos i per això es demana al govern espanyol que modifiqui la llei.

Acaba dient, el Sr. Ramon, que a Puigpunyent seria interessant dur a terme una prova
pilot en la devolució d'envasos.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el vot favorable dels nou regidors
presents a la sessió.

3R) CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

Pel que respecta a la Junta de dia 27 de novembre el Sr. Deudero demana a que es

compromet l'ajuntament amb el conveni amb l'entitat Alcari, el Sr. batle contesta que
únicament a cedir les instal locions que en casos molt puntuals aquesta entitat pot
necessitct per la seva tasca d'atenció a les persones amb risc social.

Sobre els acords de la Junta de Govern de dia 15 de desembre, el portaveu popular
sol �icita informació sobre la renúncia a la instal loció de la caldera de biomasa. El Sr.
Ramon contesta que la subvenció de la Conselleria era del 45% del cost, però sense

incloure l'IVA el que fa que la subvenció real sigui bastant més reduïda, una altre
foetor que fa variar la subvenció és si la caldera de biomasa és solar o combinada.
Considerant que a l'escola hi ha en aquests moments altres mètodes de calefacció, es

va acordar que únicament s'instollorò la caldera subvencionada per a I'escoleta.

El Sr. Ferrà afegeix que la instal ioció de l'edifici de l'escola ja està preparada per si en

un futur es vol adoptar aquest nou sistema de calefacció.
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DECRETS DE BATLIA DES DE 629/2010 FINS 664/2010.

Queden assabentats dels decrets adoptats per la batlia compresos entre els números

629 i 664.

5è) TORN D'URGÈNCIA
No se'n formulen.

6è) PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Deudero fa constar que donat que els dos regidors populars no estaven presents
a l'hora de començar la sessió i s'han incorporat cinc minuts tard, al seu parer, s'hauria

d'haver tingut cinc minuts de cortesia per iniciar el Ple.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 21 :40

hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora

de la Corporació MuniciJdGlI. la �ema certifico

El Batie,

Joan Ferrà Martorell

ACTA PLE ORDINARI28/12/2010 7
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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

DECRETS DE BAlLlA DES DE 629/2010 FINS 664/2010.

Queden assabentats dels decrets adoptats per la batlia compresos entre els números

629 i 664.

s regidors populars no estaven presents
t cinc minuts tard, al seu parer, s'hauria

r el Pie.

tie aixeca la sessió quan són les 21 :40

signa amb mi la Secretària Interventora
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