
                                                                                                  AJUNTAMENT DEPUIGPUNYENT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 17 D’AGOST  DE  2018

Dia:  17 d’agost de 2018
Hora: nou hores i quinze minuts
Lloc: sala de plens de l’ajuntament

Hi assisteixen:
               
Sr. Gabriel Ferrà Martorell                    IPG                 
Sra. M. Immaculada Riera i Matas               IPG
Sr. Francesc Canyelles Marquès                   IPG
Sr. Joan Antoni Planells Rosselló                 IPG
Sra. Margalida Morell Martorell                   IPG
Sr. Toni Marí Ensenyat                                 PSIB-PSOE 
Sra. Maria I. Martorell Pons PSIB-PSOE
Sra. Margarita Martorell Ribot            PP

Excusa la seva absència:

Sra. Aina Matas Pons PSIB-PSOE
Sr. Eladio Tomas Arruga PSIB-PSOE
Sr. Antonio Deudero Mayans PP

El Secretario interventor acctal.

Josep Ramon Marquès

Obert l’acte pel Sr. President exposa als assistents que el motiu de la convocatòria d’aquest ple
extraordinari,  és  la  proposta  d’adherir-se  a  la  convocatòria  pública  del  Consorsi  Borsa
d’Allotjaments Turístics en la selecció dels projectes d’inversió i actuacions per a la millora de
l’oferta turística a l’illa de Mallorca corresponent a l’exercici 2018 i que per motius de terminis és
necessari que les peticions s’aprovin per part del Ple Municipal i es sol·licitin abans del proper
dia 20 d’aquest mes d’agost.

A continuació es passen a discutir les propostes incloses a l’ordre del dia

 1.- Aprovació  avant  projecte  de  la  coberta  de  la  pista  esportiva  del  poliesportiu
municipal.

El Sr. Batle proposa aprovar una petició de subvenció segons l’avantprojecte de la coberta de la
pista esportiva del poliesportiu municipal, redactat per l’arquitecte  Javiler Villabrille Montserrat,
amb un pressupost  total  de  398.276,34,  dels  quals  es sol·liciten 318.621,07  euros,  essent
l’aportació municipal 79.655,27.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el següent resultat:

Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: 8



2.- Aprovació avanç projecte per la construcció auditori i escola de música a l’edificide
ca ses monges.

A continuació el Sr. President proposa aprovar una petició de subvenció segons avantprojecte
per  a  la  construcció  auditori  i  petit  centre  de  convencions  a  Puigpunyent,  redactat  per
l’arquitecte  Àngel Llull  Duró, amb un pressupost  total  de 625.000, dels quals es sol·liciten
500.000 euros, essent l’aportació municipal 125.000.

Exposa als assistents unes característiques generals del projecte, manifestant que no s’alterarà
la configuració singular de l’edifici.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el següent resultat:

Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: 8

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió essent les  deu hores
de la qual s’estén la present acta que autoritza i  signa amb mi,  el  Secretari  Interventor en
funcions, la qual cosa certifico.

El Batle             El Secretari Interventor en funcions 
Gabriel Ferrà Martorell                                             Josep Ramon marquès 


