
                                                                   AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  DE  LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL  REUNIDA  EN  PRIMERA CONVOCATÒRIA  DIA  25  DE
SETEMBRE   DE  2018

Dia:  25 de setembre de 2018
Hora: vint hores i trenta minuts
Lloc: sala de plens de l’ajuntament

Hi assisteixen:
               
Senyor Gabriel Ferrà Martorell                    IPG                 
Senyor Francesc Canyelles Marquès                  IPG
Senyor  Joan Antoni Planells Rosselló                  IPG
Senyora Margalida Morell Martorell                   IPG
Senyora Immaculada Riera Matas                         IPG
Senyor Toni Marí Ensenyat                                 PSIB-PSOE 
Senyora . Maria I. Martorell Pons PSIB-PSOE
Senyora Aina Matas Pons PSIB-PSOE
Senyor. Eladio Tomás Arruga PSIB-PSOE
Senyora  Margarita Martorell Ribot            PP

Excusa la seva absència el senyor Sr. Antonio Deudero Mayans de grup municipal PP

Secretaria-Interventora Margalida Mulet Cañellas 

1.- Aprovació actes de les sessions dels dies 31 de juliol, i 17 i 27 d’agost de
2018.

Per unanimitat s’aproven les actes dels  dies 31 de juliol, i 17 i 27 d’agost de 2018.

2.- Nomenament dels membres  de la mesa de contractació del contracte del
servei de transport de contenidors i compactadores del parc verd

Per  part  del  Senyor  Batle  ,  s’explica que,  de  conformitat  a  l’acord  adoptat  per
l’Ajuntament Plenari en data 26 de juny de 2018, pel qual es va crear la Mesa de
contractació  que  actuarà  amb  caràcter  permanent  en  els  procediments  oberts,
obert  simplificat,  restringits,  de  diàleg  competitiu,  de  licitació  amb  negociació
regulats a l’article 167 i 168 b), la designació dels membres concrets en cada licitació es
durà a terme  per part del Ple.

Per tot lo qual, per part del Senyor Batle, es proposen els següents membres per formar part
de la mesa de contractació del contracte del servei de transport de contenidors i
compactadores del parc verd

President.- Titular: Senyor Gabriel Ferrà Martorell Batle de la Corporació
                  Suplent: Senyora Margalida Morell Martorell, Regidora de Medi Ambient



Vocals.- Titular: Margalida Mulet Cañellas Secretaria- Interventora
                        Suplent : José Ramón Marqués Administratiu
             
          Titular: Toni Pedrerol treballador de residus
          Suplent: Jorge Elena Treballador de residus

Secretari.- Titular.- José Ramón Marqués Administratiu
                 Suplent: Antoni Rueda  Policía local

Aquesta proposta es aprovada per unanimitat

3.- Decrets de Batlia 

No es produeix debat damunt aquest punt de l’ordre del día

4.- Control de l’equip de govern: actes dels dies 19 i 26 Juliol, 2,8,17,23, i 27
Agost, i 6 de setembre 2018

No es produeix debat damunt aquest punt de l’ordre del día

5.-  Pregunta  del  grup  Municipal  PSIB-PSOE  RE/1967  damunt  neteja  del
Municipi

Es procedeix a llegir la pregunta de  del grup Municipal PSIB-PSOE RE/1967 que diu: 



El  Senyor Francesc Canyelles Marquès ,regidor  de serveis  municipals  li  contesta
que:

En resposta al registre d’entrada número 1967 de 13 de setembre de 2018 presentat
pel PSIB-PSOE.

S’informa que el pla de treball  per a la neteja i  desbrossat dels carrers i  places del
municipi de Puigpunyent és el següent:

              TREBALLS PLANIFICATS PER LA BRIGADA MATER.

SETEMBRE:  
Dies 20 i 21.
-Zona Son Bru
-C/ Ctra. Nova Estellencs (fins a la residència).
-Galilea, retirada i neteja de paperí de la plaça.

Dies 27 i 28.
-C/ Ctra. Nova Estellencs (des de residència).
-C/ Sa Vela.

OCTUBRE:
Dies 4 i 5.
-En motiu de la Cursa de dia 6, neteja i desbrossat del circuit, (darrera l’ajuntament).
-C/ Major, i Plaça.

Dies 10 i 11.
-C/ Camp Franc.
-C/ Travessia.
-C/ Ctra. Galilea.

Dies 18 i 19.
-C/ Torrentó.
-Entrada del Poble.
-C/ Central.

Dies 25 i 26.
-C/ Vila.

Dia 31.
-Cementeris Puigpunyent i Galilea. 



TREBALLS PEÓ AUTÒNOM DE MATER

Cada setmana té encarregat la neteja del poliesportiu, centre del poble a més de zones
més  concorregudes  com la  plaça  de  l’Ajuntament,  Plaça  de  Son  Bru  i  carrers  com
Romaguers.

Altres empreses del poble
JOAN RIBAS
Poda d’arbres i desbrossat del camí de Son Puig i pàrquing solar darrera ajuntament
com a mínim cada 4 mesos.

JARDINS CRESPÍ

Fa la neteja i desbrossat periòdicament de la zona de Son Serralta, tant Carrers com
Zones verdes.
També anualment escoles i solar darrera escoleta.

MIQUEL MORAGUES

Fa una neteja i desbrossat del nucli de Galilea amb una periodicitat mitjana aquest any
de cada dos mesos. També se fan més neteges puntuals en funció dels actes i festes.
Fins ara ha fet el manteniment de les zones enjardinades de Galilea.

JAVIER CELORRIO

Realitza treballs puntuals de poda i desbrossat en carrers com Sa Vela.

NADAL GOMIS

Manteniment puntual de les zones enjardinades de la plaça de l’Ajuntament.

GASPAR MORAGUES

Manteniment dels jardins de Ca Ses Monges i poda d’arbres.

PERSONAL PROPI DE L’AJUNTAMENT

Us de la agranadora, actualment els dijous i divendres la utilitza el coordinador de la
brigada de Mater, de dilluns a dimecres la brigada de residus segons puntes de feina.
Aquests darrers mesos ens varen concedir una subvenció per a la contractació d’una
brigada de Jardineria que s’encarrega diàriament de podar arbres i arbustos a la Plaça
de L’Ajuntament, Son Bru, Na Beltrana i Sa Vela. Poda, manteniment i neteja del Parc de
Sa serradora i recollida de fulles.
També un cop a la setmana desbrossat,  manteniment i  reg de S’escalonada de Ses
Timbes i S’escopidor.



Amb la contractació de dos Peons de Manteniment es preveu també l’ús diari de la
agranadora que se desplaçarà a tots els nuclis.

6.-Pregunta  del  grup  Municipal  PSIB-PSOE  RE/1968  damunt  la  plaça  que
volem

Es procedeix a llegir la pregunta de  del grup Municipal PSIB-PSOE RE/1968 que diu:



El Senyor Toni Marí del grup PSIB-PSOE pren la paraula i diu que el que demanen es
el protocol que es segueix per la participació quan hi ha consultes populars, així
com la documentació que es va fer ( actes , recomptes, etc)

La Senyora Immaculada Riera Matas , respon que: 

Els Independents de Puigpunyent i Galilea en el nostre programa electoral
del 2015 duim dos punts molt clars, pel que fa referència a la pregunta del grup
municipal socialista:

1.- Reformarem la plaça de Son Bru
2.-  Continuarem  convocant  enquestes  d’opinió,  reunions  vinculants…  entre  els
veïnats i veïnades, per participar en les decisions que afecten el municipi. 

I això és el que hem fet una vegada formam l’equip de govern. Teníem ben
clar que havíem de donar un nou caire a la plaça de Son Bru, perquè aquests anys
ha canviat la idiosincràsia del poble a causa del  creixement que hem tengut,  la
reducció de les festes populars a aquest espai, etc..., i per tant, volíem donar un
nou caire que centri la plaça com a l’espai neuràlgic de la barriada.

Això va provocar debats i reflexions en l’equip de govern i el tècnic municipal
quan començam a projectar les obres de reforma que tendran lloc a la plaça de Son
Bru.

Dia  29  d’octubre  de  2017  es  fa  una  convocatòria  de  participació  a  la
ciutadania: Vine a triar la nova plaça de Son Bru.

Aquest acte  s’inicia a les 12.00 hores, amb l’assistència de  30 persones,
entre aquestes regidores de l’oposició;  i el Batle i el regidor d’Urbanisme i obres,
expliquen la situació en què ens trobam i el que volem fer com a equip de govern a
partir d’aquest punt de partida. 

Presentam els plànols de diferents propostes de plaça: una plaça més oberta,
una plaça acollidora per als veïnats de totes les edats,  una plaça amb zona de
pàrquing una plaça amb una zona per als  infants  més grossa i  adaptada a les
necessitats dels infants, una plaça amb menys actes festius de gran format... I a
partir  d’aquí  s’inicia  una  reflexió  i  un  debat  sobre  diferents  punts  de  vistes  i
aportacions. Per finalitzar el  debat,  de manera consensuada entre els  assistents
s’acorda:

1.- Que la plaça integrarà una part per aparcaments
2.- Que s’ha de millorar i engrandir la zona de joc infantil
3.- Que ha de ser una plaça més verda, per tant ha de tenir més vegetació
4.- Que ha de ser una plaça estèticament més adaptada a l’entorn de la Serra de
Tramuntana (més zones amb pedra o marges)

L’equip  de  govern  es  compromet  a  passar  aquestes  demandes  al  tècnic
municipal  perquè inicii  el  projecte  d’execució  de  la  plaça,  amb la  promesa que
aquest procés participatiu tendrà un altre dia de contacte per mostrar el resultat i
poder-hi fer esmenes.

Dia 25 de març de 2018 a la Casa de Cultura, per motius meteorològics, té
lloc la Jornada de Presentació del projecte de la plaça de Son Bru, amb l’assistència
de Àngel Llull,  arquitecte municipal  presenta el  projecte amb plànols i  amb una
projecció  audiovisual.  Explica  com ha integrat  les  demandes  dels  veïnats  en  el
projecte; respon a altres dubtes que sorgeixen en el públic: recollida de pluvials,



problemàtica  d’accés (escales).  Es  resolen els  dubtes  i  s’acorda  dur  a  terme el
projecte presentat.

Es redacten els plecs de clàusules administratives i tècniques de la reforma
de la plaça de Son Bru a la cantonada entre els  carrers del  Sol  i  s’Estanc i  es
publiquen en data 30 de juliol de 2018. Dia 18 de setembre es convoca la Mesa de
contractació i dia 20 de setembre la Junta de Govern Local adjudica la realització de
l’obra a l’empresa Penyal Xapat per 115.192,00€ de pressupost de licitació i  un
import d’execució de 89.789,26 €.

D’aquest procediment no tenim ni recomptes, ni votacions, ja que tot el que
es va debatre es fa a partir  del  diàleg i  el  consens i  intentam no haver de fer
votacions, sinó arribar a acords. El tarannà d’aquest projecte i de la manera de fer
d’aquest equip de govern, és fer les coses de manera propera, senzilla i eficaç. A
més, de fer les coses el més rendible possible. 

Dia 29 de maig de 2018 vàrem integrar-nos dins el projecte del Consell de
Mallorca,  «Entre  tothom»  que  és  una  plataforma  participativa  per  formar  els
municipis  en  temes  de  participació  ciutadana,  i  a  la  qual  juntament  amb  12
municipis més hi formam part. A partir de la feina feta a aquestes reunions, dia 27
de  juny  ens  vàrem convidar  a  exposar  la  nostra  experiència  a  les  Jornades  de
participació ciutadana del departament del Consell de Mallorca: Experiències vives
en participació ciutadana a Mallorca. 

El Senyor Batle intervé i diu que lo important era saber el que volia la gent, la
manera de fer-ho es un criteri que va adoptar l’equip de govern. Moltes vegades la
participació ciutadana no garanteix l’èxit del Projecte d’execució. Per altra banda, el
Senyor Batle anticipa que des de l’1 d’agost es te encomanat un estudi de mobilitat
i un pla d'accessibilitat en relació al parking de la Plaça de Son Bru, despeses que
figuraran  al  pressupost  municipal  de  l’exercici  de  2019,  sense  que  aquestes
actuacions hipotequin el Projecte total

7.-  Torn d’urgència.

Prèvia declaració de l’urgència per unanimitat es aprovada l’inclusió a l’ordre del dia
del següent Punt:

Adhesió a la central de contractació de la FELIB

Per part del Senyor Batle es formula la següent proposta d’acord:

ANTECEDENTS

PRIMER. La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), per acord del
seu Consell Executiu  de dia  7 d’octubre de 2016, va aprovar la creació d’una
Central  de Contractació d’acord  amb el  que  preveu  la Disposició Addicional
Quinta de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local,
conforme a la redacció donada a la mateixa per l’article 135 de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local,
així com en els articles 203 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

SEGON. L’ajuntament de Puigpunyent està interessat en la adhesió a la Central
de Contractació creada por la FELIB.

En conseqüència, tenint en compte el que disposa l’article 227 de la Llei 9/2017,



de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a
l’ordenament   jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell  2014/23/UE  i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014  (LCSP)  essent
d’interès per a aquesta  Entitat la adhesió a la Central de  Contractació de  la
FELIB, el Ple de la Corporació municipal 

ACORDA

PRIMER.-  Adherir-se a la Central de Contractació de la FELIB a fi de poder
contractar las  obres, serveis i  subministraments a  través  de  l’esmentada
central, de  conformitat  a les condicions i  preus que es  fitxen en els
corresponents contractes o acords marc que es subscriguin entre la central i les
empreses adjudicatàries dels mateixos.

SEGON.- Remetre el present acord a la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB). 

TERCER.- Facultar al  Batle  Gabriel  Ferrà  Martorell  en nom  i  representació
d’aquesta corporació procedeixi a la formalització quants contractes i documents
siguin precisos per a l’efectivitat del present acord.

Aquesta proposta es aprovada per unanimitat

8.- Precs i preguntes.

Per part del Senyor Batle es dona compta que per part de la Junta de Govern,
s’ha produït l’adjudicació de les obres : Remodelació Plaça de Son Bru, Adquisició
d’un vehicle elèctric i Col·locació de gespa al camp de futbol Municipal

També el Senyor Batle dona compta de  que el passat 7 de setembre es va
produir la signatura amb el Consell de Mallorca de la permuta de terrenys entre Sa
Travessia i el carrer de Sa Vela, que es va acordar per acord de l’Ajuntament Plenari
de data 29 de desembre de 2015 i acceptar en data 27 de setembre de 2016.
Aquesta demora entre la data d’acceptació i l’actual signatura ha estat sempre per
causes imputables pel  funcionament intern del  CIM,  no per causes atribuïbles a
l’Ajuntament. Així mateix per part del Senyor Batle s’explica que es  procedirà a
efectuar una la consulta popular  perquè la circulació al trànsit rodat en aquesta
zona sigui una decisió col·lectiva, una decisió que respongui a les preferències de la
gent del municipi.

Els  requisits  per  poder  votar  seran   persones  empadronades  al  municipi
majors de 16 anys i les vies de participació seran presencialment a les oficines de
l’Ajuntament o telemàticament a  través de la web de l’Ajuntament durant els  dies
17, 18 i 19 d’octubre de 2018.

Les opcions a triar seran que el carrer de sa Travessia al seu pas per la plaça de
l’Ajuntament ha d’estar:

Opció 1.- Sempre tancant ( complint es dret de pas de veïns i veïnades residents i
serveis autoritzats )

Opció 2.- Tancat només el cap de setmana ( de divendres horabaixa a diumenge
vespre )

Opció 3.- Obert el matí i tancat l’horabaixa de dilluns a divendres i tancat el cap de
setmana ( de divendres horabaixa a diumenge vespre )



Opció 4.- Sempre obert

Opció 5.- Una altre opció

Per part del  Senyor Toni Marí del  grup PSIB-PSOE es demana perquè es segueix
aquest sistema i per decidir l’actuació a la Plaça de Son Bru es va seguir un altre , a
lo que contesta el Senyor Batle que en aquell moment per part de l’equip de govern
es va pensar que aquell sistema era el mes adequat

Per últim per part del Senyor Batle es demana als membres del Consistori que per
fer  consultes  amb  els  Tècnics  Municipals  per  assumptes  relacionats  amb
l’Ajuntament, convendria que demanassin hora, cita que no entraria dins la mateixa
agenda que el public en general. D’aquesta manera es podria organitzar millor la
feina dels  Tècnics Municipals

Per part del  Senyor Toni Marí del grup PSIB-PSOE es demanen disculpes si per par
seva  qualque  vegada  de  manera  involuntària  s’ha  entorpit  el  funcionament  de
l’Ajuntament

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió essent les  vint-i-una
hores trenta cinc minuts de la qual s’estén la present acta que autoritza i  signa amb mi, la
Secretaria Interventora de  la qual cosa certifico.

El Batle             La Secretaria Interventora 
Gabriel Ferrà Martorell                                        Signat Margalida Mulet Cañellas


