
  AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT 

                                                                 
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  DE  LA
CORPORACIÓ  MUNICIPAL  REUNIDA  EN  PRIMERA  CONVOCATÒRIA  DIA  30
D’OCTUBRE   DE  2018

Dia:  30 d’octubre de 2018
Hora: vint hores i trenta minuts
Lloc: sala de plens de l’ajuntament

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

Secretària-Interventora Margalida Mulet Cañellas 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 25 de setembre de 2018

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del dia 25 de setembre de 2018.

2.-  Adjudicació  del  contracte  del  servei  de  transport  de  contenidors  i
compactadores del parc verd

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i  del
tècnic  Pere  Soberats  March,  sobre  l’única  proposta  presentada  per  l’empresa
Adalmo  per  a  la  contractació  del  servei  de  transport  de  contenidors  i
compactadores del parc verd que diu:









De  conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del  Sector Públic,  per la qual 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,  per  part  de  l’Ajuntament
Plenari, i per unanimitat es va acordar.

PRIMER. Adjudicar  el  contracte  del  servei  de  transport  de  contenidors  i

compactadores del parc verd, en les condicions que figuren en la seva oferta i les

que  es  detallen  en  els  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  de

prescripcions tècniques a l’empresa Adalmo.

SEGON. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l’establert en

l'Informe d'Intervenció.

TERCER.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini

de 15 dies.

QUART.-  Designar com a responsable del contracte a la Regidora de  Medi

Ambient Senyora Margalida Morell Martorell.

CINQUÈ.- Notificar l'adjudicació  del contracte a l’empresa Adalmo, i citar-la

per  a  la  signatura  del  contracte  que  tindrà  lloc  en  termini  màxim  de  10  dies

comptats a partir del següent de la notificació, per la qual cosa haurà de presentar:

 Certificat acreditatiu d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions

tributaries i de la Seguretat Social.

 Disposar  efectivament  dels  mitjans  que  s’ha  compromès  a  dedicar  a

l’execució del contracte.

 Constituir garantia definitiva corresponent al 5% de l’import de l’adjudicació.

SISÈ.-   Publicar  anunci  de  formalització  del  contracte  en  el  Perfil  de
contractant  en  termini  no  superior  a  quinze  dies  després  de  la  perfecció  del
contracte i  amb el contingut contemplat en l'annex III  de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

SETÈ.-  Comunicar  al  Registre  de  Contractes  del  Sector  Públic  les  dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

VUITÈ. Remetre a la Sindicatura de Comptes de la CAIB  les dades bàsiques

del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari i l'import d'adjudicació.



3.- Aprovació conveni amb el CIM de col·laboració al suport de serveis i o
accions dirigides a la joventut

Es procedeix a llegir el conveni signat amb el CIM amb data 19 d’octubre de 2018,
de col·laboració al suport de serveis i o accions dirigides a la joventut que diu:







L’esmentat conveni és aprovat per unanimitat.

4.- Donar compte dels resultats de  la consulta popular convocada per aquest
Ajuntament  en  data  10  d’octubre  de  2018:   SA  TRAVESSIA,  CARRER  O
PLAÇA?

Per part del Senyor Batle, es dóna compte dels  resultats de  la consulta popular
convocada per aquest Ajuntament en data 10 d’octubre de 2018:  SA TRAVESSIA,
CARRER O PLAÇA?, procedint a llegir l’acta d’escrutini que diu:

ACTA DE L’ESCRUTINI DE LA CONSULTA POPULAR SA TRAVESSIA, CARRER O PLAÇA?

Puigpunyent, a 23 d’octubre de 2018

Al saló d’actes de la casa de Consistorial, en acte públic, es reuneixen els
següents:

Batle President: Senyor Gabriel Ferrà Martorell
Regidora de Cultura: Senyora Immaculada Riera Matas 
Auxiliar Administrativa: Senyora Lina Ripoll Ramon

Actuant com a Secretària, la de la Corporació Senyora Margalida Mulet Cañellas que
dóna fe de l’acte.

Per  procedir  a  efectuar  l’escrutini  de  la  consulta  popular  convocada per  aquest
Ajuntament en data 10 d’octubre de 2018: SA TRAVESSIA, CARRER O PLAÇA? com a
conseqüència que el  dia 7 de setembre passat  l’Ajuntament  de Puigpunyent va
aconseguir la titularitat del carrer de sa Travessia. I 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.

REQUISITS per poder votar: Les persones empadronades al municipi majors de 16
anys

VIES DE PARTICIPACIÓ :

PRESENCIALMENT: Votar una de les diferents opcions a les oficines de l’Ajuntament. 
TELEMÀTICAMENT: A través de la web de l’Ajuntament www.puigpunyent.cat

TERMINI:  Els dies 17, 18 i 19 d’octubre de 2018. 

OPCIONS A TRIAR:

El carrer de sa Travessia al seu pas per la plaça de l’Ajuntament ha d’estar: 

Opció 1.- Sempre tancat (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. 



En primer lloc es procedeix a escrutar els vots efectuats telemàticament,  prèvia
comprovació de la seva idoneïtat, i que d’un cens de 1.822 veïns amb dret a vot
sumen la quantitat de 238 votants.

A continuació es procedeix a escrutar els vots efectuats presencialment, dels quals
ja es va efectuar la comprovació de la seva idoneïtat al moment de la votació, i que
d’un cens de 1.822 veïns amb dret a vot sumen la quantitat de 136 votants, el que
fa un total de 374 votants que representen un 20’5 % del cens de veïns i veïnes
amb dret a vot.

Una vegada conclòs l’escrutini aquest dona el següent resultat:

Vots efectuats: 374
Vots vàlids: 363
Vots nuls : 11

Els vots vàlids es reparteixen de la següent manera:

Opció 1.-
Sempre tancat  (complint  es dret  de  pas de veïns  i  veïnades residents  i  serveis
autoritzats ).................................................................................................... 206 vots

Opció 2.-
Tancat  només  el  cap  de  setmana  (de  divendres  horabaixa  a  diumenge
vespre)............................................................................................................. 33 vots

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).................................................. 51 vots

Opció 4.- 
Sempre obert ...................................................................................................71 vots

Opció 5.-
Una altre opció................................................................................................... 2 vots

Per  la  qual  cosa  resulta  guanyadora  l’opció  1,  que  el  carrer  de  sa  Travessia
romangui sempre tancat per una total de 206 vots del total de 374 vots emesos.

Els vots efectuats resten a disposició de qualsevol persona interessada per a la seva
comprovació a les oficines municipals.

I no havent- hi més assumptes, s’acaba l’acte essent les 14 hores trenta minuts, de
tot el que, com Secretària, en don fe.

Per part del Senyor Batle es manifesta la seva satisfacció per l’interès demostrat
per les persones del municipi davant aquesta consulta i per la seva participació.

5.- Decrets de Batlia des del dia 25 de setembre de 2018 al 30 d’octubre de
2018

No es produeix debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.

6.- Control de l’equip de govern: actes dels dies 13, 20 i 27 de setembre i 4,
11 i 18 d’octubre de 2018

No es produeix debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.



7.-  Torn d’urgència

No es presenta cap punt pel torn d’urgència.

8.- Precs i preguntes

No es formulen.

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

El Batle             La Secretària Interventora 
Gabriel Ferrà Martorell                                        Margalida Mulet Cañellas


