
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  DE  LA  CORPORACIÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 27 DE NOVEMBRE  DE
2018

Dia:  27 de novembre 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
Senyora  Margarita Martorell Ribot            PP

Excusa la seva absència el Sr. Antonio Deudero Mayans  PP

Secretària-Interventora Margalida Mulet Cañellas 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 30 d’octubre de 2018

S’aprova per unanimitat l’acta  de la sessió del dia 30 d’octubre de 2018.

2.- Aprovació Compte General Pressupost 2016

Vist  el Compte  General  de  l'exercici  2016,  juntament  amb  tota  la  seva

documentació annexa a aquesta, segons la legislació vigent.

Vist que el Titular de la Intervenció Municipal de fons va procedir a la formació del

Compte  General  d'aquesta  Corporació  corresponent  a  l'exercici  econòmic  2016

juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix.

Vist que s'han finalitzat dits treballs i obtinguda la documentació corresponent, i la

Intervenció municipal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a

l'aprovació del Compte General.

Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament

en  sessió  celebrada  en  data  4  d’octubre  de  2016,  va  emetre  el  corresponent

informe  preceptiu  en  relació  al  Compte  General  d'aquesta  corporació  relatiu  a

l'exercici 2016.



Vist que mitjançant anunci publicat en el BOIB núm. 125, d’11 d’octubre de 2018, el

Compte  General  –juntament  amb  l'informe  de  dita  comissió-  van  ser  objecte

d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més,

els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.

Vist  que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada pel  Secretari

General de la Corporació, durant el termini d'exposició al públic de dit Compte, i vuit

més, no s'ha presentat  cap al·legació.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple adopta per 5 vots a favor del
Senyor Gabriel Ferrà Martorell,  Senyor Francesc Canyelles Marquès, Senyor  Joan
Antoni Planells Rosselló, Senyora Margalida Morell Martorell i  Senyora Immaculada
Riera Matas  de  IPG  i  Senyora  Margarita Martorell Ribot  del PP i les abstencions
del  Senyor Toni Marí Ensenyat, Senyora Maria I. Martorell Pons, Senyora Aina Matas
Pons i Senyor Eladio Tomás Arruga del grup PSIB-PSOE, es pren el següent                

ACORD

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2016 comprès pel Compte

General del propi Ajuntament

SEGON.- Remetre  el  Compte  General  aprovat  juntament  amb  tota  la

documentació  que  l’integra  a  la  fiscalització  del  Tribunal  de  Comptes, tal  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, i, en compliment

dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i

Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció

Pública.

3.-  Aprovació conveni  entre  el  Consell  de Mallorca i  l’Ajuntament  de
Puigpunyent  per  dur  a  terme  actuacions  relatives  al  pacte  de  Batles  i
Batlesses de Mallorca

Vist  el  Conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  de  Mallorca  i  l’Ajuntament  de
Puigpunyent per dur a terme actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de
Mallorca que diu:

REUNITS

D’una  banda,  el  Sr.  Joan  Font  Massot,  conseller  executiu  del  Departament  de
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb fonament a l’acord del Consell
Executiu de dia 10 de juliol de 2015 .

I d’altra part el Sr./Sra. Gabriel Ferrà Martorell, batle/batlessa president/presidenta
de l’Ajuntament de Puigpunyent.



Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i

MANIFESTEN

- Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió de dia 11 de Juliol de
2018  va  aprovar  la  convocatòria  de  subvencions  per  dur  a  terme  actuacions
relatives  al  Pacte  de  Batles  i  Batlesses  de  Mallorca  i  aquest  conveni  tipus  a
subscriure amb tots els ajuntaments beneficiaris de les subvencions.

-  Que  en  el  marc  d'aquesta  convocatòria  de  subvencions,  a  l'Ajuntament  de
Puigpunyent se li va concedir una subvenció per import de 11.150 euros per dur a
terme les següents actuacions:

 •  Realització  de  l’informe  de  seguiment  del  PAES,  incloent  nou  inventari
d’emissions de referència. Finalització de l’Inventari d’Emissions. de Referència (IRE)
del  seu  municipi  amb  les  dades  de  l’ajuntament  i  les  dades  i  metodologia
proporcionada pel  Consell  de Mallorca (quantitatiu i  qualitatiu).  Seguiment de la
metodologia establerta per l'oficina del Pacte de Batles i Batlesses (COMO).

• Servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals o
renovació del contracte vigent durant un màxim d’un any, o II. el període que resti
des de la seva contractació fins el 31 d’agost de 2019.

 • Si no s’externalitza el servei del punt anterior, adquisició i manteniment durant
un màxim d’un any, o el període que resti des de la seva III. contractació fins el 31
d’agost  de  2019 de programa informàtic  de  comptabilitat  i  gestió  de  les dades
energètiques.

• Redacció de l’adaptació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) al nou
“Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energia" IV. (2030) o redacció de la revisió
del PAES existent i continuació amb els compromisos 2020.

-  Que  l’Ajuntament  de  Puigpunyent,  mitjançant  acord/resolució  de  dia  27  de
novembre de 2018 va aprovar el text d’aquest conveni.

- Que la disposició addicional segona de l’Ordenança general de subvencions del
Consell de Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016
(BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) diu:

"En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el  Consell  Insular  de
Mallorca i els organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres
administracions  públiques,  la  subvenció  es  pot  justificar  a  través  d'un  certificat
emès pel titular de l'òrgan que l'ha percebuda, pel qual s'acrediti la realització de
l'activitat  i  el  compliment  de  la  finalitat  de  la  subvenció,  i  també  a  través  de
l'informe emès per la Intervenció, o òrgan de control financer equivalent, de l'entitat
beneficiària  pel  qual  acredita  la  veracitat  i  la  regularitat  de  la  documentació
justificativa de la subvenció."

Que  en  el  marc  del  que  preveu aquesta  disposició  addicional  segona,  l'objecte
d'aquest conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i
la justificació de les despeses derivades de la subvenció abans esmentada. Per tot
el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb les
següents

CLÀUSULES

Primera.-  Aquest  conveni  té  per  objecte  regular  les  obligacions,  el
desenvolupament de les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la



subvenció concedida pel  Consell  de Mallorca a l'Ajuntament de Puigpunyent per
actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de
Mallorca en el marc de la convocatòria de subvencions 2018/2019.

Segona.- L’Ajuntament de Puigpunyent és de tipus B i ha rebut la subvenció per dur
a terme les següents actuacions:

• Realització de l’informe de seguiment del PAES, incloent nou inventari d’emissions
de referència. Finalització de l’Inventari d’Emissions i de Referència (IRE) del seu
municipi amb les dades de l’ajuntament i les dades i metodologia proporcionada pel
Consell  de  Mallorca  (quantitatiu  i  qualitatiu).  Seguiment  de  la  metodologia
establerta per l'oficina del Pacte de Batles i Batlesses (COMO).

•  Servei  de  gestió  i  comptabilitat  de  subministraments  energètics  municipals  o
renovació del contracte vigent durant un màxim d’un any, o II. el període que resti
des de la seva contractació fins el 31 d’agost de 2019.

• Si no s’externalitza el servei del punt anterior, adquisició i manteniment durant un
màxim d’un any, o el període que resti des de la seva III. contractació fins el 31
d’agost  de  2019 de programa informàtic  de  comptabilitat  i  gestió  de  les dades
energètiques.

•  Redacció de l’adaptació del  Pla d’Acció  per l’Energia  Sostenible (PAES) al  nou
“Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energia" IV. (2030) o redacció de la revisió
del PAES existent i continuació amb els compromisos 2020.

Tercera.-  L'Ajuntament  de  Puigpunyent,  com  a  beneficiari  de  la  subvenció,  es
compromet  a  complir  amb  totes  i  cadascuna  de  les  obligacions  previstes  a  la
convocatòria de subvencions, tant les de tipus administratiu com les de tipus tècnic,
i  molt especialment a dur a terme les actuacions subvencionades i  presentar la
justificació de les despeses al Consell de Mallorca fins el dia 30 de setembre de
2019.

Quarta.- La  justificació  de  les  actuacions  subvencionades  a  l'Ajuntament  de
Puigpunyent, d'acord amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenança
general de subvencions del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació
al Consell de Mallorca per part de l'entitat beneficiària de la següent documentació:

a)  Un  certificat  del  secretari/secretària  de  l'entitat  local  amb  el  vistiplau  del
batle/batlessa que acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment
de la finalitat  de la  subvenció  i  l'aportació  de la documentació  justificativa que
estableix la convocatòria.
b) Un informe emès per l'interventor/interventora de l'entitat local beneficiària de la
subvenció en virtut del qual es faci constar:

   -La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que
obra en poder de l'entitat local en els termes establerts en la convocatòria.

  -Una  relació  de  les  factures  de  l'actuació  subvencionada  amb  les  dades
identificatives de cada factura: número; data; creditor; i import.

  -Una  relació  certificada  de  les  obligacions  reconegudes  de  l'actuació
subvencionada d'acord amb el que preveu l'article 48.1, segon apartat, de la vigent
Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà
constar:



-  Que  l’Ajuntament  no  ha  obtingut  cap  altra  subvenció  d’altres  institucions
públiques o privades per a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació
de les concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència).

 - Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat.

 - Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de
mercat.

 - Que les despeses corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció.

 - Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre
el Valor Afegit (IVA).

Quinta.- Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una
vegada justificades les actuacions en els termes d'aquest conveni  i  realitzats,  si
s'escau,  els  reintegraments  de  la  subvenció  per  part  de  l'Ajuntament  de
Puigpunyent.

I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en
el lloc i la data abans expressats.

Aquest Conveni és aprovat per unanimitat

     4.-  Escrit  del  Senyor  Josep Ramon Marquès,  representant  del
treballadors/es  sobre  la  prestació  econòmica  en  la  situació  d’incapacitat
temporal del personal al servei de les Administracions Públiques

Es procedeix a llegir  l’escrit  del  Senyor Josep Ramon Marquès,  representant del
treballadors i treballadores municipals sobre la prestació econòmica en la situació
d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques, que
diu: 





Aquesta proposta és aprovada per unanimitat.

5.- Adhesió de l’Ajuntament de Puigpunyent a la plataforma per un bon
finançament per les Illes Balears

El grup municipal dels INDEPENDENTS a l’Ajuntament de Puigpunyent presenta a
la consideració del Ple la següent MOCIÓ relativa a

L'adhesió de l'Ajuntament de Puigpunyent a la Plataforma per un bon
finançament per a les Illes Balears

                                            EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 14 de febrer es va presentar davant els mitjans de comunicació la
Plataforma per un bon finançament per a les Illes Balears, un moviment que uneix
un ample ventall  d'entitats cíviques, socials,  culturals i  polítiques, amb l'objectiu
d’acabar amb l'injust finançament que han patit històricament les nostres illes per
part del Govern central.

Es tracta d'un moviment transversal que a dia d'avui reuneix entitats com
UGT,  CCOO,  STEI,  OCB,  USO,  PIMEM,  Unió  de  Pagesos,  FAPA  Mallorca  o  les
Fundacions Darder-Mascaró i Gabriel Alomar, entre d'altres. L'objectiu no és altre
que revertir els desavantatges que pateixen els ciutadans d'aquesta terra respecte
dels de la resta de l'Estat. L'actual model de finançament situa les Illes Balears en
un dèficit fiscal d’entre el 5 i el 14% del PIB (depenent del sistema de càlcul), un
tracte injust que es tradueix, per exemple i en el millor dels casos, en una despesa



pública  en  Sanitat  de  1.275  €  per  habitant  davant  els  1.357  €  de  la  mitjana
espanyola.  I  si  parlam d'Educació,  la mitjana espanyola és de 915 € i  la de les
Balears, de 831€.

Com  bé  varen  exposar  els  representants  de  la  Plataforma  a  l'acte  de
presentació  celebrat  a  Inca,  aquesta  discriminació  afecta  greument  els  nostres
serveis públics i, en conseqüència, les condicions de vida de la gent. 

Però  si  hi  ha  unes  institucions  que  pateixen  de  forma  més  directa
l'infrafinançament són els ajuntaments, abocats a oferir uns serveis de proximitat
als ciutadans amb una dramàtica limitació dels recursos disponibles. A la situació
general de discriminació que viuen les Illes Balears en el cas dels ajuntaments s'hi
ha d'afegir la llei que regula la seva despesa, una llei que els obliga a dedicar bona
part  del  romanent  de  tresoreria  a  amortitzar  deute  bancari  en  detriment  dels
serveis essencials. 

Fins  i  tot  als  ajuntaments  sanejats  –la  majoria  a  les  Illes  Balears-  se’ls
impedeix posar a disposició de la ciutadania tots els doblers que ingressen, i des del
2012 obliga a dipositar als bancs part o tot el superàvit municipal. Aquesta mesura,
a més de suposar un atac a l’autonomia local,  causa situacions esperpèntiques.
Així, just a Mallorca els consistoris tenen 357 milions d’euro als bancs, però no els
poden gastar en les necessitats dels veïnats i les veïnades. El 2017 ens trobam amb
casos com el d’Alcúdia, amb 56 miliones d’euros, però també Calvià i Manacor (30
milions), Pollença, Andratx i Llucmajor (20 milions), Marratxí (18 milions), Palma (16
milions), Santa Margalida (12 milions) o el cas de Puigpunyent amb 1.342.315,97€ a
31/12/2016.

La Plataforma per un bon finançament ja ha manifestat que la derogació o
modificació d'aquesta regla de despesa serà un dels seus principals objectius i que
per aquest motiu convida els consistoris de les Illes Balears a adherir-s'hi.

Després  de  molts  d'anys  de  reivindicacions,  la  Plataforma  per  un  bon
finançament és l'eina que com a societat necessitam per reivindicar un finançament
just per a les nostres illes i uns serveis públics de qualitat. Però aquesta eina només
serà  efectiva  si  entitats,  associacions  i  institucions  s'uneixen per  aconseguir-ho,
mitjançant un moviment transversal i reivindicatiu.
 

Proposta d'acord 

1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Puigpunyent a la Plataforma per un bon
finançament per a les Illes Balears.

2. Fer  arribar  aquest  acord  als  responsables  de  la  Plataforma  a  fi  de  que
inscrigui l'Ajuntament de Puigpunyent com a membre adherit.

Aquesta proposta és aprovada per unanimitat.

6.-  Adhesió a la  declaració institucionals del  CIM contra  la  violència
masclista



Aquest  Ajuntament  Plenari  i  per  unanimitat  s’adhereix  a  la  següent  declaració
institucionals del CIM contra la violència masclista

25  DE  NOVEMBRE  2018,  DIA  INTERNACIONAL  DE  L'ELIMINACIÓ  DE  LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

    El 1999 l'ONU va declarar el 25 de novembre Dia internacional per a l'eliminació
de  la  violència  contra  les  dones.  Es  va  escollir  aquest  dia  per  commemorar  el
violent assassinat de les germanes Mirabal, Patria, Minerva i M. Teresa, activistes
polítiques  dominicanes;  el  25  de  novembre  de  1960  varen  aparèixer  violades,
torturades i  finalment assassinades. Aquestes dones han simbolitzat la lluita i la
resistència.

Després d'anys dirigint missatges a les dones i a la societat al seu conjunt per a
prevenir i  denunciar la violència exercida contra les dones pel fet de ser dones,
aquest any el Consell de Mallorca llança una crida als mallorquins, amb el lema:

HOMES DONANT LA CARA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.

Sorgeix de la necessitat d'implicar als homes en la lluita contra la violència contra
les dones, i contribuir a trencar el silenci masculí pronunciant-se públicament contra
la  violència.  A  la  vegada  volem  promoure  un  canvi  en  els  models  masculins
masclistes que estan en la base de la violència.

Perquè la desigualtat existent a tots els àmbits de la societat és la que genera
violència contra les dones.

Perquè malgrat que la igualtat està reconeguda per llei encara persisteixen
desigualtats entre dones i homes.

Perquè sense la implicació dels homes les jerarquies de poder es perpetuen.

Perquè  la  igualtat  real  no  s'assolirà  sense  la  participació  dels  homes  i  la  seva
responsabilitat al respecte.

Perquè el patriarcat discrimina i oprimeix a les dones, però també limita i té
conseqüències negatives per als homes.

Perquè la igualtat serà beneficiosa tant per a les dones com per als homes.

La inclusió dels homes en les polítiques de gènere és incipient en el món. 

   L'any 2005 el paper dels homes en la promoció de la igualtat de gènere, centrat
en la conciliació de la vida laboral i familiar, va ser una de les àrees estratègiques
prioritàries de la Unió Europea. El Consell de la Unió Europea 2006, va aprovar el
document "Els homes i la igualtat de gènere". En aquest reconeix que per millorar la
situació  de  les  dones,  s'ha  de  tenir  en  compte  la  implicació  dels  homes  en  la
igualtat de gènere i l'impacte positiu que té sobre els homes i el benestar de la
societat (com ja havia fet abans la recomanació de les Nacions Unides el 2004).

   Grups d'homes arreu del món ja estan organitzant-se. D'ençà que en 1991, homes
en Canada varen decidir organitzar-se rebutjant la violència masclista amb el símbol
del LLAÇ BLANC, són milers d'homes que diuen NO als estereotips i comportaments
masclistes que creen desigualtat, discriminació i violència cap a les dones. El Grup
d’homes  contra  la  violència  masclista  i  l’  Associació  d’homes  per  la  igualtat-
Mallorca, són aquí un exemple i referent en aquest aspecte. Però necessitam molts
més homes que no vulguin ser còmplices per passivitat.



   La igualtat no s'assolirà mentre els homes no hi participin, no s'hi impliquin i no
se'n responsabilitzin.

   Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca i tots els Grups Polítics que hi tenen
representació es comprometen a lluitar amb tots els mitjans al seu abast contra
qualsevol tipus de violència masclista i  a treballar  per a comprometre a tota la
societat contra aquesta xacra. De fet, aquesta serà una de les línies d’acció amb les
quals treballarà el Consell una vegada hagi rebut les competències en matèria de
dona, gènere i LGTBI en els propers mesos.

   7.- Decrets de Batlia des del dia 30 d’octubre de 2018 al 22 de novembre de
2018

No es fa cap intervenció a aquest punt de l’ordre del dia.

   8.- Control de l’equip de govern: actes dels dies 25 i 30 d’octubre i 8 de
novembre de 2018

No es fa cap intervenció a aquest punt de l’ordre del dia.

   9.- Torn d’urgència.

No es fa cap intervenció a aquest punt de l’ordre del dia.

   10.- Precs i preguntes.

 Per part del Senyor Toni Marí del grup PSIB-PSOE, es demana si el Compte General
del 2016 s’havia de dur a Comissió de Comptes al que es contesta per part del
Senyor  batle  que ja  es  va dur  en data 4 d’octubre de 2016,  que va emetre el
corresponent informe preceptiu.

Una vegada publicat anunci publicat en el BOIB no hi ha hagut reclamacions per la

qual cosa ara es du al Plenari per la seva aprovació definitiva.

També demana el Senyor Toni Marí la data prevista per a la presentació al Plenari
del Pressupost Municipal per l’exercici de 2019, al que li contesta el Senyor batle
que possiblement serà dins el mes de febrer de 2019.

El  Senyor Batle manifesta que el  Plenari  Ordinari  previst  pel  mes de desembre,
donat les Festes de Nadal, es celebrarà el dia 18 de desembre, i que el dia 3 de
desembre  es  convocarà  un  extraordinari  per  aprovar  un  expedient  de  crèdit
extraordinari i modificacions de crèdit.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió essent les vint
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


