
 



 



AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTES PLENARIS 2012

DILlGÈNCIA.- El present llibre compren les actes celebrades pel Ple de la Corporació durant

l'any 2012 degudament foliades des de la pàgina 0388429 a la 0388500 i des de la pagina
0481501 a la 0481649, signades i segellades.
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GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA DE lA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA DEU DE GENER DE DOS Mil
DOTZE.

Núm. de la Sessió: 1/2012
Dia: 10de gener de 2011.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 00 minuts.
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Caterina Verger Andreu
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària lnterventorc. Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

3r.- APROVACiÓ DE PROPOSTA DE MODIFICACiÓ D'HORARIS E BUS.

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ:

1 r.- RATIFICACiÓ DE lA URGÈNGIA DE lA SESSiÓ

2n.- APROVACiÓ A lA PRESENTACiÓ D'AL -LEGACIONS A l'AVANTPROJECTE DE
MODIFICACiÓ DE lA llEI DE FUNCiÓ PÚBLICA DE lES IllES BALEARS.

El Sr. Batie explica que la proposta és la presentació dol ieqocions a la l' Avantprojecte
de modificació de la Llei de funció pública de les Illes Balears, en els termes que
s'expressen a continuació:

El Sr. Batie procedeix a la lectura de l'escrit dol-leqocions proposat que diu literalment
així:

"El Ple de l' Ajuntament de Puigpunyent, assabentat de la publicació de la resolució
del conseller d' Administracions Públiques, de 14 de desembre de 2011, per la �r:;n:P.:;�
sotmet a l'audiència de la ciutadania el nou esborrany d' Avantprojecte . "?'I�i de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de I
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Autónomo de les Illes Balears, dins el termini establert i en la forma pertinent, formula les
següents

AI -legacions:

1. El preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears(EA) estableix que "10 llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són elements
identificadors de la nostra societat i. en conseqüència, són elements vertebradors de la
nostra identitat". Del caràcter del català com a llengua oficial pròpia de les Illes
Balears (art. 4.1 EA), se'n deriva que és la llengua pròpia de l'Administració de la
Comunitat Autònoma i la llengua en la qual s'expressa aquesta Administració
normalment, sense prejudici dels drets lingüístics individuals. L'ús generalitzat de la
llengua catalana en els àmbits oficials i administratius és un factor de normalitat a

l' efectivitat del qual han de contribuir els poders públics, i per tant , també
l' administració Autonòmica (art .4.3 i art 14.3 EA). És en aplicació d' aquests principis de
l'Estatut i de les normes que els despleguen que es garanteix que els ciutadans puguin
exercir els seus drets lingüístics.
La Llei 3/1986 de 2�.....(;j'aW� de nòrmolltzooió lingüística avalada pel Tribunal
Constitucional mitjança t la SCT 12��8 diu "!.s,JI�ng:¡ua catalana i la llengua
castellana són totes dòe lLengües oficials ae la Ca

_
u�tat Autónomo. amb el mateix

rang, si bé de naturalesa diferent: l'oficialitat de la llengua catalana es basa en un

estatut de territorialitat, amb el propòsit de mantenir la primacia de cada llengua en el
seu territori històric. L'oficialitat del costellò. establerta p'e� la Constitució en tot l'Estat
es basa en un estatut personal. a fi d'emparar els drets lingüístics dels ciutadans,
encara que la seva llengua no sig � la prò ia del tetrltori''.

4. L'avantprojecte buida de contingut la Llei de Normalització Lingüística: el català
deixa de ser llengua pròpia, i llengua a normalitzar en l'àmbit administratiu.

En proclamar que la llengua catalana i castellana són llengües de les institucions
públiques de les Illes Balears l'avantprojecte vulnera el principi de propietat reserv::;a;.:::t::::::==:::-....
per l'Estatut a la llengua catalana, amb la qual cosa l'avantatge que li dóna l'Est ENT Ò
com a llengua pròpia queda diluït. :s"� �
L'avantprojecte buida de continqut els objectius de la LNL i oblida el que ¡posa • ¿.
l'article 35 de l'Estatut referint-se a la llengua catalana ("normalitzar-Ia serà un

";o;
cti :�'} �!dels poders públics de la comunitat autònoma"). No té en compte la realitat. bli

-

�hque la llengua a normalitzar és la catalana i que la Llei de Normalització es la II ,�I �,
normalització del català. En aquest context l'únic que pretén és la recuperac ��$ J .1��'"'
ACTA PLE EXTRAORDINARII URGENT 10/1/2012 2



0388431 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

posicions del castellà dins l'àmbit oficial i administratiu.

L'avantprojecte, tot vulnerant el principi de propietat i amb la intenció d'obrir la porta
a la castellanització dels topònims, preveu que els topònims de les Illes Balears poden
tenir com a forma oficialla catalana o la castellana i la catalana conjuntament.

5. El legislador argumenta que el canvi que vol fer a la normativa "pretén instrumentar
les mesures necessàries perquè els processos selectius permetin l'accés de les persones
més ben qualificades i que superin les proves amb més nivell, sense que la falta de
l'acreditació oficial d'un determinat nivell de català sigui, d'entrada, un obstacle per
accedir-hi. Sobre aquesta qüestió la STC 46/1991 segons la qual el requisit de
coneixements de català s'inclou en els principis del mèrit i de la capacitat que,
d'acord amb l'article 103.3 de la Constitució espanyola, han de regir els processos
selectius: "el propio principio de mérito y capacidad supone la carga para quien
quiera acceder a una determinada función pública de acreditar las capacidades,
conocimientos e idoneidad exigibles para la función a la que aspira. Por lo que la

exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actua la
administración a la que se aspira a servir es perfectamente incluible dentro de los
méritos y capacidades requeridQs".�
Finalment la pretensió cre¡ lecQislGldor qu - les persol"'lê?sense capacitació lingüística
adequada, una vegada dim l'administraGió, "ptJguin ormar-se o millorar en el
coneixement de la lIengu<ül cataJana" suposaria haver (je gastar recursos públics en

formació quan és evident p::.Jble resulta molt més econòmic reclutar personal amb totes
les competències necessàries per desenvolupar la seva feina que no haver-lo de
formar una vegada selécclbnot.
Per tant l'eliminació el requisit de saber cœtolò feina a l'administració
autonòmica és una mesuro també antieconòmi<ca.

SOL -LlCIlA:

Que es prenguin en consideració les al·legacions L en conseqüència, que es retiri la

proposta d'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears"

Després de la lectura de la proposta d'al·legacions el Sr. Batie proposa al Ple de la

Corporació que adopti el següent ACORD: �bNT l)�.

.� �
PRIMER.- Aprovar el contingut de l'escrit d'al íeqocions proposat anteriorm "per av.�.. .0-
de que sigui remés al Govern de les Illes Balears, Conselleria d' Ad I tra2 n t-'j.� (1

Públiques i es prengui el mateix en consideració i es retiri la proposta d' Av 1tproj e
de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la ò�un r .;�/ �

�f'-4RS }-�
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Autònoma de les Illes Balears.

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que prèviament a entrar en el fons de les
al ·Iegacions, es reiteren els mateixos conceptes que ja es varen presentar en una

moció fa uns mesos.

Així mateix, creu que aquesta qüestió es podria haver discutit en una sessió ordinària,
ja que precisament pel seu caràcter no ha pogut ésser informada per la Comissió
Informativa.
Vol reiterar també que la modificació de la Llei estableix determinats supòsits en que el
català ha de continuar essent requisit per accedir i ocupar determinats llocs de treball.
També remarca la importància de que l'avantprojecte de modificació de la llei
estableix una excepció molt important ja que totes i cadascuna de les places que els

Ajuntaments decideixin treure a convocatòria pública, el mateix Ajuntament podrà
decidir si requerir o no el nivell de català corresponent.

Finalment, vol afegir que l'aprenentatge del català és un fet fonamental pel
funcionaris i en la seva promoció hauran de conèixer-lo i saber-lo.

El Sr. Batie dona la paraula al portaveu del grup PSOE, Sr. Toni Marí, que comença
dient que sempre que en el Ple es parla del tema lingüístic se'n va amb una mala
sensació, ja que després de tants d'anys de consens polític, no sap el motiu de perquè
ara es romp aquest consens. La normalització lingüística no te res a veure a œ�l::::::�

preferència lingüística i el que vertaderament importa és impulsar i def �Jlfr Dl?
norn:alitzc:�ió lingüística. AI grup PSOE no l'importen els debats interns d �"eistil(rts. À0
partits politics. $ / � .�
En conclusió, cada pic que es parla de llengua se'n van amb una sensació �tris ,�
no entén el motiu de ruptura de consens en aquest tema després de trenta a � �"'\'

::�4RS ��
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Els Sr. Batie dona la paraula a la regidora del grup Independents, Sra. Margalida Morell,
que exposa el següent: la filosofia del que pretén el PP és clara, que el català quedi en

un segon pla, rompre el consens de fa temps. És el moment de pitjar al PP en la CAlB
en relació a la llengua i per això es fa imprescindible presentar aquestes al·legacions.

La regidora del grup Independents, Sra. Marissa Pla, diu que a l'Estat espanyol no

permetrien mai un retrocés en el coneixement de la llengua espanyola i no entén
perquè a les Illes Balears si que es fa.

El Sr. Batie, en relació a la notícia de la premsa abans esmentada, diu que el no sap si
dins el PP hi ha problemes interns però creu que hi ha sectors del PP que no estan a

favor de seguir el programa electoral en aquest sentit i que Ajuntaments governats pel
PP també presentaran olleqocions.

Així mateix diu que es pronunciarà en el mateix sentit que en el Ple on es va discutir la
moció sobre el mateix tema ja que creu que s'està produint una castellanització o

espanyolització en l'àmbit de la Comunitat Autónomo de les Illes Balears, així com una

radicalització del PP.

El Sr. Batie acaba dient que
defensarà" .

nostra llengua no sé qui la

si bé, li
cultura

pareix que el PP vol

El Sr. Batie diu que si no hi ha res més a dir es procedeix a la votació.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova la mateixa per sis (6) vots a favor (tres (3) del
grup Independents i tres (3) del grup PSOE) i tres (3) vots en contra del grup PP.

3r.- APROVACiÓ DE PROPOSTA DE MODIFICACiÓ D'HORARIS DE BUS.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

- Atès que segons paraules del Conseller Biel Company "el principal objectiu d'

ACTA PLE EXTRAORDINARII URGENT 10/1/2012 5
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pla és reduir costos sense disminuir el nombre de passatgers ni la cobertura del servei"
- Atès que també segons el Govern de les Illes, entre les principals mesures que preveu
el nou pla destaca la racionalització d'horaris i freqüències, que s'adequaran a la
demanda real, de manera que es corregirà l'excés d'oferta en els denominats
períodes vall (hores de poca demanda, com les franges entre hores punta, les hores
extremes del dia, o els caps de setmana)

- Atès que són molts els usuaris d'aquest servei que han fet arribar a aquesta batlia la
seva preocupació i problemàtica amb els nous horaris i que s'estan recollint signatures
com a protesta per la reducció de freqüències que s'ha feta

- Atès que la política de l' Ajuntament de Puigpunyent en matèria de transports aposta
clarament pel transport públic, més econòmic, ecològic i sostenible

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Sol iicitor al Conseller Gabriel Company i al Director General de Transports
Juan Salvador que:

- Sortida a les 20:20 de Palma, amb arribada a Puigpunyent a les 20:55h i a Galilea a les
21: 1 Oh. Amb la modificació, la darrera hora de sortida de Palma és a les 19:00h, amb
arribada a Puigpunyent a les 19:35h, sense arribada a Galilea (la darrera és a les 17:15h
sortida de Palma, amb arribada a Puigpunyent a les 17:45h i a Galileo a les 18:00h.

L'objectiu és aconseguir mantenir la primera i la darrera hora del dia, ja que les

persones que comencen la feina abans de les 09:00h i l'acaben després de les 20:00h
no poden utilitzar transport públic.

ACTA PLE EXTRAORDINARII URGENT 10/1/2012 6
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menys afectats.

El regidor del grup municipal PSOE, Sr. Toni Marí manifesta que no ha de suposar un

condicionant alhora d'arribar un acord, la decisió de suprimir dues freqüències.
L'ajuntament ha d'anar a aconseguir la mínima reducció ja que a Puigpunyent no hi
ha cap altre alternativa de transport públic que no sigui el bus i creu que el transport
públic és un servei essencial. Està clar que s'ha de racionalitzar el servei però atenent a

les característiques pròpies del municipi per tal d'evitar perjudicis als usuaris.

El regidor del PP, Sr. Jose Frias manifesta que sempre suposarà algun sacrifici.

Seguidament es procedeix a la votació i la proposta és aprovada per unanimitat.

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

ACTA PLE EXTRAORDINARII URGENT 10/1/2012 7
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ACTÀ DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA TRENTA-UN DE GENER DE DOS MIL DOTZE.

Núm. de la Sessió: 2/2012
Dia: 31 de gener de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 15 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla lsern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Caterina Verger Andreu
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.

ORDRE DEL DIA:

2.- MOCiÓ QUE FORMULA
D'INFORMÀTICA LOCAL.

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP PP EN RELACiÓ A LA BAIXADA DEL COEFICIENT DE
L'IBI.

EN RELACiÓ AL CONSORCI

4.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ A L'ACCÉS DELS VEHICLES
I TRÀFIC RODAT DES DEL CAMí DE LA VELA CAP AL CARRER MAJOR.

5è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

7,21 I 28 DE NOVEMBRE, 5,121 19 DE DESEMBRE DE 2011 I 2,9,16 DE GENER O

DECRETS DE BAlLlA DES DE 434/2011 FINS 037/2012.

ACTA PLE ORDINARI 31/1/2012 8
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6è.- TORN D'URGÈNCIA

7è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1r.- APROVACiÓ DE LES ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 27
DE DESEMBRE DE 2011 I 10DE GENER DE 2012.

El portaveu del partit popular, Sr. Antonio Deudero demana que per tal de tenir més
temps per poder examinar els esborranys de les actes, tant del Ple com de la Junta de
Govern, i els decrets de batlia s'enviïn juntament amb la convocatòria de la sessió, tal
com es feia abans, ja que la darrera informació l'ha rebuda avui mateix i no ha pogut
tenir temps material per poder-la llegir detingudament; i és per tot això que demana
que, tant l'aprovació de les actes dels Plens, com el donar compte dels decrets de
batlia i les actes de les sessions ,Junta de Govern Local s'ajornin fins a la propera
sessió. /

El batle accedeix al que demene al S�. Deudero i vol fer les següents matisacions per
modificar l'esborrany de l'acta de dia Q.7 de setembre de 2011 atès que el dia que es

va aprovar (25-10-2011) no va poder assistir a la sessió plenària.

Amb la introducció d'aquestes modificacions s'acorda presentar els esborranys
esmentats a la propera sessió per a la seva aprovació.

2n.- APROVACiÓ DEL CANVI DE DIES FESTIUS LOCALS.

El Sr. Batie dóna compte i lectura de la proposta que diu així:

6 de gener: Epifania del Senyor, Divendres
1 de març: Dia de les Illes Balears, Dijous
5 d'abril: Dijous Sant, Dijous
6 d'abril: Divendres Sant, Divendres

ACTA PLE ORDINARI 31/1/2012 9
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9 d'abril: Dilluns de Pascua, Dilluns
1 de maig: Festa del treball, Dimarts
15 d'agost: Assumpció de Maria, Dimecres
12 d'octubre: Festa nacional, Divendres
1 de novembre: Tots Sants, Dijous
6 de desembre: Dia de la Constitució, Dijous
8 de desembre: Inmaculada Concepció, Dissabte
25 de desembre: Nadal, Dimarts

Atès que de conformitat amb l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de
regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos, els ajuntaments han de
determinar dues festes locals en l'àmbit municipal, a més de les festes indicades que
són dies festius en l'àmbit de les Illes Balears, acordant-se pel Ple de la Corporació en

sessió celebrada en data 26 de juliol de 2011 que els dies festius dòrnbit municipal a

Puigpunyent i Galilea serien dia 16 d'agost i dia 31 de desembre.

El Sr. Batie exposa que, considerant que el compte general d'aquesta Corporació ha
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, i publicada en el
BOIB número 194 de dia 29 de desembre de 2011 i que no s'ha presentat cap
reclamació, es proposa la seva aprovació per part de la Corporació.

El portaveu popular, Sr. Antonio Deudero, manifesta que aquestes comptes
representen l'actuació política d'un equip de govern format pel partit socialist,�:!:::'�� .....

partit independent, s'abstindran a l'hora de la seva aprovació. �'\
DE PU.;;

.

� �
Posada la proposta a votació s'acorda la seva aprovació per sis vots favo es�'�del partit socialista i tres dels independents i tres abstencions dels regidors p 'ars.

{

.-<
Z �" trJ
? <-
"'-',t.. "'i.

4t.- MOCIONS:
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1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS EN RELACiÓ A lA EMISSiÓ
DE SÈ-RIES I PEL dCUlES EN CATALÀ.

Els grup municipal Independents de Puigpunyent i Galilea presenta a la consideració
del Pie la seguent:

"MOCIÓ

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

De fa setmanes la televisió autonòmica de les Illes Balears ha deixat d'emetre les sèries

de l'Ajuntament de

El regidor Sr. Deudero manifesta:

1) Cal recordar que IB3 utilitza el català al 100 % de la seva programació pròpia. El
català és per tant la llengua vehicular en la qual s'emeten tots els informatius,
programes d'esports, programes en general i de ficció de l'ens.

2) Només es deixa en castellà les produccions externes, tals que les pel ·Iícules i
sèries estrangeres.

3) La ràdio autonòmica IB3 ràdio, de l'ens autonòmic, compta amb

programació íntegra en català, no existeix cap progrma en caste . al
destacar que en mancar de produccions procedentys de FORTA, IB3 et
100 % la seva programació íntegra en català. �

4) La cadena adquireix les pel·lícules i sèries a traves de la xarxa FO � (q
agrupa a les TV autonòmiques espanyoles) i per aquest motiu les ep
castellà. â.c1l eA A S

�-
...

-

., .
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5l El cost del doblatge al català és elevat i inassolible per una cadena amb fortes
restriccions pressupostàries, en la situació actual de crisi.

6) L'anterior direcció d'IB3 emetia les produccions procedents de FORTA en

català per mor que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió cedeix les
pel �ícules i sèries ja doblades sense cost algun, però ho fa en el temps en els
quals considera oportuns, després del doblatge. Per això, en la legislatura del
Pacte les pel íícules i sèries estrangeres que es veien a IB3 estaven doblades,
però s'emetien molt després d'haver-les adquirit, quedant totalment fora del
mercat de novetats per als televidents.

7) Sobre els comentaris que acusen al Govern d'anar en contra de la Llei d'IB3 i la
Llei de Normalització Lingüística, cal destacar que la llengua vehicular no

implica ser llengua exclusiva, si no la llengua utilitzada de forma principal o

dominant i, com pot constatar-se, la catalana és la llengua dominant en tot
l'ens IB3 Ràdio i Televisió.

CONCLUSiÓ: El Govern s'ha limitat a traslladar a IB3 la realitat del carrer, que és
combinar sense prejudicis les dues llengües oficials: el castellà i el català.
La decisió ja ha aportat fruits gositius, atès que l'audiència d'IB3 TV ha augmentat
significativament gràcies, entre altres, a l'emissió de pel·lícules en castellà."

A continuació el portaveu del grup municipal PSOE Sr. Temi Marí afegeix que el seu

partit considera que l'ens públic no només ha de considerar el mercat i l'audiència, si
no que ha d'actuar d'acord amb la llei de normalització lingüística i per això recolzarà
la proposta.

El regidor del PP, Sr. Jose Frias contes a Glue en cap moment s'ha sentit enemic de la
llengua catalana i si es sintonitzen les diverses emisores sempre n' hi ha alguna que
emet en català i la seva postura es respectar tant la seva llengua pròpia com la
catalana, que també la sent com a pròpia.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per sis vots a favor (tres del partit
independent i tres del partit socialista) i tres en contra dels regidors del partit popular.

2.- MOCiÓ QUE FORMULA L'EQUIP DE GOVERN EN RELACiÓ AL
D'INFORMÀTICA LOCAL.

El Sr. batle dóna lectura a la següent moció presentada per l'equip de govern:

Atès que el Consell de Mallorca recentment es va plantejar instar a la d
de Consorci d'Informàtica Local. Si bé en aquests moments ja no s'ho
si s'ha suggerit que podrien estar en periliia meitat de treballadors de
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per tant eliminar i/o simplificar la major part de serveis que es dona en aquest
moment.

Atès que gracies els serveis que CILMA dóna des de fa més de 15 anys a

l' Ajuntament de Puigpunyent, disposem del suport tècnic municipal sobre

programes, expedients, plataforma de tràmits, cartografia i urbanisme.

La seva col·laboració ens permet tenir un servei de suport a diferents aplicatius:
Secretaria ( Padró Municipal, intercanvis amb INE, Eleccions ), un suport en

programes d'ofimàtica, internet i disseny gràfic ( processador de textos, base
de dades, full de càlcul, publicacions, elaboració de pàgina WEB).

Atès que en uns moments difícils per totes les odmlnistrocions l'ajuda i suport
tècnic informàtic que se'ns dona des de CILMA és IMPRESCINDIBLE per
municipis i Ajuntaments petits com és el nostre.

També afegeix el Sr. Antoni Deudero que el seu partit s'abstindrà ja que a la moció hi
veu diverses contradiccions.

El portaveu del grup municipal PSOE, Sr. Toni Marí afegeix que el Consorci dóna un

suport molt valuós a l' Ajuntament i això ens permet no haver de contractar empreses
externes, i que amb la seva postura, el partit popular no sols té en consideració criteris
econòmics, si no també criteris polítics.

La regidora del grup Independents, Sra. Marissa Pla, .contesto que I' Ajuntamen
fer front a les seves tasques sense el suport i recolzament del Consorci i, mal
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situa<?ió econòmica que sofreix el Consell, hi ha coses que són imprescindibles.

El Sr. batle acaba dient que, malgrat el Consell no es planteja la dissolució del
Consorci, si la reducció del 50 % de la seva plantilla, i això suposarà que no ens podran
donar els serveis que actualment ofereixen i per aquest motiu s'hauran de cercar

altres opcions que segurament suposaran una major càrrega econòmica per la
Corporació.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per sis vots a favor (tres del partit PSOE i tres
del partit Independents), i tres abstencions del partit popular.

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP PP EN RELACiÓ A LA BAIXADA DEL COEFICIENT DE
L'IBI.

�

El regidor Sr. Deudero llegeix la proposta que el seu partit presenta al Ple i que diu:

Per tot això,

PRIMER.- El ple de la corporació acorda requerir a l'Equip de Govern i al Batie

que expliquin el calendari previst que pensen aplicar per cumplir el seu compromís de
baixada del coeficient de l'IBI municipal de manera progressiva, fins a arribar 010'40 %.

SEGON.- El ple de la corporació acorda requerir a l'Equip de Govern i al

compliment del seu compromís de baixada del coeficient de l'IBI municipal." $f...;

El Sr. Batie contesta que a la moció es fa referència al rebut del 2011, qua §IS ti

s'hagueren d'aprovar abans del 31 de desembre de 2010 i l'equip de gov
no tenia cap competència en aquells moments.
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Es cert que els independents en el seu programa es comprometien a una rebaixa
proqressivo dels rebuts fins arribar al O' 40 %, però en un període de quatre anys i a part
de rebaixar el percentatge, també hi ha l'opció de fer una revisió dels valors cadastrals
per fer més suportable l'impost que han de pagar el contribuents.
La intenció de l'equip de govern és que tots els propietaris de bens immobles
contribueixin d'acord amb valor del que realment tenen, i per això ja han començat a

fer les primeres passes per revisar els valors cadastrals, mantenint una reunió amb el
gerent del Cadastre. Un cop que es tengui perfilada la tramitació que s'ha de seguir,
es presentarà una proposta al Ple per iniciar aquesta revisió. Però per raons de terminis,
si s'acordés aquesta revisió, la ponència de valors serà durant l'any 2013 i la seva

entrada en vigor seria l'any 2014.

Segueix dient el Sr. Batie que mentre el Partit Popular de Puigpunyent està interessat en

rebaixar el percentatge del cobrament dels rebuts, a nivell estatal el seu partit va

aprovar un Reial-decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en

matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, pel
qual es regulava el gravamen de l'IBI i a més s'havien d'incrementar els percentatges
un 10 % en aquells municipis que es fer-en les revisions abans del 2002, un 6 % a aquells
en que es varen fer erître el 2002 i el 2004 i un 4% a aguells municipis en els que es va

fer la valoració entre els anys 2088 i 2ô11-.'--

Un altre exemple de la diversitat d'opinions en el partit populor es el que ha passat en

el poble de Llubí, en el que es va presentar una pr.oposta per augmentar el

percentatge, però davant el Reial-decret llei abans esmentat, que el partit popular va

presentar a nivell noclonol. que suposovo un augment del 10 % en aquest municipi,
optaren per retirar la proposta i rndntenir-lo en el 0'60. :Ja que gràcies al Reial-decret
llei passa directament al 0,66.
A més si la intenció de l' equip de govern V<DS dov'EllJar el tipus, ens veuríem
impossibilitats de fer-ho <ëlavant el decret aprovat pel gO'lern espanyol ..

El Sr. Antoni Deudero contesta que saben perfectament que l'aprovació dels

percentatges s'ha de fer d'un any per l'altre, però l'equip de govern ho duia en el seu

programa i a més el fet que es revisin els valors no significa que també es revisin els
percentatges. Acaba dient que el decret aprovat pel govern estatal és per un període
de dos anys i demana quines actuacions té previstes fer l'equip de govern en els anys
2014 i 2015.

La portaveu del grup municipal Independents Sra. Margalida Morell contesta que
opció per rebaixar els rebuts és fer una revisió dels valors cadastrals i en €t.s s

moments no es pot demanar que l'equip de govern es comprometi a ado, � u

acords que entrarien en vigor d' aquí a dos anys i sense saber quina serà la po ra d

govern central ni si mantindrà el decret que ha aprovat ara. ;:::J

El Sr. Batie contesta que fa molt mal preveure el que es podrà fer, el cert és u§ la
intenció de l'equip de govern es prendre les mesures adequades per que to MARS
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pagui d'acord amb el valor que tenen les seves propietats i fer més suportable els
rebufs d' aquest impost

Pel que respecta a la pregunta del partit popular, el regidor Sr. Toni Marí, respon que el
calendari es el següent: tot d' una que sigui possible es farà la revisió cadastral i quan
no hi hagi cap impediment es davallaran els tipus que s'apliquen.

El Sr. Batie afegeix que entén que la moció està contestada i es passa a la votació,
que dóna el següent resultat:

Vots en contra. 6 (tres del partit socialista i tres del partit independent)
Abstencions: O
Vots a favor: 3 del partit popular.

4.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ A L'ACCÉS DELS VEHICLES
I TRÀFIC RODAT DES DEL CAMí DE LA VELA CAP AL CARRER MAJOR.

Assumpte: MOCiÓ.

de"JOSE FRIAS
PUIGPUNYENT

Ajuntament

EXPOSA:

opular de PUIGPUNYENT i

va

de

Que el projecte aprovat I execldra contempla l'accés dels vehicles trafic
rodat des del camí de la Vela cap al carrer Major.

Que malgrat que la plaça ha estat recepcionada, per decisió unilateral de

L'Equip de Govern municipal i/o del Batie hores d'ara no es permet l'accés dels
vehicles tal i com estava previst al projecte executat.

Que la persistencia d'aquesta situació adoptada, de forma arbitrària i sense

cap motivació técnica que la justifiqui, està creant incertesa i indefensió en els veï ).Q:l:5:=:::::::--...._
de la zona que veuen pejudicats els seus interessos així com retallat el seu �
pas per la via pública, i això malgrat que històricament en aquest munici �ha
respectat i actuat per mantenir els drets de pas dels veinats pels accesos pú �me t" �'"
reconeguts. �

'2.
Que la plaça s'ha recepcionat amb mancances i deficiències en ra pe

solucionar, que afecten la seguretat i que no han suposat un obstacle p �et��ARS
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l'Ajuntament l'obrís al poble.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment el Grup municipal del PP de

Puigpunyent i Galilea proposa al Ple l'aprovació de la següent

MOCiÓ:

Que s'acordi pel Ple municipal obrir l'accés dels vehicles i trafic rodat tel que el

projecte aprovat i executat contempla, es a dir, des del camí de la Vela cap al carrer

Major i d'aquesta manera els veïnats de la zona que veuen pejudicats els seus

interessos puguin recuperar el seu dret de pas per la via pública tal que estava previst
al projecte."

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

En aquest sentit, la Policia Local ha emès un informe que diu així:

"Amb motiu de les obres fetes a la plaça i l'ampliació de dita, ens trobem que I'enllaç:..--=:::::::::::--...._
del c/Major al ctsa Vela, travessa la nova plaça, tallant en dos parts aquesta, una p �1' 'ú!i- p
que dona accés a l'ajuntament, casa de cultura i biblioteca, i per altre que es la � �
ampliada la zona de jocs infantils, en aquests moments i des que es va finalitzar I ra

- �
s'ha tingut aquest enllaç tancat a petició de la Policia Local. § �
Els motius d'aquesta petició han estat per una part el perill que pot c !;i

,
'y_�
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principalment per els infants i tota persona que vulgui travessar d'una part a l'altre ja
que no hi ha cap tipus d'element que pugui diferenciar i controlar el pas de la gent,
motivat per el material (empedrat) amb el que ha estat feta la plaça i aquest enllaç i
sense cap tipus de canvi de nivell o diferenciat per una voravia. I per altre part, aquest
enllaç tancat no causa cap tipus d'alteració al tràfic rodat ja que la distància que ha
de recórrer qualsevol vehicle són de 350m. per anar de l'entrada d'aquest enllaç a la

sortida, fent el recorregut de ciSa Vela, c/ camp franc i travessia. Aquest recorregut
com ja s'ha dit només afecta al transit rodat, que vindria del cisa Vela, direcció

Esporles-Palma, per entrar dins el nucli urbà, ja que dins el nucli urbà l'accés a la sortida
de l'enllaç es fa sortint pel c/Beltrana.

Per lo que la Policia Local d'aquest municipi recomana col tocor elements retràctils per
tenir l'enllaç tancat apropiadament i en cas de necessitat poder obrir-lo."

Per això, el Sr. Batie conclou que és per aquests motius que a dia d'avui està tancat el
tràfic rodat en el tram esmentat.

El portaveu socialista, Sr. Toni Marí manifesta que la postura del seu grup també és tenir
en consideració la opinió popular. i que el camí no està tancat, si no únicament tancat
al trànsit rodat.

El Sr. Batie afegeix que a l'ajuntament no s'ha rebut cap escrit en el que es fes constar
el malestar dels veïnats i la seva opinió és que l'interès general serà el que prevaldrà a

I' hora de determinar el caràcter del camí.

El regidor del PP, Sr. Jose Frias diu que per motius personals no va poder assistir a la
reunió dels veïnats, però que QI seu parer aquestes reunions no són representatives del
sentit majoritari del poble.
I a més demana si es de er-minarà UR

consideració els resultats de l'enqtJesra.

El Sr. Batie contesta que el resultat serà primordial a l'hora de decidir sobre els punts
sobre els quals es demanarà l'opinió de la gent i que les decisions de l'equip de govern
aniran en el sentit de la majoria

1:1 portaveu del grup municipal PP Sr. Antonio Deudero reconeix que la competència
d'obrir o no els carrer és competència municipal i si s'ha de prendre la decisió de tenir-
ho tancat ho pot fer. També està d'acord en acceptar la voluntat popular a I'hor ).-::::::=::::::::-.....

d'adoptar determinades decisions a continuació demana llegir l'informe de la po· �'T
local i un cop ho ha fet diu que els agents ho han realitzat en data d'avui mat el
camí du tancat al trànsit des del moment de la recepció de les obres.
A més manifesta que el Ple ja representa als veïns del poble i a I' hora de convo

reunió s'ha de fer amb les degudes garanties que tothom s'assabenta d'a
convocatòria, mitjançant un requeriment personal a cada veïnat.
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Tal com preveia el projecte, el que s'hauria d'haver fet era obrir el camí i si un informe
raonàt de la policia recomanés el seu tancament, considerant que existeix un perill,
llavors mitjançant un acord s'ordena el seu tancament.

El Sr. Batie contesta que, malgrat l'informe escrit està fet avui, la opinió i informe verbal
dels agents es va donar a batlia en un primer moment i abans de fer l'acte de

recepció de l'obra.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí vol fer constar que els informes dels agents de la

policia estan degudaments raonats i els seus coneixements s'han de tenir en
consideració a l'hora de prendre un decisió.

El portaveu popular manifesta que aquest recull d'opinions va en contre dels seus drets

ja que, degut a la seva absència del municipi, no podrà exercir la seva opinió i per
això s'han de cercar alternatives per facilitar 1.0 participació de tothom.

El Sr. Batie proposa aprovar la urgència i tractar la renúncia a l'acta de regidora de la
Sra. Caterina Verger Andreu, els motius de la urgència venen deterrninojs pel treball

que realitza com a activitat privada i que en aquests moments fa que no es pugui
dedicar plenament a les seves tasques com a regidora.

la urgència és aprovada per unanimitat i a continuació es passa a tractar aquest
punt.

El Sr. Batie dona compte de l'escrit presentat per la regidora del P.S.O.E. Sra. C ..

Verger Andreu, que diu literalment així: ���
��

�ESCRIT DE RENUNCIA DE REGIDORA

"Jo, Caterina Verger Andreu, amb DNI 43.1 04.800V, comunico el següents f
de l'article 182 de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral g
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EXPOSA

Que en data 22 de maig de 2011 es van celebrar les eleccions municipals a les que
acudia formant part del PSOE.

Que aquest partit va obtenir 3 regidors.

Que va prendre possessió del càrrec dia 11 de juny de 2011, després de complir les

obligacions impostes per la llei 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General.

Que per motius personals vull deixar el lloc que ocupava a I' Ajuntament de

Puigpunyent.

Per tot I' exposat,

SOL·LlCITO

PRIMER.- Prendre en consldíerocló la renúncia al càrrec de regidora de I' Ajuntament
de Puigpunyent de la Sra. <£aterin<Sl Verger Andre.

El Sr. Antoni Oeudero també li dona les gràcies per la seva dedicació i afegeix que la
iniciativa que ha de tenir una persona a l'hora de començar una octivltot política és
molt grossa i la militància política significa una gran càrrega personal.

El portaveu socialista Sr. Toni Marí afegeix que li sap greu la seva renúncia i li agraeix la
tosco que ha realitzat.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova la mateixa per unanimitat.

7è.- PRECS I PREGUNTES.

El portaveu del PSOE Sr. Toni Marí exposa que quan es parla de temes d

lingüística el partit socialista no vol entrar en debats personals i no usaran m

del catalanització ni espanyolització com a enfrontament, la seva postura
llengua no ha suposar mai un enfrontament.
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La p-ortaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell contesta en els Plens ha
d'existir un ambient d'harmonia, però no es pot limitar el dret de cada persona en

expressar-se.

La regidora del PSOE, Sra. Isabel Martin afegeix que ella defensa la normalització
lingüística i també es sent espanyola.

El Batie acaba dient que el Ple representa els sentiments del poble mitjançant els tres
partits que seuen a aquesta taula, tres partits amb tres sentiments i sensibilitats distintes i
diferents i les expressions, sense falta al respecte de ningú, s'han de poder fer
lliurement i públicament

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22:15
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi el Secretari Interventor en
funcions de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

n funcions,

ACTA PLE ORDINARI 31/1/2012 21



0388450 I

GOVERN D LES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I VUIT DE FEBRER DE DOS MIL DOTZE.

Núm. de la Sessió: 3
Dia: 28 de febrer de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 23 hores i 00 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La secretària intervent0ra-:-tristina Pou Boscn.

ORDRE DEL DIA: � r-..--_.........._..............

1r.- APROVACiÓ DE LES ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIO}JS CELEBRADES EN DATES 25
D'OCTUBRE I 27 DE DESEMBRE DE 2011 110 I 31 DE GENER DE 2012.

DELS

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA L'EQUIP DE GOVERN EN RELACiÓ A LA RENUNCIA DE DIETES.

4.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE PU'IGPUNYENT
GALILEA EN RELACiÓ AL CÀNON DE SANEJAMENT D'AIGÜES.

5è.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT
GALILEA EN RELACiÓ A LA TAXA PEL TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

7,14,21 128 DE NOVEMBRE 2011
5,12 I 19 DE DESEMBRE DE 2011

9,23 I 30 DE GENER DE 2012
6 DE FEBRER

DECRETS DE BATLIA DES DE 434/2011 FINS 037/2012 I DES DE 038/2012 A 097/2012.

9è.- TORN D'URGÈNCIA

10è.- PRECS I PREGUNTES.

1. PREGUNTA QUE FORMULA PER ESCRIT EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ ALS
PROBLEMES AMB LES ANTENES REPETIDORES.

2. PREGUNTA QUE FORMULA PER ESCRIT EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ A AL COST
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES.

/'

1r.- APROVACiÓ DE LES ¡6.CTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 25
D'OCTUBRE I 27 DE DESEMBRE DE 2011 110131 DE GENER DE 2012.

ORDRE DEL DIA:

- pel que fa a l'acta de dio 2S d'octubre en e precs i preguntes es va

renunciar al cobrament de la sessió extraordinària GJe dia 25 d'octubre relativa a

l'elecció dels membres de le meses eléctorojs'

- pel que fa a I' acta de dia 1 O� 9�iÓ a la proposta de presentació
d'al·legacions a la modificació de la Llei de Funció Pública, en el punt on diu "El Sr.
Antonio Deudero afegeix, en relació a la notícia que el Sr. Batie mostra de la premsa
relativa a que hi ha ajuntaments en que el PP ha presentat al·legacions a

I' Avantprojecte, que, no obstant hi ha un sector dins el partit que no s'adhereixi a

I' Avantprojecte, en aquest cas concret de la premsa es tracta de temes i
circumstàncies internes del partit.", s'hauria d'afegir: "I aquest sector havia participat
en la redacció del programa electoral."

- pel que fa a l'acta de dia 31 de gener diu que en lloc de Sr. Antoni hauria de dir Sr.
Antonio i en el punt on el Sr. Antonio Deudero diu que "la competència d'obrir o no els
carrer és competència municipal" ha de dir "és competència del Ple i com qu �=�...._

havia passat pel Ple no hi havia circumstàncies per tenir-lo tancat". ��
f...,'?-

Seguidament el Sr. Batie vol fer les següents observacions en relació a I' acta
de gener:
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En la moció sobra baixada de l'IBI hi ha un error ja que on diu PSEO ha de dir
-

PSOE.

Una vegada fetes les observacions anteriors, els membres presents i de dret aproven
per unanimitat les actes de les sessions celebrades en dates 25 d'octubre, 27 de
desembre, 10 i 31 de gener de 2012.

2n.- APROVACiÓ DE LA CERTIFICACiÓ NÚM. 12 DE LES OBRES DE REHABILITACiÓ I
MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT PER IMPORT DE 65.516,68€.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Vist que per part de la direcció facultativa de les obres de Rehabilitació i millora del
centre urbà de Puigpunyent es va presentar la certificació núm. 12 corresponent a les
esmentades obres per import de 65.516,68 €, que correspon amb l'import de la factura
núm. 693/12/0002 de data 31 de gener de 2012 presentada per la UTE PUIGPUNYENT en

relació a les obres esmentades.

?
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 1 L e les obres de Rehabilitació i millora del
centre urbà de Puigpunye t. per import de 65.516,68€ i reconèixer l'obliqocióen favor
de la UTE PUIGPUNYEDJT r:¿el ateix import en cóncepte de certificació núm.12 de les
obres de Rehabilitació i millora del centre urbò de Puigpl!Jn�ent.
SEGON.- Ordenar el pagament de l'esmentada factura per l'import esmentat.

de les

QUART.- Donar compte

d�
lesent ocord al

d.eQo(.�nt
de comptabilitat pel seu

coneixement i efectes. -\.J
� ?;::J;;?En el debat posterior el regidor ael gFUQ mUrolicipal PP, Sr. Antonio Deudero diu que

com han fet fins ara amb aquest assumpte s'abstindran en la votació.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada amb 6 vots a favor (3 grup Independents i
3 PSOE) i 3 abstencions (grup PP).

3r.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ A LA REVISiÓ DELS
VALORS CADASTRALS.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero comença dient que llegirà la moció en nfX<.11O>J111"t

per tal de que en el Ple hi hagi representació de les dues llengües oficials de I

El text de la moció és el següent:

"ANTONIO DEUDERO MAYANS, Concejal electo y Portavoz del Grupo Muni
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Partido Popular en PUIGPUNYENT, según tengo debidamente acreditado, ante el ante
el Ayuntamiento comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que interesa al derecho del grupo municipal del Partido Popular presentar la
siguiente

MOCiÓN

La revisión de los valores catastrales, llevada a cabo en los años 2.006 y 2.007
en plena euforia urbanística, ha tenido como consecuencia que dichos valores se

hayan incrementado de forma desorbitada para los vecinos con propiedades en el
municipio.

Ese valor es muy importante pues es el que se toma como referencia para
aplicar el coeficiente en vigor y calcular el importe dellmpuesto de Bienes Inmuebles a

liquidar por los vecinos en el Ayuntamiento, por la que resulta vital actualmente que el
mismo sea ajustado.

Sin perjuicio de IG anterior se hace imprescindible que el Pleno del Consistorio
acuerde instar al Equip de Govern y al alcolde a fin de gue procedan, no sólo a la
revisión a la baja de\coeficiente ¡:J.rometida em campafi,o/electoral, sino también a

instar formalmente afilte el CC!Jtastro la petición de revisióm de los valores catastrales
para ajustarlos a la situación actual, que dista muy, mucho de ser la que teníamos en

los años 2.006 y siguientes, pues se constata que se trata de unas valoraciones
desorbitadas, inc/usa ante 10 c:ircunstancia de que el v lor catastral no puede superar
el valor demercado. -Lv

Por todo /0 anterior SQJJlet�ue;)-J
UNICO.- Se acuerde instar al Equip de Govern y al alcalde a fin de que

procedan a solicitar formalmente ante el Catastro la revisión de los valores catastrales
para ajustarlos a la situación actual, que dista muy mucho de ser la que teníamos en

los años 2.006 y siguientes, pues se constata que se trata de unas valoraciones
desorbitadas, inc/usa ante la circunstancia de que el valor catastral no puede superar
el valor de mercado"

El regjdor Sr. Antonio Deudero segueix dient que en el Ple anterior ja se va explicar per
part del Batie que hi havia gestions fetes en aquest sentit amb el Cadastre. Volem que
aquestes gestions estiguin avalades pel Ple de la Corporació. �T DIl�� p
El Sr. Batie diu que ell parlarà en català perquè és la llengua oficial de les III óle r %els assistents ho entendran millor i jo m' explicaré millor. S �

<"

�
�.�

El Batie fa referència a les manifestacions fetes en el Ple de dia 31 de gener
com pels regidors Sr. Toni Marí i Sra. Margalida Morell.
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El Batie segueix dient que la moció torna insistir amb la baixada del coeficient de l'IBI

quan se sap ben be que no es pot dur a terme com a conseqüència de l'entrada en

vigor del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria

pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, tal i com es va

explicar en el Pie anterior.

El Ple de la Corporació estarà informat en tot moment de la proposta quan estigui ben
perfilada, atès que arrel de la reunió mantinguda amb el Gerent del Cadastre, s'ha de
perfilar be la tramitació que s'ha de seguir per tal d'elaborar una bona proposta que
repercuteixi de manera beneficiosa en els ciutadans.

El portaveu del grup municipal PSOE, Sr. Toni Marí diu que tots estam d'acord amb que
els ciutadans han de pagar menys. I proposa retirar la moció i en tenir una proposta
feta, fer una moció conjunta. No ens hem d'instar a noltros mateixos ja els objectius són
comuns i s'ha de fer una feina conjunta.

�

El portaveu del grup PP diu que és una competència del Ple i que es tracta d'un tema
imprescindible i volen que des del Cadastre sàpiguen que pensa el Ple. La finalitat és
que el Batie des del pr,imer momer'lt, ern I�s reunions om el Cadastre, estigui recolzat
pel Ple.

El portaveu del grup PP, Sr. Antonio Deudero diu que l'explicació de la regidora Sra.

Margalida Morell si que l'ha convençut i que retiraran la moció vistes les explicacions.

El Sr. Batie diu al portaveu del grup PP que li sap greu que no l'entengui, o que no li

expliqui millor. �::::=:::;:::::�

Després del debat, la moció és retirada.

2.- MOCiÓ QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ HABILITAR DI
PER TAL DE CONSULTAR LA SITUACiÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT.
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El portaveu del grup municipal pp, Sr. Antonio Deudero procedeix a la lectura de la
moció:

"ANTONIO DEUDERO MAYANS, Concejal electo y Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular en PUIGPUNYENT, según tengo debidamente acreditado, ante el ante
el Ayuntamiento comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que interesa al derecho del grupo municipal del Partido Popular presentar la
siguiente

MOCIÓN

Que por el Partido Popular se han presentado sendas madones ante el Pleno
interesando se acordara la realización de auditoría económica con la que poder
conocer el estado real de las cuentas municipales.

Que dicha auditoría se nos está negando COfi! el lacónico contra-argumento
de que "podemos ver los cueiittis cuando queramos", afirmación que se realiza desde
el desconocimiento de la que se lleva entre manos pues es evidente que quien así to
manifiesta no sabe a tto quiere saber en qué consiste ulila auditoría. Tal es la dificultad
de estos temas que el propio Equipo de Gol:5ierno, con Sl::l alcalde a la cabeza, hace
más de nueve meses que dirige en ayuntamiento y todm4a no han podido a no ha
sido capaz de presentar;: el wesupuesto para este año '2.012.

v

Que para llevar a cabo esta tarea se hace necesario contar con la presencia
de la Secretaria-Interventora y de la persona, ó personas, que con ella realicen las
tareas diarias de la contabilidad, a fin de que nos puedan ir facilitando yexplicando
los documentos.

Por todo to anterior sometemos al Pleno que:

UN/CO.- Se acuerde habilitar días y horas EN HORARIO DE
Secretaria-Interventora y de la persona, ó personas, que con ella realicen I
diarias de la contabilidad, a fin de que nos puedan ir facilitando y expli
documentos con los que poder consultar el detalle de la situación econ

Ayuntamiento, concretamente de los años 2.011, 2.010, 2.009, 2.008 Y 2.007
orden".
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El Sr. Batie respon que ja s'han donat en altres ocasions suficients motius i arguments
per n-o votar a favor de l'auditoria, per la qual cosa, creu que no és necessari tornar a

entrar una altre pic amb aquest tema.

Pel que fa a la referència a la falta d' aprovació del Pressupost per a l' any 2012, el Sr.
Batie exposa que, malgrat el Pressupost podria estar aprovat, hi ha J 7 ajuntaments dels
52 que hi ha a Mallorca que a dia d'avui tenen el Pressupost aprovat i molts d'ells no

estan governats pel PP.
A més, són els primers que elaborats pels Independents i ho volem fer el millor possible.
Més val millor i tard que malament i aviat.
Està previst que es convoqui in Ple per dia 20 de març per aprovar el Pressupost 2012.

Votar aquesta moció no té sentit ja que està clar que com a regidors podeu venir en

qualsevol moment a consultar les dades que volgueu. Basta que quedeu amb la
Secretària-Interventora.

-

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu, en relació al Pressupost,
que el que s'intenta pressuposts acurats, amb indicació de la
despesa real de 2011 .

El portaveu del grup PSOE, Sf. Toni Marí diu que sou regidors com noltros (els de l'equip
de govern) i noltros ja tenim pfoplernes de reunió amb els tècnics per motius de volum
de feina. Mai s'ha denegat cap tipus de documentació per part dels serveis tècnics.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero contesta que es podria fer recuperant hores.

La portaveu del grup Independents contesta que no es pot modificar l'horari habitual
ja que la feina del dia a dia ha de sortir. És un tema de càrrega de feina. I segueix
dient que no hi ha cap problema en consultar documentació amb la Secretària
Interventora, sempre que sigui en horari de feina.

El Sr. Batie diu que ja s'ha posat al vostre abast la documentació i les persones en altres
ocasions i no heu vengut a consultar-ho. Basta quedar d'acord amb la Secretària
Interventora en horari laboral.

Segueix dient que no sap si lo que interessa saber al PP són els comptes o que l'e I NT DJ?
de govern voti en contra de la moció. ',,� A

�
El portaveu del grup PP, Sr. Antonio Deudero diu que retiren de la moció que �bili·
en horari d'horabaixa.
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El portaveu del grup PSOE, Sr. Toni Marí diu que votaran en contra perquè el seu grup
no està a favor amb l'exposició de motius de la moció. Poden venir en voler com a

regidors.

La regidora del PSOE diu que podria votar a favor si poden dir-li que han demanat
hora per consultar els documents i se'ls hi ha negat.

El Sr. Batie diu que s'abstindran ja que no comparteixen l'argumentació i creuen que
no és necessària aquesta moció ja que s'ha posat a lovostro disposició a la Secretària
Interventora en altres ocasions.

Es procedeix a la votació de la moció amb el canvi de on diu en horari d'horabaixa ha
de dir horari laboral.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per 3 vots a favor dels regidors del PP, 3
abstencions dels regidors Independents i 2 vots en contra dels regidors del PSOE.

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA L'EQUIP DE GOVERN EN RELACiÓ A LA RENUNCIA DE DIETES.

Atès que la situació eoonòmica actual de totes les atiministracions públiques passa
per moments de vertaderes difh!wltats< i es fa necessària una política d'estalvi i
d'austeritat

Atès que l'Ajuntament de P'4jgpunyenf, tenint en compte aquestes circumstàncies
especials, ja va acordar en sessió plenària extraordir'lOria de dia lOde gener de 2012

f

a proposta del Batie la rep¡(Jnci , p'er parli de tet» els regidors i regidores i el Batie, al
cobrament de les dietes ¡:De�ència a les sessions F'?/enàries extraordinàries

Per tot això, l'equip de govern proposa a/�tJe l'Ajuntament de Puigpunyent que
s'adopti el següent

ACORD

Instar a que els regidors que formen part d'aquest consistori i que pels seus càrrecs

polítics percebin un sou d'una altra administració a empresa pública, ja sigui de
l'Estat Espanyol, del Govern de la Comunitat Autònoma a del Consell de Mallorca,
renuncùh a les dietes per assistència a comissions informatives i/o a sessions plenàries
ordinàries de l'Ajuntament de Puigpunyent".
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El Sr. Batie respon que si que s'ha presentat fora de termini però la del PP del darrer
Ple també i es va acceptar i incloure dins l'ordre del dia. Així mateix, totes les mocions
han d'anar signades i les del PP molts de pics no hi estan. La moció no ha estat
informada per la Secretària Interventora perquè no és necessari.

El portaveu del grup PSOE, Sr. Toni Marí vol fer constar que els regidors no cobren
dietes des de setembre de 2011 ja que com que no se paga als proveïdors, tampoc
cobren els regidors

Seguidament, el portaveu del PP exposa els arguments legals i jurisprudencials en
relació a la moció presentada.
"El règim retributiu dels regidors ve determinat a l'article 75 de la Llei de bases de
règim local.

5. Les coipèroèions ocals consignara en els seus pressuposts les
retribucions, lndernnitzeclons i assistències que fan r.eferència els quatre apartats
anteriors, dins els límits que, amb coròcter general s'estableixin. en el seu cas. Hauran
de publicar-se integroment en el BtJtlletí �ficial de la Pr<D:v'íncia i en el tauló d'anuncis
de la Corporació els acords plenaris referents a retríbucíons dels càrrecs amb
dedicació exclusiva i pmcial i règim de Gledicació d'aques�tlarrers, indemnitzacions i
assistències, així com els acords del President de la Corporació determinant els
membres de la mateixa que realitzen les seves funcrons en règim de dedicació
exclusiva o parcial.

El règim de retribucions serà el que expressament aprovi el Ple de la Corporació,
poguent dictar regles aclaratòries que desenvolupin i completin el model, però no
alterant ni contradir-lo, doncs, la potestat reglamentària de les Corporacions Locals
per remunerar als seus membres no pot entendrer-se com absoluta, sinó limitada per
les normes jurídiques de caràcter general.
Atès que la conducta exigible dels membres de la Corporació, tant dels que formen
part de l' equip de govern municipal, com els demés, és la diligència extrema en
l'estudi dels assumptes examinats pels òrgans colleqiots. l'assignació de diferents
quantitats com a dietes per l'assistència als òrgans colleqiots és contrària a Dret per
anar en contra de l'article 13.6 del Reglament d'organització, funcionament i

' .

jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per Reial decret 2568/1986, �!1ltJè D�novembre. Així ho recorda de manera reiterada la jurisprudència, de I �tals� -o
exemple les SSTS de 1 de desembre de 1995 i 20 de desembre de 1999. . f2 / �'-n %Partint d'aquesta premissa, el Ple no pot alterar el model recollit a I 1ei:

. rr ¿quantitats diferents en concepte d'assistència entre els diferents re ors, (-<.� "f.(!'. 0
. '1f¡S - ��

30
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aquesta, entre d'altres finalitats, precisament la llaguna que va completar la inclusió
de kr figura de la dedicació parcial en la modificació de 1999.

A més, no se pot obviar que entre els principis bàsics dels drets econòmics dels
regidors d'aplicació, està la igualtat de tracte, per la qual cosa, disposar la no

assignació de quantitat alguna en concepte de dieta per qualque regidor, en

detriment per altres, és senzillament arbitrari i contrari a dret.

Així, la presentació d'una moció plantejant que un o varis regidors no rebin quantitat
alguna en concepte d'assistència resulta clarament discriminatori, és senzillament
arbitrari i contrari a dret per anar en contra de l'article 13.6 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (STS, Sala de lo Contenciós-administratiu
de 13 de desembre de 2000 i SSTS de 1 de desembre de 1995 i de 2Q de desembre de
1999, entre d'altres)"

La portaveu del grup Indepen_dents, Src. MQ�ida Morell diu que, creuen que el fet
de que un regidor pugui renunciar a �el8re les �ves dietes no és una il ·Iegalitat ni
suposa cap desigualtat.

El Sr. Batie diu que atès que la Secretària Interventora no ha informat, s'ajorna la
moció per una propera sessió amb un informe de la Secretària Interventora.

4.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I
GALILEA EN RELACiÓ AL CÀNON DE SANEJAMENT D'AIGÜES.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell procedeix a la lectura de
la següent moció;

"Moció: Cànon de sanejament d'aigües

Els grup municipal Independents de Puigpunyent Galilea presenta
consideració del Ple la següent
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El Decret Llei 6/201 I, de 2 de desembre, de Mesures Tributàries Urgents, que
modifica la Llei 9/1991 reguladora del cànon de sanejament d'aigües, resulta
molt perjudicial als interessos del nostre municipi, sobretot per l'obligació
d'ingressar el 100% del cànon transferit i per la supressió del premi de recaptaCió.
En concret, l'obligació d'ingressar el 100% de l'import facturat del cànon significa
que necessàriament s'hauran d'avançar al Govern de les II/es Balears quantitats
no recaptades del cànon de sanejament. Aquesta mesura és injusta, i incideix
negativament en la complicada situació financera de les corporacions locals. A
més, el fet d'haver de presentar la dec/oració liquidació resum anyal abans del
28 de febrer significa que en aquesta data difícilment s'hauran pogut determinar
quins són els saldos de cobrament dubtós i, per tant, l'ajuntament de
Puigpunyent també haurà d'assumir el seu pagament.
Per altra bando, la supressió del premi de recaptació representa que
l'ajuntament de PuigRunyen 'éleixarà â'ingressar uns 3.400 euros anuals per la
gestió i la recaptació âe! �àfl€ln. És més, EiOf1€1t qU€? l'ajf:Jnt@ment de Puigpunyent
té un conveni de recaptació CIe tributs omô I'ATIB pel qual paga el 3% de la
quantia cobrada, resulta que l'ajuntament de Puigpunyent acabarà pagant per
recaptar el cànon per al Gov.ern ® les Illes Balears. Per tot 0ixò, el Ple adopta els
següent

ACORD

El portaveu del grup PP, Sr. Antonio Oeudero diu que votaron en contra de la moció
atès que el decret de MeslJres tributòries urgents estableix clarament el procediment
de recaptació del cànon.

......_
Aquest procediment inclou sa p0ssibilit_ot que a la declaració del resum anual es

puguin incloure els imports corresponents als saldos de cobrament dubtós.
Amb una bona I eficaç gestió administrativa de l'ajuntament això no comporta cap
inconvenient per al municipi.
En relació al pagament del3% del conveni de recaptació de tributs amb l'AlIB, dir que
això ja estava establert, que no implica res de nou, ni té relació amb la aprovació del
decret de mesures esmentat.
Per últim, entenem que la supressió del premi de recaptació del cànon es fa en
consonància amb les politiques d'estalvi i austeritat del Govern, i que aquests doblers
es destinarà a altres conceptes que sempre revertiran en els ciutadans d'aquest
municipi. i de Balears en general, llevat que sigui per una altre banda.

El portaveu del grup PSOE diu que votaran a favor, a la vista de la situació econòmi
actual.

La portaveu del grup Independents diu que aquest cànon són uns doblers
l' Ajuntament ha de recaptar per passar a la CAlB i el premi és per compensar la tosc
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Si aquest premi se deixa de cobrar, I' Ajuntament fa feina gratuïta per una altra
Administració.

El Sr. Batie afegeix que sinó que recapti la CAlB.

Finalment, el portaveu del PP vol fer constar que també estava presentada fora de
termini.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per 5 vots a favor (Independents i PSOE) i 3
vots en contra (PP).

5è.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I
GALILEA EN RELACiÓ A LA TAXA PEL TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA

La portaveu del grup Independents procedeix a la lectura de la sequent moció:
"

Moció: Taxa pel tractament de residus urbans de Mallorca

MOCiÓ

La Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de
2008, sobre els residus, transposada a l'ordenament jurídic intern espanyol a través de
la Llei 22/201 1, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, propugna el principi rector
de "qui contamina paga". El compliment d'aquest principi a l'hora de retribuir les
despeses del tractament dels residus a cada municipi implica, necessàriament, ap'.:;.lic�=�...

les tarifes en funció dels residus generats. A més, els sistemes de pagame �¡líiMEN7' .

generació de residus urbans són l'opció més justa d'assignació dels costos d ��ei i

-ò��
-

l'única capaç d'incentivar la reducció i la recollida selectiva entre la ciutada �"? � "'Ó
, {Jf;�í e

CP ......

"J7 C)
<'..._ - b
'� .(' ,

�s '" '"'�
-

..L N!:> ¡-
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Per una altra banda, la Directiva 2008/98/CE i la Llei 22/2011 estableixen una jerarquia
de re-sidus que explicita l'ordre de prioritat en la legislació i les actuacions en la política
de residus (de major a menor): prevenció en la generació, preparació per a la
reutilització, reciclatge, altres tipus de valorització i, finalment, l'eliminació dels residus.
En aquest sentit, cal remarcar que la millor manera d'incorporar la jerarquia de residus
en els sistemes de pagament és aplicar tarifes en funció dels residus generats.

Per tot això, el Ple adopta el següent

ACORD

L'ajuntament de Puigpunyent insta al Departament de Medi ambient del Consell de
Mallorca a que la taxa de tractament de residus s'apliqui en funció de la quantitat de
residus de rebuig generats per cada municipi de manera aue: es compleixin els
principis de les directrius europees i de les lleis estatals, amb la finalitat de seguir
incentivant la ciutadania perquè dugui a terme mesures de reducció, reutilització i

reciclatge de residus."

El portaveu del pp, Sr.
motius:

1.- Trobam que es uno moció d'oportunisme polític. Des de el Consell de
Mallorca encara s' esto ëstudlent amb polítics i tècniés C<Dm poder dur el cobrament
de la taxa pel 2013 i no estar acabat ale definir el sistema. No es el moment adequat
per presentar aquesta moció.

"Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda,
Sentencia de 16 Jul. 2009, rec. C-254/2008; Estableix 3 aspectes bàsics:

1.- Que la taxa es pot aplicar sobre el "residus generats" i no sobre la quantitat
de residus realment generada i lliurada per a la recollida"

2.- Que el principi de "qui contamina pagui" no impedeix que es pugui fer taxa
en funció de categories de usuaris en funció de la seva capacitat de generar residu'j.s�·::::==:::-....._
que es moduli el que ha de pagar cada categoria d'usuaris al cost global nec. �ENT b
per finançar el regim de tractament del residu. �<\ �

-e
3.- Per establir la capacitat productiva dels posseïdors dels residus pot è�

calcular en funció de la superfície dels immobles que ocupen i del seu usi' é?ll
repartir el cost entre els diferents posseïdors, ja que superfície i us dels immo �
influir directament en el import dels costos d'eliminació dels residus." 'fr.::::

- 1-��
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3.- El Consell de Mallorca, com no pot ésser d'altre manera, realitza i seguirà
realitzant campanyes actives de foment de la reducció, reciclatge, reutilització i
recuperació de residus dins l'àmbit de compliment de la Llei de Residus i de millora i
conservació de medi ambient i de I' economia de la nostra Illa, on el respecta al medi
ambient es tan important.

4.- A més Que el Consell de Mallorca establirà ajudes finalistes a partir del 2.013
destinades als ajuntaments en funció de nivells assolits de reciclatge que vagin per
poder reduir la tarifa de fems per la recollida.

Estem sorpresos pel que fa el contingut de la moció per que sabem que
l'ajuntament malgrat que obliga als veïnats a continuar amb el triatge del rebuig a les
seves cases finalment deriva el rebuig a I'incineradora. I paga el lloguer de les
compostadores que no s'estan usant!!

Per tan el nostre vot serà EN CONTRA.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que les fraccions que es

separen es duen a TIRME Rer fer el êorresponênt trôctomént. L'únic que es crema és el
rebuig. A la reunió del CIM VQ queeor elm €Ille el Coñsell de Mallorca cobraria una
taxa per incinerar. El prot5lema és que de cap manera estaríem d'acord després de tot
l'esforç que s'està fent en oquest poble en tema de reoiclatge. No estam d'acord en

pagar el mateix que un altre Qoble que no recicla. A la reunió vaig demanar a veure si
estaven disposats alhora de fer la taxa tenir en compte el volum de residus produïts al
municipi i no varen saber respondre.

El portaveu del PSOE, Sr. Téni Marí diu que
manera injusta.

, ...._---
6è.- MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNI€IPAL INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT
GALILEA EN RELACiÓ AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ I CONTRA LA REFORMA LABORAL ..

La regidora del grup municipal Independents, Sra. Marissa Pla procedeix a la lectura
de la següent moció:

"Moció: pel foment de l'ocupació; contra la reforma laboral

Els grup municipal Independents de Puigpunyent i Gali/ea presenta a la
consideració del Ple la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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El Govern de l'Estat ha aprovat una reforma laboral a través d'un Reial decret-Llei
que vo entrar en vigor el diumenge 12 de febrer amb la qual s'introdueixen mesures

de flexibilitat que deixen tots els treballadors en una situació més desprotegida i es

consenteix als empresaris la modificació unilateral de la jornada, els horari, els salaris
i el sistema de rendiment, entre altres condicions de treball. També permet sense

autorització administrativa suspendre a reduir temporalment la jornada de treball.

A més, amb aquesta reforma laboral es redueix la indemnització de 45 dies per any
amb un límit de 42 mensualitats en l'acomiadament improcedent a 33 dies amb un

límit de 24 mensualitats en tots els contractes indefinits, encara que el text de la
reforma aposta decididament per un acomiadament únic de 20 dies.

Així mateix, modifica les causes de l'acomiadament i elimina l'autorització
administrativa en els acomiadaments col·lectius, la qual cosa afectarà greument a

les possibilitats d'aconseguir acord amb indemnitzacions sooenor: als 20 dies per
any.

els

ACORDS

Segon.- L'ajuntament de Puigpunyent donarà trasllat dels acords a la presidència
del Govern de l'Estat, a la Ministra de Treball, als grups parlamentaris del Congrés, al
Parlament de les II/es Balears i als representats sindicals."

El portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero diu que votaran en contra i vol que es faci

constar el seu vot en l'acord i fa les següents argumentacions:

perjudicados por la destrucción de empleo: jóvenes, parados de larga duració
personas con cargas familiares.
1.- Se tramitará como Proyecto de Ley para garantizar el consenso de todos.
2.- Su objetivo es flexibilizar el mercado laboral para incentivar la creación de pues
de trabajo.
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3.- Se prioriza el apoyo a pymes y autónomos, principales creadores de empleo en
nuestro país (80 % de los puestos de trabajo).
4.- Se moderniza de la negociación colectiva, para que trabajadores yempresarios
trabajen unidos para que el despido sea el último recurso.
5.- Creación de un contrato indefinido para empresas con menos de 50 trabajadores.
6.- Se pone fin a la concatenación de contratos temporales más allá de 24 meses,
con efecto desde diciembre de 2.012.
7.- La formación profesional como derecho del trabajador que le acompañará
durante toda su vida laboral. El nuevo modelo de formación profesional incluirá una
"cuenta formación" asociada al número de afiliación a la Seguridad Social de cada
trabajador. Los trabajadores podrán formarse en sus propias empresas con un modelo
dual de formación.
8.- Se potencia la conciliación de la vida profesional y laboral con un contrato estable
a tiempo parcial y la incorporación por primera vez del teletrabajo. '

9.- Pone especial atención en la contratación de jóvenes, parados de larga duración
y personas con cargas familiares.
10.- Deducción de 3.000 euros a las empresas que contraten a su primer trabajador
menor de treinta años.

11.- Bonificación de I

12.-

Finalment diu que aquesta és la realitat de la reforma laboral.

El portaveu del PSOE, sr. Toni Marí diu que queda tot ben reflexat en l'exp
motius, no fa falta dir res més.
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La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que es podria discutir
punt per punt les argumentacions del PP. Segueix dient que les reformes laborals no

creen llocs de feina, mai han generat llocs de feina. Sempre en surt perjudicada una

de les parts, en aquest cas, els treballadors.

El portaveu del PP diu que no és cert que no es creen llocs de feina. Amb la reforma
del president Aznar es varen crear 4 milions de llocs de feina. Amb el PSOE i la seva

reforma hi ha hagut més atur. És necessari fer un canvi. El 80% són autònoms i petits
empresaris que hi estan d'acord.

Finalment, el Sr. Batie diu que ell és petit empresari i no hi està d'acord. No s'ha de
generalitzar.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per 5 vots a favor (Independents i PSOE) i 3
vots en contra (PP).

"MOCIÓ QUE PRESE TA E� GRlJ� MUN/OPAL SOŒIALlS'TA DE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT AMB M07iIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTBRlNiCIONAL DE LA DONA.

D'acord i a I'ampar:; del que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i

Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Mwnicip(!J1 Socialista de l'Ajuntament de
Puigpunyent, vol sotmelre (iJ consideraoió del Ple Munioi(9al10 següent MOCIÓ:

�
Commemorem el Dia Internaa:ional de les dones en Ufil moment molt complex i difícil.
La crisi global i la seva @es ió estan augmentant les desigualtats en el nostre país
mentre creix la inquietud sobre el futur; de les polítiques èJ'igualtat i el seu abast en la
vida quotidiana d'homes i t{ones. g�Un dels canvis més importants que s'fia pwEJui1 en la nostra societat en les darreres
dècades ha estat l'evolució de la situació de les dones i l'avanç en el tema de la
igualtat, un fet que ha situat Espanya en l'avantguarda europea i ha format part
fonamental de la nostra modernització com a país. Avui les dones tenen una major
presència en la vida econòmica social i política, gràcies a l'esforç individual i
col·lectiu, que ha estat compartit per la societat i acompanyat per les polítiques
desenvolupades per les diferents Administracions Públiques.

En els darrers anys hem vist avançar la legislació sobre la igualtat. Realitzacions com la
Llei de protecció integral contra la violència de gènere, la Llei per a la igualtat, la 1Je!r:::::'t=D:::::É�de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE),::s-� Pú-
integral de lluita contra la tracta d'éssers humans, etc ... han estat acom 'iwat �
d'importants avanços en drets socials plasmats en la Llei de promoció de l'au �") ¿
personal i atenció a les persones en situació de dependència i en l'impuls il z

programes i recursos d'atenció integral a les dones. Les polítiques d'atenció 'âcial"
f4

�
rendes per a combatre la pobresa han tingut com a destinatàries a les n&s, y.�
principals víctimes de l'exclusió social i l'increment de les pensions mínimes e .(sEARS
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darrers anys han millorat la qualitat de vida de moltes dones majors. A l'incrementar les
penstons mínimes, hem vist reduïda la vulnerabilitat i la pobresa dels qui compten amb
ingressos més escassos.

En definitiva, l'avanç en drets individuals i el desenvolupament de l'Estat del Benestar
han acompanyat a les dones i els homes del nostre país en el, seu projecte vital.
Malgrat les dificultats no podem permetre que aquest procés d'avanç, que és positiu
per a la societat en conjunt, pateixi retrocessos ni es paralitzi. Creiem necessari
defensar i mantenir conquestes adquirides i seguir impulsant actuacions que facin
efectiu el dret a decidir, la protecció eficaç enfront de la violència de gènere, la
igualtat en l'ocupació, la igualtat salarial, i el dret a la conciliació, en definitiva la
igualtat efectiva de dones i homes.

A més, hem de reforçar els serveis de l'Estat del Benestar, l'educació, la sanitat, els
serveis socials, les pensions, que han estat fonamentals per a millorar la vida de les
dones. No només han impulsat la seva participació social sinó que a més, han convertit
en dret de ciutadania la cura de les persones. Tradicionalment les dones s'han ocupat
en exclusiva de la cura, i ho han te� costa de les seves exoectotives i el seu

desenvolupament penlmel, social i professional.

Avui a més podem assegurar que '1?$�de/�nestor és més necessari que mai per
garantir l'efectivitat dels drets a les persones i per donar suport als qui estan en situació
de major vulnerabilitat, un espai on les dones són majoria. Per això al costat de la
garantia de drets és fonamental reforçar el dret a l'educació des dels O anys, la sanitat
pública, l'atenció a les persones en situació de dependència, els serveis de cura, en
definitiva una xarxa que faciliti la vida de les persones amb opcions i oportunitats.

que ha permès incrementar la presència d'homes i dones, aportant
potencial fonamental per al desenvolupament social, econòmic, polític
del nostre país.
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fmpufsar fa presència de fes dones en l'ocupació i el mercat de treball garantint la
igualtat en l'accés i en el salari, conscients que la igualtat és imprescindible per a
rellançar fa nostra economia, i comptant per això amb un instrument com fa Llei per a
la fgualtat. Donar suport a més a les iniciatives emprenedores de les dones.

Apostar per pofítiques que garanteixin el dret a fa concifiació de fa vida professionaf,familiar i personal d'homes i dones, amb mesures que promoguin fa flexibifitat dels
horaris d'acord a les necessitats de conciliació de les persones, o que permetin tempsdedicats a fa cura, compfementades amb recursos sociafs i educatius que apostin per
un model de serveis professionals d'acord a les necessitats de cura de persones en
situació de dependència en totes les edats.

Reconèixer i comprometre 'ns amb les iniciatives de les dones en l'àmbit rural i en el
desenvofupament focal.

Seguir treballant pels drets de les cienes. que incloguin el dret a elegir sobre tot allò que
pertoca a la salut sexual i reproductiva.

Ampliar faxarxa de serveis i de sUQor;t 12er gara.atip &f dlesenvolupament de fa llei
integral contra la violèn(¡e de gènere7'" cGmfª>r:omete;t-n0s, un cop més en la lluita
contra totes les formes d'abús, atac a la dignitaf i a fa llibertat de fes dones,
especialment el tràfic d'ésser: humam orno fins 'expfotaci4,sexuaf.
Lluitar contra la feminització de I pobr;esa i I'ex<i:lusió social donant suport a les dones
en situació de vulneral:3ilitaf, especiolment a fes dones major.s i les que són responsablesde famílies monomarel7ltals

}

• Que mantingui el dret de les dGnes a decidir sobre la seva salut sexual i
reproductiva, d'acord amb la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la IVE
fent-ho efectiu a totes les Comunitats Autònomes.
Que modifiqui el decret de mesures urgents per a la reforma laboral, om la
finalitat de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació així com les
mesures que facin possible la igualtat en l'ocupació, la incorporació de les
dones a tots els llocs de responsabilitat i la igualtat salarial, tal com estableix la
llei per a la igualtat.
Que impulsi els serveis de l'Estat del Benestar relacionats amb la cura i l'atenció
a totes les persones que ho necessitin, especialment menors, persones m· i
en situació de dependència. x.�1" DE /JQue promogui la igualtat real i efectiva en totes les polítiques púb· �s i en la c¿.societat. "

s-: �2; e::>
z

'""<

<9 .:?
.'1¿EARS . �

•

•

•
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El portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero demana un aclariment sobre que vol dir el

paràgraf "Apostar per una ciutadania compromesa amb la igualtat i el

desenvolupament d'un nou contracte social. ...

"

El Sr. Toni Marí contesta que fa referència a un nou model social, valor simbòlic del

concepte.

El portaveu del pp diu que votaries a favor si s'accepten les següents esmenes:

al paràgraf 5è: eliminar "

... Llei de salut sexual i reproductiva ...

"

eliminar el concepte de contracte social abans esmentat

en el darrer paràgraf quan parla de reclamem hauria de dir recolzem

suprimir el primer apartat del darrer paràgraf" ...que mantingui el dret a les

la reforma

7,14,21 128 DE NOVEMBRE 2011
5,12 I 19 DE DESEMBRE DE 2011
9,23 I 30 DE GENER DE 2012
6 DE FEBRER
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JGL 21/11/2011.- Demana l'import de la factura pagada a Es Joncar en concepte
de extres obres adequació entrada al poble ja que no consta a l'acta. El Batie
respon que està contemplat al decret 384/11.

JGL 5/12/2011.- Demana quines són les modificacions en relació al projecte IN
NOVA TERRA. La regidora Sra. Margalida Morell contesta que atès que es tractava
d'un conveni amb pagament anticipat i encara no s'ha fet efectiu, es va sol·licitar
una pròrroga per executar el projecte fins que no es faci efectiu l'ingrés
corresponent al Conveni.

Demana a que es refereixen els projectes d'electrificació rural de .Son Balaguer. El
Batie contesta que es tracta de dos projectes que tenen interès general i es varen

concedir.

servei per l' Ajuntament.

sobre- que versa el conveni a b la Conselleria d' Afers
Socials. El Batie respon que és sobre ajuts d'urqèncio social.

Si, es tracto d' un

38/2012.- Demana de que són les següent despeses:

Aires d' Andratx: el Batie respon que és de l'actuació de Sant Antoni 2011.
Coilma: el Batie respon que és de la neteja d'edificis.
Luque: el Batie respon que és per bosses de fems, cloro. El regidor demana si
s'ha fet un concurs i el Batie respon que no.

Jardines Nadal Gomis y Jardines Crespí: el Batie respon que és per actuacions
relacionades en tornar a plantar els arbres del solar de Ca Na Veny i
manteniment jardins escola. ��
Saguibal: per reparació d'una acera. �

s-:
Z39/2012.- Demana els conceptes de les següents factures: ::>

Adalmo: el Batie respon que es el servei de transport del Parc Verd.
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Enerpellet: el Batie respon que és per els pellets de la caldera de Biomassa de
I'escoleta.

Mundiagua(4 factures): el Batie respon que es tracta de manteniment i avaris
en temes d'aigua.
Mussoles & Amengua (2 factures): el Batie respon que són les feines de la

gestoria.
Tot Espectacle: el Batie respon que s' haurà de mirar a quin concepte
correspon.

40/2012.- Demana a quin concepte correspon la factura de Guimasa i el Batie respon
que al lloguer de les compostadores.

64/2012.- Com està el tema de la pòlissa de crèdit? el Batie respon que s'està pendent
de rebre les ofertes.

9è.- TORN D'URGÈNCIA

9è.1.- APROVACiÓ DE LA COL -lABORACIÓ AMB L' APIMA DEL COL -lEGI PÚBLIC PUIG DE
NA FÀTIMA PER REALITZACiÓ D' CTiVITATS EXTRAESC�RS.
El Sr. Batie proposa incloure el present assumpte a l'ordre del dia atès que revisant
l'acta del Ple del mes de setembre ens hem adonat que no es va adoptar l'acord

corresponent al present as-sumpte i és urgent €ldop,tar:-Io atès que les activitats
extraescolars ja s'estan realitzant des de l'inici del curs.

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Col·laborar amb I' APIMA en la realització de les activitats extraescolars,
mitjançant una aportació de 5.000€ pel curs escolar 2011-2012.

Sotmès l'assumpte a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels membres

presents.

lOè.- PRECS I PREGUNTES.

1. PREGUNTA QUE FORMULA PER ESCRIT EL GRUP MUNICIPAL PP EN
PROBLEMES AMB LES ANTENES REPETIDORES.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero procedeix a la lectura de la seg·
al Pie:
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"ANTONIO DEUDERO MAYANS, Concejal electo y Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular en PUIGPUNYENT, según tengo debidamente acreditado, ante el ante
el Ayuntamiento comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que al amparo del artículo 97 del Reglamento de las Entidades Locales interesa al
derecho del grupo municipal del Partido Popular presentar la siguiente PREGUNTA:

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Alcalde a su Equipo de Gobierno para
resolver de forma definitiva los problemas de las antenas repetidoras de televisión y la
mala señal que actualmente dan en relación a ciertos canales?"

El Sr. Batie contesta que es farà una campanya informativa indicant els canals de TDT
que es poden veure a Puigpunyent. Es posarà a l'abast de la gent un enllaç
d'instollodors autoritzats per saber els canals i els motius de la no recepció.
Així mateix s'ha d'instar al Govern de les Illes Balears que posin radiodifusors perquè els
canals que no es vegin es puguin veure. Es prepararà una moció per la propera sessió
en aquest sentit.

AL COST

"ANTONIO DEUDERO MAYANS, �oncejal electo y Pottëvoz del Grupo Municipal del
Partido Popular en PUIGPUNYENT, según tengo debidamente acreditado, ante el ante
el Ayuntamiento comparezco y, como mejQr proceda en derecho, DIGO:

Que al amparo del artículo 91 del Redr'G1mento de 1m Entidades Locales interesa al
derecho del grupo municipal ael Partido PO¡:9ular presen or 10 siguiente PREGUNTA:

¿En qué estado se encuentra la tramitación de las NNSS?

El Sr. Batie diu que se contestarà per escrit aquesta pregunta per tal de que les dades
siguin del tot certes. En aquests moments les NNSS es troben suspeses, de conformitat
amb l'Acord de la Comissió d'Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca, pendent de
subsanar les deficiències observades.
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VUIT DE MARÇ DE DOS MIL
DOTZE.

Núm. de la Sessió: 4/2012
Dia: 8 de març de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 00 minuts.
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventor� Cristiho Pou

BOSC=mJh.ORDRE DEL DIA: 1-.........-------

1 r.- RATIFICACiÓ DE LA URGE CIA DE LA SESSiÓ

2n.- PRESA DE
AJUNTAMENT.

COM A REGIDOR D'AQUEST

decisions.

Sotmesa la urgència a votació és aprovad�unanimitat.
2n.- PRESA DE POSSESSiÓ DEL SR. VICTOR DOUAT COM A REGIDOR D'AQUEST
AJUNTAMENT.

El Sr. Batie dona compte de la credencial rebuda per part de la Junta Electoral Central
en data 5 de març de 2012, per tal de procedir al nomenament del Sr. Victor Douat
Rigo com a regidor d'aquest Ajuntament, com a conseqüència de la renúncia de la
regidora Sra. Caterina Verger Andreu, acceptada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 31 de gener de 2012 i les successives renúncies anticipades del Sr.
Eliseo Torres Montgort i la Sra. Aina Maria Ramon Caldentey de dates 16 i 14 de feb�=::::::::::.-......

de 2012 respectivament. ���1' DE /J. .

. 'If [!¡%El Sr. Batie dona la paraula al Sr. Victor Douat per tal de que procedeixi a pr �tre �.� � �
, .

ejurar el seu càrrec, de conformitat amb la formula legal establerta. 2. _)" Z

Seguidament el Sr. Victor Douat diu: 4..,
¿;

tffifIIJJ ��
'4¿EARS . �
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" Jur per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l' Ajuntament de Puigpunyent, amb lleialtat al rei, i de guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'estat".

Una vegada ha pres possessió del seu càrrec, el Sr. Batie li dona la benvinguda i el nou

regidor dona les gràcies i diu que la intenció d' ocupar aquest lloc és fer feina ben feta
pel poble.

El regidor del PP, Sr. Jose Frias diu que el Sr. Victor te molta capacitat per desenvolupar
la seva tasca i mostra la seva satisfacció per ser ell qui assumeixi el lloc vacant de
regidor.

El regidor del PSOE, Sr. Toni Marí vol donar-li sort i l'enhorabona i espera poder fer una

bona feina. Així mateix, vol donar les gràcies a la Sra. Caterina Verger per formar part
del grup i per la feina feta fins ara. També vol donar les gràcies als números 5 i 6 de les
llistes per la seva renuncia anticipada ja que per les circumstàncies actuals i amb
consciència han sabut veure lo"""millor élecisió pel �rop municipal PSOE.

La regidora del PSOE, Sra. Isabel Martin
les paraules del Sr. Jase Frias.

El regidor del PP, Sr. Antonio Deudero diu que per part del seu grup també es reiteren
amb les paraules dites pel �egidor Sr. Jose IFrias.

Per acabar, el Sr. Batie vol donar compte de la signatura d'uno pòlissa de crèdit per tal
de poder fer front als pagament de les obres de I<SI ¡z>laço ge l' Ajuntament.

El Sr. Batie acaba dient que el Govern ha de fer un esforç per complir amb el seus

compromisos ja que te els deure de fer-ho atès que l' Ajuntament ha complit els seus

compromisos.
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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 DOTZE.

Núm. de la Sessió: 5/2012
Dia: 30 de març de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 25 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.

ORDRE DEL DIA:

2n.- PROPOSTA DE MODIFICACiÓ D'ESTATUTS MANCOMUNllAT DE TRAMUNTANA.

3r.- APROVACiÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI DE COLi.ABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE
MALLORCA I ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.

DEL FITXER ESSA� I INS€RIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL

6è.- APROVACiÓ DEL NOM DE L'ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL.

7è.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR EN RELACiÓ A LA
REBAIXA DE LES DIETES PER ASSISTÈNCIES A SESSIONS D'ÒRGANS DE GOVERN.

2.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS EN RELACiÓ A L'ADHESIÓ
A LA CAMPANYA MOVIMENT PRE LA LLENGUA.

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS EN RELACiÓ
DESTINACiÓ DELS DESCOMPTES ALS EMPLEATS PÚBLICS PER VAGA GENERAL.

8è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:
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20 I 27 DE FEBRER

5,12119 DE MARÇ

DECRETS DE BAlLlA DES DE 098/2011 FINS 132/2012.

9è.- TORN D'URGÈNCIA

10è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ

1 r.- APROVACiÓ DE LES ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 28
DE FEBRER I 8 DE MARÇ DE 2012.

Aquest punt és retirat de l'ordre del dia.

ANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA.-
_.4)

de la Mancomunitat de

Modificar l'article 1.- o) Amb lo fi alitat .... Puiggtl yent. Ha de dir o) Amb la finalitat
que s'expressa el capítol II es constitueix l::JflEl Mancomunitat Intermunicipal integrada
pels ajuntaments de Banyalbufar, Esporles, Estellencs, Puigpunyent.
Així mateix actualment estan incorporats com a membres de ple dret els següents
municipis: Bunyola, Deia, Escorca, Fornalutx, Sóller i Valldemosa.

Modificar l'article 2.- L'esmentada ... administració. Ha de dir: art. 2.- L'esmentada
Mancomunitat es nomenarà "MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA" i la capitalitat serà
compartida pels municipis de la següent forma: cada quatre anys es portarà
aprovació a la Junta la ubicació de la capitalitat de la Mancomunitat pels propers
quatre anys.

Aprovar que la capitalitat pels pròxims quatre anys serà Sóller.

Exposar el públic per termini d'un mes.

Informe del Consell sobre la modificació.
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-

-

Aprovació del ple de cada ajuntament integrant de la Mancomunitat, adoptat
amb el vot de majoria absoluta legaL"

El Sr. Batie, una vegada vist l'acord adoptat per la Junta de la Mancomunitat de
Tramuntana en relació a la modificació dels Estatuts, sotmet a votació del Ple de la
Corporació l'esmentada modificació, que, per prosperar, ha de ser aprovada per
majoria absoluta.

En el debat posterior, el regidor Sr. Deudero manifesta que el seu grup recolza la
decisió de la Mancomunitat i està a favor d'introduir aquestes modificacions a l'Estatut
de la Mancomunitat.

El Sr. Marí afegeix que, considerant els interessos del nostre municipi, entén que la
capitalitat hauria de continuar essent a Esporles.

El Sr. Batie manifesta que el seu grup votarà en contra degut a que avui no existeix cap
motiu objectiu i considerant quins foren els quatre pobles fundadors de la
Mancomunitat i que fins ara-Ar:¡o s'he! polititsdl I capitalitat, aquesta hauria de
continuar estant a ESQG>rles.

També manifesta el S�. Pce rà que aquests canvis comportarien una indemnització al
personal que reolltzoriò les tasques administratives i se demana qui assumiria el seu
cost.

Posada la proposta de moëlñcoció dels Estatuts de la Mancomunitat de Tramuntana a
votació es rebutjada per sis vots en centra (3 independents i 3 PSOE) i tres vots a favor
(3 regidors del Partit Rorular) <.

El Sr. Ferrà dóna compta dels principals punts d'aquest conveni i exposa que un dels
motius de l'adhesió a és que els residus de valor passaran a ser propietat de
I' Ajuntament i es podrà treure un profit amb la seva venda.

El portaveu popular contesta que la seva postura a I' hora de la votació serà
I' abstenció.

Posada la proposta a votació és aprovada per cinc vots a favor ( 3 PSOE i 2
independents) i tres abstencions dels regidors populars.

4t.- APROVACiÓ DE LA CREACiÓ DEL FITXER ESSAP I INSCRIPCiÓ AL REGISTRE G
DE PROTACCIÓ DE DADES.

La regidora Sra. Roman dóna compta de la necessitat de crear un fitxer on
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ESSAP i dirigit als usuaris dels serveis socials i que necessàriament ha d'estar donat
d'alta a l'Agència Estatal de Protecció de Dades i serà d'ús exclusiu dels serveis socials.
I per això proposa que aquest fitxer sigui aprovat pel Ple de la Corporació.

El regidor Sr. Deudero manifesta que considerant que és legalment necessari
imprescindible el seu partit votarà a favor.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el vot favorable dels vuit regidors
assistents al Ple.

5è.- APROVACiÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL PARC VERD.

El Sr. Batie exposa que considerant que la Corporació Municipal en sessió de dia 25
d'octubre de 2011 va aprovar inicialment el reglament d'ús del parc verd i vist que ha
estat publicat en el BOIB núm. 28 de dia 21 de febrer de 2012 i no s'ha rebut cap
al 'Iegació ni reclamació, es proposa la seva aprovació definitiva.

"....

TíTOL III. RÈGIM SANCIONADOR
Article I 3. Responsabilitat administrativa i règim sancionador------------------------------ 9

TITOL I OBJECTE, ÀMBIT, OBJECTIUS, DEFINICIONS, COMPETÈNCIES.

Article l. Objecte i àmbit.
Aquest reglament pretén regular el bon ús per part de la ciutadania de la insta/'/ació
definida en el present document com a Parc Verd situada al carrer de Sa Vela, S/N_�N=T�'�t DI:
Article 2. Objectius. �"?-- ..<le..I. Els objectius del present reglament són: t: Ó1. Definir els aspectes generals relacionats amb l'ús del Parc Verd i fo

....,

nta
seva utilització i bon funcionament.
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2.- Fomentar la reducció, reutilització i el reciclatge del màxim percentatge dels
residus domèstics.

3. Assolir els màxims nivells de qualitat en les fraccions dipositades, reduint al mínim
la presència de materials impropis.

4. Prevenir els abocaments incontrolats en zones rurals.

5. Millorar la gestió dels residus urbans, en compliment i en adaptació al que
s'estableix en la revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus
Urbans de Mallorca (PDSGRUM) publicada al BOIB núm. 35, de 09 de març de
2006.

Article 3. Definicions.

1. Residu: qualsevol substància a objecte que el seu posseïdor rebutgi a tengui la
intenció a la obligació de rebutjar.

2. de les

pi/es, acumulaèiors, m0bles i estris així com els resiéius i enderrocs procedents
d'obres menors de construcció i reparació dormi iliària. Tendran consideració
de residus domèstics els residus tñocedetvs de neteja de vies públiques, zones

verdes, àrees recseatives i platges,
abandonats. �'(

3. Residu Perillós: residu que presenta una a vàries €le las característiques perilloses
enumerades eQl'ajilnex 11/ de la Llei 22Y2@11, BOE 181 de 28 de Juliol, de residus i
sòls contamina1Stí dquell que pugui apro or el Govern de conformitat amb

f

l'establert en la nermativa europea a en 'els c@F)venis internacionals dels que
Espanya sigui part, així corn�/s rec��sos que els hagin contingut.

4. Gestió, Prevenció, Reutilització, Reciclatge, el que disposa l'article 3 de la Llei
22/2011, BOE 181 de 28 de Juliol, de residus i sòls contaminats.

5. Residus sanitaris, deixalles d'origen animal, fracció orgànica dels residus urbans,
envasos lleugers i Tractament el que disposa l'article 4 de l'acord del Ple del
Consell de Mallorca, d'aprovació definitiva de la Revisió del Pla Director
Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca ¡publicació del
mateix (BOIB núm. 35, de 9 de març de 2006).

6.
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7: Residus d'aparells elèctrics i electrònics, el que disposa l'article 2 del Reial
Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió
dels seus residus (BOE núm. 49, de 26 de febrer de 2005).

8. Pneumàtics fora d'ús, el que disposa l'article 2 del Reial Decret 1619/2005, de 30
de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús (BOE núm. 2 de 3 de
gener de 2006).

9. Residus voluminosos: conjunt heterogeni de residus de materials molt diversos;
amb la característica particular de tenir una mida gran i que no són recollits en
altres fraccions.

10. Parc Verd: instal·lació vigilada, equipada i condicionada amb uns requisits
adients que permet la recollida selectiva de residus d'origen domèstic,
perillosos i no perillosos, que no són objecte de recollida domiciliària, alhora que
pot actuar com a servei de su�ort per aquelles fraccions que sí disposen de

12. Usuari: dit de q&{ té d:Jret de fer servei d'una COS(iJ @ instal-lació.

Article 4. Competències municipals
1. Responsabilitza¡;-se aie l'adequació de la instal·lació i de la gestió dels residus

que s'hi dipositen, apontant els tecvtsos materials i humans necessaris a l'efecte.

2. Complir i fer complir les condioions mí imes de funcionament, de seguretat i
prevenció al P61r:.C Verd.

4. Els residus recollits són propietat de l'Ajuntament. Els objectes de valor que es

puguin trobar han de ser dipositats a l'Ajuntament

TíTOL Il. ÚS I GESTiÓ

Article 5. Usuaris

• Els serveis municipals

• Usuaris particulars: Les persones residents a Puigpunyent que disposin
identificativa.
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.- Usuaris professionals: usuaris generadors de residus que provenen d'activitats
econòmiques, industrials o comercials: comerços, oficines, tallers, indústries,
activitats agrícoles i altres empreses de serveis.

Els usuaris professionals podran aportar els residus en funció de les' especificacions de
l'ajuntament. En línies generals seran aquells que no suposen una despesa per a

l'ajuntament en qualsevol dels conceptes d'emmagatzematge, transport o
tractament: com per exemoïe RAEE, ferralla, vidre, paper, envasos, etc.
En canvi els usuaris professionals no hi podran deixar residus que suposen una despesa
per l'ajuntament i que són orientativamenf, restes de poda, voluminosos o residus
perillosos. En aquests casos els productors de residus els hauran de dur directament a
les plantes de tractament o bé contractar un gestor de residus autoritzat.

Article 6. Residus admesos i mode de presentació
Eillistat de residus acceptats pot sofrir variacions en funció de les possibilitats de gestió
de l'ajuntament. En aquest sentit cal que l'usuari presti atenció a les indicacions que es
facin a través del personal o altees canols d'informació babituals com cartells, bans, e
mails, etc.

1. Residus perillosos: ProatJètes âe neteja tòxics, dis6olV'ents químics, pintures, coles
i adhesius, vemíssos. productes tractadors de la fusta, materials bruts de
productes químics, restes de fitosanitaris, i altres pioductes químics obsolets o

caducats així C0m tots els envasos contaminats que els hagin contingut.

Cal presentar-los tapats i sense que tenguin possibilitats d'escampar-se fora dels
recipients destinats a acollir-los.

2. Residus de recollida domiciliària: Paper i cartró, envasos de vidre, envasos,
rebuig i matèri@ orgànica.

3.

amb cura dins el contervdo« de manem que no s'espenyin. La segregació de
les fraccions es determinarà en funció de les necessitats del gestor autoritzat.
S'inclouen els residus informàtics.

4. Fluorescents i altres lluminàries. S'ha de procurar no rompre-los.

5. Restes de poda. Només es permet l'entrada de 5 bosses de poda (300 litres) per
usuari i setmana.

6. Suro blanc.

7.

8.
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.- Usuaris professionals: usuaris generadors de residus que provenen d'activitats
econòmiques, industrials o comercials: comerços, oficines, tallers, indústries,
activitats agrícoles i altres empreses de serveis.

Els usuaris professionals podran aportar els residus en funció de les especificacions de
l'ajuntament. En línies generals seran aquells que no suposen una despesa per a
l'ajuntament en qualsevol dels conceptes d'emmagatzematge, transport o
tractament: com per exettuxe RAEE, ferralla, vidre, paper, envasos, etc.
En canvi els usuaris professionals no hi podran deixar residus que suposen una despesa
per l'ajuntament i que són orientativament, restes de poda, voluminosos o residus
perillosos. En aquests casos els productors de residus els hauran de dur directament a
les plantes de tractament o bé contractar un gestor de residus autoritzat.

Article 6. Residus admesos i mode de presentació
Eillistat de residus acceptats pot sofrir variacions en funció de les possibilitats de gestióde l'ajuntament. En aquest sentit cal que l'usuari presti atenció a les indicacions que es
facin a través del personal o altees canals d'informació babituals com cartells, bans, e
mails, etc.

1. Residus perillosos: Productes de neteja tòxics,_ dissolvents químics, pintures, coles

caducats així C@11"l tots els envasos cOfiltaminats que els hagin contingut.

Cal presentar-los tapats i sense que tenguin possibilitats d'escampar-se fora dels
recipients destinats a afollir-Ios2. Residus de recollida domiciliària: Paper i cartró, envasos de vidre, envasos.
rebuig i matèri(JJ� orgànica.

3.

les fraccions es determinarà en funció de les necessitats del gestor autoritzat.
S'inclouen els residus informàtics.

4. Fluorescents i altres lluminàries. S'ha de procurar no rompre-los.

5. Restes de poda. Només es permet l'entrada de 5 bosses de poda (300 litres) per
usuari i setmana.

6. Suro blanc.

7.

8. Bateries: s'emmagatzemaran dins el seu contenidor específic, procurant
es vessi ellíquid que contenen.
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9� Roba. Ha de ser roba neta, s'ha de dur en bosses i deixar dins el contenidor

corresponent.

10. Residus voluminosos: mobles i altres residus sense contenidor específic i de

grans dimensions que no caben als contenidor de rebuig. S'han de dipositar
dins la caixa corresponent.

Il. Olis minerals i vegetals: en el seu respectiu contenidor, es procurarà que no es

vessi, i que no es mesc/in els diferents tipus d'oli.

12. Amiant: està prohibit trossejar-lo. S'ha de dipositar dins la saca corresponent.

13. Piles alcalines i de botó. S'han de dipositar per separat al contenidor habilitat

pel sistema de gestió corresponent.

L'ajuntament podrà acceptar altres tipus de residus o bé prescindir d'algun d'ells en

funció de les necessitats i de les evo/(¡JCÎorls de les c:Jiferents normatives relatives als
residus.

2. residus ramaders i agrícoles i excrements d'animals.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Residus industrials i aquells procedents de generadors no autoritzats.

9. Qualsevol altre residu que es pot considerar perillós i/o inadequat pel seu

emmagatzematge al parc verd.

En general els residus s'han de presentar en les quantitats que es produeixen
habitualment en un habitatge. Si s'han emmagatzemat residus durant un temps o bé
es vol aportar una gran quantitat de material per renovació de mobiliari o mudança,
és obligatori contractar els serveis d'un gestor de residus. ---==�

Article 8. Limitacions d'accés (targeta, pes màxim, horaris)
Per entrar al parc verd s'ha de disposar de la targeta d'usuari que es pot obten
oficines municipals. És obligatori utilitzar ellector d'entrada tot i trobar accident
la porta oberta. La targeta es pròpia de cada referència cadastral, no es pot c
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persones d'una referència diferent.
L'accés al parc verd estarà limitat als vehicles, turismes i furgonetes amb un màxim de
pes autoritzat de 3.500 Kg. D'aquesta limitació queden exclosos els camions de
transport dels contenidors i altres vehicles autoritzats per l'ajuntament.
fis horaris del parc verd seran variables en funció de l'època de l'any i l'evolució de
l'afluència de visitants. fis horaris podran ser modificats amb previ avís per part de
l'ajuntament, mitjançant un ban, mail o bé als cartells del parc verd.

Article9. Extracció i manipulació de materials per a la reutilització
fis usuaris particulars podran extreure materials del parc verd per a ús propi. fis usuaris
tendran l'obligació de retornar- los a la instaHació una vegada se'ls hagi acabat la
seva vida útil.
fn cap cas es poden treure residus perillosos ni residus d'aparells etècttics i electrònics.
fn cap cas es pot treure cap tipus de residu dels compactadors.
fis usuaris professionals no podran extreure residus del parc verd sense prèvia
autorització de l'ajuntament.
No està permès manipular, desballestar o transformar residus al Parc Verd.

Article 10. Altres consideracions cap als usuaris
La visita al parc verd és �arà amo cura i baix IQ responsabilitat dels usuaris, quedant
totalment alliberat l'ajuntament de Puigpunyent de �ualsevol responsabilitat que es

pogués derivar d'una matrlipulació indeguda dels residus al ser traslladats i abocats
pels usuaris, d'una maniobra indeguèJa 'del conductor @lei vehicle, etc.
fn tot cas, els usuaris han de respectar en tot moment les normes i indicacions de
circulació dins del Pqrc verd. la limitació (je 10 velocitat, sentit de rotació dels vehicles,
lloc d'aturada, etc., i respectar i obeifi en tot moment les indicacions que els facin els
operaris de l'ajuntament.
fn cas de trobar o deixar: els contenidors plens s'ha d'avisar als operaris o bé cridar a

l'ajuntament.
No és permès obrir o tancar contenidors o accionar els sistemes de compactació dels
compactadors.
fstà totalment prohibit fumar, dins el parc verd.

estarà
vigilat amb càmeres per tal de detectar els possibles infractors de les normes

que recull aquest reglament.

Personal municipal o voluntari. Les tasques a realitzar per part del personal del
Parc Verd són les següents:

Atendre als ciutadans i resoldre els seus dubtes quant a la separació dels
residus en base a les directives tècniques de l'ajuntament.

Vetllar perquè el parc verd estigui ordenat i net.
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Article 12. Operacions de transport dels residus.
El transport dels residus serà realitzat per gestors autoritzats.
El personal del parc verd haurà de planificar i coordinar els terminis pel buidat de
contenidors i operacions de retirada dels residus recollits, per tal de mantenir les
instal·lacions i equipaments en totes les condicions aptes pel seu bon funcionament.
Les empreses gestores hauran de respondre amb prestesa i en base a les clàusules que
marquin els seus contractes per tal de no mantenir els contenidors saturats.
Les empreses transportistes hauran de lliurar els albarans al vigilant del Parc Verd i lliurar
mensualment per correu electrònic a l'ajuntament i en format compatible i
modificable un informe amb els transports fets a on hi constarà:

1. Matrícula del comió

2. Data i hora

3. Tipus de residu

4. Número êI'albarà (he ae correspondre amb l'albarà que s'ha de lliurar
obligat©riament €11'©Jâemri del oete verd(

(5. Pes

El transport dels residus es realitzarà, en tots els caws, complint les mesures de
prevenció de riscos i accidents qCJe hi escaigui i com¡:::¿lilílt la normativa específica que
pertoqui sobre transp0rt de residus sense posar en perillia salut humana ni perjudicar el
medi ambient en general.
No es sobrepassaran les capoci ats màximes dels contenidors, ni els terminis màxims•

d'emmagatzematge leg<SJlfirlent establerts, en es/S),ecial Rel Gas dels residus perillosos.

Posada la proposta d'aprovació definitiva del parc verd a votació és aprovada per
cinc vots favorables ( 3 PSOE i 2 independents) i tres abstencions dels regidors populars.

6è.- APROVACiÓ DEL NOM DE L'ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el vot favorable dels vuit r
assistents al Ple.
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7è.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR EN RELACiÓ A LA
REBAIXA DE LES DIETES PER ASSISTÈNCIES A SESSIONS D'ÒRGANS DE GOVERN.

El Sr. Deudero dóna lectura a la següent moció:

"El partit Independents de Puigpunyent va presentar al passat ple ordinari una moció
amb la finalitat que el Ple municipal instés a que els regidors que formen part d'aquest
consistori i que pels seus càrrecs polítics percebin un sou d'una altra administració o

empresa pública, ja sigui de l'Estat Espanyol, del Govern de la Comunitat Autònoma o
del Consell de Mallorca, renunciïn a les dietes per assistència a comissions informatives
i/o a sessions plenàries ordinàries de I' Ajuntament de Puigpunyent.

,

Aquesta moció estava disfressada d'una finalitat d'estalvi i d'austeritat atesa la situació
econòmica actual de totes les administracions públiques i es fet que I' Ajuntament de
Puigpunyent no està al marge d'aquestes circumstàncies adverses perquè el contingut
d'aquesta moció només es pot, oplicor al regidor que subscriu i per aquest motiu sa
realitat és que la mesura rao té Gap G<3nseqQè¡-¡cia d'estólvl r-eial perquè, com molt bé
saben i sabien els reqidors municipals del Grup Inâependents el muntant final seria d'un
estalvi de 30 euros melílsuals,menys sa retenció.

Amb l'excusa d'aquesta sol 'licitud de suposada mesero d'austeritat presentada pels
Independents el que realment es pretenia era menysprear al seu company de Ple
perquè era ben clar que la finalitat estolvicdoro es pràctieament nul to.

Que apart aquestes oprectocíons. que coneixen els regidors del Pacte de progrés
Puigpunyentí, el cert es q_ue una moció com la roctodo al passat ple es sense cap
dubta discriminatòria i pe tam va en contra del contingliJt de l'article 3.6 del Reglament
d'Organització, Funcionament y Règim Jurídic e les Entitats Locals (ROF), aprovat pel
Real Decret 2.568/1.986, �e 28 de novembre.

Que per aconseguir una finalitat r-eial Q'estalvi..-i d'austeritat, atesa la situació
econòmica actual de totes les administraciom/p001iques i es fet que I' Ajuntament de
Puigpunyent no està al marge d'a0.luestes ciF@umstàncies adverses de l'economia de
l'Estat Espanyol ni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es proposa al ple la
rebaixa a cero euros de les dietes municipals per assistència al Ple de tots els regidors
amb dret de percebre'ls. D'aquesta manera es garanteix un estalvi reial i efectiu i
també que la mesura no sigui discriminatòria d'uns regidors amb els altres.

Per tot això, l'equip de govern proposa al Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent que
s'adopti el següent:
ACORO.- Que per aconseguir una finalitat reial d'estalvi i d'austeritat atesa la situació
econòmica actual de totes les administracions públiques i es fet que l'Ajuntament d<:::>./'-::::�::::N=T:::::::::-""'_Puigpunyent no està al marge d'aquestes circumstàncies adverses de I'economi e.�" ' DI!
l'Estat Espanyol ni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es proposa al �� r ...oc.
rebaixa a cero euros de les dietes munici als er assistència al Ple amb d�

.

de / ��}�, Ô
percebre'ls .. D'aquesta manera es garanteix un estalvi reial i efectiu i també la�5*t.·�1/ ¿mesura no sigui discriminatòria d'uns regidors amb els altres. '��.!t" �

�::4ffS J.,�0
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OTRosL- Que es proposa al ple la reducció a cero euros de les dietes per assistència
a les Juntes de Govern i reducció a cero euros les assistències a les comissions
informatives.

OTROsí SEGON.- Que aquestes mesures es mantinguin fins que la situació econòmica
millori."

El Sr. Batie contesta que la moció no la presentaren els independents si no l'equip de
govern i no es tracte de menysprear a ningú, si no evitar que es produeixi una

duplicitat, malgrat es estigui en el seu dret de cobrar-ho, i així ve establert des de
l'inici de la legislatura que es va acordar que els regidors assumirien les tasques que
abans feien els membres del Consell Consultiu sense augmentar-ne les retribucions.

Un cas distint és el que ha passat amb el Govern Balear que ha vist com la justícia
deixava sense efecte la pujada dels membres del seu grup de equip de confiança.
El Sr. Marí afegeix que les formes són importants i la moció instava a evitar unes

_ despeses i en cap moment anava di[i@iJ (!] ningú i també entén que una persona que
cobra un salari com a polític hauria d'oRtar per renuncier a les dietes.

primera per

A continuació es vota l'assistència a les Juntes de Govern i Comissions informatives
que es rebutjada amb el següent resultat:

Vots en contra: cinc (3 PSOE i 2 Independents)
Vots a favor: tres dels regidors populars.

2.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS EN RELACiÓ A L'ADHESIÓ
A LA CAMPANYA MOVIMENT PER LA LLENGUA.

La regidora Sra. Pla dóna lectura a la següent moció:

"L'article 4.1 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears defineix la llengua
com a llengua pròpia i cooficial de les Illes Balears. A més, l'article 4.3 preve
institucions de les Illes Balears han de garantir l'ús normal i oficial del català.
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En desenvolupament d'aquest article s'han anat duent a terme aillarg dels anys tota
una sèrie de mesures per garantir l'ús i el coneixement del català, que tot i ser la
llengua pròpia de les Illes es troba en una situació de feblesa respecte l'altra llenguaoficial d'aquesta Comunitat Autònoma, el castellà. Dins aquestes accions té una
especial rellevància la Llei de Normalització lingüística aprovada el 29 d'abril de 1986
amb la unanimitat de tots els partits polítics de balears. Totes aquestes mesures han
permès col Iocor la llengua catalana en una" situació de normalització creixent en
quant al seu ús oficial i quotidià dins les Illes.

Aquestes mesures en favor del català es justifiquen per l'evident situació d'inferioritat
en que es trobava i es troba aquesta llengua dins el nostre entorn, especialment en
certs àmbits. Com a llengua feble necessite ser protegida per a poder situar-se en
condicions de major igualtat possible vers I' altra llengua oficial. el castellà, la força de
la qual és evident. Avui en dia aquesta situació no s'ha normalitzat, absolutament tots
els balears saben parlar i escriure en castellà, però una gran part d'aquests no ho
saben fer en català. Per això és necessori que la llengua catalana continuï essent
objecte de protecció. La llengua d'un poble és una port vital d'allò que el defineix
com a tal. de les seves arrels i cultura, si le lIengu<!l descporeix també ho farà el poble,
per tant, no ha de ser acceptada COR> actuació que pugui perjudicar una expressió
cultural tan forta com un idioma.

És per això que no es pot acceptar de cap manera l'avantprojecte de Llei de
modificació de la Llei de la Funció público. Aquesta llei clarament atempta contra la
normalització del català dins les Illes. No es pot considerar com a normalitzada una

llengua si I' Administreclo del seu territori no l'empra o si un ciutadà no té reconegut el
seu dret a ser atès pels empleats públics de casa seva ert la llengua pròpia de la
Comunitat. A més, no es pot considerar jurídicament desitjable que una Llei com la de
Normalització Lingüística, Q�rovada per unanimitat al 498o, sigui ara retallada per una
sola opció política sense comptar amb les sensibilitats de les demés opcions
ideològiques existents.

Per tot això, ha sorgit el moviment _çiutadà "Moviment per la Llengua", el qual pretén
representar a tots els ciutadans de les Ille que pensen que l'aprovació d'aquestes
mesures legislatives suposarà un gr-euge comparatiu de la situació del català vers el
castellà i provocarà una situació de marginació de llengua catalana a les Illes .. Per
evitar tot això "Moviment per la Llengua" exercirà davant el Parlament de les Illes
Balears el dret fonamental de petició reconegut a l'article 29 de la Constitució
Espanyola de 1978 i desenvolupat per la Llei Orgànica 4/2001 reguladora del dret de
Petició per demanar la retirada o derogació de l'avantprojecte de llei de modificació
de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de
les Illes Balears.

El citat article 29 de la Constitució, al seu apartat primer, estableix que "Tots �:::::::::�espanyols tindran el dret de petició individual i col·lectiva, per escrit, en la forma
.

Dl;els efectes que determini la Llei". Per tant, s'atorga als ciutadans, amb 'cte Àú
general. el dret a dirigir-se als òrgans públics per realitzar davant aquests '!!Òlsev I� Ô
sol Iicitud. Aquest dret també comporta l'obligació, per part de l'òrgan públ ue a li" " ¿estat objecte de la petició, de respondre al peticionari. ja sigui per aten Fi o

'

Z
desestimar la sol iicitud que aquest ha efectuat. El dret de petició pot ser e rcit p ,.;J

&4 �
(CARS - �
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tot ciotadà, nacional o estranger, persona física o jurídica, a més aquest exercici es

pot dur a terme individual o col·lectivament.

Això s'ha de posar en relació amb l'article 9.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,

municipal i de règim local de les Illes Balears, que estableix que "El municipi té

personalitat jurídica i, com a tal, plena capacitat d'obrar en la defensa i la gestió dels

interessos que li són propis". Per tant, un Ajuntament, com a persona jurídica que és,

pot exercir el dret de petició o signar una petició col·lectiva. En virtut d'això des de

Moviment per la Llengua es pretén ara que els Ajuntaments dels diferents pobles de

les Illes Balears s'adhereixin a aquesta campanya en defensa de la nostra Ilenguo.
Acollint d'aquesta manera el clamor popular manifestat pels ciutadans de les Illes, als

quals representen els citats Ajuntaments, en contra de les mesures legislatives en

matèria lingüística que pretén aprovar el Govern/ Parlament i a les quals fem

referència en aquest escrit.

Concretament la petició, que Moviment per la Llengua presentarà davant el

Parlament de les Illes Balears, és la següent:

Acord

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent

Declaram que hem actuat complint fots els requisits legals previstos en les citades

normes jurídiques. Per això, interoeuetr. el Parlament de les II/es Balears a donar una

resposta expressa a la nostra petició.

1- L' Ajuntament dé Puigpunyent, com a persona jurídica i en virtut del d:;r¿e�=�
atorgat per l'article 29 de la Constitució Espanyola de 1978 i per I �'T D.&
Orgànica 4/2001 reguladora del dret de Petició, s'adhereix a la ca ya A¿; .

Movi�ent per la Llengua i per fer constar.el seu suport, autoritza i d�n<? �mís � ..

_� Ó
la citada plataforma per a publicar-ho a la seva poq: web J,:� f' ¿
(www.movimentperlallengua.cat) a la secció "Qui ens dóna suport". '2. lflA;,¡ <

.�

.�0
, �
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2.: L' Ajuntament de Puigpunyent, com a persona jurídica, a través del Batie com a

representant legal del mateix, signarà la petició per a demanar la retirada o, en
el seu cas, derogació de l' Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat de les Illes Balears,
en harmonia a la campanya del moviment ciutadà "Moviment per la Llengua".

L' Ajuntament de Puigpunyent es compromet, en la mesura de les seves possibilitats, a
donar suport institucional a la plataforma "Moviment per la Llengua"

El Sr. Deudero contesta que ell també té unes arrels mallorquines i està a favor de lluitar
per una llengua pròpia i mai es posicionarà en contra de cap llengua, però pensa
que considerar un mèrit es un afegit per a la seva protecció.

Afegeix que els ciutadans a les passades eleccions votaren els portíts polítics que
volien que els representessin i uns programes. A més, l'article 1 de l'estatut
d'autonomia diu que la llengua catalana és la pròpia i cooficial i tendrà juntament
amb la castellana el caràcter d'oficial.

Segueix dient que une! vegada més, els partits polítics que varen perdre les passades
eleccions tornen a utilitzar els temes lingüístics per fer oposició quan els problemes reals
dels ciutadans a Balems són I'at�r i el deute rebut de la nefasta política econòmica
dels anteriors governan s.

Els moviments ciutada�s han de ser lliur.es d'expressar les seves reivindicacions però
sempre sense polititzacz:ió perquè amb això perden la sev.a essència. Estam a favor de
que els ciutadans expressin les seves opinions i volem que això sempre es faci
mitjançant els procediments democràtics corresponents.

Hem de recordar que f tan sols uns mesos, els ciutadans Ge les Illes Balears votaren els
partits polítics que volien els governessi d'acord amb els seus programes electorals,
això és democràcia.

Dins aquesta matèria i en relació a lo exposat al manifest, es fa referència a l'article 4.1
de l' Estatut d' Autonomia de les Illes Balears, però no es reprodueix integrament ni es
basa la seva argumentació en el que realment diu la norma.

L'esmentat manifest reprodueix parcialment l'article 4.1 i el defineix així: "la llengua
catalana com la llengua pròpia i cooficial d eles Illes Balears".
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"2. La dedicació horària, dins els programes educatius, referida a l'ensenyament de la

llengua i literatura catalanes serà en harmonia amb els plans d'estudis estatals i com a

mínim igual a la destinada a l'estudi de la llengua i literatura castellanes".

A la pràctica, això s'ha traduït en la prevalença de la llengua catalana damunt la
castellana a l'ensenyament, ja que la majoria de colleqis i instituts de les Illes Balears,
s'imparteix un percentatge molt elevat d'assignatures en llengua catalana, en

detriment, doncs, de la castellana.

A més, això ha provocat que molts nens de la nostra Comunitat xerrin el català
estàndard de Catalunya, no les modalitats lingüístiques de les Illes Balears, i a més,
desconeixen molt la llengua castellana.

El Partit Popular ha dut. a terme, única i exclusivament, modificacions en la llei de
funció pública i Llei de Normalització Lingüística, per adaptar-les a la normativa
constitucional, sense que això comporti cap atac a la llengua catalana sinó que es

tracta de facilitar I'acoés a la f�ció pú51i a de protesS!onQls que estarien interessats a

treballar-hi i que augmenfmien la E1lJalitEilt i l'efiGiència41a nostra administració.

Els ciutadans de les Illes Balears que hagin cursat aquí els seus estudis tindran

l'avantatge de que veuson com els seus coneixeme ts de català es veuran

reconeguts com a mèrit. Ja que es garanteix el coneixement de català per als
alumnes de les Illes que finalitzin els seus estudis d' Educació Secundària i Batxillerat.

Aquests dos fets ossequren que es puguin atendre els drets linguïstics de la ciutadania.
Es a dir, estirà garantit el dîét,o la lliure elecció de la llengua cooficial que es desitgi.
Entenem que els atacs a la lIen@ua catalana 00 existeixen, les alertes que es creen no

són reals, són només una estrotèglc dels partits polítics a l'oposició que amb molta
deslleialtat alarmen a la societat balear amb arguments de la fi del món. I sobre la
base de l'anterior, el nostre vot serà desfavorable.

Acaba dient que segons li han manifestat, al Col-leqi Puig de Na Fàtima es castiga als
alumnes que parlen en castellà.

El regidor Sr. Marí contesta que a molts de plens s'ha parlat de la llengua i aquest era

un tema que estava totalment superat per la societat i si el govern treu l'argument de
la majoria, que es consideri que en el municipi també hi ha una majoria de vots que::::::==�
han donat suport a un programa i demana que no es faci demagògia amb el t
de la llengua i insta al batle a que estableixi un límit de temps per que els por. us /:

ti I
. .

'\" O
argumen In es seves opinions. . E-:. SJ'>.\·. �

Z 'if\: ff c.

La regidora Sra. Isabel Martín manifesta que té dues filles que estudien en là
. J4;};¡�i �

col �egi Puig de na Fàtima i és del tot feliç amb aquest sistema d'ensenyament, ,e n'f}ri�.,..�.! �l']
té res a veure amb el de quan ella estudiava en el que unes ments feixistes cyla Y.

��EARb
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deixaven i. ella com a castellanoparlant, es compromet a aprendre el català i a més
vol deixar constància que en el col ·Iegi mai han castigat a les seves filles per xerrar en

castellà.

El Sr. Deudero també manifesta que s'ha esforçat per oprendre-hoi estimar la varietat
lingüística de les Illes.

La Sra. Pla afegeix que no entén com un govern pot anar en contra de la llengua
pròpia d'un territori

El Sr. Ferrà diu que no entén com poden fer les manifestacions que han fet. Es cert que
tenen una majoria, però en el seu programa no es parlava de modificar el reglament
de normalització lingüística i a llocs en els que governa el partit popular estan en

contra d'aquesta modificació.
'

Era un tema ja superat i que es va aprovar l'any 1986 essent president de les Illes
Balears el Sr. Gabriel Canyelles, del partit populor.

Vots en contra: tres del par� popular
Abstencions:Ol:\..Vots a favor: cinc (3 PS®6, 2 Inôepenc:lents)

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INIi>EPENDENTS EN RELACiÓ A LA
DESTINACiÓ DELS DESCOMPiTES ALS EMPLEATS PÚBLICS PER VAGA GENERAL.

El Sr. batle en nom del Grup Independents de Puigpunyent i Galilea de l'ajuntament
de Puigpunyent sotmet a la consideració del PLE la següent

MOCiÓ:

Els sindicats han convocat una va@G1 general oénfro el Real Decret-llei de 3/2012 de 10
de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Estan convocats tots els empleats públics de totes les administracions de la Comunitat
Autònoma (funcionaris, interins, contractats laborals temporals o fixos). Sens dubte, hi
haurà un seguiment de la vaga per part d'aquest col +ectlu. Així doncs, l'administració
haurà d' aplicar els descomptes legalment establerts sobre la nòmina als treballadors i
treballadores que es declarin en vaga.

Per altra banda, la crisi econòmica està perjudicant a les famílies d'una manera molt
�=::::-......

contundent. Segons dades de diverses entitats sense ànim de lucre a l'àmbit '\ DE p
serveis socials i dels propis ajuntaments, la pujada de demanda de les famílie &/'osol ·Iiciten ajudes per alimentació és cada vegada més nombrosa. Són mol, es :..:;
famílies que tenen problemes per poder cobrir les necessitats bàsiques (alime WJció, �
pagament d'habitatge, transport). ::>"'<

�
La resposta de la societat civil per manifestar la seva solidaritat �
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intentar donar resposta a aquesta necessitat, ha estat positiva, són molts els voluntaris i
voluntàries que participen en entitats sense ànim de lucre que focalitzen els seus

esforços en la distribució d'aliments.

En el pressupost del Govern de les Illes Balears de l'any 2012, no hi ha cap partida
destinada a subvencionar aquests entitats perquè puguin fer front a la compra
d'aliments bàsics per a la seva posterior distribució.

Per tot això, el Ple adopta el següent

ACORD

L'ajuntament de Puigpunyent insta el Govern de les Illes Balears i al èonsell de Mallorca
que tota la quantia econòmica que es descompti als empleats públics, amb motiu de
la vaga general, sigui destinada a subvencionar a les entitats sense ànim de lucre que
reparteixen alimentació amb l'objectiu que dlsposin de productes alimentaris bàsics
per poder distribuir-los entre les persones quèlîo r:lecessiten.

El Sr. Deudero demana urn informe de secretaria sobre la possibilitat d'efectuar un

canvi de destinació ël'l:Jn pag€lment, JCI que això si@nifica un canvi de partida
pressupostària.

8è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

20 I 27 DE FEBRER
5,12119 DE MARÇ

Aquest punt s'ajorna per un proper ple

DECRETS DE BAlLlA DES DE 098/2011 FINS 132/2012.

El portaveu popular manifesta que no ha rebut el decret 98 i demana un a

dels decrets 99, 1 03 i 1 09.

El batle contesta que se li enviarà el 98 i el
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referència al pagament d'una batucada i unes ensaïmades que es varen repartir. En
quan al decret 103 diu, el Sr. Ferrà, que és una prioritat la valoració dels llocs de feina.
Pel que respecta al decret 109, un cop estudiat es donarà la informació al Sr. Deudero.

En aquest moment s'incorporen al Ple la regidora Sra. Margalida Morell i la Secretària
Interventora Cristina Pou.

El Sr. Deudero demana si la pòlissa de crèdit del BBVA està concedida. El batle
contesta que si.

En quant al decret 130 el portaveu popular demana a que es refereix la factura
pagada a l'empresa Mundiagua, el batle contesta que es per canvi de comptadors a

usuaris particulars.

9è.- TORN D'URGÈNCIA.

9.1.- APROVACiÓ PAL AJUST PREVIST AL REIAL DECRET-LLEI4j2012.
r

EI Batie explica que com <2] corrseqùènclò EJ@I Reial decret-llei 4/2012, els Ajuntaments
han d'aprovar un Pla d'olost per tal de fer front a les despeses relacionades en la
relació certificada enviada al Ministeri d'Hisenda dia 15 de març. La urgència ve

determinada perquè aVllJi a aba el termini per aprovar. aguest Pla d' Ajust i si no s'ha
enviat abans als regidors és përquè ha duit molto feina el�borar-ho pel poc temps de
què es disposava i perquè era una tasca bastant complexa. Vol aprofitar, així mateix,
per fer constar l'esforç de la secretària interventora, l'encarregada de la comptabilitat
i la regidora d'Hisenda JDer poder treure endavant el Pla d'ajust.

El Batie continua dient que la única lectura positiva que pot fer del Pla d' Ajust és que
els proveïdors podran cobrar, jCi] que pel que fa a la resta de les determinacions
establertes al Reial decret-lIei4{-20 12 vam en contra de la independència i autonomia
financera de les entitats locals)S nourà de pagar un interès del 5% i els bancs han
comprat aquest deute a 1'1..%. Segueix die>-que si el Govern de les Illes Balears i el
Consell de Mallorca ens pequessin el deute pendent no seria necessari fer aquest pla
d'ajust ates que la quantitat pendent de pagar amb proveïdors es podria fer front amb
l'import pendent de cobrar per aquestes institucions.

Seguidament la regidora d'Hisenda, Sra. Margalida Morell explica el contingut del pla
d'ajust presentat i les mesures que s'han adoptat.

El portaveu del grup PP, Sr. Antonio Deudero vol apreciar també la tasca feta per la
secretària interventora en relació al pla d' ajust en un termini curt de temps. Poder
pagar als proveïdors és un motiu suficient per donar un vot favorable al pla d'ajust. Així
mateix es mostra d'acord amb l'apreciació feta pel Batie en relació a la compra de �'\ DE Pudeute pels bancs a 1'1 % i comparteix I'argumentari. Diu que és cert que hi ha un de � .

(O
en favor de l' Ajuntament i no s' ha fet efectiu, si bé, creu que si hi ha un deute �--.'}. "2.
600.000€ en favor de proveïdors és conseqüència d'una mala gestió. "it � z

..
A.' -<

�
'Y.

El regidor del PSOE, Sr. Toni Marí recolza les paraules del Batie i donar l'enhorabona

regidora d'Hisenda per la seva tasca i als serveis tècnics i administratius. També cr

ACTA PLE ORDINARI 30/3/2012



0388494 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

que suposa un atac a l'autonomia econòmica i financera municipal. Des de l'inici de
legislatura s'ha fet una política d'ajustaments i el pla d'ajust no suposa una minva en

els serveis socials ni culturals del poble. Finalment vol agrair al PP la confiança en el Pla
d'ajust.

La regidora d'Hisenda, Sra. Margalida Morell creu que no és una bona notícia assumir
aquesta despesa amb un interès bancari tan alt i qui hauria d'assumir la despesa és qui
te el deute amb l'Ajuntament.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents i de
dret.

lOè.- PRECS I PREGUNTES.

El portaveu del grup PP, sr. Antono Deudero vol donar compte d'un article publicat al
Diario de Mallorca i signat per Ramon Aguiló, ex-batle de Palma pel PSOE i que en un

punt diu literalment el següent:

( ... j

"Defender hasta con la viala su dignidad como ser humano es grandeza de algunos
hombres. Ponerla en peligro en UA sistema ale libertades poro conseguir objetivos es

propio de fanáticos. Manipular a los escolares políticamente es, sencillamente,
repugnante. ( l. la tormo de resolver las diferecias políticas e ideológicas en una

democracia ( l. no por la vía de la violencia de un poder <Siictatorial, ( ... j, sino a troves
del voto, debemos COIí1 enar los intentos de trastocarlo.(... Este es el nacionalismo
reaccionario( ... j. El que éfirmo que es la len§ua, su €olumna vertebral, la que tiene
derechos, no los cíucddonês que al hablan.

J

El Batie,

,.I:��Gabrie��ell
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ÇONVENlD�
COL·LABOMCIÓ ENTRE

EL CONSELL DE lVlALLORCA i
. ECOEMBALAJi!;$:ESPAÑA S.A.

rutlJ'N1l'S:

CONVENIO DE COLABOMCtÓNl
EL C(lNSEL���LÇRCAY IECOEMBALAJES ESPANA S.A,

REUNIDOS:

Palma, 2Q 'd� novembre de 2Q08.

Pet una handa. el Consell de Mallorca, ' .

. .:

r,epresentaq�. ¿fpre�Ílt acte per l'Hble. Sta. Por una parte; el èOll$êll tie �I1Qto�" ..

.• Frilnclqà-Atnlengo'}-í So¢iajl�, Presideata del. .' representadc eh el pl'esent� actQ porla, a'ble;, .'
:

Con,séltde.!vfAUòtctt
. .

: ·Sni.
.
Fi;ancÙ!¢ AtmeJigbl SQ\),�S, Presidenta

• del Consell, de MaU(wca.

Pama, 20 de noviembre de 2008.

·

Denôminada 'én endavant- ei Consell de

�1:lJllo�eá. -:'
.

.

Denominada �il ª4el�n�� :el 'COliseU <l¢
• Mallorea.

llet! @itt� b�nqa, Eeóertl.�tllajèsispaila �.A,.
. Sò�¢tát Anònima sense �faJly' de

.

ll:lçr�j Por otra paJt�, E,oo�mpal�jes E$pañ:�. $,d\;,
· d.omîeni�d�a.� Madrid, carrer. Orense, nI) 4,. .

Sooieded AnónÙlià s� ánimo :d� lUCf(l;
. ',·alt' pl��tà; jnsërlt.a �l'�gis.tte Mercantil �e: 4orn:iéUlada en 'Madrid, èâlJe Qrense, _Rd 4, �n, -

'. Mádrld, wm 12JOOde].a secQi6 8Il'delllit\tre 'pl�nta, Inscrisa en el Regi�wo M¢fc�nW· 'de
• de $óèietatis� tolt i7. fâIl n.o M�19t>844·.¡' Ma'&id; romo 12100 deja seccíón gn del Hbi,o

. : am.-!J_N:IF� �(i #8.1601790" i J'epre$etrtªrl'á al • de sQciedad,ëS', fò1i(Ú?� boja il? ·M·J9O,844 .y:.'
.

Pté$'ëñt licite pel SF; ':Melôhòr Ord6ñez
.
con, NJ.F. nO A/�160nO(), y representad» en;·

Sai�, en la seva .qualit-at de Direeror .

el presente acto por e] Sr. ÍJ.M�1ëh:ot Ôrclóiiez .

'Genei:al,
'.

Sainz" erl, Su calida_d .de Dírector GeneraL
.

Denomíaada en endavant Ee()emb�,

. 1.' Que la Llei Ùi91:' de 24 'd�abli11
<rËilYa$o� :t Resídns d'Enva$9S; 1.
m.c61pora 'il . l'ordenaÍ:nent

'

int�ro
.

la
D¡récii� '94/62!C� relativa (1;1$ envasos
J 'l'esidus' d'elwMcs,

.

establint ' lës
·

narines per à' Ja gestió. d'acilreslS. ,-.

Aqu�tfl Uel ha estat deflolivôlupadá.
pel- 'R.eíaI Decret' 782/19981 .de 3Q
d'aQrU., p�l qu-e s'aprova, el R�gtam�nt

· pd sèu' desènvolqpa.ttu�nt f Ia seva
---+-""""*�tèl"'k§¡'�'� ..

'. '.
·

252(2QQ6 s'jnçolPQrett' a 1�Qrdèmnnerit :

intern¿ els noUs �bjeCn�s; dé reciclatg,e 1
vált:>ritza�jó

.

:est�bl�tts· a lti D:irectiva

. j

Deneminada en adelante .mcoeIllb�s.

,. EXP,QNEN: .'

Que la tèy lIli !)97;
.

de 24 de' abrî], de
t ,

Envases y í'kes�d\JOS" de. Ënváses,
incorpora al - ordenamiento interno la
Dirèctiva 94/62/CE t�lativ� a lo� envases

y.residuos de envases: estableciendo ifl$'
nermas para la gestî�n de éstos. E.sta Ley

.

ha �idQ desárrollada PÒ.f el Re&l Decreto
782/t998, de 30 <lè áhrH. pOT el {j'le se'

aprueba �1 R�gla1il�ôtci, para iu desarrolle
..

.
..
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U[:{i; /IHlbie'"

M041l2/CE.
2. Que els Sistemes Integrats de Gestió

d'envasos -i residu-s d'envasos es 2.

eenfigurea com a modalitat voluntaria
a la que :poden acollir-se els agents
économies rssponsebles d� la primera -

pesada al mercatde productes envasats,

per eximir-se de I'obligàció del sistema
de diposit, devoluci6 i retomo

3. -Que la Societat Eceerabes, entita] sense

-a[à;ny de l1;lCre, s'ha cOllstitptt corn ,a

-entitat gestQra d�l Sistema Integrat de- 3.
'Gestio d'Êfi�9.s i residus d'-èUVasos;
aatoritzat & ,¡'-àmbit de - Bal�u-rs-. per
escrit de 25 de juny :de- 2008� de ta
l.)ír�cció de Qualitat Ambièntsf i
Ú:tora! de la Conselleria de Me,di
,Ambient dcl Govern - de, les Illes
Balears de dèclaraeié

_

tàcita de, '

pròdoga _

'dé· '1-; àutoi.ització
al1teri�n'ri:�t

, a.tQt,gada, eom a òq,tan
-

- - �\'Çil�:":-.i!�cortt-- ànlb,.cl- -_-�rc- "

nòrmatÎu
-

vigen!:.

4. Que el Consell de Mallorca va apri'>var;
P,((!! ,ac:Qxd d,�l.r�� de dia 6 de '&bl'¢r de. ,4. ,Que �t Consell 'd� Mallorca aprobó, POi'
2Q06, 1� rev¡�iÚ (:ie' Pla ,ffirector'de a<ttleido'de Plene de dia 6 de febrero de

Ge$tlê - -de ',"'f.estdús "munIcipals- 11mb'; - -

" W06-, ,la revisión del Plmr Director de

vigència fins l;àI1Y 4013� GestiÓn de .residues urbanos con vigencia
. hasta el año 2'0 Il.

-

'

.,.Lo •• _., , .• 0.

5., Que tret dels a:jtirttaltl\�rits de' Pahriá l
Calvià, tots els ajuntaments 'de l' iila, de' 5. Que salve los ajunta,mîento�. de Palma y

'Mallòrca {AlaitS,. Alcúdia, Algaida: Calvià, todos los í\juntallliêntos de ta isla
Andratx, A6any, Artà; Banyalbufar, de Mallòl'Ca (Alató, Alcúdia" Algaida.;

,

Binissalsm, Búger, -- au,llyola� Andr-a.tx� Ariany, Attà, Benyalbufar, ,.'
C¡iiUPllnet1 Campes, ,Capdel'eFa,_ Bin¡ssal�m:;, EUgei', 'Bunyola; Campaq�t,

. Cli}n�elk Cos:titx.;,·, D,eyà;: -: E�eoTëà; Camp0s� Capdepera, Con�ell;, ¢pstitx.
'Espó.l:�eS'... Est¢ll¢n¢.s,', ¥._etaàitx., Deyà; Bscorca, Esporles; EsteUéncs,
F():malu�f inca; U�r.et de -\t.istaiegre, Felanitx" Fornalutx, Inca, Lloret de

-

,'., Ucsèta, I.:-lubi¡ L1uc�najgr,' M�ptiC<)t, - Vi'$tàlegJ'e� _
Ll-oset�.

-

I:;tubj�' Llucmajor, ,

,�"�,",., ,'<,-,-" �,',-¡ -,,,,,-·--1\itI;ffiet:rr'�4'¡r-('Tñ'''''1{lilr�ffif-db-''â '''''Y�'-�rvnífraooi;'�manc!ot(ie'Ctá·'VaTrmtm'aél¡t
"".," "!'- k'-'" -, '''',' ,,--.,

pmgp.ueyeJ;1t. Sèny�ll�. $'àtlt"Jg� -&nlt ' P---u.igpiltl:yènt, 8et.'l.�Ues, S:atit -- J-ean. Soot
Llorenç des Cardessar, Santa Eugènia, Llorenç des Cardassar; Saina Eugènia.,

�::::I=I::G:::::F� e Margalida,
I

Santa Matia
_

del' Santa' Margaíida, Santa Matla del Camí, ,

,

Sàntanyi, Se]va-¡ Ses �,íiline1\;' Santanyí) $.elva, ,Se$. Salines, Sineu,
r

: $Jn� ,

S6U�r",
'

Sófi' ,$ervertl, Sóilel'� $on Sel1/era? Valldemosa,
VaU� �'ósa�- Vila:fl'anca de

_
Bonany)

.

Vilafranca --de BOl}an;Yr -etldargardn al

arré_gnr' al, Conseil cle-Ma:Uoi.ça:, ConseU - de Mallqrca, ln�d¡ml:teo.
�nt� : EÚ1�ul_a .de, "e$ti�� Ja' çp.çqÜ1iendª- {le ge�tiôn, 'la gestÎÓll de La

Directiva 2004n2/CE.

Que los Sistema Integrados de Gestión de

envases y residuos de envases se

eonfiguran CÓtnO modalidad voluntària' a

Ia que pueden acogerse los agentes
económicos- responsables d� la primera
puesta etí el mereado de productos
envasados, para eximirse de Ia obligación
de-I sistema 'de depósito; devcluciôn y

, retorno,

Que .la Socie;d-ad Bceembes, entidad sin .,

áÏlímò de' tuero, se ha cQ-us:titúiclo como

entidad gestora del Sistema Integrada de
-Gestión de envases y residuos 'de envases,
áUtôrizadò en.' el ambito de -Baleares, por
escrtio de 25 de junio de 2-008, de -Ia
Direcció de Qttal-îtat Ambientali Litoral
tie la Conselleria de Medi Ambient del
'Govern de les-, TIles Balears de,

-" d�ctataci.ón tácît� {le prórroga - de la
aritg-rit�ci�n '-lfutetÍG:nnente - otergada,
eom(j órginlÒ- ò@:tnpefente de acuèrdo con

• -

el marco normativo vi&ei'ite.

"
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III Depar.larn"nl fiï,
[lil"eh Arnbu.'n!

gestió de Ia recollida selectiva de les Ifraccións paper-cartró. vidre i envasos

lleugers en -els seus respectius termes

mnnicípals.

6. Que- amb Vistes a acomplir amb els

objectius de reciclatge î!o valorització, ,6.
establerts a la Llei 11/1997, d'Envasos
i Residus d'Envasos, ambdues 'parts'
desitgen fixar al present Conveni els

seus drets t oblâgaeions respectius en

quant al dèsenvoluPaIflent d'un
programa integral de recollida selectiva
d'envasos usats í t�s¡d:i.ls -(r�nvasòs,
selecció. i recielatge i/Q valorització
dels 'residus d'envasos, _ segons
procedeixi' per materials· a l'àmbit
territorial del Consell de Mallorca.

En conseqüència, i reconeix-ent-se les parts
.

en la representació que ostenten, capacitat
suficient per formalitzar aquest Conveni, el

duen a terme amb sujecció a les següents:

CLÁUSULES

CAPÍTOL!

OBJECTE, ÁMBIT I

.

COMPROMISOS DE LES PARTS

Article 1. Objecte

El present Conveñi té per objecte regular
els compromises del' Consell de MaUorca,
en 'el que respecta al funcionamenr del
sistema integrat gestionat pei: Eeoembes a

l'àmbit territorial de Balears, amb la
finalitat de garantir I' acompliment de la
Llei 1111997, de 24 d'abril, d'Envasos i
Residus d'Envasos i resta de normativa en

la material (en endavant, Llei d'Envasos).

Article 2. Actuacions objecte del-

recogida selectiva de las fracciones papel- .

cartón, vidrio y envases ligeros en sus

respectivos terminos munícipales,

Que con vistas a cumplir con los

objetivos de reciclado y/o valorización,
establecidos en la Ley 11/1997, de

Envases y Residuos de Envases, ambas

pattes desean fijar. en el presente
Convenio sus derechos y obligaciones
respectívos �.n cuanto al desárrolla de un

programa integral de recogida selectiva
de envases usados y residuos de envases.
selección, y reciclado y/o valorisación de

los residuos de envases, según proceda
por materiales en el ámbito territorial del

-

Consell de Mallorca.

En 'consecuencia, y reconociéndose las partes
en la representeción que ostentan, capacidad
suficiente para formalizar este Convenio, 10
llevan a cabo eonsujeciôn il las si-g�entes:

CLÁUSULAS

CAPÍTULOI

OBJETO, AMBITO 1;'
.COMPROMISOS DE LAS PARTES

Artículo. 1. Objeto

Conveni

El presente Convenio tiene por objeto regular
los eompromisos del Consell de Mallorca, en

.

lo que respecta al funcionamiento del sistema

integrado gestionado por Eceembes en el
ámbito territorial de Balears, con la finalidad
de garantizar el cumplimiento de la Ley
1111997, de 24 de abril, de Envases y

.

Residuos de Envases y demás normativa en la
materia (en adelante, Ley de Envases).

Àrtículo2. Actuaciones

" ,

I

2.1. Promoure el desenvolupament de
sistemes de reeotlida selectiva
monomat-erJal d'envasos de at er-

Convenio

2.1. Promover el desarrollo dè siste
de reco

.

da selectiva monóma



,.
.'

. Artículo 3..
, Compromlsos {I� Ecoembes •

. �l�lhe$ Cemp:fQI'Jle:�,,(tl&,te[FileS',fi*üt'5" �".,,, :., .-�... - - ..... , .... ,. '. ,"" ,� ....,'. '." � .. -., ."-." ., ..... '" -�'': ,-._ ""'"',., ... < .• '., ....,

al present Convenl a:
.

, .E.cqel,ubes �. eompromete, en les téxmmo.s
.

fijados en el presente Convenio a:

•• ",., "r- H.�.
.

'. ','

""'- ..

cartró i de sistemes de reco llida

multimaterial d' envasos
.

de

plàstic. cartró per begudes i
envasos metàl-íics (en endavant

Envasos Lleugers)•. amb c�t�s 1
d'acceptació social, eficiència

tècnica i viabilitat ambiental i
econòmica,

2.2. Establir I'aportació econòmica'

d'Eceembes a les. Entitats Locals.
Consorcis O; en el seu. cas, al
Consell de Malíorca, d'acord al

previst 'ti l'article 1 Q.2 dé la Llei
d'Envasos.

'.

1.3. PrQIDOUœ la realització de

campanyes d'informació
sensibifització ambiental per.
augmentar el grau d'eficàcia a Ia

.

recollida selectiva.

2.4 .. Establir els mecanismes .P� .� ..

gurantù"
.

el
..

í'cmciatge' i/o
valoritzaeiô dels

.

residus
d" envasos, segons procedeixi per
materials, d'llcòrd IÙ previst a

I'article i 2 de la Llei d'Envasos.

2.5. Establis el� mecanismes
necessaria de �ollabQraci6 per
garantir J'aeorapliment del previst
al present Conveni, implantant
mesures d'intercanvi
d'informació, així com mesures

d' inspecció i control,

Articíe 3.

de envases' de papel-cartón y de

sistemas de recogida multimaterial
de envases de plástico, cartón para
bebidas y envases metálicos (en
adelante Envases ligeros), COD

criterios de aceptación social,
.

eficiencia técnica y viabilidad
ambiental y económica.

a l'es Entitats Locals,
Consorcis o, ell el seu cas,
Coasell de Mallorca,' les'

. quantitats eCOn0l111ques què.
,

s 'estableixen a I'annex Il
. der .

: : if;set�t ConvétiÏ.. amb els ,tel'n�illis

"

2.2. Establecer la aportación económica
. de Bcoembes a las Entidades
locales, Consorcios o, en SU casó, al
Consell de Mallorca, de acuerdo.a.le
previste en el artículo 10.2 dela Ley
de Envases,

2.3. Promover la realización de

campañas ,(le informaeión y
sensibilizacién ambiental pI.tra

.

aumentar el gradó de eficacia en la

recogida selectiva.

2.4� 'Establecer los mecanismos para
garantizar el reciclado ylo
valorización de los residuos de

envases, según proceda por
materiales, de acuerdo a 'lo previsto
ell el al1Íqúl� 12 de la . Ley de
Envases.

2.5, Establecer . los mecanismos.
necesarios de colaboración parà
garantizar el cumplimiento de lo
previsto en el presente Convenio,
implantàfldQ medidà� de'
inrercambie dé iüformación, así.

�Qxn:9 medidas de inspección y.
contrel. .:

3. L Transferir a las Entidades locales.
Consercios o, en $U caso, Consell de
MªJltJr�, las cantidades económicas' .

que seestablecen en el Anexo II del
resente cenvenio, CQU los . lazes

.

4

-.-1,-,�
•

'
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3.5. Posar en marxa els dispositius de
control necessaris pel seguiment ] 1.5. Poner en marcha los disposítivos de
de totes les actuacions previstes al control 'necesarios para el
present Conveni i. ceneretament, seguimiento de todas las actuaciones
per assegurar Ia validesa dels previstas en el presente Cenvenio y,
elements que serviran per calcular en concreto, para asegurar la validez

.....-�-J,.,.,,-�8=-seVft . ·-apmtar:cro-c�vr·:'C,ecC'oOl·Imm:nl11uicim';",-t-��"""":rW�lun:rer�ñfOiS(MF'S1:ffi.l'i'fJ11.Bïpôi.it·����s:."�""""'--
segons el previst a l'annex IV. calcular su aportación econór .

Prendre les mesures necessàries segên 19 previsto. en el Anc. .'

.

.

en cas de deteetar desvíacions () Tomar l'as medidas necesari ;:s en

indicats a I'annex UI.

3.2. Garantir el reciclatge dels residus
d'envasos de 'paper-cartró
precedents de la recollida
níonematerial, dels residus
d'Envasos Lleugers seleccionats a

les plantes
.

de triatge. que
acompleixin les Especificacions
Tècniques dels Materials
Recuperate (en endavant ETMR)
que fíguren à l'annex -IV, i que
sîguiri

.

posats .a dïsPQsiêi6
.

d'Ecoembes, . .d'ecord �l
prQcedim�nt-èstablert aI'annex V..

1

:U. Col-laborar amb .les .Entiïats
Ioeals, Consorcis 0, en el seu cas,

.

amb hf COr:nünilat Autònoma, eh

la ItllUóta .de l'eficiència :de la
- recollidë mÔ.l1}.Ü'nateriaL de paper
cartró i de la recollida i separació ]
d"Envasos: Lleugers.

3.4. Facili'tahdConseU de Mallercala
informació. indicada a l'annex

. VU, relativa aldesenvolupament í
.

seguiment del present Conveni.
J Aix1 mateix intercanviar amb les
Entitats Locals i Consorcis
adherits, qualsevol informaeió
que sigui d'utilitat pel
desenvolupament del mateix. En
el seu cas, ¡ amb 1 'ObJectiu
d�ín�i1tival' la . recuperaciê de
res-idus d",env8Sòs,' difondre
informació relativa, als 'resultÇl.ts de
larecollida selectiva á l'àmbit de
Balears.

indicados en el Anexo IIL
'

3.2. Garantizar el reciclado de los
residuos de envases de papel-cartón
procedentes de la recogida
monomateríal, de los residuos de
Envases Ilgeros seleccionados en las

plantas de selección, que cumplan
las Bspeeiflcaciones Técniças de IQs
Materiales Recuperados (en adelante
ETMR) que figuran en el Anexo IV,
y qüë sean puestos �. disposición de
Beoembés,

.

de acüerdo al

procedimiento establecido en él
AnexoV.

3 . .1. Colaborar con las Entidades loeaíes,
·
Consorcios ü, ên su caso. con Ia
Comunidad Autónoma, en ta mejora
de la -eficiencia de la reaogide

·

manemsterial de pa'pe1-çar�)l· Y de .

la recogida y separación de 'Envases
Jigeros e

'

:3.4- PaGilitar- .� Consetl de Mallorca la
infermaeién indicada en el Anexo
VII, relativa al desarrollo y
seguimiento delpresente Convenio.
Asimismo intercambiar con las·
Entidades locales' y Censercios

· adheridos.
.

-cualquier ínïormaciôn
que sea' de interés para el desarrollo
del mismo. En su caso. y con el
objetivo de incentivar Ja
recuperación de.reslduos de 'envases.
difundir informaeién relativa a 1<lS
resultados de là recogida selectiva

.

enel ámbito de Baleares.
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4.3. Presentar les factures
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·

"l'tUlne.x II, enla fqlnUl i_ an;)1J la
documenració

.
justificativa

indicada al'annex llI.

incompliments a l'àmbit de les
esmentades operacions,

3.6. Col-laborar en el

desenvolupament d'actuacions
d'Informació i sensibilització
ambiental per augnl:ëlliar el grau

. d'eficàcia a là reecllida.selectiva.

Artlele 4. . Compremísos del CQDse,ll
de Ma.Uorcà

.

. L' adheSi6 de les .E�tita.ts lOèals i Consot'cis
.

al present Gonv.eni inclourà els següems
compromises: .

4.1. En el sèu cas, i en funció del

r�gitíl cC>I)1petencial dl}. gestió de
residus apliesble, .la reaHtzac.i6 de
la recollida . selecuva
UlOllom.âterÚd· de pap<tf"¢ail.r6� la

.f<::'ooUifIá multooateli.àl d'Bnvasos

lleugers: i Ia g�stiô' de J-es pláJ;lt�s
. de s.�I.e.octó d->-euvaSó.s lleugers,

.

auii
_.

:eom'- 'altr�s
- -

àctlVlt�ts
relacionades amb aquestes. a les
eondiciens definides a:l present
Convent

4.2., Po�<tr en ttlarxa. .1� mesures

necessàries p:er a1)501ir una.millora
continua deis resultats.i. eficiència
d�l sis�em�; pennetent pet això la

.

partieipaeiê. i cel-Iaboraeíé del
Consell de Mallorca
d'Ecoembes. Ea particular,
.gaJ:.fltltk Ia eorrecta integració de
'la :�coUida.. setee;t!va· d:'envasos.en

. r�nibit q� lª g��riQ 4eJ� residus
municipals.

caso de detectar desviaciones o

incumpl imientos en el ámbito de las

citadas operaciones.

3.6. Colaborar en el desarrollo de
actuaciones de infonnació.n:. y
sensibilización ambiental para
aumentar el gradó de. eficacia en la

recogida selectiva,
.

Arncu:lQ 4. Compromises del Consell de

MftUorça

La adhesión de las Entidades 'lGGales y
Consorcios al presente Convenio' induil'á los

siguientes aempremisos:
.

4.1_ En su caso. y en función del

r-égiJnen cortIpeteDc�al de gestión de
. residuos aplicable, JtI realización de
Ia .recngida s�leçtivl;t moncmaterial
de : papel-cartÓn� Ia recegida
muífimaterialde Envases ligel'{)s Y .

...

la gestiÓn de lasplantas de seI(lcción
de envases ligeeos, asc. COlDO otras

actividades relacionadas con: éstas,
ëa las condiciones definidas en el

.

presente Coasenio ..

I
I

I

4.�. Poner en marcha las . medidas
necesarias para lograr una mejora
continua dé los resultados y
eficiencia del sistema, .perraítíendo
para ello la particip.aeión y
colaboración del Consell de .

Mallorca y de . Bcoembes, . En
. particular, gasantízar la sorrecta

integraciôn de la recogida select-iva .

de . envases en et ámbito de la
gestion' de íos residuos munícipalea

.4 .3. e . rt�5.entar
.

las facturas
correspondientes; en aplicación del
Anexo TI, en la farola y con .Ia
decnmentaeióa justiflcativa indicada
enel Anexo IIt

.

4.4. Desarrollar lo prevlsfo en el
Ca íl].'Io IV· en ��lac:rói'l.· a la
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5.1. Les Bntitats Locals, Consorcis 01 Artículo 5. Facturación

4.5. POSar en marxa els dispositius de
control adients pel seguiment de
totes les actuacions previstes al

present Conveni i, en concret, per
assegurar la validesa dels
elements que serviran per a

calcular l'aportació econòmica
d'Ecoembes. Prendre tes mesures

necessàries en cas de detectar
desviacíons o íneompliments ell

r'àmbit de les esmentades
operacions i garantir que, en el
marc del present Conveni,
Beoembes tindrà dret a 'efectuar
un control í seguiment sobte les
activítats desenvolupades për ells
o pets seus operadors. Aixi
mateix, intercanviar amb el
Consell de Mallorca i Eceembes,
quelsevol a.lira .ínformacíé que
sigtJ), d'lntèrès

"

pel
desenvëluparneat del Conveni.

,

4.6. Partieipar enel desenvolupament
d' actuacions d'informació i
sensibifitzaeió ambiental pet

.

augmentar el grau d'efectivitat en

la recollida selectiva .

4.7. Adequar, en cas necessari, les
ordenances 'SObl'è residus
municipals ¡ altres disposícioas o
contraetes amb tercers. per a

possibilitar I'acempliment dels
eompromisos assumits mitjançant
la seva adhesió al Conveni.

CAPiTOL II

FACTlJRAClÓ I PAGAMENT

Article â, Faeturaeié

Mallorca facturaran a Eeoembes
pels conceptes recollits a l'annex
n, eu Ia forma í amb la

recuperacion y reciclado de los
residuos de envases.

4.5. Poner en marcha los dispositivos de
control necesarios para el

seguimiento de todas las actuaciones
previstas ea el presente Convenio y,
en concreto, para asegurar la validez
de los elementos que servirán para
calcular la aportación económica de
Ecoembes, Tornar las medidas
necesarias en caso. de detectar
desviaciones o incumplimientos en

el. ámbito de las citadas opëraeiones
y garantizar que, en el marco del
presente Convenio, Beoembes

.

, tendrá derecho a efectuar un control
y seguimiento sobre las actividades '

desarrolladas por enos Ò par sus.

operadores. Asimismo, '. Intercambiar .

con el Consel! de Malloeca y
Eeoembes,

.,

cualquier otra
infbrmacién que sea ge 'il1tètés para'

, el desarrollo del Convenio.

4.6. Participer eli el desarrollo de
actuaciones de infermacíén y
sensibilizaciórr ambiental para
aumentar elgrado de efectividad en

.

la recogida selectiva.

4.7. Adecuar, en caso necesario, las
ordenanzas sobre residuos
municipales y otras disposiciones o

contratos con' tercetos. para
posibilitar el 'cumplimiento de los'
compromises asumidos mediante su

adhesión al Convenio,

CAPÍTULon

FACTURACIÓN y PAGO

" 5.1. Las Entidades lecales.Consorcios
en su caso, el Consell de Malle
facturarán a Eceembes
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se produzca dicho cambio.SA. Les designaeions que ja haguessin I
estat cornunicades a Ecoembes en

execució d'un Conveni anterior es

consideraran pron'ogades als

efectes anteriors, tret comunicaeió
encontra realitzada a Ecoembes.

5.4. Las designaciones que ya hubieran

sido comunicadas a Ecoembes en

ejecución de un Convenio anterior

se consideraráa prorrogadas a los

efectos anteriores, salvo

comunicación en contra realizada a

Ecoembes,

Les parts es eomprometen a impulsar Ia
. recollida seleëtiva monomatedal. dels.

envasos -de .pap.er-cartró, via contenidors Las partes se compromeren a impulsar la

específics ídentificat:s amb �1 color blau i recogida selectiva monomaterial de los
via reóolli<4t porta a porta en zones d'alta envases de' papel-cartón, vía contenedores
.densitat de petits comerços, pels envasos. específicos identificados con el c010r azul y

pesats al mercat a través del Sistema vía recogida puerta a puerta en zonas dt'; alta

Integrat gestiònat pir Eccembes. Per la densidad de pequeños comercios, .

para los

resta d'envasos de paper-cartró s'estarà a lo envases puestos en el mercade a través del

disposat Cl Ia Llei d'E"nvasQs·; Sistema Integradn gestionado por Beoembes .

. Para el reste de envases de papel-cartón se

L'àmbit d'implantació deJa recollida, la
.

estará a Io dispuesto en la.Ley de Envases.
dotació de. contenidors i resta de

paràmetres de prestació d¢:l servei de Et ámbito de implantación de l� recogida, la
., ",.', __ ��,., ".�"'< �l'œdl:1idit: 'eS""(:h�finitmt!_'d��nratm:a;r:qÍ1e''';'e$' -�6t1t�fi" d� eòîitm1�dbfés'j;';d(lñâ§"p'â1'â�fi'O'S" ,<., . .,. .... - .. �." ····c �,", .. ;" ••

• pugu_i� obtenir qUªil�tats suficiente de. de prestación del servicio de recogida, se

paper-cartró amb hl qualitat necessàrta per definirán de forma que se puedan obtener
a garantir I'acempliment de les Et�

.

cantîdades sufieientes �e papel-cartón con la
�=::::'::::¡�'U'l' licant per aj]tè criteris d'acceptació . 'cá1id?d necesaria para' garaatizer el

.

eficiència tècnica i viabilírat ] eumpllmientc de las ETMR, aplicando para
tal i·e..oo.ñÒmiëa; . ello criseriosde aceptaoién social, eficiencia

� técnica y viabUjda� ambiental y ecenémica,

!!,t ; uantjtats
.

Article 6•. Pagament
d'Ecoembes

per part

Artículo 6. Pago por parte de Eceembes

El pago de l!ls. facturas por parte de

Eeoembes se r¢áHzarn de acuerde a lO.1previsto en el Anexo !IL

CAPÍTULO III

SrSTEMAS])E RECOG1l>A SELEÇTIVA
DE RESIDUOS DE ENVAS;ES:

RlliQUlSITOS .BÁSICOS

El pagament de les factures per pati
rl'EcQembes- es realitzarà d'acord a ID

previst a l'annex III

CAPÏTOL In
.

SlSTEM,J1:S DE RECOLLIDA
SELECTiVADlt RESJ1)US

D·l!lNYASQSUiEQU1SlrS".l�ÁSl_çS .

ArtieJe 7. Recollida monomareeial
.

d'eml'.aso� de paper-cartré
Artículo 7. Recogida' mouematertal

envases 'de .papel-cartén
de

9
,
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documentació justíficativa
establerts a l'annex m. No es

cQIiSídel�ran factures complertes ]
aquelles que no incloguin la
docuraentacié assenyalada a

l'esmentat Annex,

5.2. Als efectes de verifieacié de les

quant&�ts facturades. el Consell
de Mallorca o les Entitats locals i
Conserois adherits, posaran a

disposieió . d�E.coembes· la
doëumentaciô indic.ada a. l'aJinex.
LU; aj1d COl'J;l' qlH�Js�vQl altre :

dOC-1ltílent justrticàtiu relaeíonat
amb

.

eT cOhjunr d'operacions'
objecte de. là facturaeió, sempre
qnè br hagi :ht ¢orr-èspon:ent
justificació i notificació prè-via.

),.3. De. forma alternativa a lo previst
anteriorsíem, 1 en, .el Sl.ípôsît dé .

queIa :prestaeio' dels serveis de
reùoiHÔil ·selèàtlva. de résidus
(l'envas()a o- de qualsevoi altrë
dels serveis :previstos á l'ànnex Il,
-ès. r�litzé$' pet. una e.JÏtila·� p�liea

'

..

& privada dift!reot a li pròpia
Ël1t:itat Local 'Ó, Consorci; aquests

.últims podran, manteúint la
,rëspOlfS¡ibilitàt que sobre la gestió

.

de te¡¡idus d'envasos els atribueix.
l'article·9.l de Ia Ll�i .q'EnvaS0g i
la resta de lègislaoíé vigent,
designar j eomuníear a Ecóembes, .

segons model <rescrit recollit â

I'annex IV; l'entitat o entitats que
realitZin els serveis relatius a les
Qper!lq��s considerades a 1 'annex
n. A partir de l'esmentat moment '

l'elIÚ$sió de les factures i
presentació de la documenracíó
justificatisa nece$sària, es
realitzarà dÎl'ectament per l�entitat
o entitats designades. Qualsevol
modíflcació en. les designacions
serà'

.

comunicada per l'Entitat

conceptos recogidos en el Anexo U,
en la forn-ut y con la documentación
justifieativa establecidos en el.
Anexo 111. 'No se eonsiderarán
facturas' completas aquellas que no

incluyan la doeumentación señalada.
en .dicho Anexo.

5.2. A los efectos de veriflcación de las
centiâades facturadas, el Consell de
Malíorea 0 las, Entidades locales y.
CGrisorCios adheridos, pondrán. a

.

dIsp.osíci<fm de Eçpcmbes là .•
decumentación indicada en el
Anexo II1� así COl-ho cualqùi:er one

.

documento jÙ$tifiçativ-Q relacieuado .

con el côqjunto de operaciones
objeto de hi· facturación, siempre ..

que: medie Ia. correspot1dielltc .

jüstificación y llotificacióa previa.' '.
5.3. De forma alternátiva a 10 previsto

anrerionrrente, y en el supuestp de :

qJie la prestaeíôn de LOS .sert'Í.çiO$ de '

rseogîda seleotiva de residuos .de
.

envases o de -eualquier- otro de les
.

:servÎcios previstës en el A¡)_ex-o Il, se
.

realizará por una entidad .pública o
. privada distinta a la propia Entidad

local e Consòroio,. estos ú1pmo$
podrán, manteniendo Ia
responsahilidad' que sobre 1� gestiÓn
de rës�dub$ de envases les atribuye
er articulo 9,1 de.la Ley de Envases'
y

.

el ,resto de -legislaelón yigente,' .
designar y comunicár' a. Eccembes,
sègûn modelo de f:scrit() recogido en
el Anexo Ill.. hi entidad o entidades .

.

.

q_l:le realizan los servicios 'rehÙ:lv()s a
las operaciones consideradas en el
Anexo li. A partir de' díeho
momento. Ia emisi�Îl de las. 'facturas
y presentación. de la documentación
justificative necesaria, se realiZará
directamente por la entidl\d o

entldades desi' ad s
.

modiflcacíón e� lÇls� d�¡gnaiili(:) .

será comunicada por Ia' En'
local o Consorcio a, Eeoembes .

.

lazo ntâxÚ'no de IS días de



· En .el cas d� què- apareguin quantitats
sigaiflcaiíves d'altres materials. no

.

sol-Iieîtats al eontenidor d'Envasos En el caso de que aparezcan cantidades
Lleugers, l'Entitat competent h�urà de signifícatívas de otr-os materiales no

posar en - marxa .les mesurés correerores solicitados en el oontenedor de- Envases
adients, - permetent la col-laboracíô ligeros, la Entidad cempeteàte debeJ'á poner

- d·Eçl1)em.pes� En particular' YEntltàt en marcha Las medidas correctoraa necesarias,
eompëtent' haurà de- guranûr w,- suñcfê.n¢l� .i .permitiendo la colaboración de Eceembes. En
adtl:qyªM -¢9Hoc�c.iQ .4�l(i, m�tjan.� per. la.. p<\lticul�r 1;1 - Entidad côtl1petênte deberá
recollida. de l&: resta ·pe fraccions: palJeï'-. garantizar la suficíencia' y adecuada
cartrô, Vidre i fracció resta, amb la fhlali.t�t oeloeaoión delos medios pà1'(l' Ia recogida de
q'Ílilpedk Ja dësViaci6 d'aquests .materials las demás fraecienes: papeJ... cartén, vidrio y .

. ".-' ._, __ , ""' .•.. '

.. � ...a.l.v0�t��,dll$iiva�&-:L-leu�¢ts�;·""_·,<-_· .,�<.:. '-fráeeroIl''t'èst:o,'';a' fin',:de- imp'è"dir'''él:--des\.'1�f dt· , ...... '_.- ''';'' �� " ,,�.-."

estos t[li.t�ri�les· al contenedor de Envases
ligeros,

�� Consell de
� Mallorca

m !;e:�·H:nnU:·!'"F.. '�¡:

t:.:l�-,:i A.�!·,b1{;;;t

En el caso de que aparezcan cantidades \
significativas de otros materiales no Isolicitados en el contenedor de papel-cartón,
la Entidad compétente deberá poner en

marcha Jas medidas correctoras necesarias,
permitiendo la colaboración de Ecoernbes,

significatives d'altres materials no

sol-licitats al conteaidor de paper-cartró,
1 'Entitat competent hantà de posar en.
marxa les mesures conectores adients,

I permetent la collaboraeió d'Ecoembes.

'!

multimaterialArticle 8. R-ecollida
d'envasos Iíeugers

-deArticulo 8. Recogida multimatertal
Envases ligerosEls envasos plàstics" metài-lics i de cartró

per begudes, és a dir. els Envasos Lleugers,
·

es re�Uiran, conjnatament en un

contenider
.

específie identificat amb el
celer groc, i seras Ïliueats a les plantes (le
selecció o, en el seu cas, en estacions de

·

transferència pel seu posterior transport a

les plantes.de triatge,
.

L'àmbit
.

€I'implantació de la recollida,
dotació i ·.tipus de contenidors i resta de

paràmetres de Pr�staçiQ del servei seran El 'â'mbito de implantación de la· recogida,
:

. adequats aí tiPU$ de recellida i
.

material doïación y tipo de contenedores y demás
sollicitat, i es de_:5:niran de manera q_ùe es parámetros de prestación. del 'servicio serán

pügui (>bfeJ,lîi'tin .iUaiet1üI .tWib -Ja qua;lital
.

adecuados· -al npo de recogida y material]
·

.tl.eçes�ài;Îa pe.r garan1ir' que els enveses selieiradc, y se definirán -de forma que se

teC-qp't).rat� aooUiple�Jl les ETM&. aplicant pueda obtener un material 'con Ia calidad
criteris d'acceptació social, eficiència necesaria. para garantizar. que: los envases

i:èèni¢a i vJttbili;tat ambiental i econòmica. recuperados cumplan Ias :erMR., aplicando
criterios de aCèpmci6n .s.ocial,.· eficiencia
técnica y viabilidad ambiental y económica.

Los envases plásticos, metálicos y de cartón

para bebidas; es decir los Envases ligeros, se

reccgerán conj1lntamente en un contenedor
específico identificado con el color amarillo, ..

y serán entregados en las plantas .de selección
o, en su caso, en estaciones de transfereneia

para Su posterior transports a las plantas de
selección.

-

.j"-
- ". - . .... •... -

-
'. --. .. _... . ..

Artícíe 9. Adu�do.n� de �ºmu.ni(ùu!ió

_..-:::::::::::::::t::�' illfQrm�oíó i sensibHitzaci6 al cÍuludal- a AI·tfcuJ,o 9� Act-1Jacione� de connmíeacíòn
1Hl,...N!I;,;,· de campànyes

. de CÛllJ.tJnic���ó 8Qt)te
la.� �aêi� 4� le$. dffè...el)ts fraóémns de ·.,·La información y 'sl!n$ÏbiJ!z¡ic'ión al l

.

sid.tJt. •

envasos, sobre la - seva . tecpltMa' ; ciudadano, Q .través de campañas de
.�� i sobt(;' e.ts. b�nefi�rs al)'lhie;nrals de comunicación sohre la se laracióll. de las



Ecoembes recolzarà a les Enfitats
· mitjfiüçant ·l'assesstiran�nt, eferimeut de
·

mat-e:rial.s.d� 'comunicacié, fonementalmeer
.cati�panyes.. i

.

amb .aportacions Ecoembes apoyará a las Entidades mediante.
ecql1ÒI:nlqúes pel' ía seva difusió, A I'annex el asesoramíeuto, o1ieoimiéllto de- materiales
II del present Conveni es. defineix la . de cemuáicación, fundamentalmente
col-laboraeió e�-Q:nòòlica i . a l':aMex VI campañas, y' coti aportaciones económicas
s'inclouen les ,caracterisûques i criteris para 'su dífusíëa, En el Anexo il del preseate
bâsícs per a la realització de campànyes de Convenio se define la oolaboraeión
eemanicaeié,

.

eccnémica y ·en et Anexo VI se incJuyen las
características

.

y criterios. básicos para la
realización de .eampañas de comuniceciôn.

.. I

�I

IQ; L Amb caràcter general, i en
.

Artículo 10. Garanña de reeuperaclôn v
compliment del-previst .alsarticles reciclado de les residues de envases

•

9. i 12. de la Llei -4 'Ellv-àSùs, el
.

Sistema Integrat de Gestió, a

través de la seva, entitat gestora,
Ecoembes i cl!;) les Entitats de
Materials previstes al Reial·
Decret 782/1998, garantitza la
reeuperacíó i/o reciclatge dels
residus d'envasos que posin tl' la
seva disposlcîó les Entitats

, Locals, 'Consorcis o 'la Comunitat
Autònoma, i qu:� aCQmpltûxil) les

.. De;:lan.t;�l1eni dt:
¡¿¡e(Í; Amo'!:'''

ía mateixa, són fonamentals per a fomentar
l'activa i correcta participació de tots els
ciutadans. Pet això, les Entitats

desenvoluparan paral-lèlameat a la

implautaciô i desenvolupament de-Is
sistemes de recollida selectiva, un Pla de
Ccmuaíeacíó anual amb el seu

correspenent cronograrna d'activitats, en la

mesura que constitueix un instrument clau

per l'assoliment dels. objectius de

•. rc<;uperaCÍó .i reciclatge, que. podran
· aconsegair-se gràcies H. upa participació

duta(lanà suflcient, en q_u�titat iqualitnt

CAP!TOLIV
RECUPERACIÓ I RECICLATGE

DELS R�SrDUS, D'ENvASOS

Artiêlc Iû, Garantia de recuperacíó
reciclatge dels residits d'imvasos

d'acord amb el contingut de'
I'annex V.

. ,

distintas fracciones de residuos de envases,

sobre su recogida selectiva y_ sobre los

beneficies ambientales de la misma, son

fundamentales paca fomentar la activa y
correcta partícipaciòn de todos los
ciudadanos.

.

Por ello, las Entidades.
desarrollaráu paralelamente a la implantación
y desarrollo de los sistemas de recogida
selectiva, UD Plan de Cormmicación anual con

su correspondleate cronograma de
actividades. en la medida que. constituye un

.

instrumento clave. para el logro de los

objetivos' de recup���ción y reciclaje, que
podrán

.

ConSc;lSUltse gracias a Una

partiCipación· ciudadana suficiente, en

cantidad y calidad.

CAPÍTULOIV

RECUPERACIÓN Y RE£'ICL;\DO DE
LOS RESIDUOS DE ENVASES

HU. Con carácter general, y en

cumplimiento de lo previsto en

los :artJculò$ 9 y 12 de .la Ley de
Envases, e] Sistema Integrado de
Gestién, ft través de su'entidad#

,- ••

gestora Ecoembes y ele las
Entidades de materiales previstas
en el Real Decreto 782/1998,
garantiza la recuperación y/o'
reciclado de los' residuos .de

pongan a su

las Entidades
la
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�Consel¡de
� Mallorca

La prQPi,e.tat dels, residus

.. 4_'�pvas()s rep-qpel;'at�rª 1� plantes
de. ·s�lec.ciÓ' d'envasos lleugers,
s�ad:qJri,rej.x. per prut del

r�ê.úp.et.ad6.i o reciclador, des del

"�·,·�"·,,,-"�'·.nV�I¡œnt�,_..-it.t{EF>''é��,lnafeHoos,, ".;_ ,," - c' ..,· ....··"·l:'s'1uopiêrlàd:'d'¢"'{Os'r-rësiduo:v-de : .. - ' ... ' ,.',. ,.�.•",.�.

si�n retirats de les mateixes. envases . rçcupêtad()$. .
�n llis

plantas de selección de envases

ligeros, se adquiei'Q por parte del
recuperador o.recícíador, desde el
momento en que ÍQs mismos sean .

retirados de lasmis�a8.

.:»,

-. :;;

10.2. La designació del

recuperador o reciclador que es

farà càrrec dels residus d'envases,
podrà realitzar-la 1 'Entitat Local,
Consorci o el Consell de

Mallorca, a bé Ecoembes, en

funciô de la opció escolrida per
aquelles en aplíeacíó del

procediment de' .garantia . de
retoma de l'annex V. L'opció
escollida tindrà aplicacié durautIa
totalitat de la vigència del present
CQrtvë,ni i eti el cas dels materials
seleccíonats a una

: planta de.

triatge es referirà al coqiunt de
.

tots els materials seleccionats a

l'esmentada planta.

1 0.3. Les designscíone o

delegacions de" la garantía <le
.

.

retoma que hagaessin estat'

corauaicaâes
.

a $coetribes en

:e���4ció del Conveni . anterior es

ceasideraran . prorrogades, trëtde
eemanicacíé en, contra a-

.

Ecoembes.

lOA. La propietat dels residus
... d:'eu:vf.ls:os

. de. . .. paper-cartró .

S'adquireis; per part del

recupèrador Q reciclados, des ele!

moment en que els mateixos

siguln "lliurats per 1 'Entitat Local,
. Consorci e, en el sen cas; (,;1
Consell de. Mallorca.

(J iele 11. E$.lJeçiOcaCÎQns. �ècJ!iques
/ti .

IS materials reeuperats (ETl\IlR)
(ti

L· Els lresÎdus·· d'envasos de

paper-cartró proeedems de la
reaollida ..selectiva 'm0l1Omatetial

10.2.

lOA.

Artículo 1 L

..

cumplan las ETMR recogidas ell

el Anexo N, de acuerdo con cL

contenido del Anexo V.

La designación del recuperador () I
reeiclador que se hará cargo de

los residuos de envases, podrit
realizarla 'la Entidad local,
Consorcio o el Consell de

Mallorca, O bien Ecoembes, ea

ñmción de la opeiôn elegida -por

aquellas
.

en. aplicación del

procedimiento de garantía de

retoma del Anexo V. La opciée
.

elegida tendrá aplicación durante .

1 I'd il dl"
.

d '1}ia rotan a". . e
.

a vigencia e

tpresente Convenio y en el caso .

de los materiales seleccîonados]
en una planta de selección se ¡
referirá al conjunto de todos. los

materiales seleccionados en-dieha

planta,

llU.
. .

.

Las designaèiones o delegaeíones •

de la g<ll�ant¡a de retoma que
hubieran sido comunicadas a

Eeoembes en ejecución <_Ie1
Convenio anterior se

considerarán prorrogadas, salve
�

comunicación en' contra a.

Ecoembes..

La propiedad de los. residuos de .

envases de papel-cartón se

adquiere . por. parte del

recuperador o reciclador, desde el

momento en que los 111lSnl()S seau

entregados per la' Entidad local,
Consorcio o; en su caso, el
Consell d€! Mailorca,

.1

F...s. eelfleaoíones. Técnicas de .

12
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de paper, que' lliuri Ulla Entitat
Local, Consorci o el CONSELL
DE MALLORCA als c-entres de

classificació o reciclatge de paper,
hauran d' acomplir les ETI\1R de

l'annex lV del Conveni,

,

Els residùs d'envasos prccedears
de la recollida 'multimarerial

'

d'Envasos' lleugers, recuperais a

les plantes de selecció, hauran
d'acomplir les ETMR. de l'annex
IV del Conveni.

11,2, Amb la finalitat de

comprovar I'aoomplimëm de les
ETMR, Ecoembes podrà dm: a

tenue mesures de comprovació de
la qualitat dels materials segons el
procediraent deseslt a l'annex IV.

Aquests mecanismes· de

çOl1'1provacíó de la qualitet es,

podran desenvolupar a totes les
plantes ,

de selecció,
independentment de la opció
escollida per .1 'Entitat per a la

designacié dels' recuperadors o

reeicladors,

1l.3. En el cas de que la Entitat
titular de Ja planta de selecció
d"envasos lleugers, s 'hagi acollit a

la garantia de retoma, i existís
dísconformítat per part d'un
recuperador O' reciclador designat
per Eceembes, 'I 'esmentada
discenformitat es resoldrà segons
el proeedimenr de l'annex IV.

CAPÍTOLV

Al'ticle 12; Control i seguiment per part
.

del Censell de Mallorca

los materiales recuperados (ETMR)

11.1. Los residuos de envases de

papel-cartón procedentes de la

recogida selectiva monomaterial
, de papel, qUe entregue una

Entidad local, Consorcio o el
CONSELL DE MALLORCA en"

los centros de clasificación o

reciclado de papel, deberán

cumplir las ETMR del Anexo IV
del Convenio.

Los residuos de envases
procedentes de la recogida
multimaterial de Envases ligeros,
recuperados eh las plantas de
selecciéu, deberán cianplir las
ETMR del Anexo IV del
Convenio.

11.2. Con el fin de comprobar el

'curhpJiIniento de las ETMR,
Ecoembes podrá llevar a cabo
medidas de comprobación de la
calidad dé las materiales según el
procedimiento descrito en el
Anexo TV. Estos mecanismos de
comprobación de la calidad se

podrán desarrollar en todas las
plantas de selección,
independientemente de la opción
elegida por hi Entidad para la

'designación de 10s recuperadores"
o reeicladnres,

11.3. En el caso de que la Entidad
titular de la planta de seleccién
de envases ligeros, se haya
acogido a là garantía de retorna, y
existiese disconformidad por
parte de Ull recuperador o

recielador designado por
Ecoembes, la citada
disconformidad se resolverá
según el procedimiento del

��ex'O T\'I�
,

' ;���""':"::;;""b......,.-.;;=���

CAPíTULO V
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. Entitats locals Consorcis
I
Articulo 12.

adherits posaran· en marxa els

dispositius ele control necessaris

pel' as-segurar que totes les

operacions que es' duguin a terme

de manera adequada i, en concret,

per assegurar la validesa dels
elements' que serveixen de base

pel càlcul de I'aporració
econòmica d'Ecoembes. Així

.

_ mateix, prendran les' mesures

oorrectores necessàries en cas de
detectar-se desviacions o

incompliments en l'àmbit de les
esmentades operaeíons, notificant

a Eceembes qualsevol
circumstància que tingui
incidència sobre l' execució del.
present Conveni.

12.1. El Consell de Mallorca les

12.2.
.

En. particular les Entitats
I'locals, es eomprometen a

cornplimentat o,' en el seu cas, a I
fet" .�Q1llpJ�tl1.e_nt$" . als seus

operedors i ats recicladors o

recnperadors, uns albarans, o en el
seu cas registres informàtics amb

sortida directa de bàscula, per a

cada traasaecié ete material que es

dugui a terme. A I' annex IU es

defineix 61 contlngut minim dels

esmentats albarans.
.

12.3. Així mateix, les Entitats
locals' e.s oomprometen a posar

, tpts els mitjans necessaris per a

- "-� - .... ;.ltaplica,oi�.....· ,dl\}l¡;-"<-.proèe.dim�nts· .

operatius de seguiment descrits a

l'annex N, aixi com a facilitar a

Ecoembes, o empresa contractada

per aquesta, el desenvolupament
de les operacions necessàries per
fer-ho.

l2.l.

CONTROL y SEGUIIVUENTO

Control y seguimiento por
Iparte del Consell de

Mallorca

El Consell de Mallorca y tas

Entidades locales y Consorcios
adheridos pondrán en marcha los

dispositivos de control necesarios

para asegurar que todas Ias
operaciones se llevan a cabo de

forma adecuada y, en concreto,

para asegurar la validez de los

elementos que sirven de. base

para ei cálculo de la aportación
económica de Ecoembes,

Asimismo, tomarán todas las
medidas conectoras necesarias

en caso de detectarse
desviaciones o mcu:mplÎmkl¡tos
en �r ámbito .d,e dichas
operaciones,

.

notífieando 11.

Ecoembes cualquier
circunstancia que tenga
incidencia sobre la ejecución del
presente Convenio.

En particular las Entidades
locales, se comprometen a

cumplimentar o, en su caso, a

hacer cumplimentar a sus
o

operadores y a los reeicladores o

recuperadores, unos. albaranes 0,
en su caso registros i:nf-ormáticos
con salida clir�èta de bascula;
pará' cada transacción de material
que se lleve a cabo. En el Anexo
III Se define el contenido mínimo

-de diéhës atbtii'àftes:�"" '.... .' .. , ..
'
.. "

Asimismo, las Entidades locales
se comprcmeten a poner todos
los medios' necesarios para la

aplicación de los procedimientos
operativos de seguuruento
descritos en el Anexo N, así
como a facŒ4lt, a Ecoembes, o a

12.2.

12.3.

14
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il D':�ra"�ar:i.,}n� d!:.
U!pd' t,n'hlell!

Btl·.. En particular Ecoembes
podrà establir mesures.. pel' a

verificar que: els fluxos de sortida
de 'lés plantes de triatge d' envasos

lleugers, en quant a materials
seleccionats, són oCoherents· amb
els .. t'lUXQS d'entrada a les
mateixes, en funció de la
eomposició dels fluxos d'entrada,

.

de la tecnologia de les plantes i
dels l'enditnç:nts de recuperació
previsibles per a cada tipus de
material. Per això, Eeoembes

------��·�----prnmi��la.�WP��--�----�������������E-����=----
Ies instaí-laeícne. En concret es
verifiearà que les plantes disposin
de doble Unja de tract�rnent, ..er

:1

.0 ._".1
_J

empresa contratada por ésta, el
desarrollo de las operaciones
necesarias para ello.13. L Eooembes posarà en matxs

els mécanismes necessaris per
assegurar que totes .les operacions
desenvolupades á l'àmbit del

present Conveni es duguin a

terme de manera adequadà Amb.
aquesta fi. el Consell de Mallorca
,í les Entitats. locals o Consorcis
aâherits perrnetran i faeilitaran
que. Bceembes pugui dur a terme
les actuacíens previstes en aquest
�pWt£lt, . traslladant

.

aquest
eompromís, en el seu cas, a les
empreses que desenvolupin cada
activitat, Et seguiment podrà ser

tant de verificació documental
com d�' comprovacíó del

desenvolupament de les diferents
activfÍilts�' incloent el

de$envolupameht dels
" prooediments de seguiment de

.

I'ànaex IV. A,qu¢stes aetuaeíons
podran ser dutes a terme.
directarsear per Ecoembes. o a

través d'empreses contractades
pel' aquesta, j es realitzaran de

.

manera q1.W causi el mínim
d interferències al

deseuvQlupl.l1nent'de les. activitats.

Artículo 13. Segulmientn por parte de
Eeoembes

13.1.· Ecoembes pondrá en. marcha los
mecanismos necesarios para
asegurar que todas las
operaciones desarrolíadas en el
ámbito del presente C�nveni() se

lleven a cabo de. forma adecuada,
A estos efectos, el Consell de
Mallorca y las Entidadçs: locales
o . Cousercíos adheridos
permitirán y faqilitarán que
Bcoembes pueda llevar a cabo las .

actuaciones previstas ea .este
apartado, trasladando dicho
cœupromiso, en su caso, a-las
empresas que desarrollen cada
actividad, El seguiJniel1to podrá
sel' tanto de . vedtlcacion
documental . cómo de
comprobación del desatrQUo de

.

laa disthttas actividades,
incluyendo el \lesal'rolló de 105
procedimientos de' seguimiente
del. Anexo IV. E&ta.s actuaciones
podrán ser llevadas a- cabo
directament« por Bcoembes o a

través de empresas contratadas
por ésta, y se realizarán de forma

.

que cause. el mínimo de
interferencias en él desarrollo de
las actividades.

13..1.

15
,

,

,

, <
, ,

'.
I,' .

_ '.
'.' 'r'



� Consell de
W Mallorca
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Ivied. Anïhif'n;

CAPil'(}LVl

.l)1$P()$�C:{ON$ FINALS

Els fluxes documentals i econëmics podran . CAPí;rOLO VI

establir-se, a' sol1îcit:u:d 'e'Xpi'�ssa de
l'Entitat Local entr.e Ecoembes i els D1SPOSICIONES FINALl!':S
operadors que, aqueste des�,' pe.r les

.
.

.

.. ,; .••.. �·"'--"i'···' .�. �dtrere.nts:¡.•..;.·�emfm��"eon:stderatfœ' "o, U'a'" ·'ï\'j"tiett1o, ..t4;·� .. ·f)él'€g'á�1tjn�;'ê'tÍ·Ú'j'J1YWdtif�·' 1 ". ;" ,. "y .• ' ,.•• " ... , .,��.,

.

1 '.A®�� . rn. nwnte,nint J'esmentada
'

'

-deàignació .per un tenniniîn4}lm d'unany; Los fll.ÚoS docurnentales y econômieos se

podrán establecer, a sclicinrd e�Ptesa de la .

.

Entidad Local entre Eceembes
-

y los

operadores qu�' esta designe," para las
diferentes operaeiones cóns.ideraclás en cl

la sjgnatul] d�1 mateíx i t� una Armexo III. maritehÍendèt .la meneienada
iaLtÍ'ns .. è.l 31 4i:,:: desembre de desi ación ar un .laZQ mlnime de Ull año.'

envasos lleugers i per fracció
resta, tinguin els fluxos de

materials totalment diferencints,
tant en la recepció, com el procés
í I 'emmagatzemameat final fins la

retirada per part dels

recuperadors/recicladors. Així
.

mateix,
. podrà' establir . meSures

especifiques per a comprovar Ia

ceherèncie de. fluxos ù'entrad'.t i

sortida il' les estacions de
. transferència.

13.3.' En el 'cas de que per
lmpediraent' 0 manes de

ccl-iaberacié de la Entitat titular
iJ-o' I'operador 'de 1 'áctivitat, no es

poguessin dur a terme els

preeediments de seguiment,
transeorreguts tres mesos des de '.

la coïnunícació, Eceembes
.

. prQ.ce:d}'m a la retel10ió dels

.P�áJ:ilèàts _ . �socmt£ .'
li les',

.

oper.a�lons desenvolnpades,
adreçam-se .aqnesra circumstància

. Il Ja COinlssiÓ. de Segt;L1ment. En
cas .de reiteraoí'Ó de I'impediment
es. cpgs.klerarà incprtiplhnent greu:
a1s .. efecœs .de ,. l�t· r�scis£i.ó del
Conveni d'adhesió.·

.

A.rtlcle 14 • .Í)eI�grtc¡6: eu Op.er.adorS

cada tipo de material. Para ello,
Ecoembes podrá realizar estudios
ili situ en las instalaciones; En
concreto se verificará que :tas

plantas que dispongan de doblé
línea de tratamiento, para envases

ligeros y para fracoiôn restó,
tengan lOB flujos de materiales
totalmente diferenciados, tanto en

la recepción, como el proceso y
en el .almacenamiente final 11a5t(1

- la retirada por parte de los

r.ccuperadoreslrecicladores .

Asimismo podrá establecer
medidas específicas pará
comprobar la coherencia de.

flujos de entrada y salida en las

estaciones dé traasfesencia.

l3J, En el caso de que por

impedirn'ento .

o falta de

eolaberacién de la E:Iltiq� titt:ilar
. y/o eloperadcr de Ja,a�tivídad,
no se pudieran .llevar a cabe los

prQèe4imiento$ de segnimiente,
transcurrides-tres meses desde la

comunicación,
.

Ecoembes
.precederá a la . retención de 10& .

.

' .pag@s asaèiados-a las.éfJèraçiones
desarrolladas, elevándose tal'
cireunstancià a la Comisión de

Seguimiento. En' caso de

eeiteraeión del ·impedimento se

eansidernrá ..inelJmpJi.míento
gfay.� a 16.s efectos de la l,'Qseisián
del Cenvenie-de adhesión,
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Aquest Conveni tindrà plens efectes quan Artículo 15.

· Eceembes disposi de totes les
autoritzacions i els permises pertinents.

Entrada en vigor y duración

El presente Convenio de Colaboración entra
.. en vigor a la firma del mismo y tiene. uria ..

En cas de renovacíó "de l'autorització del· duración inicial hasta el 3i de diciembre de
Sistema Integrat de Gestió. el. present" 2013.

·

Conveni s'entendrà prorregat per un nou Este Convenio tendrá plenos efectes cuando
termini de sis .

me�os, . prorrogant-se
.

Ecoembes disponga de todas las
automàticament per periodes d'igual autorizaciones y 10¡:; permisoa pertinentes .

.

durada, tret comuníeacié en contra de
qualsevol de. le$ parts, realitzada com a'
rtúi1ia1 amb quinze (lies d'antelaciô a Ia

.data de finalització de Ja vjgè�c�' del

.

present Conveni () de qualsevol de les seves

prol1'ogues.

POI' transcurso del plazo fijado. como
duración en el presente Convenio.
Por suspensión, caducidad-orevccecién .

de la . Auterización
.

del Sistema
Integrado de Gestión por parte de Ia
Comunidad Autónoma.

,

.

Por mutuo acuerdo de las parles.
Por íncumplimíento grave de las
obligacienes asumidas y del'Jvadas del
presente. Convenio por alguna de las
pa.rt�s."

.

Por 'Cualquier otra causa prevista ert el
mareo normative vígente.
Por determínacióa unilateral del
Consell. de Mallorca, quién podrá; en

.

cualquier momento, -d�istir del
presente Convenía siempre que
concurra una causa justíficada de

.
interés público y no hubiere incumplido

-�.=-I��"="""""",,=<i""_""�'="""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_'''¡''''''''''''''''''''''''.��S='âWh1}d ..

virtud del miSl110.

En caso de renovaciéu de la autorización del
Sistema Integrado de gestión, el presente
Convenio ,se, entenderá prorrogado por un

nuevo plazo de seis 'meses, profl'oglindtilSe
automáticamente por períódos de igual
duración, salvo comunicacién en contra," de

j cualquiera de las partes, realizada al menos

con quince días de antelacióà a là feeha dé .

terminacíén
.

de la vigencia del. presente
Convenio o d:e cualquiera de sas prórrogas,

Per decurs del termini fixat coma
.

A.1ículQ 16. Reselueíên anti�ípada
dùràei6 àl pre�¥h.t éQilv¢ni. rèsdsión del O:niv.�nio
Pel' suspensió� caducitat o revocació
d� t'a.utocl.tZacit;l detS:istema Integrat. Bl presente Conveníose resolverá:
de Gestió per prui d� .la Cornuaitat

.

Autònoma..

Per mutu acord de les. parts,
Per. inccmpllment greu de les 2,
obligaéions assumides i derivades del
present Conveni pel' alguna de les
parts.
Per qualsevol altra causa prevista al J.
marc nQl:ni�ti,]} vigent. .

.
. 4.

Per detenninació unilateral del
Consell de Mallorca el qual podrà,
en qualsevo! moment, desistir.
d'aquest conveni sempre que hi 5.

hagi una causa justificada d'interès
'públic J no n'hagi incomplit les 6.

obligacions i els termes assumits.

Article 16. Reso.lució anricipada
rescissió del Conveni

·

El present Cenvéni es resoldrà:

L

2.

J.
4.

5.

6.

Article l7. Efectesde fa resolucíô

1.

Artículo 17.
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Així mateix, sí una .disposiciô . legal o

decisió judicial, pogués donar Hoc a UM

modíficació en I'execució de1 present
Conveni. les PUI'tS es compremeten, a

informar il l'a1�a part de manera immediëta
i a preadre totes las mesures neeessàries Asimismo, si una disposición legal o decisión

per assegurar la eentinuïtat .de l'execució: . judicial, pudiera dar lugar a una modificación

del Conveni a les condicions i en els en la ejecución del presente Convenio, las

· titnílill� ;p:r�¥i$�- 'ª l� clisposjç;ló legal (La p:at'tyS se. com.prometen, .:&. lnt"'mïar a la, ott:1i
la decisió judicial eorresponent, Ambdues parte de forma i01nediata y a temar todas las

pads es cemprometen a introduir una medidas necesarias para asegl:u'M ía
clàusula similar als seus Convenis f/o continuidad de la ·.ejecución de} C-o:.Íwenio en

contractes amb tercel'S. las condiciones' y en los plazos previstos en la

disposición legal o en la decisión judicial
. cerrespondiente. Ambas .. partes se

comprometen a introducir una cláusula
similar en sus conventos y/o eontrstos con

Les parts convenen en plantejar totes les terceros.

qüestions I problemes no resolts o no

previstos específieameat en el present
Conveni, així "Coin totes les. qüestions Artículo 19. Comisión de Seguimiento
relatives a la interpretació i execueió del

· mateix, � una Comissió de Seguiment Las partes convienen en plantear todàS las

composada de. qUi,ltre . membres, . dos cuestiones, y. problemas no- resueltos .

o rro

·

escollies pel' eada . :banda. eventualment previstos especlfioamente en el presente
assistits pels seus consellers tècnlcs.· Convenio, así conto todas his cuestiones

comptables O" jurídics, La finalitat de la relativas Il la inte!'pret�ciórr y ejecución del
. .

,.- , , ., ..• y , •• ,.: eom:issID-s:ëtà·rtrS�'lír.'stJttidi�tre,:"&OlltI!nS·' -·i'1li:Sn'id;· :a: ..,..,tlntr·, e�m1g.i'ôi1'"'<tt(:f'·-SêgUifñíêñ�Q·
..... -;. '",'� _ .... -r- ,,,,, ••,,

a les· qüe$.tio.o5.. que puguin so.rgÎf j, en el compuesta. de cuatro miembros .. des elegidos
lleu. cas" consensuar possibles adaptaeions i· por cada parte, eventualmente asistidos por
modificacions del preseJlt Conveni, sus consejeros técnicos, contables Q Jurídicos.

La finalidad de la Comisión será alcanzar
soluciones de consensé a las caestiones que

. ,puedan surgir.. y , en su caso, eensensuar"
posibles adaptaciones y modificaciones del

resente Convenio.

Art.jcle 18. Modiñeaelé del Conveni

En el supuesto de que en el momento de

instarse la resolución del presente Convenio,
en la forma prevista anteriormente, se hayan
prestado servicios de forma efectiva. y

probada que se encuentren pendientes de

En el cas de produir-se alguna modifícació pago, Ecoembes deberá abonar la

de les condícíens de l'autoritzacw al . compensación devengada Il favor del Consell

Sistema Inte;gf.at de Gestió .i que haguessin de Mallorca, Entidad" local o Consorcio.

tingut efecte sobre les òispo$"icions· del

present Conven], Ies parts hauran

d'incorporar-les aaquest ntl�ançant un acta

addiciona].
.

haurà d'abonar la compensació devengada
a favor del Consell de Mallorca, Entitat
local o Consorci.

Artículo 1.8.. Modiñcacíén del CQuyenio

En el caso de producirse alguna medificaeión .

de las eendicienes de .la AutOrlzaciÓn al
.

Sistema Integrado de Gestión y que tuviesen

efecto sobre las disposiciones del presente
Convenio, las. partes deberán ineorporarlas a

.

éste por medio de un aeta adicional.

'ô'

Atticle_19. Comissió de Seguiment.

I

I

-I
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seus representants en el termini de dos
.

setmanes des de la signatura. La La Comisión de Seguimiento quedará
presidència de la Comissió recaurà en lilt inmediatamente constituida tras la firma del

representant del Consell de Mallorca i la presente Convenio, debiendo comunicar cada
secretaría ell un representant d'Eeoembes. ... una de las partes a la otra sus représentantes

en el plazo de dos semanas desde la firma. La

presidencía de la Comisión recaerá en un

representante del Consell de Mallorca y Ia
secretaría en un représentante de Ecoembes.

En el cas de que. es produeixi una

incidència greu en ei desenvolupament del
Conveni, qualsevol de les parts podrà
eenvocar una renniô extraordinària i urgent
de la Comissió, havent de respondre la part En el caso de que se produzca una Incidencia '

.convocada en un termini màxnl1 de 15 .díes, .. grave en el desarrollo del ConVéIli()l·
La reunió huur.à de celebrar-se en un . cualquiera de las partes podrá convocar I1I1.a
termini mà:x)m d'un mes des de la data de

.

reunión exrraordinaria y urgente de la
recepció de Ja convocatòria. Si la part Comisión, debiendo responder Ia parte
convocada no respon en l'esmentat termini convocada en un plazo máximo de IS días..

o si, celebrada la reunió extraordinària les. La reuuíón deberá celebrarse en el plinq
parts no. arriben a un acord sobre la qüe$tlÓ

-

máximo de un mes desde la fecha de
plantejada, es pòdrà pactat la intervencíó· reœpoiôn de la convocatoria. Si Ia parte
diriment d'un tercer, la resolaeíó del qual ] convocada 110 responde 'en dicho plazo o si,

.

serà acceptada .per les partes després' celebrade. la reunién extraordinaria las partes
d'emesa 1 tindrà els efectes assenyalats a ao lleg-Im il un acuerdo sobre Ia cuestión'
l'article 3.2 de Ia Llei 36119.88, de 5. de planteada, se podrá pactar Ia intervenején
desembre, d 'arbitrâtgç.

-

dirimente de un tercero, cuya resolución será -.

aceptada por las partes 'despué$ de emitida y
Artíele 20. R-ègini transitori pels tendrá los efectos señalados en el artículo 3.2.

compromísos eeonèmies penûents de Ia Ley 361198'8, de 5 de diciembre, de
-

-Arbitraje.
Les Entitats locals. Consorcis o, en el seu
cas, el Consell de Mallorca, disposaran de
termini fins el 31 de març, per a Ja

.

presentació de factures derivades de serveis
i altres actuacions devengades fins el 31 de Las Entidades locales, Consorcios o, en su

decembre de Z008 (ó data deft (le vigència GaSQ, el Consell de Mallorca, dispondrán de
delConveni Anterior), transcorregut el qual plazo hasta el 31 de marzo de 2009; pam la
els compremísos econòmics d'Eeeembes presentación de facturas derivadas de.
anterior a. aquella data s'entendran servicios y otras aetuaciones devengadas

·

hasta el 31 de diciembre de 2008 (o fecha dit
·

jin de vigenci« del convenio anterior),
Article 21. Creacció del Consorci de transcurrído el cual los compromises

Residus de Mallorca'
.

económicos de Ecoembes anteriores a esa
· fecha se entendèrán extinguidos.

Artículo 20. Rêgímen transitòria para los
.

compromisos económicos pendientes

_ extingits.

La titularitat del present Conveni pasarà a

ser del Consorci de Residus de Mallorca o, ArtícuJo 21. Creación del Consorci de
en ei seu cas, a les Entitats .Ioeals de
Mallorca, mitjançant notificació formal del

-......,.._�= -ems-eil--"""'1ie�lItJ)'(.,-a' a""- -&uembat1:1j"e� �1Ît'bftf"dê'l=pmefife eotf\7éiii-o'î1áSàfu a
_

España, S . .A. ser del Consorci de Residus de Mallorca 0, en

su C�SO, a las. Enti?�des locales de Mallo¡:�,·· '

..
-ç, �

u. I�.(_¡ �.
,

medIante notrficaCion [onnal del GOllfiCi!U d�
k

<:) , /"t( /Ii,;_;

;¿;'��\, �
�. 't,� � >-1
� ,4'$�?
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Residus dé Mallorca
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Mallorca a Ecoernbalajes España, S.A.

Article 2Z. Jul'isdicció competent
Artícu1022. Jurisdicción competente

El present Conveni té naturalesa
administrative, regint a la seva El presente Convenio posee naturaleza

mterpretaeió i desenvolupament administrativa, rigiendo en su interpretaçîón y
I'ordenament jurídic admínistratiu, amb desarrollo el ordeaámiente jurídico
expressa submissió de les parts a la administrative, cori expresa sumisión de las

jurisdiccíó centeneicsa-administrativa, partes a la jurisdicción contencioso

Les parts expressament es sotmeten, amb administrative .

. renúncia al sen propi fur i veÏílatge, als' Las: partes expresamente se .some.ten,. COIl

jutjats. i tríbunals de Palma de Mallorca. renuncia a su propio fuero y vecindad, a los

juzgados y tribunales de Palma de Mallorca.
* *

* *

I en prova de eonformitat amb quant
precedeix awbdues· parts subscriuen ei
present Conveni per duplicat en el lloc i
data d'encapçalament.

y en prueba de' conformidad con. cuanto

antecede
.

ambas partes. suscriben el presente
Convenio por duplicado ejemplar en el lugar .

.

y fecha delencabezamiento.

La Presidenta del Consell de Mallorca

Jeroni M. Mas Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca, en la seva qualitat de
fedatari públic autoritza el presentConveni,

.

I
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ANEXOil

COLABORACIÓN ECONÓMICA DE ECOEMBES

En el presente Anexo se define la aportación económica de Ecoembes para las diferentes
actividades incluidas en el Convenio.

Los conceptos, importes y requisites de este anexo, entrarán en vigor a la firma del
Convenio y se actualizarán en enero de cada año conforme a lo establecido en el apartado de
"Criterios de revisión de las condiciones económicas" del presente Anexo. IMPORTES
2007�'

Para todas aquellas aportaciones económicas o datos/parámetros que estén refèrenciados a

años naturales, y en el caso de que la fecha de entrada en vigor o fínalízaciôn del Convenio
no coincida con el inicio o fin del año natural; la aportaci6n eeonômícao el dato/parámetro
considerado para ese año,' será el correspondiente a Ia parte proporcional del año en .e1 que el
Convenio esté en vigor.

ÍNDICE

. i

1. Conceptos y defíniciones básicas
2. Recogida monomaterial de papel-cartón en contenedor específico
3. Recogida puerta a puerta de envases de cartón generado en el comercio urbano
4. Recogida de envases ligeros en contenedor específico
5� Gestión de envases ligeros a través de estaciones de transferencia
6. Transporte marítimo
7. Selección de envases ligeros

-

8. GestiÓn de residuos de envases a través de puntos limpios
9. Colaboración en la realizaci6n de campañas de comunicación
10. Criterios de revisión de las condiciones económicas

-Î
I
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1. Con�eptos y definiciones básicgs

En este apartado se definen una serie de conceptos asociados con los municipios y la
distribución de su población, y que definen el tipo de servício-activídad que debe ser

desarrollado para cubrir las necesidades de los usuarios y garantizar una correcta

participación de éstos en la recogida selectiva. Los aspectos incluidos son el ta.maño de Ia

población, la actividad turística, la distribución territorial y la densidad urbana.

1.1. Tipologia de mimicipios

Los municipios se tipificarán atendiendo a la siguiente clasificación, tomando como

referencia la última población de derecho publicada por el iNE a primeros de enero del año

de aplicación:

Tipologia urbana:
.

municipios con población igualo sUperior ajos 50.000 habitantes,

Tipología semiurbana: munieipios eon población entre 5.000 y 50.000 habitantes,

Tipologia rural: municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes,

1.2. . Población generadora v población generadora incorporada

Se define poblaci6n generadora/.de un municipio como la suma de la población de derecho,
.

más la parte de la población turistici que habría' que censiderar para' dimeasionar un

servicio ajustadG a Ia ··generacién teal de residùos de" envases, teniendo en- enenta la
influencia de esa población' turística. Aplica a muaícipíos con un impacto elevado de la
actividad turística, Cuando se implanta el servicio de recogida selectiva pasa a eonsíëererse
la población generadora Incorporada (para la recogida menomateríal de papel-cartón ylo
para Ia recogida de Envases ligeros).

Para el cálculo de la poblaciôn generadora, en primer Iugar 'se estima la población turística
bien a ttavés de las plazas de alojamientos turísticos y su porcentaje de ocupacíôn a 10 largo
del año, o bien a través de la evolución mensual de la generación de residuos urbanos; en

función del valor obtenido se détermina si el municipio se considéra turístico o no; si se

considera turístico se establece si el turismo es estacional o no estacional; finalniente se

aplica la fórmula para calcular la población generadora, en, función de si el turismo es

estacional o no estacional.

al proceso completo es el siguiente:

Estimación de la población turística. Se aplica una de las siguientes metodologias:
... �., .. " ' •. - _�"

St'-se-êlîs�01ïé'Jdè�êStá(JfSlièas" êômpletas: 'y-'iëtûltrtzaaaS--' eñ' êr�âiñô'Hò� ïñUñicipal;' sit'"
, ,:,.,.,� ., I

estima la población turística en función de lasplezas de alojamientos turísticos y el

porcentaje de ocupación a lo largo del año. Como alojamientos turisticos se

consideran: hoteles, campings, turismo rural, apartamentos y segundas residencias. En
el caso de segundas resideneias se consideran 3,5 personas por vivienda, y como



porcentaje de ocupación, se toma la mitad de los fines de semana en el' perfodo de
enero a ��yo y de octubre a diciembre; y el mismo porcentaje de ocupación que en los
establecimientos hoteleros para el periodo junio a septiembre. A partir de la poblaciôn
turística de cada mes, se obtiene la población turística anual como media aritmckica de
la población turística mensual.

.

, '

• Si se dispone de datos completos y actualizados sobre generación mensuai de residuos
urbanos por municipio, se estima la poblacíôn turística en función de la variaci6n de la
producci6n mensual de residuos respecto al mes de febï;ero, que se 'toma. como mes
base .. La variación de la producción de cada mes se divide por el ratio de cantíded
generada por habitante (se&ún el dato del mes de febrero). para obtener el meremento
de poblaciôn (es decir, la población turlstica) de cada mes. A partit de la poblacíôn
turística de cada mes; se obtiene la población turística anual como media aritmética de
la población turística mensual.

.
.

'

DetèmÙnación de.si se trata de un municipio turístico o no turístico

Una vez estimada la población turística anual se calcula el siguiente ratio;
�

. .

�

. Ratio = (poblaci(m de derecho + población turística anual)/pobl�ció� de derecho .

Si este. ratio es superior a 1,64 se trata de un município turístico y aplica el concepto de

población generadora; si es inferior a, 1,64 se trata de un municipio no turístico,

Clasificación entre turismo estacional y turismo no estacional

Para clasificar el turismo 'en estacional o no estacional, se analiza.la evo}ucjón. mensael de la

generación de residuos sólidos urbanos y se c8lcúla un indice igual a ladesvíacíén típica de
los datos de los 12 meses dividido por Ia media muai de la generacíôn. Si'este. indice' es

inferiòr a O�2 se trata de un municipio turístico no estacional, y si el índice es superior a 0,2
se trata de un municipio turístico estacional.

Calculo de la población generadora
. .

.
.

.

La poblaeíén generadora se obtiene sumando 'a la población. de derecho, la parte de la
población turística que habría que considerar para dimensionar � servicio ajustado' a la
generación-aportación real de residuos de envases. Se calcula de forina ,diferente si se trata
de un turismo estacional o no estacional.

,,,�, .. I

,.1

• En el caso de municipio turlstico estacional

Se considera que la ampliación del Servicio de recogida selectiva debida a ·la población
turística se puede realizar, en. parte, eon un aumento de la frecuencia de recogida; ¡¡Gr eso se

hace una corrección a la población turística a consíderar,
.

La población generadora se calcula aplicando la siguiente fórmula:
��������'IC�I/. ��I���'_'._._.�-......'_"'�__��_.__� """'="""""" _
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En el caso de municipio turístico estacional, la población generadora no aplica en relación a

la tipologia del municipio definido en el apartado 1.1.

• En el caso de mtinicîpio turístico no estacional

En este caso se tiene en cuenta que la población turística produce residues de envases (en
cantidad y en agregación) de forma diferente a la población de derecho y que, pór lo tanto,
no precisa de los mismos medíos de recogida; por eso se hace un ajuste a la población
turística estimada..

La población generadora se calcula aplicando la siguiente fórmula:

PobJaciQ" generadora t=población de der.echo + (0,6xpoblación turlstica)

En el caso de municipio turístico no estacional, la tipología de municipio. según la

�lasificación del apartado LI. se establecerá con el dato de la población generadora,

En ambos casos; tanto 'si se trata de turismo estacional o· no estacional,la·poblaciónturistica
calculada aplícerá, como mínimo. para un año natural y podrá ser revisada con carácter

anual por acuerdo de las partes, siempre y cuando las variaciones en los datos supongan una

modificación de la población generadora de ± 2,5%.
-

La poblaciôn generado.ra incorporada, a la recogida de envases ligeros o a ía recogida de

papel-cartón, sè determinará para cada munícípío dé acuerdo a la población turistica alaque
se preste cada servíeío de recogida"

. , .

1.3. Índiee de dispersión poblacional (lDPl

Para tener en cuenta esta realidad, se' propone un indicador de dispersión poblacional (IDP),
apoyado en factores poblaciones y tenitoriales, y que asigne a los municipios semiurbanos y

urbanos uníndice que refleje suparcial "ruralidad", y que considera los siguientes aspectos;

Ciertos :municipios semiUrbanos y urbanos están formados por varias entidadeS de

población�'� 'alglinasde -elimr de poblacióninferior'alos"5;eOO':ha�tantes yque, de "tratarse de..

municipios autónomos; serian considerados rurales.

1.' La poblacl6n de las distintas entídades, representada por-Ias !3iguientes vm:.i'ables:
- Ratio de población ert entidades de pequeño tamaño" (pEPT).

Ratio dé población no incluida en las entidades pPn.cipaless (PNEP)•.

2. Las entidades de población en las que se agrupimlos habitantes:
. .' - Ratio de, número. de 1mtlda.des de poblaçióp de. meñps 4e 5.000 habitii,i,tes ��. I

...... � ..• � ' •. ' ... -�'" .•.� ... �. ", ".'."�'" �.ot",..,¿�-..:._.,;:. ·�-;.��\!l-,..�,·'!'t:""-...��..,� ... '"'·"'".,. ..�''!'.,:;... O¡'':{>--:·..w. ... 5.J1,'� ...... :�j;;,I�<J..""",;�y.�.<'I.'.:-O:':��':"''''''':���;<o':�;...��.........,.•. t!::')4� .. '7"\��''':�:�'''':.,':!'".. , • ..,.... �...¥i�;�........ ··.�;¡�-....l:\ ....-",.�.�\�.·.....__ ,,·,',.,;., ... _1. 4�"�'¡'.,,"�",· . ..,. .... ..,.

3. Las distanoiasexistentes estre las distintas entidades-representadas pOF la vari�ble-.
Distancia media real entre las èntidades de poblaeíôn (I).

6
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Los valores de las variables anteriores se transforman a una escala O-l, de tal forma que el
valor O de la variable recodíñcada corresponda con el valor medio de Ia variable en el
ámbito estatal y el valor 1 se corresponda con el valor máximo existente.

El Indicador de Dispersión Poblaeienal (IDP), conjuga las cuatro variables una vez

transformadas a escala 0-1, a través de un modelo matemático definido como 1� media de los
valores de las distintas variables, recogido conforme ft la siguiente fónnula:

kD� =.
PN� + PEPT� : (EP:S; SM_.,)+ Dx I

• Donde:
PNEPx:

PEPTx!

..

Factor depoblaciôn no Incluida en las entidades príneipales del municipio
'x' .Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos p()blacio�les del !NE:
Factor de población en entidades de pequefiotamañ:o en el municipio 'x'.·
Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos poblacionales dellNE.
Factor de entidades de poblaciÓn inferior'o igual a S.OÒO hab. en el
municipio 'x' .Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos dellNE.

Factor dedistancía media entre entidades del municipíc "x ',
Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos reales de distancia

E�Mx:

Dx:
.

Si la pobl�ciói1 rio inclUida en las tres entidades princípalee mayores de S.OOO �itantes es

inferior al dato medio detodo el terrítorio nacional, no será dé aplicación el IDP� & decir si
PNEP=O entonces IDP=O. Bntódo caso, el valor del IDP no puede se� suPerior al n¢¡ó entr� ,:'

la poblaciôa de las entidades de menos de 5.000 habitantes y la población total, .

.'

Por tanto; se define como índice de dispersión poblacional' (lOP), el índice résultante. de'
aplicar la metodología específica que determina el grade de ruralidad de aquéllos municipíos
urbanos o semiurbanos que, no teniendo tipologia rural en función de su -poblaci6n, poseen .

.
.. � /'

.

ciertas características- asimilables a esta tipologia. Este indice se tendrá ert cuenta en el ' ",

célculo del pago por recogida selectiva de envases ligeros y de .papel-cartón, de acuerdo a lo
previsto en los respectivos apartados.

..

. .

El IDP calculado aplicará, como mínimo, para un .año natural y podrá ser revisado con
carácter anual P91 acuerdo de las partes, siempre y C1l8D.dO las variaciones en los datos ae
origen supongan una modificación del indice del ± 2�%.
En el caso de Entidades formadas por varios municipíos, el ¡OP se calcula para cada uno de
ellos y, si es' necesario obtener el !PD agregado pam la aplicación de las fórmulas de pago,
se obtiene mediante ponderación por la población generadora.

.

.

1.4. Fador de Horizontalidad <FlIl

Este factor es un indicador de la densidad "urbana" de los m.Üiûciplos en base a su

horizont-alidad urbanística. Al igual que el Índice de Dispersión Poblacional, lo que bace es

asignar un "grado de ruralidad" a ciertos municipios urbanos Q semiurbanos,



En los municipios que tienen un valor distinto de O tanto para el lOP como para el FH, se

aplica lo siguiente:· .

.

,
.

.

,

.' S� calcula el IDP para el t�tal de la pohlación del munícípío,
,

• ' El FH se ajusta, consíderando que las menores alturas de edíficíoa corresponderán
,

a las entidades de menos de 2.000 habitantes, y se aplica pata el porcentaje de
'

" .. " .. _ '.' ." -AA�IAçlQ.n.q\lj;tl."��idfÇ.$mjos.n�li.»��pr;iq�i����mo.�,,...��.�,,,� _'." ""�""'" .' � _ , .. �".,;". ····_,<�···I
• Se suman ambos índices; si la sumaes superior al. valor l, se asigna valor 1.

.

.

.

2.,
..

Recogida IilOnomaterialde papel..eartón en colÍtenedor especifico- ·-1
La aportaeiôn económica de Ecoembes por la- !f.'cogida monomaterial de papel-cartón en

.

contenedores específícos, se compone d,., una parte asociada a los contenedores instalados,

'\ i5E'
�� Pú
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tienen una mener densidad de población y que necesitan más contenedores para conseguir
una distancia promedio de los usuarios a los contenedores.

Para estimarlo se hacen dos grupos de alturas de edificios. sumando los porcentajes de cada

altura: porcentaje de 1 a 2 alturas (HOR) y porcentaje de' 5 o más alturas (VER). Se obtienen

los porcentajes promedios en España de cada grupo (HOR,1l0MI;DIO y VERPROMEDIO) para los

municipios urbanos, y se obtiene el siguiente valor para cada municipio urbano:

Porcentaje de horizontalidad = (llOR - HORpROMEDIO) + (VERpROMEDlO - VER)

Este porcenteje de horizontalidad se convierte a un factor de horizontalidad (FH) que tenga
un valor entre O - 1. Asociamos el valor 1 al municipio con mayor valor y el valor O para un

porcentaje establecido como promedio. Se calcula el factor linealmente entre O yI para

todos los munícípíos urbanos. Se repite el mismo proceso descrito anterionnente para _los
munícípíos semiurbanos.

Un factor de horizontalíded de valor 1 significa que el municipio, aunque ,por población
tenga tipologia urbana, PQr estructura urbanística es rural y, por 10 tanto, la dotación de

contenedores necesaria seria la de 1D1 municipio rural.

. I

Por tanto, se define como Factor de Horizontalidad (FH), el valor resultante de aplicar la

metodología especifica que detennina el grado de ruralidad de aquellos municíplos urbanos
o semis quet no teniendo. tipol()gia rural, poseen. ciertas características asimilables a esta

tipòlogíe ..

·

Este índice se tenitrá mi cuenta en el cálculo del pago por recogida selectiva de
.

envases ligerosy'de"papèl-cart6n,·de acuerdo"ato'preVisto en losrespëclívôSàpàibioos�
.

. :

El FH ealculado aplicará, como.mínímo, . pan! un �o natural. y podrá' ser revisado. con

carácter anual por acuerdo de las partes, siempre y cuandolas varíacíonesen los datos de

origen supongan una modiñeación c;lel factor del ± 25%.
.

En el caso de Entidades formadas por varios. municipíos, el FH se calcula para cada uno de
ellos y, si es necesario obtener el FH 'agregado para la aplicación de las fôrmulas de pago, se

obtiene mediante ponderación por la población generadora.

.1.5.
.

Tratamiento conjunto del IDP y del FH
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que denominaremos parte fija, y otra parte asociada al material recogido, que
denominaremos parte variable.

Este sistema de pago aplica a los sistemas de recogida mediante iglú, contenedor de carga
trasera con tapa cerrada7, contenedor de carga lateral' con tapa cerrada y contenedor
soterrado con tapa cerrada. Pata cualquier sistema de recogida monematerial de papel-cartón
diferente de los mencionados, se deberá definir un acuerdo particularizado previo con
Ecoembes. .

Si en una Entidad coexisten varios sistemas, con rutas independientes, la fadllraciÓD se
realizará para cada. sistema pOI' separado, teniendo en cuenta Ia población a la que se prestà
servicio con cada uno de ellos8 y las cantidades recogidas por cada sistema.

I

I
1) PARTE FIJA: aportac�ón asociada al despUegue del servieio'

El despliegue del servicio se refiere a los contenedores efeetivamente instalados en las
proximidades del domicilio del consumidor. La aportación econômica por este; concepto
incluye la amortización y carga financiera de, adquisición de los còntenedor�, el lavado,
mantenimiento y reposición de los mismos y un porcentaje correspondiente a 'ga!itOS de
estructura, gastos generales y beneficio industrial.

'
'

L� aportación se establ� considerando el 40. % de los costes,' dado que se OOItSldera 'que
dicho. porcentaje corresponde a la fracción de envases adheridos a Bcoeœbes, En casos
específicos en los qae se justifiquen9 variaciones en este porcentaje, el impertt,. de la
aportación unitaria por este concepto se modificaría proporcionalmente,
El importe del pago mensual se calcula en funci6n de lapobillci6n gene"lldo.r� 'iB.corporada
a la recogida monomaterial de papei-cartón cuando la dotacíénde èontenedórès alcance o

supere los siguientes ratios de referencia:

,"!:.,'

•
.. �

Ratios de Iglú Carga trasen- Carga lateral
, Sotel'mos

Referencia
I (Iltroslbabitantel
Urb¡ma 6 7.50 750 6

,Semi 7,S- 9.38 .

9.38 7�Cl
R�, 10.9 13,63 IQ,90 IOJ)O·

.

En este caso apliCfll'án l�'s siguientes importes unitarios:

0,12612
0.15308

-I
--���wmdlÑ��6�"lie1m'si��Fert_ŒW'!viflr-tA--�--�apertura total de la tapa, debiéndose depositar el papel-cart6n" través de unas becas de tamafto Iimitadb.8 Si existe población generadora se aplica i¡ual en cada sistema, salvo que se conozca el �arto reat9 Se podrá aplicar un poi'centúe diferente a partir de muestreos representativos financiados entre �oemla Entidad, y cuya metodología será acordada por lu partes. Se determinará qué porcen(lUe de los Oll""'''.''¡'¡"'Gr

cartón de. origen comercial recogidos en contenedor están adheridos al SIG.'



0,21288 0,27710 0,38444 0,62991I 'tipología rural

Si la dotación de contenedores es inferior a la consíderada de referencia, el pago se hace en

función de /os litros efectivamente instalados, aplicando IQS siguientes importes:

Iglú Soterrados

0.02041 0,03628

CliL-g&. lateral
ta . a cerrada)

0,02102

0,01953 0.03527

. Todos los importes �tarioslO señalados se incrementarân en Unos porcentajes, por la

consideracién de los costes de gestiôn administrativa, con la siguiente cuantía:

Tipologia urbana: 6,5 %

Tipologia semiurbana y rural: 8 %

Islas con población < 50.000 hab.: 10' %

.'
.

_.. .# ..
... . .

En las unidades de gestión'que incluyan municipios de varias tipologías, el cálculo de la

dotación de contenedores se hará por separado para cada una de las tipologías.

El importe del pago fijo se obtendrá, inicialmente. aplicando una de las fórmulas siguientes
en función. de si se ha alcanzado, .() no, la dotaeiôn límite de contenedores: .

.

ParIe'jijfl (A) = (importe unitf!.l'iopOl'/tflbilantel12Jxpoblaci6n generadorM inc.ol'pol'oda mes de

re .enneJa
.

I Paneflja (Á) = (importepunitáriopor liiro Insta,lado/12) x litros ;nsiolado�;"es de referencia

�1 importe obtenido A se aplicarán, en su caso, los siguientes ajustes:

Incremento del pago fijo. por caraeteristicas poblacionales y urbanísticas de la
Entidad: indice de dispersión población (IDPl -1 factor de horizontalidad (FID

Este ajuste se cerresponde con un incremento de los contenedores instalados que se pueden
facturar, en función del valor de los parâmetres lDP y FH, definidos eli. el apartado 1 del

:presente Anexo. Su. finalidad es introducir el criterio de proximidad de los usuarios a los
contenedores a la' hora de determiner la' dotacíônadecuada.: Con ta aplicación ·de estos

faetores, algunos municipios urbanos y semis pueden. aproximar su dotación límite a la
. .

..
definida para los municipios rurales. considerando qUe tienen una cierta "ruralidad" en la

"'.' ,- "": '" '_",_.'" ,�J!j.!ml?JjçipA�¢.m.�m�i�D�.",_,..""":,���:.,�·�..,"",,.,� ·,.,•."":,,�,,_':"''';''''.''�''��_.�''d',,,'''''''''''' , ........._.�":"<',...�,•.,.,..,,�.,""w, ••,'_-., .»,._ -." .. '. -" ..c..,.:·

El máximo Vàfôî.dé Ia Süinà del JDPy del FR es 1;' ifeste valor maximo 1� 'cóiTesporiamiú�1
"Incremento máximo de .dotacién" calculado' como la diferencia entre el ratio de refereneía
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(lítros/hab) de un municipio rural yel ratio de referència (litroslhab) de un municipio urbano
o semiurbano, en su caso, para cada sistema de recogida selectiva.

Para los municipios que tengan un valor IDP+FH diferente de cero, el aumento de la
dotación de contenedores a facturar se calcula como:

Incremento ratio contenerización (//hab) = Incremento máximo dotación (//hab) x (lDP + FH)
.

Si la dotación realmente instalada, siendo superior a la de refereneia, no alcanza el nuevo
ratio de contenerización (suma del ratio de referència más el incremento), el ajuste del pago'
fijo se calculará en función de los litros instalados:

IhCl'ementopagofijo = (litros instal_ado$.....,.liúos según 1'11110 1'eferenc'iI po,. tlpololliaJJe coste
unitario Ol' t

.

o/O' {tJ/1.�
.

Si ht dotación realmente instalada superll· el nuevo ratio de contenerízaeíôn, el ajuste del
pago fijo se calculárá en función de Ia población generadora:

.

-

Incl'emento pagtJjijo=población gelie,adora.x Îílèremento' 'litio conte.nerizaclón x coste· ,¡"harÎO
.

.

o,.n I/o a{12
..

El nuevo importe del pago fijo (A*) se obtendrá sumando al valor itiîcj�lel,"Increine�to
pagofijo":

.

A* =:A + Incrementopagôfijo

La facturación ¡iOT Ía JHII"Ie flja .4 * se realizará mej,sualmente,. correspondiendò a la poblaCión
. generadora incorpoTaJa a la .recogida seleèllva de papel-cart6;, o,. � su Ct1$O; Jos litros
efeCtivamente instalados en la Enddad, co"espo�d¡�ntes al mes i/e Téferencia.

'

Plus fijo annal por efectividad del sistema'de recogida

Aplica. a Entidades que hayan recogido durante el año. transcurrido una cantidad .(K) de
pàpel..cartón por población generadora; superior a una aportaciôn de referenëia (Kref)'y que
tengan instalados un número de litros (Dot) por poblacióri-generadora superior a loS ratios de.
referencía.una vez corregidos con ellDP -+ FR.

-

El plus fijo' anual consiste en un aumento del número de contenedores que .puëden ser
facturados,' siempre que los litros adicionales instaladas hayan. proporcionado. una
efectividad mínima (Et), definida como kilos recogidos por Jitro instalado.

-. .
.

.

'Se establece lasiguiente aportación de referencía y efectividad mínima, igual paratodes los
sistemas de.recogida y tipologías:

-I

El importe del plus fijo por efectividad se calcula se la siguiente forma:



Pluspor efectividad = Suma de lafacturaci6nfija a lo largp del afio xZ �]

Donde Z es el valor mínimo de 198 siguientes:

Min (((K-K rej)IEJ)/Dotfaclurada; (Dot�DoJfacturada)lDotftlCtU1'ada)

Lajacturación de este plilS por efectividad se Revará a' cabo de forma anual, una 'Vez

cerrÍlda Iafacturación dei año recedente
'

2) PARTE VARIABLE; aportaeión asociada al material recogido

E�te concepto incluye los costes de personal, la amortízacíén y carga ñnancíera de

adquisición de los vehículos y los Costes, de cx;plotaeión, y mantenimiento de los mismos,

incluyendo ,un porcentaje correspondiente 'a gastos de estructura, gastos. generales y

beneñeío Industrial, Para detenninar el coste dif�rencial de la parte variable se' ín�luye un

'porcentaje como coste de gestión administrativa y se descuenta el ahorro poreliminación.

La cuantía de esta aportación se calcula en función del peso de material entregadoll en

instalación de recuperación o reciclado, aplicando la siguiente fórmula:

Pal'le variable =pago variablepor ;ecl)gldfl,:(B) + cone gestión. adliÛni,strativa (E): � ellorro
,

eliminación (D)
, ,

Donde: 11'.., b x kilos envases recogidos
E ci 11 xporcentaje, de gestión x kilos envases recogidos
D == dx kûos envases rec-ogidòs

'

'

'El factor bl2 (€/kg) toma los siguientes valores unitariospor tipologia y por sistema:

, Soterrados
cenada)

Iglú

O�06Q97
0,07099 0,07030

0.072:.10',0.10866
,

, ,

El PorCentaje,d� gestión administratiVa (porcënjajè de gestion) es el síguienté:
'

, Tipologia urbana; , 6:,5%, "

'0'- 'o,'' ,_o' ,',',., ," ,,: m, _"";'� , 0_, � .. ,. ':,�ipologia�,sè11iiUl'bárUt.yt'Ul'81�'i."'.o,: _�' ,:,..g,,%:,,�. o', ". ,,' • '.' ", " •••�"',�""': """�_>'"""'''o''''�'_�'''.'_'�''"''_''�''':"'''''--''�''''''''''.;":_ .. ,;�' "�,, _h .. , ... ,,�.,;.I
Islas con poblaciôn < 50.000 heb.: 1-0 % '

12



En el caso de Entidades que agrupen municipios correspondientes a diferentes tipologías se

aplicarán los valores correspondientes a cada tipología para las cantidades recogidas en cada
una de elias; si no se pueden desagregar las cantidades recogidas en cada tipología, se

aplicará un importe ponderado de los diferentes valores, en funciÓn de la. población de
derecho incorporada en cada tipología de población. Esta ponderación 'podrá Ser revisada
anualmente durante el mes de enero a solicitud por escrito de cualquiera de las partes, si Ia
variación en el importe ponderado, debido a modificaciones en la distribución de población,
excede del+ .5 %..

El valorunitario (d) por eliminación toma el valorl3: d = 0,02188 €/kg

Si hay indicios de que el cartón recogido mediante este sistema no cumple la ETMR del
Anexo IV para la calidad 1:01, se podrá llevar a cabo ún control de calidad. pe confirmarse
ei incumplimiento, la Entidad y _Ecoembes realizarán un análisis de là sítuación. de -Ias
infraestructuras y la adecuación de las mismas. Ecoembes podrá aportar, para dièho análisis,
un análisis de conteneríeacíôn "in situ" detallado. Sí como consecuencia del análisis
realizado, se determinà la necesidad de introducir mejoras,. ia Bnâdad las implantará en un

plazo máximo de 2 meses. Transcurrído dicho plazo sin que las medidas se hayan
implantado, se aplicará un ajuSte en el pago variable en función del porcentaje de impropios
que supere los admitidos en la ETMR.

.
.

Incremento por dispersilSD poblacional

El ajuste por dispersión poblacional se corresponde con un incremento del coste unitario
variable en los municipios urbanos o semiurbanos que tengan un IDP superior al valor 0,
para tener en cuenta su parcial "ruralidad".

El valor máximo ("Incremento máxtmo pago variable") del ajuste de la parte variable .(que
corresponderla a un IDP=l), se calcula como diferencia entre el coste unitario (S'kg) de un

municipio rural y el de un munieipiosemfurbano o urbane, en su caso, para cada sistema de
recegida.

En los municipios que tengan un lOP superior a 0, el ajuste del coste unitario sería:

Incremento pago variable unitario ;;¡: Incremento máximo pago variable x IDPxporcentaje de
gestión administraJiva

.

El importe del ajuste se calcuiana entonces:

Incremento pago variable = l"cremento pago variable unitario x kUos recogidos

Este incremento del pago variable se sumará al importe obtenido inicialmente, para obtener
la cantidad final a facturar.

Il
Correspondiente al coste promedio en el ámbito de la Comunidad Autónoma. para vertederos con

que hayan intemalizado las partidas de gasto de todas las operaciones necesiUias para una correcta g
incluido el sellado y vigilancja.

.



Plus variable anual por eficiencia del sistema de recogida

Aquellas entidades que hayan recogido durante el año considerado una cantidad por
habitante que supere la aportación de referencia, recibirán un plus por eficiencia, consistente
en un 20 % del importe unitario variable (b) para los kilos que superen dicha aportación de'
referencia.

.

El plus de eficiencia a facturar se calculará de la siguiente forma:

Plus = (Ctmtldad envases total- Cantidad enJ1l1Se$ según aportaci6n de rtife,encia) .,. " .,. fJ.) I

Como aportacíén de refereneía se fija la siguiente, para todos los sistemas de recogida y
.

tipologías:
.

.

.

.

La facturación por. este concepto se llevará a cabo de forma anual, una vez cerrada la'
actt,lración del año precedente.

........... �: •••.•• �. , •• , •...•.. , •• .,"" .... �."" � .,-",_:",�",,,,, ••. ,�., .... � .. ,,, .•.• �.,,,, _"..:t':.'" ',": _-
. ....•.• "'r Jo':'�'-'':"''''''!-''''',.s.,-,:,.''_-_''''¡;'''''_'':' .... ,'.
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3. uerta de envases de carton (fenerados en el comercio urbane

Esta. modalidad de recogida se podrá desarrollar en zonas del núcleo : b. .'..

d d d
. '.4_

. . ur: anD con una

enSl. a y. una actividad comercial elevadas, donde puedan. recogerse' cantidades
apreciables de cartón.

.

Las 'Entidades q�� quietan a�ceder �. la colaboración esonómiea por este servicíe, deberán
dar ,de alta 1� �ctí�d� a traves del S,lstema Web de Gestión de Internet, aportando una serie
de informaeión b��1,�a, sobre la ml��lil. Una, vez validada.' la informaclén por parte. de
Ecoembes se podrá nucrar l� facturacIOn.

A.sh?i��() serà �equisito imprescindible para poder acceder 'a este -concepto, que en los

�elplQS considerados esté implantada la recogida selectiva monomaterial de papel-cartón
en contenedor.

.Cantidad máxima à facturar

Tenieado en cuenta que el porcentaje mayoritario de 10$ envases de cartón generados en 10$
establellimientos comerciales

.

no está adherido al Sistema Integrado y, 'POf tanío, no .}1a
contribuido a su financiación,' se establece el siguiente límite á la cantidad del material.

'

recogido en el sistema puerta Il puerta
14

que se puede facturar aBooembes:

. Municjpios 'típolegía urbana: 3 kg/hab.año, ap'Íicable il Ia
'

población. generadera.
incorporada a la recogida selectiva de envases ligeros mediante sístemas de reeogida en

iglú 9. en contenedor de tapa cerrada,
'

MunicilJios tipologia semiurbana: 2 kglhab.ano, aplicable ft la poblacién generadcre,
ineorporada a la recogida .selectiva de envases ligeros; mediante sistemas de tecò.gida en

, iglú o en contenedor de tapa cel,Tac1a.·
.

.

Fórmula de pago

'El pago se calcula en función de la cantidad recogida, aplicando la siguiente fórmula;

,

Pago recogidapuerta II puerta =: ago unimrlo x caitildllt( rect)g;l(a.

El pago unitario toma el valor 0,11 OI7,f/kg.

Si hay indicios de que el cartón recogido mediante ,este sistema no cumple la ETMR dé!

Anexo IV para 18, calidad 1.04� se podrá llevar a cabo un control df: calidad. De confirmarse

el incumplimiento, Ia Entidad y Eeoembes realizarán un análisis del servicio prestado,
incluyendo la realización de control de la partícípación de los comercios.. Sj como

consecuencia del análisis realizado, se determinà Ia necesidad de introducir mejoras, la .

Entidad las implantará en 1111 plazo máximo de 2 meses. Transcurride dicho plazo siti que las

medidas se hayan implantado, se aplicará un ajuste en el pago variable .en función del
_·..�=-·-·_-=�1I6OOt-Qj&4�peœ.:losªdWjtidœi�ll_� E,_tM�, .�.",�==�"","",,,,,,",,,,='_..,,...,=-=-......... _

14 No'se oonsiderarâ en esta modalidad In recogida en puntos limpios, en pclígoncs indusU'ltde!\

centros de dlstribución.
'



Igualmente, si en las rotàs realizadas se producen entregas de pape} no envase, podráacordarse entre las partes la aplicación de un porcentaje corrector a la cantidad total
recogida.

La facttuuciân se realiz:aní mensualmente considerando el material recogido durante el
Ines de referencia.

.

" -_.:
�
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En este caso aplicarán los siguientes Ï1pportes unitarios:

4.. Recogida de envases ligeros en contenedor específico,

La ap�rtación. econóinî�a por la reco�da selectiva' de envases ligeros en contenedor
especïñco, se comp�ne de unap�rte asoc:ada a los contenedores, que denominaremos, arte
fija y otra parte asociada al material recogido, que denrullinaretnos parte variable,

:P .

Este sistema de pago afJica a los sistemas de recogida mediante iglú:, contenedor de carga
trasera con tapa cerrada

.'
contenedor de carga lateral con tapa cerrada, contenedor soterrádo

con t�pa cerrada y recogida lle.�mátiéa Con tapa cerrada, Para .cualquier sístema dé recosida
selectiva de envases Iígeros diferente de los mencÎGnadO's, $6' deberá deÍÍnk un acuerde
particularizado previo COIl Ecoembes,

. .

Si en una Entidad coexisten varios sistemas, con rutas independienteS, la facturación se

rea1i��á para cada sistema por separado" tenièndo en cuenta Ja poblaciôa � In que se presta
ServICIO con cada uno de ellos16 y las cantidades recogidas por cada sistema,

1)
,

PARTE. FIJA: apDrtaclón asò�ia_da ,al despiiegu� del servi.cio
.

El despliegue del servicio se refiere a los contenedores' efecti:-vamel1te
.

instalados ert: 18:$

proximidades del domicilie deJ consumidor. La aportación eeonómtea por este eoncepto

incluye . 1� amortizaeién' y carga -financiera de la inversíôn
. de kdquisiçÎòn de, Jé)s

contenedcres, ël lavade, mantenimísnto y repQsièi611 <le' los .

mismos y un porcentaje

corl'espondi¢o,te a gastos de estructura, gastos, generales y beneñcio indùstrial.'
.

�',
. '.

,"
.-

.

El importe del pago mensual se calcilla en funciôn ,d� 1(1 pobtaeiân generadora Iacerperada
a la recogida selectiva de envases ligeros, èl1ando ía dotac�óri de" contenedores, al®lJoo o

supere los siguientes ratios de referència:

D'!t�d6n de ]glú Ç"iga' :Íraseril Carga latèhtr ' .¡Neuniáti(!8' Sl)ier.radô� .

referencía
(lîtro$./hab o

b:ib/b�zôn) ,.

.....

Urbana . S liiro$fhall 7.691i.troWhah
. 6,86Htroslháh 1.5IitrQil1bab ' : r

.

(it671itrQS'lba1)

S�ni 6,25lítfQs/luib 8,33 lifro.$.Ih,ab
..

8 litras/hab
.

,8 litr()stha�

�urai 9,Q9 litro,S/hab io li1Tpslhab 9..61itri)s�b .. l:ó litfps/ha'" .

.

importes unitarlp$ iglú Cár-PllaterBt NeumMiC21 j.
.. �'*1..

Carga t-rasera Sòtcrrau�s

(€Iba'blt�nte)
Tipología urbana 0,51815 6.8396:7 O.S9900· ,3,0792

' .

1,1�870
iïpQ!og[a semiurbana 0;64'125' , O,87�48 1,0:5096 1,36712
Tipologia rural Ò;18265 0,9087Q i.nsot L61210



Importes u,nitarios Iglú Carga trasera Carga lateral Neumática SotelT8dos

(€/lItro)

Tipologia lUb� 0,10363 0,10919 0,13105· 1,22808 0,17072
Tipologia semiurbana 0.10260 0.10�46 0,13137 - 0,17089
Tipología rural 0.08610 0,09087 1\ 11 ¡Z,,)'l - 0,16121'-"t .

.&. ,l,1:J,A,...;I

i
··1

I
;

Los importes unitarios señalados anteriormente se incrementarán en un porcentaje, por la

consideración del �ste de gestión administrativa, éon la siguiente cuantía: .

Tipología urbana: 6,5 %

Tipologia semiurbana y rural: 8 %

Islas con población < 50.000 hab.: 10 %

En Entidades que incluyan municipios de varias típoíogías;' el cálculo de la dotación de
contenedores se hará por separado para cada una de las tipologías.

El importe del pago fijo se obtendrá, inicialmente, aplíeando una de las fórmulas siguientes
en función de si seha alcanzado, o no, la dotación límite de contenedores:

.

Par/ejl)a (A) =-(impDrte. unitario por habitante/12J_xpoblación generadora incorporada mes de

referencia
'

I Partejij�-fA) = (_'oJ1e unitar¡oporIÎfr� instaladlJ/J2)xlitros i�stidàtÍos:mes-:de �ferenciŒ .

.

.

Al importe obtenidoA se aplicarán; en su caso, los siguieIJ\e8- ajusteS:

Incremento del pago fijo por caracterfstieas poblaciOnales y prbanisticas· de la

EntidacÍ:· badice de disperSiÓn poblaci6n f1J)Pl y factor de horizontalidad cFID
_

Para los munícipios que tengan un valor IDP+FH diferente de cero, el aumento de la

dotación de contenedores a facturar se calcula como:

Incremento,ratio eontei1êr}taci6n (IIhab) = Incremento máximo dotaciôn (lIhqb)x (JDP + PH)

. 18
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Si Ia dotación reaimente instalada, siendo superior a la de referencia, no alcanza el nuevo
ratio de.contenerizacíôn (suma del ratio de referencia más el incremento), el ajuste del pago
fijo se calculará en función de los litros instalados:

Incrementopagojljo = (litros instalados -litros según ratio l'eJerencÏll IN)1' tipologia) x
1m orte unitario r il 010. 1a/12

Si la dotación realmente instalada supera el lluevo ratio de contenerizacién, el ajuSte del
pago fijo se calculará en función de la población generadora:

Incremento pagojijo =población generadorax incremento ratio contenerhaci6n x importe
un;latio ort" 010 (al12

El nuevo importe del pago fijo (A*) se obtendrá semando al valor inicial el "Incremento
pago fijo: A*:.:: A + Incremento pagojijo. Este 'ajuste será de aplíœcién.a los sistemas;
igltí, carga trasera, carga lateral y soterrados.

"

'
'

-,

Ajuste del pago fijo en función de Dago variable

Al importe A* obtenido se le realiza up. ajuste, para que el pago por Ia parte tija no supere un

cierto porcentaje de la suma de Ia parte tija ylaparte variable:
.

Iglú Carga trasera Cat¡lll�teral Neúmáûca so.enacios

Condicioo A·::; A*S, A·s' 'A.�' A+::;
56%(A"'+B*) 47%(A*+B!It) 60%(A"'+B"') 75 % (A*+,B*) 60 % (AiIi.¡;:B+)

'.

Donde B* es elpago en aoncepto depart« val'lable incluIdo el ajuste por calidad
,

Aplicando esta condición se obtiene el importe final a facturar cotno parte tija, que será:

I,

Ig)6 caro trasera Cama tateral NeumAli�a Soietndos .

Mínimo Mínimo Mínimo MbUmo .' MÚliJno '

(A*;1,27273 x B') (A*; 0,88679 x B*) (A*; 1.SxB*) (A*; 3 x �.) (A*; t.s X:�*)

.. �.

Para las Entidades en las que hayan transcurrido 'menos de tres años naturales desde que se

implantó Ia recogida selectiva de envases ligeros, no se aplicará este aJu�te, de fonna que el
'posible incremento que ello suponga pueda ser destinado por la Ehtidad ft acciones de
fomento, promoción y mejora de la recogidaselectiva,

,.

La facturacl6n por la plll'te Jija se reallza,á mensualmente, co"upond'telldo ti fa p(lb/ación
generadorà incorporada a la recogida selectiva de envllSes ·Iigeros o, ell, 8U caso, los litras
efectivamenle Inslalados en la Entidad, co"espondientes al ",es de referencilZ.

Plus fijo anual por efeetividad de la recogida seleetiva
.

Aplica a Entidades que hayan recogido durante el año transcurrido una cantidad (K) de

r Envases ligeros por población generadora superior a una, aportación de referencia (Kref),

,� I
-.....",_.""",,"",",,,,�-qu�9FeeBtaj8..Q..-impr-epies!LDO=haya..super.aoo��HUe.�ad,uos........u.wftn �.�,-.

número de _litros (Dot) por poblaeiôn generadora, superior a los ratios de referencía
_,_

incrementados, en su caso, por los factores IDP y FR. :.."y_,� T, ,Df:':;'�\.

¿' , .�
17

Co�idef8Ildo la media mó\til del año transcurrido, según 10 definido en el Anexo IV.I.I §: ,�'� !

4.' ,"!::� li c:: I
\ 19
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El plus fijo �ual consiste en un aumento del número de contenedores que pueden ser

. fac��os, sl�pre que. 10� litros adicionales instalados hayan proporcionado una

efectividad mínima (Ef), definida como kilos recogidos por litro instalado.

La aportación de referència (KIef) y la efectividad mínima (Et) toman los siguientes valores
para cada sistema y para cualquier tipologia: _

La j4cluración de este plils por ejectividad se llevlll'd .a cabo de !ol'ma aliuttl, una vez
.

cerrada JafllCturación delalioprecedente

El importe del plus fijo por efectividad se calcula de Ia siguiente forma:

. PIuS por ejéctivldad == Sumà deiafacturaci6nflja alo largo del año xZ

Donde Z es el valor mínimo de los siguientes:

Min (((K-K rej)/Ej)/Dotfacturada; (Dot-Dotfacturada)/Dotfacturada) .

1) P-ARTE- vARIABLE� aportación asociada ahnaterial ¡recogido

Este concepto incluye los costes de personal, ·la amortización y carga fíneneíera de

adquisición de los vehículos y los costes de explotación y mantenimiento de los mismos,

incluyendo un porcentaje correspondiente a gastos de estructura. gastos generales y

beneficio iÎldustrial. Para determinar el costé diferencial se añade el coste de g�ón
admíaistrativa y se descuenta ei ahorro _po'_' eliminación.

_

AdemáS se incluye un plus por
eficiencia como Incentivo a la excelencia en la gestión.

'
.

L� ctiaittfa de-esta aportación se calcula en función del peso de materialentregad() en ,planta -:

de selección a estación de transferencíe, aplicando la siguiente fórmula:

, , _._.-. """.. � .. eJlll1Ie··val'itlble·(Bfjc;;;;;,.etJSt64!IBÏ4bls..d!J,.¡:4i1Qgld4.(B).*'coS/s..tls,gesti6n:..ll/ImiJJistrl!flva:,(B). �.(ÚI.orr.q� >'",••..-.--.- ••....•,,; I
.

elimÎnqclón (DJ .

JI

Ponde: B '= b x kilos recogidos
.

E = b xporcentt'lje de gesli6n administrativa x kilos recogidos
D == dx kilos recogidos

.



El factor biB (€!kg) toma los siguientes valores unitarios por tipología y por sistema:

Valor unitario Iglú Carga trasera Carg!llateral Neumátic:a Soterrados
(€!b)

. Tipologíà urbana 0,16186 0,17196 0.12376 0.06035
. 0,13068T�pología semiurbana 0,18884 0,21602 0,15257 . 0,18018

Tipologia rural 0,23517 0,25495 0,15704 . 0,18787

El porcentaje de coste de gestión adtninîstrativa (porcentaje de gestión administrativa) es el
siguiente:

"

..
'

Tipolegíaurbana; 6,5 %
Tipología,semiurbana 'y rural: 8 %
Islas cenpeblacién <50_OOO,hab.: io %

Eli el caso de Entidades que agrupen munícípios eotrespondientea a diferentes tilJ010gías se

aplicarán los valores correspondientes a cada tipología para las cantidades recogidas encada
una de ellas; si no se pueden desagregar las cantidades recogídas en cada tipologia, se

repartirán los kilos a los diferentes n,.UDÎoipios' según lapoblacíôn generadora lncorporada, o

bien se aplicará un importe ponderado de los diferentes valores, en funeiôn de la población
generadora incorporada en cada tipología de población. Esta ponderacién podrá ser revisada
anualmente durante el mes de enero a solicítud por escrito de.cualquiera de las partes, sí la
variación en el importe ponderado, debido a modificaciones en la distn"bución de poblaciôn,
excede del + 5 %.,.

- .

El valor unitario (d) por el�ación toma el valor19:
.

d = O, o2i88 6/kg
.

,

Al valor B* obtenido le aplícarán, en su caso, los siguientes ajustes:
_

Ajuste del pago yariable por �alidad del material

El pago variable se ajustarâ en función del contenido de impropio;o, cuando el valor de la
"media móvil" a aplicar en el periodo2'), sea inferior al 20% o superior al 300/Ó.

El ajuste consistirá en un incremento del pago cuando el % de impropios sea inferior a120%
y en una reducción del pago cuando el valor de la media móvil sea superior. al 30%.
aplicando las siguientes férmulas:

...

" Pago variable = B*x Porcentaje delpago

Si % impropios < 20 %: Porcentaje delpago (4) = J20 - % impropios
Si % impropios entre 20% y jO%:Porcentqje delpago (%) = 100%

, '-

18 El importe unitario variabie incorpora el coste de personal especifico de la Comunidad Autónoma. eo

, �n49llm.l� dLCOSSe.�"Ii lIRWles del'seC!9L _ . ===. = _.. = , ,= == =
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Si % impropios > 30 %: Porcentaje delpago (%) = 180 - 2,66ïx %impropios'
Si% impropios> 60 %: Porcentaje delpago (%) = 20%
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Incr�mf'!nt-o pOI' disPèf§ióri J)ob,laçîonal

El ajuste por dispersión peblacional se corresponde con un incremento del poste unitario
variable en los rnunicipios urbanos o semiurbanos que tengan un IDP superior al valor O.
paratener en cuenta su parcial "ruralídad",

El valor máximo C'IncrèmeJtto máxima pago. variable")
.

del ajuste de Ia part-é variahle (que
correspondeeía a un ll)P""i), 'se calcula ooèro diferencia entre el coste unitario _(€lkg) deun
municipio ruraly el' de un múnicipîo semiurbàne '0, urbane, en su caso, para cada sistema de
recogida,

En los municipios que tengan un IDP superior Il O, el ajuste del coste unitario sería:� .

.

.

Incremento pago l!lll"Jahlfl unitario= Inorememo má.�imo plllJO variablexIDP

El importe �el ajuste se calcularía entonces:

Incremento pago variable =: tncremento pago variable unitario x kilos recogidos :t Poreentaje del
P{lg!!.

Este inererriento del pago variable se sumal'á al importe obtenido iniçiahnente. para obtener.
la cantidad final a. facturar. Esteajuste será de apliceción a 1$$ sistemas: ighí éarga trasera y .

carga lâtera1.
. ." '.

.

.

Plu.s v.ariablë anual por eficiencia dCl sistema dç recogida

-I
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El plus de eficiencia será suma de dos pluses, cada uno de los cuales se calcula sobre los
kilos recogidos durante el año que excedan las respectivas aportaciones de referencia,aplicándose un porcentaje del importe unitario (b) de la parte variable, y siempre que el
porcentaje de impropios en las caracterizaciones realizadas a 10 largo del año, no haya
superado unos valores. Es decir:

.

I .

PIUS2 so:: (Cantidad recogida' lotal- Cantldads�gú" àpo!1acióli de referencia ºJ * b * 0,15

Donde las aportaciones de referènciay calidad mínima.requerida son las siguientes:

'Plus 1 Calidad minima A IlRrtacl6n de refe�hcia 1 lOi) n I!!(bab.aiio))
(% hnPropioS) Iglli Carga trasen. ClÙ:g8 lateral Sotorrados y

neumática
.

Años 2008�2009 300" ·7.00· 8,50 8.00 8,60
Años 2010-2013 . 3Q% 7,1Ó 9,35 " 8,80 .. 9,%

Plus:! Calida" minima Allortaci6n de referenda i lOz) (1(llltbab.año)).
. (% impropios)

.

Iglú Carga trasera Ciug8 lateral Sotenadosy
n�tica

Años.2008-2009 25% 8.00 9.50 9,00 9,60
Años 2010-20t3 25% 8.80 10.45 9.90 IO,56

La /àcturaèi6n de este plus por efectividad se Ileva,ti a' çabo defq,ma animi, una vez
.ce"ada lafacturaclón del alío recedente

···...-1
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La facturación piJt ,sie concepto se ;eali:ar4 men$ualmimte considerando la cantitllld

estionada dU;41J� iii mes :de referencia.

5. Gestión de envases ligeros ft través de estaciones de transferenéia

La aportación económica por este concepto se calculará aplicando un importe unitario de

0,022631. €/kg. sobre la cantidad que, procedente de la estación de transferencía, se entregue
en planta de selección.

Pago =lmporle unitario.x Cantidad mensual de salida de/Il estación de trall$ferencia

En todo caso, si la cantidad que entra en la planta de selección es superior a la cantidad que
ha entrado en la estaeíôn de transferència procedente de Ia recogida selectiva, se tomaré el

dato de entrada a la estación de transfereneia para calcular el pago por transferencia, salvo

que esta diferencia sea debida a residuos no transferídos en el mes considerado. .

Mensualmente se llevará a cabo un centraste entre los flujos de entrada y salida de lais

estacíôn/es de transfereneia y los flujos de entrada a plantais de selección, procedentes de

dichals estación/es de transferencia..

Si traascurridos 3 meses desde que se comunicó a la Entidad la incidencia sobre variación

de flujos, se sigue produciendo una disminución superior al 2· % entre las entradas a la
estadÓn de transferència y las entradas a hl planta de selección, que no pueda serjustit'icadá
por pérdidas por humedad o pordiferencias en los períodes de entrada-salida de material, se

llevará a cabo una corrección, en el pago por transferencia, equivalente al coste de Ia

recogida selectiva de la cantidad de material correspondiente a la disminueién por encima

deI2%.

Si se detectan diferencias superiores al 2 % entre las entradas a una estación de transfereaoía

(envases ligeros recogidos.y entregados en la estación de transferencia) y las entradas a la

planta de selección procedentes de. dicha estación de transferencia, Ia Entidad titular de la

estaeién de transferencia -y
. Bceembes, estudiarán el origen:· de- la -v.áriaeién de- flujos;

acordanâo el es�blecimiento de las medidas oportuaas para qùe se cotrija la situación, una

vez deteetadela eausade las mismas.
.

.

'. �". ,,'�' .. ,.,-, _. •• 1._ _. � •. : , •• _, � .. "' _.... .> .. � _tr o,' \ � _ •• " ,'.· ••h." .,·.T••. · : ,
.

"
• .:. I 1.>,�.� _. ,. A •........... _, � •• ,. '" ,_� �

•
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La Entidad junto con Eooembes aeerdarán las Condiciones necesUias para la opÍintización
del transpòrte marítimo, ñmdamentafmente en cuanto � compaetacíôn de11llilteri,� de lonna
que se preserve la Calidad de los, envases recogidos y se mínímieen lé;� roStes d_e: transporte
por kilo. Asimismo, se tendrá en cuenta lo previsto· en él ·art.icP1� 29·· del R:�. DeCreto
78211998 por ei que se apruèba el Reglamento para eldesaaolío y êjecuciÓp.:cie ia Ley
lU97, en cuanto al transporte marítimo al punto més proximo de la :penfnsUi� donde .se

puedan gestíonar'díchos residuos
.

En el caso de que la entidad realice previamente al transporte marlti�o ··labores . de
acondicionamiento de los residuos de ,papel y cartón, se establece el siguiente coste. unitario

.

en concepto de transferència de materíal;
.

.. ....
.

...
.

6. Transporte marítimo

Los gastos del transporte marltimo de los residuos de envases adheridos a Ecoembes bien
entre islas o desde una isla o ciudad autónoma a la península, serán abonado� por
Ecoembes, de acuerdo con la Disposición Adiëional Cuarta de la Ley de Envases.

.

.

. .

6.1 Transporte marítimo de los residuos de envases de papel-cartóil.

al '1:'rªM.Pºrte maritimo desde la Entidad alas instalacionesdelrecuperadorlreciclador
.

En caso de que fuera necesario efectuar el transporte llUU'Ítimo de los residuos de papel y
cart6n desde la Entidad hasta las instalaciones del recuperador/reeiclador ubicadas en otra
isla o en lapenínsula, Bcoembes abonará el coste corresponciientè ai transporte tnarltitno.
Este concepto incluye el coste de flete y el coste del transporte desde los almacenes de Carga
y descarga al puerto.

.

.
.

,

En el caso de la recogida selectiva de papel cartón m�noinateria1, �l-cÓ�te de transporte �erá ..

sufragado al40%.
.

.

.

En el caso de la recogida puerta a puerta de, pape} cartón de origen comercial.,. el coste dé
transpone será sufragad� de acuerdo a la cantidad límî�e ,estªpleci,da. ...

'., ... '

.

La/actuTaci6n J1O:T este·çonCeplD sepùsentar,i! m;nsuiJ;;íentep41"ti"las op�taêlòÎl,ei,e¡¡{#ziIi/1IS ell
.

el mespreêèd�ilIei 4t!i1ln/tpJáo docuinel1tació"JUsJiftcml.va (liïi:luyentlo coplOS defllctiihtsJ der
gasto �fectuad().

.
. ,. .

.

., _. �.,
.

Coste unitario: 0,02783 €/kg recepcionado ert la instalación..'

La facturación ¡iOl" eSte concepto se presentaitl mensUalmente eli reiación il los kOos
.

rece clonados dil_rallle el mes de" Brenela

"



7� Aportación económica Dor la selección de Envases ligeros

El cálculo de la aportación por este concepto se realizará sobre el peso de los residuos de
envases procedentes de la recogida selectiva multimaterial, seleccionados en las plantas de
acuerdo a las ETMR. del Anexo IV y entregados a un reciclador/recuperador.

La aportación económica se compone de dos partidas:

Pago mensual por selección, que seria la suma de un pago pot preció base y un pago por

precio. unitario. Es�artid�_ se dif�encian según la planta sea de selección manual o

seleccíénautomática •

Pago anual por Incentivo de rendilniento.

1. Pago mensual por selección

Incluye dos conceptos que se facturarán de forma independiente:

Pag� por precjo base: se obtiene multípüéando el precio base unîtario23 por los kilos

entregados a reoiclador/tecuperador. El precio base uaitarío es eomën para todos los

materiales - de envases _li$eros (envases - de plástico; latas y briks), eon un intervalo de

valores en :furi.ci9D de los_ kilosde envases: ligeros de salida aeumulades durante un año

- natiirat..-El-papel...carr6n no,ilpllca a.ningúti efeCto delcâlcu19 dC!:l pago -poJ'pr�çiQ h�ç;_ ..

, PLANTAS DE SELECCIóNMANUAL

INTERVALO DE SALIDA

A �mpQtar-'desde ,í I dll enero ct, eJ.l5U uso. -desde ra fecba de pueSta en
..

rt;;�;b; d� ïa-;ï;�;:h�.-.;13i d�-diti;�b�e�-,;a¡;�. �da alÍó ��t�ral.:

Precio base anitario
. --{€/kgl-

Ò.1849S
• Oe12.0ÓÒ.OOl al4.000.000 k2 0;13358

0,10789
-

0.09248A uartir de16.000-.00l kg

PLANTAs DE SELECCIÓN AUTOMÁTICA

·INTEllVALO DE $ALIDA
A computar des"e el .-de enerct o, en su caso, desde la fecha de pue,ta en

.

.

matcha de la· -hUlt., ba$Ül e13I' ae dIclembre, ara uda año natural�

-
-

preelo basé unitario

(EIkg)
. .:I

: .:.':>t•• �.·:,r<,"'4""".".� ;O" ••• � ... .,_' �• .,_

-

I
-I

. I
,� I

I

020.881 .: .Ò:

0,15279

O,lïï23
0,10695

_

2l Se define como planta de seleceíén automática aquella en la.que la seleCción ctCl PET Y PEAD se re_aliza.

-o E Í'-
•

te medios. mecánicos 8UtOnu\tfcos.· sin inteiVenir mano dè obra directa, exceptuando el. personal

'i:;<\_ � al control de calídad, -

4(j �EI' (J; io base unitario incorpora el coste de gestión del rechazo particularizado para ta Comunidad

t �î'Îtón �) considerando el coste de vertido medio de tas pl�tas de seleccíôn de envases de la misma.

'"7. f'. "\1-J �,!
.

,_ ¡� ,,:,1��� .....:_;
? �. "l/
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Cuando en un mes se pase de un intervalo a otro, se aplicarán los precios base unitarios
diferentes que correspondan a las cantidades incluidas en cada intervalo. Igualmente cuando
una planta manual se reconvierta en automática24; se aplicarán los precios base unitarios que
corresponden a este tipo. de plantas a partir del mes siguiente al que la planta comience a
funcionar como planta automática.

Los procedimientos de disconformidad que provoquen cambios en los intervalos, no darán
lugar a regularízaciones en la facturación ya tramitada.
La /lICIuración por este concepto se r.ea/izará mensUIIlmente y corresponderá a los
mllterûiles recuperados en laplantay entregados Il recuperador/reciclador durante el mes

precedentr5 -

-

-

-

-

_

-

-

-

-_ Pago .por £recio unit�rio: se ob�ene niultiplic�do el precio unitario de cada uno de los
materiales 6, por los kilos seleccionados yentregados a recicladeráeeeperador de cada
uno de ellos. Los preclcs unitarios Sou los siguientes:

-

-

-

-

-

.:� .

_I

;,:

�,.J
I

-"I
--l
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PLANTAS DE SE.LECCIÓN MANUAL

ACERO
O 083<15 O ()7955 Q 06520

AJ..UMINIO 1 01013

I'APEL-CARTÓN Ò,0300()

.

Mnfol'jal

PLANTAS.DE SELECCJÓN AUTOMÁTICA .

PT;¡AD eolory l'EAD mC7.c1. (color y. Ha.<\<! 111tOOO kg ·Da iJ�.{)()J-43'l_OOO kg
.nalural

.

.PLÁsTICO MEZCLA 0.11665
HLM -012794 0,10100

.

.CARTÓN "ARA llEBIDAS O,W:W5

101613

tJ.08206

.10.05420
ALUMINIO

Loo precios unitarios inool]JOrlln el coste de personal particularizado de 1. Comuniàad Autónoma, considerando el coste de personal medio de todas las plantas de

s�leCclón.de la misma ---

_

.

.

'28
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_
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Cuando en un mes se pase de un intervalo a otro, se aplicarán los precios unitarios diferentes
que correspóndan,_ a las cantida�e�, ineluidas en cada intervalo. Igualmente cuando una planta
�anualse reconvlena.en automatt�at.se aplicarán los precios unitaries que corresponden a este
tipo d� �lantas a partir del mes siguiente al que la planta comienee a funcionar como plantaautOqlatIca27.

,I Con respecto a los envases de papel-cartón y al tratarse de ua material no solicitado en el
coateaedor de 'Envases Iigeros, hi cantidad máxima que podrá ser facturada á Eeoembes, será
un Z�5% d� Ia suma de las salidas mensuales de envases ligeros. Una vez finalizadà la
fact¥raciótl correspondiente al año transcurddo se procederá a regularizar, en su caso, la
factpf1.lGión po� este concepto, teni.endo en caenta Ia eantida(l total-de papel-cartón de salida 'y
consideranâo e12�5 % de la cantidad total de envases liecros,

.' .

.'. .' �.

Los.jngr�sos p�r Ia venta del paPe.)�ca;.ton que no sea factur�l(ïo a Eeoembe�, será� para la
Entldad tínríar de la planta de selección. _8

.
.

,

'. La jai'!tllracióll por' este concepto se ;�eal¡za)'tí- illelt$l;almeNt1I y se correspoiuÙrtf a los

materiales recuperado« ell ta plant« JI e"I1ttegltd09 a r4Cllpe1'atlOl'ij:èci'cladot· dUP(IIi1e el lites

pr.ed.qd¢!Vê
_'

En· el Caso de que se iqeï;lt'ifro.a(fl. upa .t�cnolQgía:· ait�ròativa �: la gës.tíón �l r¢cl\�º de las

p}artt8s de selección a través de vertido' é'ohtroll1do. con un .1ll�·()r balance ambtêntal. y
económico, y en línen. con Jas prioridades de gestión estabíecídas enle. legislad:ón vigente, ías

partes acuerdan su desarrollo y el traslado del !l'horto' ecoaémice derivado al, pago por

selección. Si Ia Entidad gestora. no acepta la QPCiÓll de gestión del rechazo. identiâcade,
Ecoembes sólo asumirá el coste �q.uivaletltè al de la nueva opción; p:roçed��dô�è al

correspondiente ajuste del pago P9r selección por el diferencial oon la opción de gestiÓ'n a

través de vertido controlado.
. . '.

Al objeto (je íncerîtivar el rendimiento de reeuperacién. de las pl;antàs, s� establece una

.aportaeién anual en concepto dé 'ineentivo por rendimiento. Se calcula á:plÍcafido un mceJitbío ,

unitario (IAR) sobre la totalidad de envases lig¢f(:>s .récuperados en la planta y entregados a

recuperador/reciciador a lo l�go· del ano. ccnsiderado (él papel-cartón no S� incluye pura el

cálculo del ¡AR). Es decir. se-calculará de la siguiente manera: .

.

2. Pago annal por incenth'o de rendImiento

Pago anual por incenttva "" lAR x kilos de envases ligeros en.h·egai/O$ a

reouperadenreetclador
.

Donde el incentivo unitario (lAR) se calculará en función. del rendimiento anual de la planta y

de la cantidad de impropios' en las eirtl11das29 del siguiente modo:

.11 Se'· oóllsldeftij'â que" là "'I'1!Utlit'@wtffi\tit;'d hi! .erttrlJdO"óiÇlFftillcièilllm;��lt,;eI��* .eémieRee.-!;\
.

realización de las.pruebas en carga.
!ls La regularizacién se realizará eon carácter anual.:



Contenido de Rendimient-o lAR Rendimiento lAR Rendimiento JAR

Improníes anual {eurolklñ II IIual (eurolke:) annal (euro/ke)

Impropios < 25,00% R<6.0% O R�60% O,05714*R- R�(j7% 0,0100.0

-

0;02829

Impropios �25;Ol % R<52% O R�52% O,05714*R-
.
R259% 0;1)1000

hasta �5,-OO% O;O�371

Impropios�35.01 % R<45% 'O R.�45% O,06667*R- R251% O�OlO(lO

hasta 50,-0'0%
.-

0.02400

Siendo R elrendimiento anuá¡ que se obtiene comú:

R (Oh) '" (kg de Envases figel-olD entregados a recuperador-reclclador/kg totales

entradaï"10Q
.

En e_I caso de disconformídades cuya resolución suponga el rechazo del material por parte de

los recuperadores/recieladores, el material afectado no computará para el cálculo del

rendimiento anual y del pago anual por inceatívo,

Lu fiietllració/t por esté concepto, eli $J� caso, se llevará a .cubo una ve� cerrada ta.

factÍltaçiÓtl deU.uiD preoedente, c(Jlt$lderando los meieriales de. Envases ligeros eIltl'egQ([os y

iïctipifidos'por fei:li'¢fâtlol'/reclcl«l(ot·eït_ tlÎëltlF (dio,·y si-emjm! f/UT!" se'-1Ii{�1t11l T(!sltelt-o 109-

pr()ce(limienfos de (lisco#l!qrmldful
.

3- Pl'ocooimíento& de s�gQjmient() operativo en plantas de scl�CCjÓD

En el Anexo lVJL se incluyen los procedimientos de seguimiento operativo de plantas de

seleeción, para 10s supuestos de bajo rendimiento, superefectividad Q incumplimiento de ·la8
-

.

-

ETMR_

La corrección. de pago por selección que, en su caso, se realice en aplicación de los

procedímièntos, se aplicará en la facturación mensual del :pago por selección.

4. Trata.miento patticuJà'r para plantas de pcs!:Ue(Ia c<!pacidad de ámbito. t¢l"rito;rial

proyindalo in§ula-r

Si bien se desaeonseja la construcción -de plantas de selección que vayan a tratar pequeñas

cantidades de reslduos, alrededor de 3.000 �) en algunas ocasiones. debido a, la baja deQSidad de
.

-"�'''pobÍac¡Ó:n-ért'-1ih''t�iïrtëúi6'ex1ehsb'Tála'''ilíèkrit:êÏÍêTItd'e'�i1ffi¡êsffifcñífâs·aê-1ra118�r{:fn{}lá·yfô-'--�"-_·""''_<-
.. , .. ,., .. :,

selección cercanas y, en general debida a- la ünposibiUdfld real de agrupar una mínima masa
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"
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critica de población (íslas), pueden ponerse en marcha plantas que no lleguen a esa cantidad dematerial de entrada.

Se ha previsto una aportación económica adiclonal a las anteriores, para plantas de selección
que reúnan las siguie�tes condiciones: "

.

.

.

Entradas anuales31 inferiores a 3',000 t Y. rendimiento32 de la planta superior al mínimo
recogido en el procedimiento del Anexo IV.I1.3.

"

-

.

Ineluida en la planificlJCión de gestión de Residuos de laComunidad Autónoma.
Ámbito mínimo de prestacíénde servicio de "ca.ráçter províncial o insular.
Línea de selección específica para los envases ligeros.
No existencia de plànta de seleccíôn o estación de transferencía en el.ámbito provincial,

"

éon capacidad suñcíente para gestionar este material, a una distancia inferior il 8(} "km.
- .

"

','
.

EI,importe de Ià aportación adiciowP se calculará como el 25 % de la aportación total recibida"

durante el año transcurride en concepto de "Pago paf precio base".

La facturación por este concepto, en su CIlSO, se llevará a cabo un« vez cerradll .lll
facturación de/ltiioprecedente, considerando los materiales de Envases ligeros elltregados y
aceptadps por recuperador/reciclador en dicho año, y siempre que se hayan t'es(lelto los
procedi",lent()s de disconformidad

""
.



8. Gestión de residuosde envasesa través de puntos limpios

La aportación económica de Ecoembes por la gestión de residuos de envases en puntos

limpios, incluye las siguientes partidas:

La facturación por :este c�ncepto se �Ilrá mensual",ente, considerando los IdIOS.de envases

ligeros o de. envases de papel-cartón" según cantidad' de enÚ'(lda .il ias respectivas.
instalacion� de destino, durante d mes transcurrido

1. Si el punto limpio dispone de contenedores de recogida selectiva de papel-cartón o de

envases ligeros para'sù uso por particulares, símilares ji. los utilizados en víapública, yeon
rutas de recogida independientesl3 de la recogida de contenedores en vía pública, se

aplicarán las condiciones' establecidas en los apartados correspondíestes del. presente
Anexoa4, re�ativas a larecogida selectiva en' contenedor, aplicándose elpago .tijò en función

de los litros úistalad�s.
.. ,

2. Si el punto limpio dispone de cajas grandes abiertas, pata recogida selectiva de papel
cartón; 0_ de envases Iigeros, parasu uso exclusivo por partíeulares;se aplicará la sigaieate
fónnula3s:

-

.

.

.

'.

.' '..•.

Pago unitario envases ligeros: 0,12 €/kg
Pago unitario envases papel-cartón: 0,03 €/kg

!._P1_'tl....!6<"""rtJ._·"'_·'e_'C_,o""'r_di_4_:;::_-P....·. -,a§='Q_ll_n_it_œ._�_o_x_.c_a_n_t,_·¡J¡_'ad_J',_ec_o,..=�._i¡J¡_·4_en_._I'''_.�_e_s......--:-__--'-�........,____,.-----'l-.
Donde:

La facturación por nte conc.epto se hará mensualmente, çonsiderando 106 Id/os de envases

ligeros o de envase«, de papel..�arlón,· según cantidad de entrada il las respectivllS
instalaciones de destino; dUJ'flnte el mes de referencia

'

Si el punto .limpio permite la entrega de cartón de. origen diferente' al doméstico, .Iá

cantidad de envases de cartÓn facturados por esta vía se descontará de las' cantidades que

puede facturar la Entidad titular del punto limpio. como recogida puerta It puerta de cartón

del comercio urbane del apartado 4 del presente Anexo.
.

3. Si 'bien los envases ligeros de origen doméstico que han contenido productos' especiales
•• _ .... ��-. > • -". �.- ,p�-;4epœi_e,,� tr�,$J.l.JQtaL:v;a!i)iadfJ..� en"JP.&"�c..onten�rœ�:ªDuuilJ.Qs"_4�Lt.�Jl2iQa....>-;,",,�,,•. : __,...� ...",.�.�;



selectiva, en ocasiones, los puntos limpios están habilitados para la recepción de esos
envases para su gestión diferenciada a través de gestor autorizado. En estos casos. la
aportación de Ecoembes, con las condiciones recogidas posteriormente, será la siguiente:

Aportación anual": Cantidad allualgestionada x Porcentaje envasesx Coste unitario

Donde:

- Cantidad gestionada: corresponde a la cantidad anual de residuos gestionada en el punto limpio
cotrespoildiénte a traves de gestorIes autoñzado/s.

- Porcentaje de envases: representa el porcentaje de envases adheridos a Ecoembes, sobre el peso
total de residuo gestionado a través de gestor autorizado, que Incluye envàses y produQto
desechado, Se fija en un 18 %16. '

- Coste unitarío; es el coste diferencial unitario, y corresponde a un promedio de las diferentes vías
de gestión de los distintos'materiales. Se fija en 0,8 €!kg.

Se establece un límite parà la cantidad a fàcturar (es decir para el valor de "Cantidad anual
gestio.nada x Porcentaje envases ;') de 0,02 kilos37 al año por población generadora del
municipio donde esté/n è1Ilos punto/s limpio/s (o en el caso de Entidad que agrupe a varios
municipios, por la suma de población de todos ellos).

Podrán açeeder a esta aportación los municipios (o Entidades que agrupen a, varios
munieipios) con peblaeiôn superior a S�OOO habitantes.

Lafacturaci6n por este concepto se reali;ará en un máximo de dos facturas anuales, con el
limite de kilos establecldo anteriormente

.

La Entidad entreg4I'á los residuos de, envases a ün agente autorizado, de acuerdo a 10

previsto enel artículo 12 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. Bcoembes no se hará
cargo del pago de ·la gestión de aquellos residuos de envases adheridos cuyo uso rio haya
coincidido con el asignado por el envasador, así como del contenido de los mismos.

.,

Cuando una Entidad disponga de varios puntos limpios, podrá emitir facturas únicas para la
cantidad gestionada en la totalidad de los mismos.



9. Colaboración en la rea.lizllcÎón de 'campanas de comunicación'

Con la finalidad de servir de colaboración y apoyo a la implantación y desarrollo del servicio
de recogida selectiva de envases ligeros y de cartón/papel, Ecocmbes aportará una cantidad
anual para la realización de campañas de comunicación y concienciación social, calculada en

función de lapohlación indicada en el Convenio con el Govern Balear.

.

.

La cuantía de esta aportación se fija en 0,2113 € por habñante y año (IVA no incluido). End
año de puesta en marcha de ta recogida selectiva de envases ligeres, se considerará la cllantia
;,muaI completa por habitante ineorperado, independíeuteeieute del mes de In 'puesta en marcha

del servicio.

Esta apOltación anual se invertiril en su 'totalidad .en el transcurso de los li meses

córrespondientes a cada año natural. prorrogable por acuerdo de las partes, y la facturación

correspondiente d�berá ser recibida en Bcoembes, no más tarde de 9 meses desde la

finalizaéiórt de cada año natural (es deBir, antes del 30 dé septiembre del año srgaiente).

Ecoembes ofrece ri las Entidades sus servicios de aseserfa y apoyo .para todas las cuestiones

referentes a :>us Planes de Comunicación y Campañas, así (lOiria un Programa de comunioasión.

Las campañas de comunicación y concienciación !l5)cial se deberán regir por la estipulad;o en el

Anexo VI del Convenio: "Caracteristicas y 'critertos para ¡,iredllzàeloJ7 de ëairijjdñiis i/e

comunicación ".

Condiciones patticular.es pata elœpalto de las apoltaCÎones.:

La Comisión de Seguímlentc pòdrâ acotdat qUe.l a t{jtalidad de los fondos I) parte de éstos, seau

utilizados por las Entidades. adheridas al Convenio Marco.

En este caso, las Entidades deberán desaircllar las acciones de comunicación a lo largo de cada

año natural y las facturas correspondientes deberán-ser recibidas en Ecoembes antes del3l de

enero del año siguiente.
Finalizado 'este plazo, los fondos correspondientes no utilizados pot las Entidades; pasarán a

ser gestionados por la Comunidad Autónoma, que a su. vez, dispondrâ del plazo indicado en el

apartado anterior (30 de septiembre), para que las facturas sean recibidas en Eeoembes .

• � .• 'I.' � ,_ .•. _.,-,_.,. #.<;".�, r� � .



Iinporte-tin1tatitÚi$ v¢!tedel."p·
Pata çalcular el nuevo importeunitario de vertedero a aplicat durante el año, se actua11zmi,
el ímporte unitario según �1 IPC nacional del aiio transcnreido.

importe .anua! unitario l'lit> ; =importe anual unittirioti,io¡./t'(I+ lPCllnll".¡}

,

10. Criterios de te\'isióo dç las condiciones econ�micas

La actualizacién de las condiciones de pago se realizará con carácter anual, en enero de cada
año, do acuerdo- a los siguientes criterios:

'

1. Re,cogi�á selectiva de papel-cartón en eontenedor

I\nortación aSQciadàal desglisgye del servicio
' ,

Para calcular los nueves Importee unitarios a aplicar durante el año, tanto, per.hábitante de
derecho como Por: litro instalado, se actualizarán, para cada, tipología de población y
sistettul de recògi4ª� e140 % de-les irrlport-es unitarios indicados ell el Anexo para �l nuevo

añ<il¡ Sf:'gUp, el IPC ,nacio:flal del aiio teansccrrídc.
'

,

ùllpor.fe arm,o/ul1ltqrip {lOO"
"" importe (llJuálunitariollùo!.J *[0.6 + 0;4 * (i + iPC i/rioi-i)}

Ap,oitaci{mpor el material recogido
'Para CalCidar lo� nuevos importes unitarios por kilogramo' 11 apHcar dù.,ante el a:ij.p, para
cada tÍPOlogíà de población y sistema de recogida, se aplicará Ia slguíente fórmula de
actualizacién, que tiene en cuenta la variación del IPC del año traeacarride y la variaciéu
del índice de coste del eombustible38:
importe unua! UlliUI!'iQtiijrJ/ =importe anual unitario�n ¡.1 *[0.201 +fJ. 68J*(1 +J1>C;'¡1r1¡'¡)+O. 1 !5 ·(1+Icon1hlls!iiilJl

No obstante. en el caso de que exista una variación del coste promedio real de vertedero en

la Comunidad Autónoma respectiva, 5 puntos porcentuales por encima del IPC, se tomará
como importe llhitluio el nuevo coste promedio.

2. Recogida puerta a puerta de cartón de origen comercial

Para calcular los nuevos importes unitarios por kilogramo a aplicar durante el año, se

actualízarán losifttPort�su�tarios aplicables-durante el afio transcurrido, según el n>è, nacional
del año transcurríde,

'

importe anual unitario oila t
= intporte anual unitario n�o 1·/

<II (1+ IPC ",ia I.i)

3. Recogida seleetlva de envases ligeros '

Aportacíón asociada al clesp}iègue del servicio
Para calcular los nuevos importes unitarios a aplicar durante el año, tanto por habitante de

derecho como por litro instalado, se aetualizarán, para cada tipología de población, el 65 %

58 indice de coste de combustible 'publicado por el Minísterio de: Industria, utilizando la variación del promedio
Iuteranual (noviembre-neviembre) .nacional del precio del combustible.



.'

de los importes unitarios indicados en el Anexo para el nuevo año, según el IPC nacional

del año rranscurrido.
.

importe anual unitario OI¡'"
'" importe anual unitario J' . I'" fO 3� T "6,5 '" (1+ ¡PC - Jitt .,l,_ • oJ t/ •. - . -,¡Jll(J I-i

Aportaci-6ll por él material recogido
Para calcularlos nuevos importes unitarios por kilogramo a aplicar durante el año, para
cada tipelogía de población y sistema de recogida, se aplicará la siguiente fónn�la de

actualizacíén, que tiene en cuenta la variación del IPC del año transeurrido y ia vadació�'
de.l índice de coste del combustible': .

�

importe aJl�al unitario a¡¡",
'" importi! amial unùario .";',,,-1

-*{O,184+ O�6j4 �(l + ¡PC ml" i-/) -¡-fl, J 62. *(¡+ }("I)..h;..It¡'¡�)]

Importë unitario de vertedéro
Para �cular el aaevo importe unitario de vertedera a aplicar durante el año, se 'actualizarli,
el Î1l1PQrt-e uMa,¡îg �egUn ellPC nacicnal delaâo rrenseurridc.

.'

. .

importe anua! unitarto ,¡fw í =importe Cll1U(Jl unuarto lJii(".¡*(J + ÍPC",¡".,.,)

No obstante; en el caso de que exista Ulla variación del coste promedio real de vertedero en

la Comunidad Atrtónoma respective, 5 puntós porcentuales por encima del WC, se tomará

COD,1O ímporœ un.!tariQ··�l nuevo coste promedio,

4. 'Transporte y rransferencía de residuos de envases

-Para calcular los nuevos -importes unireríes por kHogramo a apJkar durante el :añD.,:-se aplicaré
la siguiente fór.rnula de atiualizadón, que tiene' en cuenta Ia variacién del IPC 'del añò

transvunidó y Ia variación del índice de coste del cOlllbustîbíe��.
.

.

impone anllal unuarto ,,,i�J =importe (JIlllollmitariOaJia ,-/ ""{Oi 1.84 +. (X654"Yl +ec atú>.t.¡)-fQ,Hi2*(1+!"",,,¡,,mlh(.·)]

Precio unitaFio
Para ealcular 10$ nuevos importes unitarios se actualizarân los importes unitarios de los

.M_' •. .,._ .�. , __

:_<,._.. ,:._ .�,�iw�es-li:�'¡¡$indi,"adoa,.en.,.el.À1J.e�?-.�egím�tñ,.lf,Ç..;AAç¡ºl1:ªi�JlnQ .. lr9n§ÇMro9,Qb". v •.• " .•••

·

.

precio imitarlo anual lI!ia'
= pT1:CÎO '1I1litariiJ amial (Ji" I-I

it< d + ire tJ¡;",-,j
.'

5. SlileeçiQIt de envases ligeros

Predo base de selêcción:
Pata calcular les nuevos precios uniraríos a aplicar durante el año, se actualízará:

• Plantas de selección manual: el 59% de los importes unitarios indicados en el

Anexo paca el año que corresponda, según el H'C nacional del año transcurrido:

precio base anual oño i =precio base anual tiJïpl"l "(O;4! + o.,�9*(J+ IPC (J}Î�i-¡)]
• J1tlantas de seleceién. automática: el 54% de los importes unitarios 'in,-dicados en el

.

Anexo para elaño que correspenda, según el IPC nacional del año transcurrido:
,

Precio base am�lûu)tol'" preeia 'base anuo_{ ";,,,,.1"[0,46 .... 0,54*(1 + lYC aM,-I)]

Al precio unitario del papel/cartón rnultimaterial no se le aplicará ninguna revisión anual.

.'



ANEXOIll

FACTURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

En el presente anexo se detalla la ínformación necesaria para llevar a cabo la facturación, la
documentación que la Entidad pondrá a dispesicién de Ecoembes para la verificación de los

importes facturados, así como los plazos para la realización de los pagos.

FACTURACIÓN

En esta parte del anexo, se recoge la infonnación que las Entidades han de aportar a través de
Internet a Ecoembes, mediante una aplicaciôn dèsarrellada a estos efectos y denominada
Sistema Web de Gestión, con objeto de llevar a cabo Ia facturaci6n4Ò• Se ineluye tembíénla
informacíén documental que ha de presentarse j�to con las facturas.

1. Recogida monomaterial de- pàpel-cartón ën contenedor ,

Là Entidad- generará y confirmará las facturas a través 'del Sistema Web de Gestión, .con la

· perioQicida� indicada en el Anexo II. Posteriormente las enviará en papel a Ecoem�es.
La Entidad proporcionará Ia siguiente información para el cálculo y generación- de las facturas

· a través del Sistema Web de Gestión:
-

I

li> Contenedores instalados en vía pública en el mes de referencia, detallando _pot
municipio y por sistema de recogida. el número de contenedores de cada volumen.

>- Relación de municipios asociados a Ia Entidad, con la población de derecho
. incorporada a cada sistema de recogida en cada uno delos municipios y, en su caso,

con indicación de la agrupación a la que- pertenece cada uno de ellos,

>- Cantidad total recogida durante el mes de referencia por municipio o, en SU caso, por
.

agrupación, y PO! sistema de recogida, indicando destino del material.
_

· Una vez recibida en Ecoembes la última factura completa del año correspondiente, en el plazo
máximo de un mes se propondrá, si procediera, la factura del/de los plus/es ánuaVles.

2. Transporte de papel y cart6n

Una vez aportada-la información necesaria para la facturación de la recogida de papel y cartón

detallada enel apartado anterior, la Entidad generará y confirmará Cl través del Sistema Web de

40 Este hecho noapiicará a la facturación por los conceptos de comunicación_y promocióll, para los que'la Entidad

�ridrt ·que"'factUTaren.,)11pel;"'litr"'pudi�t-eon-od1cbo'""Prepósito�iste�d....:oH4Î6Ri=bas,,,,,ta............�--�

comunicación en �te sentido de Ecoetnbes.
.

,'.



Gestión la factura correspondiente a este servicio, con la periodícidad indicada en el Anexo II.

Posterionnente la enviará en papel a Ecoembes.

3. Recogid� puerta a puerta de cartón de origeü comercial

La Entidad generará y confirmará las facturas a través del Sistema Web de Gestión, eon la

periodicidad indicada en el Anexo II. Posterionnente las enviará en papel a Ecoembes.
.

.

.

Con el fin de accéder a la facturación por este concepto, la Entidad deberá. rellenar una ficha

infonnativa, sobre el servicio de recogida puerta a puerta que se prestà, a través del Sistema

Web de Gestión.
....

Para'el cálculo y generación de las facturas, la Entidad proporcionará la siguiente información

a través del.Sistema Web de Gestion:
.

.

> Cantidades totales recogidas durante el mes correspondiente por municipio o, en su

caso, por agrupaciones, indicando el destino del material.

4. R-ecogida selectiva de envases ligeros

La Entidad generará y cGnfirmara las facturas a través del Sisterna Web de Gestión, eon la .

...
periodicidad indicadaen el Anexo II. Posteriormente las.enviará en papel aEcoembes,

..
-'_0.- _ _, • .0. __

... .
...

_ '. _. _

_

La Entidad proporcionará là siguiente informacién para el cálculo y generación de las facturas

a travé. del Sistema Webde Gestión:

>. Contenedores instalados en vía pública en ei mes de' refèrencia, detallando por

- .munícipio ysistemade recogida, el número de contenedores de cada volumen.

}> Relación de municipies asociados a la Entidad, con la población de derecho

incorporada a Cada sistema de recogida en cada uno de los municipies y, en su caso,

con indicación de la agrupación a la que pertenece cada uno de ellos,

> Cantidad total recogida durante el mes de referencia por municipio o, en su caso, por

. agrupaci6n, y por sistema de recogida, indicando el destino del material (estación de

transferencia o planta de selección).
-

Una vez recibida en Ecoembes la última factura completa del año correspondiente, en el plazo

máxÙJ10 de un mes se propondrá si procediera, la factura del/delos plus/es anuallles.
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6. Ges.tión a través de estación de transferencia

Las facturas por este concepto se generarán y confirmarán a través del Sistema Web de
Gestión, con la periodicídad indicada en el Anexo Il, Posteriorrnente la Entidad las enviará en

papel a Ecoembes. En el caso de que existan varias estaciones de transfereneja, se podrá emitir
una única factura para todas ellas.

La Entidad proporcionará la siguiente información para el cálculo y generación de las facturas
a través del Sistema Web de Gestión: .

� Cantidad de entrada por municipio o, en su caso, por agrupación, para cada estación
de transferencia.

--

� Cantidad de salida por destino (plantas de selección) para cada una de las estaciones
de transfereneia.

7. Transporte marltimode residuosde envases

7.1 Transporte a tapeninsula de los residuos de envases de papel-cal'tó"

Se enviarân en papellas facturas con la periodicidad indicada en el Anexo II, qUF serán
codificadas de acuerdo con los criterios de facturación, acordados COIl Ecoembes, Si la
factura se refiere a papel-cartón recogido en diferentes Entidades, se delJerá: desglosar en la -

factura una línea con las cantidades de cada una de las procedencias.

7.2 Transporte ,intó¡"sular de los residuos de envases de papel..,carf.ón y residuos de
envases ligeros

.

Se enviarán en papel las facturas con la periodicidad indicada en el Anexo II, que serán
codificadas de acuerdo .con los criterios de facturación acordados eón Ecoembes.

En todo caso, se deberán adjuntar copias de las facturas justifícativas del coste, segûn lo
indicado en el Anexo II.

.,
8. Selección de envases ligeros

La Entidad generará y confirmará Jas facturas a través del Sistema Web de Gestión, con la
periodicidad indicada en el Anexo II. Posteriormente las enviará en papel a Ecoembes.

La Entidad proporcionará la siguiente infonnación para el cálculo y generación de las facturas .

a través del Sistema Web de Gestión:

�.!!!!4:O.

Cantidad dé entrada en cada planta de selección indicando su origen:
Cada estación de transferencia,

-

._...,.._..... L:__,a_da..una..d.��..i!J".C��e¡¡ � porjj�·,.yd��_........., _

recogida.

>



Otras entradas (previo acuerdo eon Ecoembes).

)lo Salidas de material de cada planta de selección, retirado en el mes de referencia por

parte de un recuperador/reciclador para cada uno de los materiales, detaHando el

recuperador/reciclador que las ha retirado.

)o Stock existente en cada planta de selección al final del mes de referencia para cada
uno de los materiales, con índependencia del mes en que se haya seleccionado.

Adicionalmente, la Entidad tenQr4 que enviar a Ecoembes Junto éon las facturas, la siguiente
doeumentacién:

:> Copia de todos los albaranes o documentos de retirada de los materiales entregados a

los recuperadores/recicladores durante el mes considerado.
.

):> Copia de los certificados de verificación vigentes de las básculas de pesaje de cada

planta de selección. Dicha documentación será enviada a Eeoembes ft la puesta en

servicio de las básculas, y posteriormente con carácter bienal y después de cada

reparación o modificación que requiera una nueva veriñcacíôn, según establezca la

normativa vigente en cada momento.

:> A través del Sistema Web de Gestión, la trazabilidad de los materiales entregados ft

recuperadores/recícladores, detallando mensualmente cada empresa :implicada hast� el .

destino fina14\ para cada uno de los materíales,
-

CÙ2!1<lQ la Enti��d �a� �llJlÙ4o Ia _g��óª.d�. ret�ma .de l�s IIl�t�rj�� !�llP�ad()Sj_t�*�
que proporcionar la siguiente información adicional:

)lo Copia de las facturas de· venta de los materiales entregados li. los

recuperadores/recicladores durante el mes considerado.

:> Por trimestre natural, envío de copia. de albaranes o, en su' defecto, certificado de

recepción de entrega del material por parte de todas las empresas implicadas en la

cadenà de trazabilîdad42 hasta el destino final.
-

. .
-

,

:> Al inicio de la actividad y cuando se produzcan modifícacienes, autorizacién o
.

inscripción 'cri el registro-de gestor de residuos o valerízador, según la administración

compétente, y alta en el IAE, de todas las empresas implicadas en el destino de cada

material recuperado"3.
-".- - " .. , ..

, ,." . '- �,- -

.��.,,_
. .-.'.. ..,,, .. , . ..,.... _._ .. , .,_.'" '=••... -�-_ , .. , , � ",: .. , ", : r.'· -, , .. '-

--.:----- ..

,.: •......'>- ..•.••;_.,.-,. , .. ·.'.0' ' .•.• , .•• - .•. -'-, •..". ��-. .: ".'.--- ..•..•.•.•. :.,." I
41 FUndición païa el acere y el aliiminÎò, tabrièá papelera para el papel-cartén y el cartón parà bebidaS, productor
de astilla para la madera, productor de escama limpia para el PET, productor de granza para el PEAn. productor
de ¡ranza O aglomerado para el film )' productor de escama para el plástico mezcla.
42 Idem nota 43.

. .-
43 t;n el caso de que esta documentación esté ya en poder de Ecoembes, no será rtecesaria su pr�ntaèión. En el

���iIl�e· el destino ñnalsea fundición o fábrica Pllpelera, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en

-
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Una vez recibida en Ecoembes la última factura completa del año conespondieate, en el plazomáximo de un mes se propondrá si procediera, la factura del incentivo anual p()rrendimiento.

9., GeStión de residuos de envases a través de puntos limpios
La Entidad enviará las facturas con la periodicidad indicada en el, Anexo II.

Con el fin de acceder a la facturación por este concepto, la Entidad deberá rellenar una ficha
informativa sobre el servicio de puntos limpios a través del Sistema Web de Gestión.� ,

. Para·, llevar a' cabo Ia facturación, la Entidad deberá facilitar 'a través del Si�tema Web de
,

Gestión la siguiente información:
.

.

>
' Si existe recogida selectiva" de envases ligeros o papel-cartén en I'iltas especlficas44

pant contenedores ins�iados .en puntos 'linipios, Indicar; tipo de ,activida..d (recogida de
envases ligeros y/o de papel Y cartón). sistema de recogida, númer() de contenedores,
tipo de contenedor por volumen, cantidlld recogida y recuperador/reciclador al que se

entrega el pap�l y cartón.

> Si existe gestión diferenciada de residuos especiales, indicar:' material recogido,
cantidad retirada y el destino del material en el caso de que vaya fi. ser reciclado o

valorizado.
.

10. Campañas 'de comunicación

La: Entidad realizad y 'enviará la factura por este concepto en papel, indican'Clo en la misma el
código que le facilite Ecoembes.

.' .

Se presentará a Bcoembes un ejemplar de los diversos materiales editados {f(llletos, carteles,
,

ete.)..
'

Las facturas que se envíen deberán $ijuntar copias de las facturas emitidas'pa las agencias, ya
sea de publicidad, co�unicaci6il, marketing o similar, por las centrales de m-edios ylo Soportes
que hayan· 'intervenido en Ia campaña. A4emás, a solicitud de Ecoetnbes, se deberá presentar
cualquier otro .justiflcaate de los gastos realizados, asi como el Plan Anual de ClomUDÎcació!1 y
Sensibilización desarrollado por la Entidad, 'del cual sean objeto las acciones de la factura en

'cuestión.
'

En caso de que la Entidad no pueda justificar que el importe de las facturas corresponde a

campañas de comunicación por la recogida selectiva de envases, Bcoembes podrá rechazar el
pago de las mísmae. '.

44 Es deÇjr"rutas qucfrecojan sólo contenedores instalados en puntos limpios.
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PQCUMENTACIÓN. JUSTIFICATIVA

. La Entidad realizará y enviará la factura por este concepto en papel, indicando en lamisma el

c6dí¡o que le facilite Ecoembes.

Lu facturas de pr.otnoción que se envíen, deberán adjuntar copias de los gastos realizados. En

celO' de que la Entidad no pueda justificar que el importe de las fácturas cerresponde a la

promoción de lá recogida selectiva de envases. Bcoembes podrá rechazar el pago de las

mi8Mu.

De acuerdo a 10 íedieado en el Convenio, las Entidades tendrán a disposición de Ecoembes ta

sisui�te documentación justificativa de las operaciones realizadas:

1. Albaranes o formularios de retirada/entrega de .materiales

Los albaranes·,o fonnulariosjustificativos de retirada/entrega de materiales, deberán contener al

menol ht sigqiente infonnaci6�45: .

. ..
.

.

.

)o Instalaci6n donde se ha realizado lapesada.
)o Fecha en la qti.fseha i'ëà1îiidó la pesada.
)o Matricula del vehículo pesado.
> Actividad, detal1àndo!

• R.ecogida de envases 1i�eros.
Selecciôn de envases ligeros: indicando el tipo matèria1.
Recuperaciónde envases en plantas de tratamiento de fracción resto o de residuos

en masa: indicando èl tipo de material.
.

Transferencia de envases ligeros.
Recogida de papel-cartón monomaterial en contenedor.

Recogida de papel-cartón puerta. a puerta en pequeño comercio.

Recogida en puntos limpios= indicando si el material es papel-cartón, envase ligero
. O se trata de una gestión especial.
Valorización energética.
·Etc•.

> C�tidad ..

,. Origen (si es entrada).
)o Destino (si es salida).

,. r'>"""�' '".',- ··-·LIt,Bntidad:eonsorvarálos"albsl'8l1e8'1)o1'l'-8spontiientesdUf8J1te UJl·mínimode des eito&.�-,·····�;""" .. ·,� �."..;. ....� -, .. '� .. -·"" ... 1
I
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2. Certificados de verificación de básculas



.".",;.\
I La Entidad deberá enviar dicho inventario a Ecoembes, a solicitud de esta última, en soporte

electrónico.

I-����.,,_..,Erinventaño se âëtUattzâi-rm-èiisûaimentê si háy modifi-c-a-ci�o-n�ès-,�de-b-r-eñ�d-o�·'·-c�o-ns-e=iv-8r-"�la=-
.�_�.. _�w___

Entidad el inventario de diciembre de cada mo, durante un minimo de dos años.

l

En el caso de plantas de selección de envases, se presentará la documentación indicada en el

punto 8 del presente Anexo.

En el caso de las básculas de pesaje de instalaciones de recepción de papel-cartón, estaciones
de transferencia o puntos limpios, la Entidad deberá presentar copia de los certificados de
verificación actualizadosa petición de Ecoembes, independientemente de que las instalaciones
sean o no de su titularidad.'

3� Inventario de contenedores

La Entidad deberá poseer un inventario de los contenedores instalados en vía pública en cada
municipio, que debei-á contener al menos la siguiente información:

}lo • Fecha del inventarie..
» Actividad (recogida de envases ligeros o de papel-cartén).
}1> - Código!NE del-municipio.
}1> Nombre del municipio.
}1> Ubicación del contenedor:

Calle.
Número o situación (esto último para el caso de pequeños municipios donde no se

conozca el número de If! calle),
En caso de contar con ellas, coordenadas de georreferencia, preferentemente con
ubicación en plano. .

.

.

}1> . Fecha de alta del contenedor en la ubicación.
» Sistema de recogida del contenedor (carga superior, carga trasera, carga lateral,

soterrada, neumática, etc.).
)- Volumen del contenedor.

La Entidad deberá enviar dicho inventario a Ecoembes, a solicitud de esta ú1tiina, en soporte
electrónico (Excelo Access).

El inventario se actualizarâ mensualmente con las altas y bajas, debiendo conservar la Entidad
el perteneciente a diciembre de cada año, durante un mínimo de dos años. Dicho plazo no
tiene efectos anteriores a la firma del presente Convenio. alcanzándose por tanto cuando este
documentó lleve más de dos años suscrito.

4. Inventario de establecimientos con recogida puerta a puerta de cartón eomercjal

La Entidad deberá poseer un-inventario, preferentemente mediante ubicación en plano, con la
información de las zonas donde se presta el servicio de recogida puerta a puerta y los
establecimientos comerciales incluidosen dichas zonas.



PAGO DE LAS FACTURAS POR PARTE DE ECOEMBES

5. Documentación adicional

A los efectos de verificación de-las actividades recogidas en este Convenio, la Entidad pondrá
a disposición de Bcoembes, todo docwnento justificative relacionado con el coniunto de las

operaciones objeto de facturación no incluido en los anteriores epígrafes, siempre que medie la

correspondiente notificación y justificación previa.

Con el fin de facilitar los pagos, se establecen los días 10, 20 y 30 de cada mes o fecha

inmediatamente posterior si se tratara de 'días festivos o en el mes de febrero. para la

realización de los mismos. Excepcionalmente, durante el mes de agosto y el periodo
comprendido entre el 20 de diciembre y el 6 de enero, se podrá retrasar el pago en una de estas

fechas.

La fecha de vencimiento será el dia de pago irunediatamente posterior a los 30 días siguientes a

la fecha de recepción en Ecoembes de las facturas completas, considerándose como tal la

factura junto con toda Ia documèntación requerida en este anexo.

Excepcionalmente, en el caso de facturas de regularización que tuvieran efectos retroactivos, y

siempre que no se trate exclusivamente de un. increniento de. precios, se abonarán alos 60 días

siguientes a la fecha de recepción en Ecoembes para hacer posible su adecuada verificación.

El plazo de presentaci6n
. de . facturas .no podrá exceder los nueve meses. a contar desde la

fmalizaci6n del periodo al que se refieran las mismas, a en su caso, la fecha previamente
acordada entre las partes, salvo que la causa sea imputable a Ecoembes. En caso de superarse
dicho plazo; se entenderá extinguido el compromiso de pago por parte de Eeoembes.

A este respecto; si la Entidad ha emitido facturas a Ecoembes una vez superado el plazo de

facturación, procederá a la emisión de facturas de abono de las mismas.

En caso de que hl Entidad no remita a Ecoembes en el plazo de un mes desde su solíeítud, la

documentacién justificativa adicional relativa a la facturación, no se tramitarán las facturas

presentadas a partir de ese momento, para aquellos conceptos que se vean afectados por dioha
documentaciôn basta .que no se reciba Ia misma A estos efectos, el plazo de 9 meses para la

caducidad de la -facturación, aplicará también a las facturas presentadas y retenidas por falta· de
doeumentación justificative; comenzando ft contar dicho plazo desde el último día del mes

siguiente al que se solícitôla decumentacíén.
.

:__ "...... __ .

-.'
_.'.
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Ecoembes que los elementos que definen la facturación del mismo son íneorrectos, podrá
procederse a Ia regularizacíén de los mismos siempre que se refieran a un periodo .

comprendido entre el año natural de la detección y el año natural anterior al mismo.

I '



ECOEMBES

CI Orense, nO 4, 8B planta
28020 Madrid

Att: Dirección Económico - Financiera

DESIGNACIÓN DE LA.EMPRESA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE

Muy Sres. Mios:

A los efectos de. lo previsto en el Convenio de colaboración eon Ecoembes, esta

Entidad, como titular de la competència que para la gestión de residuos de envases le atribuye
la normativa Vigente, les comunica que la empresa designada para realizar el servicio de

........................... , incluido en el Anexo II del citado Convenio y llevar a cabo la emisión de las

facturas correspondientes a Ecoembes, será la empresa (raz6n social de la

misma, dirección, nO de teléfono, n" fax y nombre del responsable).

_

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

Fdo.:

Ayrmtamiento I Mancomunidad I Consorcio de
.

,

�s::_ •. _4•• '4l,l.».C 1$. ü.�.__�_,���· ,_�_.!l:f�"'-'�_'�'" _ . ',. ,'.I!!>S_<__ �,...,....._.r...�• ..,..'_t--:r_��.•_*�•......,."._���=-__



ANEXOIV.I

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA
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ANEXO IV.I.l

PROGRAMA DE CARACTERIZACIÓN DE ENVASES LIGEROS

1. Metodologfa para la determinación de la muestra represe..tativa en 118:8

earaderw.eión de residuos de envases ligeros

La metodología responde a la necesidad de definir el número de muestras necesarias para
estimar la proporción de envases liger-os presentes en el material procedente de la recogida
selectiva en: 'cada Entidad,' y como han de repartirse. a lo largo del año (reparto .muestraí), !le
modo que la estimación de la proporción de imPl'OpiOS46 del material caracterízado no exceda
un cierto margen de error asumible desde el punto de vista estadístico, eon cierta probabilida..-d
conecída como nivel de confianza.

Para plantear esta metedología estadística se procedió a estudiar qué variables son'intÍuyentes
sobre la proporción de impropios que se obtienen en una caracterizacién, babíéndose
comprobado que el. sistema de recogida es una variable que influye. directamente en. la
composición de los residuos; por ello Ia metodología se aplicarâ, para cada Entidad, por
sistema de recogida.

El objetivo fundamental es garantizar ia representatividad del dato de calidad de los envases

ligeros expresado como .porcentaje de impropios contenido en el residuo.' La metodología se ha
diseñado con objeto de controlar el, error en la èstimación del porcentaje de impropios con un
margen.de error deI5%.

La metodología estadística parte de los datos históricos de ceracterizacién disponibles.

Se denota n el número de caracterizaciones disponibles y por p_J, ... , P_n a la proporción Ile
impropios obtenida en cada caracterización. Asimismo, se denota mediante tp la proporeiénteórica de impropios que pretendemos estimar,

Para dar respuesta al objetivo de obtener estimaciones precisas de la proporción teórica Ile
impropios se recurre al método pivotal, para construír el intervalo <Je confiariza para la
proporción de impropios (tp), tomando como pivote .la media estandarizada (mP), que se
calcula a partir de los valores P_l, ••• , P_n

.

Como resultado se obtiene un intervalo de confianza acotado superior e infenormente:

(mp-Za/2 fn,mp+za/2 ;,;)
Una vez construido este intervalo, se tija el nivel de confíaeza y ei radio de dicho intervalo
(asociado con el. margen de error) y se despeja n en la expresión de dicho radio. De este modo,

46¡mpropios (o materíalne solicitado): incluye todos las fracelcnes que no correspondan a envases metálicos,
envases de plâstíeo, cartón para bebidas y envases de madera.



,

se obtiene la siguiente fórmula que es la que debe aplicarse a cada Entidad para cada sistema

de recogida:

donde:

• n es el número de caracterízaciones a reelizar,
, -.

• v es là variabilidad o desviación típica, que será la cœrespendiente al sistema. de ..eoogida que
se considere en cada caso. A futuro se considerará la posibilidad de ,trabajar tar.nbién con la

.

desviación típica de cada Entidád.
-

• z es el factor que garantiza con una cierta probabilidad que el error de estimación no va a

superar cierto valor (bajo là hipótesis de normalidad). En este caso- trabajamos con intervalos

de confianza fijadus en e195%.
-

.
.

• E es el margen de error fijado para la estimación de la proporció� de impropios, q�e es del 5%.

• N es el número máximo de caracterízaciones que podrían hacerse en '()1lSQI de que se

. caracterizase todo el residuo. La expresión (N-nlN) incluye una corrección ert el número de

caraeterízeelcnee en el caso de queN no sea muy grande.

Una vez construido el intervalo de confianza, al aplicar esta fórmula se obtiene � que es el'
número de muestreos 8 realizar en un año para una determinada Entidad y sistema de reçogida,
para conseguir un resultado repr-esentativo, es decir, garantizar con un nivel de confianza del

.

95% que el error cometido en la estimación del porcëntaje de impropios .es inferioral definido.

2. D�ti'Ibuc:ióD de las muestras a lo largo
.

del año (reparto �uestraÎ) y ajuste del

número de muestras.
.

Una vez que la metodología propuesta arroja el número de muestras Il realizar para. un periodo
anual, se hace necesario definir el criterio para su distribución a lo largo del.añ.o.

El número total de muestras obtenido se repartirá proporcional y .homogéneemeate entre los
tres cuatrimestres del ailo natural (previendo la posibilidad de ciertos ajustes por :mecesidades·

operativas 1;) por la illcQrporació� de variables 'Ne. B.j;:aJ,1. inJluyentes a �a vistil de los datO$ ,de
earacterizacién obtenidos). Si el número de muestras aconsejado es. inferior a tres, es-decir, no

hay posibilidad de reparto proporcional, se realizarán en los dos primeros cuatrimestres (si son

- -,--,--�� !���-���-��·�:-�I
I
I ..
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metodología para el siguiente periodo, obteniendo un número de muestras para cada Entidad y
sistema de recogida. Este número de muestras volverá a repartirse por cuatrimestres y permitirá
obtener los muestreos aconsejados para el siguiente período.

En caso de que la calidad. del residuo sea excelente (inferior al ,20% de contenido de
impropios), se podrán hacer únicamente muestreos de confirmaci6n de los resultados
hístôrícos, ampliándose el núniero según los resultados que arroje la metodología en el
momento ,cil que se produzca un aumento significativo del porcentaje de impropios.

Ajuste del número de' muestras por detección de datos :situados en los extremos de la
dislÍ"ibución poblacional

'

"

,

-

El -procedímiente de detección del cálculo de un intervalo de confianza para una nueva
observación se basa en las caracterizaciones ya realizadas para Una Entidad. Si la nueva
caracterización no se encuentra contenida en el intervalo de conñanaa definido, se puede
consíderar que se ha producido lin cambio en la distribución, en el �entido' de que ese nuevo
dato proviene de una distribución con una medía dif�rente a la que originó los datos anteriores.

. -'

Si X_l, ..'. , X_u son los n datos anteriotes ,procedentes de la misma Entidad y sístema ele
recogida durante un año, y' O' es la desviación típica de las caracterizaciones (desviación típica

- común a específica; aplicando los mísmes criteriOs ya determinados en la metodología de
caracterizaQQn), el intervalo de confianza.adoptaría la forma:

'.

Cx -Z;allO'�l+;,X +Zal%ct�l+;}
donde Ji es la media muestral de los datos X_l,....X_n y za/2 es elcuantíl de Ia distribución

.

normal estándar que permite obtener un nivel de confianza 1- a . Parala elección habitual de
un nivel de confianza del 95%, �a12 toma el mor 1'96.

En el momento de disponer de una nueva ceracteriaacíôn, nos preguntamos si procede de una
distribución con la misma media que las anteriores, a si se ha producido un desplazamiento de
la distribución hacia valores más grandes a más pequeños. Denotando la nueva observación
mediante X_0, la consideraremos discrepante con las anteriores en elsentído que acabemos de
descnbir, si :nb se encuentra dentro del. intervalo de confianza que bentos ealculado en base a '

las caracterizaciones previas. En- ese caso, Sé realizará una
.

nueva
.

carecterízeclón y, se
considerará, a todos los efectos, tanto el primer dato obtenido como el de Ia nueva
caracterización.

3. PlaufficacÎón de los trabajos de caracterización.

Ecoembes planificará la realízacíôn de los muestreos, coordinando con las empresas de
caracterización y los responsables de las plantas. de seleeción o estaciones de transferencia

__�,._=__�����.�yl����>.d���mw_l���_nw�����,��ÓQw§�p�a�m���A�D���w����mw_D�d���jQ�s�m�j�&m�o�s�,_,.�,�,L_,�"_'� ���,,�,_._L,�'��'��--



En caso necesario, Ecoembes podrá solicitar a la Entidad que, a través del Sistema Web de

Gestión, ponga en conocimiento de Ecoembes los horarios y fechas de entrega del material con

una antelación minima de seis dias.

Se deberá conseguir una muestra 10 más homogénea posible sobre la que realizar la separación
de materiales. La muestra se podrá tomar de los siguientes puntos, en función de las

caraeterísticas de la planta y del objetivo41 de los trabajos: .

4. Pròcedimiento para la· rea)lizacÎón de un muestreo para la earacterizaeión de

residuos de envases ligeros en plantas de selección y estaciones de traœfereneÎa.

. Directamente de los vehiculas de recogida a su llegada a la plaeta de

selección o estación de transferencia,
De la playa de descarga de la planta de selección.

- Del foso de recepción de Ja planta de selección.

Dependiendo del punto del que se tome el material objeto de análisis, se procederá a la toma de

muestra de Ia siguiente manera:
.

En los casos en que se tome el material de un vehículo recolector, todo el contenido

del mismo se volcará en una superficie limpia y pavimentada, A C<intÎnUaeióÍl se

procederá a su homogeneización por medios m®.W®.� y se tQIDar_á 1.Ulª cantidªº,:

de, aproximadamente, unos LODO kg:
Si el material se obtiene de la playa de descarga o del foso de recepcién, se tomará,

previa homogeneizacién, una cantidad de unos l.OOO-kg.
.

Después de esta homogeneización, se realizará un primer cuarteo y se tomará: el material de

dos cuartos opuestos elegidos al azar. Este material se extenderá. aparte y se realizará la

apertura de las bolsas cerradas.

Estos 1.000 kg de material (tanto si se han tomado de vehiculo recolector COJaC de foso de
.

recepción () playa de desearge), serán depositados en una superfioie limpia y pavimentada, para

proceder a su extendido y homogeneización por medios mecánicos.

Sobre esta fracción de material, de unos 500 kg, se efectuará una homegeaedzacíén y un

segundo cuarteo. Posterionnente, se realizará la apertura de las bolsas que aún œntinúen

cerradas y, finalmente. se tomarán 50 kg. de cada cuarto y, además, 25 kg de- dos cuartos

opuestos elegidos al azar. De esta manera, se obtendrán 250 kg de muestra sobre la que' se

realizará la separación de materiales,

•. .•••. ." "., -e,

'La"�ëparâèióñdè-ios -materi�lës-'se í�fé(;tiiárá maôùâlñïéDie" sobre: 'Uïiitmèsa dë:'triàjê"liíStàïédii
�",
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para tat fin, diferenciando las siguientes fracciones:
..

,.1
I ,�
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- Material Solicitado (Envases ligeros):
-PET.
- PBAD Natural.
- PEAD Color.
-PVC.
_ Film48
- Resto de Plásticos.
-Aeero.
-Aluminio.
- CartÓn para'BebidaS (Brik) •

. -Madera.'
'

.

:

."�,'.'

- Material No Solicitado49¡
- Materia Orgánica.
- Restos de jardin y podas.
- Celulosas.

,

- Textiles.,
- Madera no env.ase.
- Madera Envase Cemercíel/Industrial
- Vidrio (envases).

,

- Plásticos No Envasè (Excepto Fihn Bolsa Basura)
- FUm bolsa basura'

'

- Plásticos Bnvase ComerciallIndustrial (Excepto FUm ComerciaVIndustrial)
- Film Coinercial/Industriai, .

'

- Restos dé obras menores,
'

- Acero no envase •

.. Acero Envase CottlerciaIlIndustrial
- Aluminio no envase.
- Aluminio Envase Comerclal/índustríal
- PapeVCartó�:

.

Papel Impreso.
Envase Doméstico con Punto Verde.
Envase Doméstico sin Punto Verde.
Envase Comercial con Punto Verde.
Envase Comercial sin Punto Verde.

,

- Otros (indicat significativoS}
Los envaSeS de papel-cartoo cùya identificación entre Doméstico con, o sin Punto Vër.k y Comercial
con a sin Punto Verde resulte bnposible-, se apartarán yfonnarán dos fraccionesde Envase DOiriéstico
Dudoso y Envase Comercial DUdoso, regpectivame.nte. La fracción, de dudosos donïéstico se repartirá ,

proporcionalmente entré las que hayan resultado de Doméstico eon Punto Verde y Doméstico sin Plinto
Verde. Se procederá de la misma manera con la ,fracción de dudosos comercial •



En el caso de puesta en marcha de la recogida selectiva o cambio de sistemà de recogida, no

habrá histórico para realizar medias, En estos casos se actuará de la siguiente forma: el primer
cuatrimestre se realizarán caracterizaciones a la Entidad de acuerdo a 10 defInido cm la

metodología estadístíea, que seránlas que apliquen, en SU caso, al siguiente cuatrimestre. En el
-

síguienteouatrimestre se realizarán nuevas caracterizaciones y se podrá ya calcular la media

ponderada con el cuatrimestre anterior, para su aplicación al siguiente. Y así hasta que exista
un histórico de tres cuatrimestres (p�odo anual), mòmënto a paa"1ir del cual será de aplicación

- .
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En el caso de que varias. Entidades realicen la recogida selectiva de forma agrupeda en una
única ruta de recogida, formarán lo que se denomina una Unidad de caraeterísecíén, En este

El peso total de Ia muestra caracterizada se obtendrá por la suma de pesos de los materiales

separados. Para realizar la pesada de los materiales se dispondrá de una báscula de precisión
adecuadamente verificada y calibrada.

El resultado de cada muestreo se reflejará en una Ficha de Caracterización.

s. -Cálculo de la media móvil, de aplicación a la recogida seleètiva de envas� ligeros.

Con las caracterizaciones realizadas a lo largo de un cuatrimestre se calcula la media

cuatrimestr-al, para cada Entidad y sistema de recogida, como media aritmética de las

caracterizaciones realizadas 8 lo largo de ese cuatrimestre. Si en un cuatrimestre no se realiza

ninguna caraeterización, Ia media cuatrimestral de ese periodo será la del cuattitnestre

inmediatamente anterior.

De cara a Sl! consideración en la facturación por la recogida selectiva de envases Iigems, -se

define la "media móvil" de aplicación en cada cuatrimestre. que se obtiene a partir de Ia media ..

cuatrimestral del porcentaje de impropios de los 'tres cuatrimestres anteriores, ponderada con

las cantidades recogidas en cada uno de ellos,

De esta forma el porcentaje de Impropios se va actualizando, aplicando. un sistema de "medias

móviles", esto es, en cada cuatrimestre se-incorporan al cálculo del valor medio los resultados
obtenidos en los tres cllªmme� iru:n.edi�t_8Jl)e:I)�e 8IJ,teyiores.

Ejemplo: El valor del porcentaje de impropios de aplicación a la facturación del 2° cuatrimestre

del 2007, ser! la media ponderada de las caracterizaciones realizadas en los tres èuatrimestres
inmediatamente anteriores (20 y 3° del 2006 y 10 del 2007) con los kilos recogidos por Entidad

y sistema de recogida en cada uno de los cuatrimestres.

Dado que existe un pequeño' porcentaje de film comercial adherido al Sistema Integrado, a

efectos del cálculo de la media móvil. se considerará como material solicitado, un Jlláximo de
hasta el 1,5 %:;0 de film comercial presente en cada media cuatrimestral, 'Obtenida It8I'a cada
Entidad y sistema de recogida.

·;1
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caso, todo el programa de caracterizaciones se realizará en el ámhitCl de la Unidad de
caracterización y todas las Entidades que la forman serán caracterizadas comjuntamente.

6. Caracterización representativa del material de entrada a UDa Jllamta de selección.

La caracterización representativa del material de entrada de una l'lanta de selección se

calculará de la siguiente forme:

1.- Se parte de la media cuatrimestral de cada Entidad que entregue material en la planta de selección.
Para ello. se promedian los resultados de las caracterizaciones realizadas- duraJlteese cuatrimestre.

2.- Se obtiene la caracterísacién cuatrimestral de la planta. como medià ponderada etl' función de las
cantidades"l de material entregado en la planta en el cuatrimestre còrrespondimte,. de las Entidades que
han entregado material en dicha planta.

3.- La caraoterízacién representativà se obtiene calculando la media ponderada de las ceracterízacíones
cuatrimestrales de "los tres cuatrimestres anteriores. Es el equivalente ft la "medía móvil" para la

recogidaselectiva.'
'.

_

Al igual que en el caso de la media móvil para la recogida, se considerará como material
solicitado, un máximo de basta ell,S % de film comercial presente en cada caracterízación
cuatrimestral obtenida,

La caraeterizeciôn representativa se considerará en relación al cálculo del -Incentivo por
. rendimiento de la selección y a la aplicacíôn de los procedimientos de mntrol en 1m.; plantas de
selección, A.estos efectos. la caracterización representativa obtenida en cada cuatrimestre. será'
puesta en conocimiento de la Entidad a través del Sistema Web de Gestión,' pudiendo ésta
manifestar su desacuerdo con el valor obtenido en el plazo máximo Ile 15 dias desde su

comunicación a través del Sistema Web de Gestión. En este caso, las partes rèvisarAn los
parámetros de'partida y los cálculos realizados, pata obtener el valor !le Ia caracterización
representativa que será de aplicación.

.

7. Acceso a la fuformación.

El acceso a los resultados de las caracterizaciones, a través del Sistem.a Web de Gestión, estará
disponible tanto para la Entidad propietaria de la instalación destino, romo para la Entidad
cuyo material haya sido analizado.



ANEXOIV.L2

PROCEDIMIENTO DE RECHAZO DE VEHÍCULOS DE RECOGIDA DE ENVASES
.

LIGEROS EN INSTALACIONES

• Control por peso: se controla el peso de la carga de cada vehiculo de recogida que
acceda a la instalación. Este control se basa en la relación existente entre el porcentaje de

impropios, que es conoeido para cada Entidad, y la densidad del material. A partir del

dato de densidad y aplicando un factor de compactación- en vehículo yel volumen de la

caja,. se obtiene el peso "esperado" de la carga. En el ap�d9 6 se defin,e. el mecanismo
de cálculo. Se definen dos niveles: un peso máximo (que corresponderíaa un material

con más del 60 % de ímpropíos) que tiene como consecuencia elrechezo directo del

vehículo, y un peso de referencia (para contemplar desviaciones sobre las hipótesis
,,_o

.

e_o .. _, , , •• _'.•••• -'., ,. bá&iças..do-··sálGu�19¡' ,densidadt"fàetor.,-de -compaetaeiÓlt)-quer"de<superarse,-daria ''PBSO''al-,,,' '<' .. �-",.� _,.'c·,.«

control visual.

Este procedimiento tiene por objeto evitar la entrada en las estaciones de trensferencía o en las

plantas de selección, de vehículos procedentes, en teoría, de una recogida selectiva de envases

ligeros, pero que realmente contengan material mezclado de diferentes tipos de residuos

(contenedor amarillo + contenedor reste, contenedor resto; voluminosos), así come evitar la

entradâ de camiones que aun siendo procedentes de la recogida selectiva presenten unas

características tales (presencia de material hospitalario de riesgo, residuos peligrosos, materiales

dañinos para equipos, excesiva compactación, ..) que haga imposible su procesado sin las

suficientes garantías de seguridad.

Para alcanzar el objetivo del. procedimiento es necesario que las partes implicadas y

especialmente, las plantas de selección, 10 apliquen con raeionaüdad, objef¡l"idad y

proporcionalidad, buscando el máximo consenso y siempre en base al fin último de mejorar la

recuperación de residuos de envases.

1. Alcance

El procedimiento dé control de entradas aplica en todas las instalaciones que reciban material
procedente de la recogida selectiva de envases ligeros: plantas de selección y estaciones de.
transferencia. No se aplica en el caso de asignaciones provision81es (plazo no superior a 3

'

meses) de plantas de selección, debidos, por ejemplo a cierres temporales por obras,

2. Planteamiento

El procedimiento consiste en la aplicación de tres posibles niveles de control censecetivos:

control por peso, control visual y caracterización.

Para aplicar el control por peso se debe contar con un listado actualízado con

información de todos los vehículos de recogida. Ecoembes habilitará a través del Sistema
Web de Gestión en internet, la carga de esta información por parte de .las Entidades

_.-:;=�..... :
.

s (para· cada vehiculo se indicará: matrícula, volumen de ía caja, tara, tipo de

�� ,

.

�

I�
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recogida: superior, trasera, lateral, si compacta o no, fecha de baja del vehículo). Con
esta información y

-

con los resultados de porcentajes de impropios obtenidos en las
caracterizaciones, Ecoembes elaborará, cada cuatrimestre, una tabla con los limites de
pesos (indice máximo e indice de referencia) de cada vehículo de cada Entidad. -

Las plantas de seleccíôn y estaciones de transferencia' tendrán acceso, a través de.l
Sistema Web de Gestión, a la infonnacîón de las Entidades, que entrc..saD sus envases
ligeros en las mismas, utilizándola para la aplicación del procedimiemo, �i a una planta o
estación llega un vehiculo que no está m�tporado en las tablas, el' responsable de la
planta lo. comunicará a Ia Entidad local (con copia a Ecoembes) para que lo de de alta en
el Sistema Web de Gestión; si transcurride ùn mes desde el envio de la comunicación, la
,Entidad no' lo ha dado de alta, la planta podrâ decidir no permitir la entrada de dicho
vehicwò. .

.

I

II
I
,

Los aspectos a tener en cuenta en el control visual serán! en primer lugar la desvíaeíôn de
la calidad aparente del material respecto de ia calidad obtenida en. las caracterizaciones
del cuatrimestre anterior (.desviación global o desviación en- ciertas fracciones
significativas); en segundo lugar presencia de elementos de riesgo (hospitalarios,
peligrosos) o dañinos para equipos (voluminosos, piedras). La conclUSión de este contrel
puede ser: aceptación, rechazo parcial,

-

rechazo total o paso al sigaicute nivel de control
(caracterizacíón). En el caso de estaciones de transferencia que no dispoagan de una zona
para la descarga y control visual, se dará la opción de desviar el

-

vehiculo 8 otia
ínstalacíôn segün dísponíbílídad, en la que sea posible la descarga para el control visual.

.

En el supuesto de desviarse a otra instalación, desde el momento de su descarga en la
misma, ésta pasa a ser la responsable de la aplicación del resto del procedimiento .

• Control visuai: supone el control de Ia apariencia del material, Aplica cuando el p.eso ele
un vehículo está entre el peso de referencia y el peso máximo, y tambíéa cuando, aun no-

llegando al peso de referencia, al descargar la carga se identifican. materiales de riesgo
para la seguridad de los operarios o dañinos para' los equipos de la plantà (seria de
aplicación, por ejemplo, para el control de rutas problemáticas que la plœrita identifica en

_

su labor diaria).

- Para realiiar el control visual se, separa �l material del vehículo que ha superado el peso
de referència en ÙDa.ZOJla aíslade y se procede á avisar" en el-mismo día, a la Eiitidàd de
origen del material. La instalacipn debe justificar adecuadamente la incidencia detectada
y su origen, incluyendo registro fotográfico del material. Se concede un máXimo de 24
homs (o 2 diu hábiles ert el caso de plantas con espacio suficiente) para que se persoee
en IJl instalación un representante de la Entidad, et cual procederá cooji1i1tamente con el
representante de la instalación a realizar el control visual. Las Entidades podrán delegar
la realización del control visual en el operario de recogida del vehículo; como forma de
agilizar el desarrollo del procedimiento (en este caso 10 indicarán a través del Sistema
Web de Gestion).

-
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caso de que previamente las partes no se hayan puesto de acuerdo en el control visual y
decidan someterse a este control (el representante de la Entidad y el de la instalacîóri.
deben formalízàr un documento indicando que acuerdan realizar la caracterización). Se

aplicará la metodología de caracterización del Convenio. Si la caracterizacíén la lleva a

cabo la misma empresa que las está realizando dentto del programa de caraeterízacíones, '

Ecoembes admitirá la intermediación financiera que se describe en el sigUiente apartado.
Sin embarge si la planta y la Entidad eligen de cOmún acuerdo otra' empresa de

caracterización, Ecoembes no admitirá la intertnediación financiera; en este último caso,

además, se �visará a 'Bcoembes para que ésta pueda' comprobar la aplicación de la

metodología correcta. El resultado de la earacteríaacién se centrasta è(>tl el .dato de

calidad existente para la Entidad (medià aritmética del ciiatriniesti'e· natural
inmediatamente anterior ft la fecha del control). Si hay una cantidad de iinpropios
superior a la desviación admitida, la conclusión es que el material ha de sel' rechazado, si .

no supera la desviación, el material es admitido. En el apartado? se recogen lo� criterios

de centraste.

3. Flujos económicos derivados

, Cantidad a facturar a Ecoembes como recogida selectiva

Desde el momento en que un vehículo supere los limites de peso y la carga sea apartada para la

�al�CiÓIl d��p.o�terio� çO$ol�.f �l P�9: !l�� �ateñ�l no comput�a inici�ç�t� CqII!_Q
entrada procedente de recogida selectiva a. efectos de la facturación a Ecoembes, quedando
pendiente de resolución de la íneídencía. En función de la conclusión del procedimiento, el

peso del material computará o no; para establecer el total de material reœgido mensualmente,
Las plantas de selección o :estaciones de, transferenciá Son las responsables de la correcta

aplicación de este control de pesos.
.

Costes derivados de'la aplicación del qr-ocèdimiento

Los costes derivados de la aplicación del procedimiento, que son: coste de realízación de la
caracterízaciôn y coste de gestión como rechazo del material no aceptado. (incluyendo el

transporte hasta instalación de gestión si no esta en el mismo recinto), serán asumidos:

,

• Si en el control visual las partes llegan a un acuerdo en que el material debe ù: a rechazo,
la Entidad a$Utne los costes de gestión, ..

,

. . .

• Si se pasa al siguiente nivel de control y en la earacterizacíôn el resultado es no

conforme, todas los costes los asume la Entidad; si el resultado es conforme, todos los

."' ,,- ' ... _ "c
, .•���.!���,���!�J?l��!,!������,�,����o.}i!,�!!�!��",!��!e.!�c.!�.:<....,.�,�.",",r� .__ ,>""';'"C'<<" __ " <." � ,-� "�""'�� I ,

Con el fin de facilitar la gestión de los flujos- eeenémicos derivadas -de, la' apliœeión del
,

procedimiento; �oembes podrá realizar la intennediación entre 'la Entidad y la planta de'

selección o la estación de transferencia, cuando sea Ia Entidad la que deba asumir el coste,
aplicándose 10 siguiente:
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• Salvo que la Entidad comunique por escrito a Ecoembes y a la planta de �elecció� o

estación <le transferencia donde entregue los envases, que desea mantener los flujos
económicos directamente eon ésta, se consíderarâ que el coste de gestión del rechazo y el
coste de realización de la ceracterízaciôn se abonarán a través de Ecoembes. De esta

forma. Ecoembes abonará a Ia planta de selección por los posibles costes que ésta haya
asumido (gestión del rechazo) y, en su caso, a la empresa caracterizadora (siempre €lue
sea la misma empresa contratada par el desarrollo del Programa de caracterización) por
el muestreo realizado. La planta de selección: y la empresa caracterizadora, emitirân
faclÙra a Bcoembes por el coste soportado. A su vez Ecoembes notificafâ el importe de
esta factura a la Entidad correSpondiente,. COD; el

.

objeto de que en: la fllctura
correspondiente al sobrecoste recogida selectiva aparezca minorado dicho importe.

• Sí, a pesar de optar por el pago directo. la Entidad no procede .al pagó a la planta de
selección o a la e.q1presa caracterízadora en el plazo máximo de 6 meses desde la emisión
de las facturas por pa,rtes de éstas, se podrán dirigir a Ecaembes para que se aplique lo

.

previsto en el punto anterior.
.

.

.

En relación con la gestión del material rechazado caben dos opciones;
. .

• Que la propia: Entidlld se haga cargo de la retirada del material y de, su gestión como,
rechazo. En.este caso no existirá ningún pago a realizar a la planta.:

• Que el material 'sea gestionado como rechazo poi la planta de: selección (en las propias
instalaciones si tienen tratamiento de Ia fracción reste, o en otra instalación externa). En
este caso; la planta deberá Comunicar por escri� a Ecoembes eleoste unitario (flkg) de
gestión como rechazo, procediendo Ecoembes Il cargar este dato en el Sisteni.a Wehde
Gestíén de intemet, para que tengan conocimiento todas las Entidades. Dicho coste

. deberá estar justificado y podrá actualizarse durante el primer mes de cada año. Si una

planta no proporciona esta información a Bcoembes, deberá negociar el cobro
directamente con cada Entidad, no pudiéndose acoger a la intennediación de cobros de
Bcoembes.:

.
.

4. Comunigeion de los rechazos mensuales de vehiculos

Las plantas de selección y estaciones de transferencia informarán mensualmente del estado de
aplicación del procedimiento, a través del Sistema Web de Gestión, informando del ·estado de

. desarrollo del mismo .(rechazo . directo, rechazo total o . parcial tras. control visual o tras
caracterizacíén, material en espera de control visual o material en espera de caracterización).
Las Entidades tendrán acceso a dicha informaciôn,

.

Al objeto de facilitar la puesta en marcha de la aplicación de este procedimiento, el aviso a

Ecoembes será inmediato (mediante correo electrónico en el mismo día de la incidencia) para
las S primeras veces que aplique en cada planta de selección o estación de transferencia.
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S. Esquema del procedimiento

'�I �C�O�NT�R�O�L�P�O�R�P�E�S�O �

A la entrada de la instalación se procede al peso del vehiculo y se contrasta con los valores de

referencia:

i, Si la carga no supera el peso de referencia: se admite la entrada y se descarga. En todo

caso, podrá aplicarse el resro del.procedimiento, en el caso de qae durante la descarga del

material se identificaran materiales de riesgo para la seguridad de los operarios o daiiinos

para los equipos de la planta.
.

.

ií. Si la carga supera. el peso máximo,' el material se rechaza dire:etaD'lente. Sólo se emite
albarán si se descarga en la planta o en la estación para su tratlUl'iiento como rechazo, si

bien en este caso el peso-no centabilizará como recogida selectiv-a. La planta da, de alta la

incidencia en el Sistema Web de Gestión,

iii. Si la carga supera el peso de referencia pero no el peso máximo, la planta da de alta

incidencia en el Sistema' Web de Gestión, y la aceptación o no del material quedará
pendiente de la resolución del procedimiento; a continuación:

• Si se trata de 'una' Estaeió.n-de transfereneiat

1. Si esposible descargar el material en una zona aislada para realizal! el control

visual y existen medios para posteriormente recoger el material y dePositarl� en

las tolvas: se descarga el material y se avisa a Ill' Entidad de origen del material
de forma inmediata.

a. Si a las 24 horas (o 2 días hábiles en el caso de plantas con espacio
suficiente) no se ha personado ningún representante de la Entî�, se

procede directamente al rechazo del material (paredal o total) y a su gestión.
como fracción resto. El peso de la carga no computará COmo recogida
selectiva.

b. Si se persona el representante de la Entidad, se lleva a cabo el CONTROL
VISUAL.

'

Z. Si no existe liña zona para descarga del material o no hay médios' para' là

posterior recogida, se da la opción a la Entidad. de llevar el vehículo a una planta
de selección o a otra instalación .para su control visual:

.

' .

•• :� •.• �� •• '�'. , .... ...,." ." �., .. , • .:.:.,: ••..; �.'�'.'�i!'"".'.,.:¡......... �"'!...-:,.-a. ..•.••. .,..,..¡.•..• ,:......... :"'.� ..... � r=: .. ,..,.. � ...... tt �.I-' ..•. -..!�.�, .:.... ,··,.-';·'of'·1' ••........_ .. :.:'� .......... �:.-:... _.,¡..r ... ,� I;.,. � ...·��,(I:""'�-, ..:,.''"'�-:�r.ol ....... �>;">O...... ¡; ..,.... ••
· ... �.:;,.··.;'-;\.i�� Ia. Si la Entidad no, acepta el desvío de la carga: el vehículo se rechaza y se

gestiona como' fràccíên resto� Er peso de la carga n'O compütara--oomo
.

recogida selectiva.
Si la Entidad acepta: el vehículo se lleva a una planta de selección, en la 'que

::'"�c€jÛ::. P_��!\rr&�
,",11evaa cabo el CONTROL VISUAL.

�, ._
¡t. IJJ.

'ri"'" �J:.t;Q:-
� '�'
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,

• Si se trata de planta de selecci6n:

Se descarga el material en una zona aislada para realizar el control visual y se avisa a la
Entidad de origen del material de forma inmediata.

-

a. Si acude un representante de la Entidad, se procede a realizar el CONTROL
VISUAL.

b. - Si en el plazo de 24 horas (o 2 dias hábiles en el caso de plantas con, espacío
suficiente) no acude ningún representante de la Entidad, será el- propio
responsable de la planta el que. decidirá si el material se acepta. o hay un

rechazo parcial o total. La. decisión se tendrá en cuenta en relación il su

cómputo como recogida selectiva.

CONTROL VISUAL I-�----�------------------�--------------�--------�----------�

Una vez personadó en la instalación el representente de là Entidad, se procede a realizar'el
control 'Visual, o control de la

-

calidad
-

aparente de la carga, conjuntamente entre el
representante de Ia Entidad 'y el representente de Ia planta. Se tendrá en clienta: ël aspecto
general del material, la existencia -de partes de la carga con calidad aparente muy diferent�t la

-

presencia de materiales específicos de riesgo (hospitalarios, peligrosos, _,.). Una vez realizado el
control visual:

-

-

-

1. Si hay acuerdo sabreja solución a ad()ptar, finaliza elprocedimiento. La solución pu.
ser:

a. Aceptación del material en la instalación para su procesado como envases ligeros. EL-
material computa como recogida selectiva,

,

b. Rechazo parcial de' la carga. En. esta situación, una parte de la carga sería procesada
como envase ligeros y otra parte serla gestionada corno rechazo. La parte rechazada no

computarla como recogida selectiva.
-

-

c. Rechazo completo de la carga. El material se gestiona como rechazo y su peso no sería
computado como recogida selectiva.

2. Si no hay acuerdo
_

en el control visu8J. entre el representante de la Entidad y el
representante de Ia instalación, éste propone realizar una caracterización:

B. Sí el represenJante de' la Entidad no acepta la caracterízaciôm la carga del véhiculo es
rechazada y gestionada come rechazo, No-computaria a efectos de la recogida selectiva.

bó Si el representante de Ia Entidad acepta la caracterizecién (debe firmarse uti documento
que indique que se acepta por ambas partes la realización de la caracterización), .se

ponen de acuerdo en que empresa Ia llevará a cabo (la que desarrolla el Programa de
Caracterízacíones u otra) y se programa (plazo máximo para Ia caracterización: 2 días
hábiles tras el control visual). Se lleva a cabo la CARACTERIZACIÓN.



·�I C_ARAC_T_E_m_Z_k_C_I_6_N_. � �

Si el representante de la Entidad acepta que se lleve a cabo la caracterízación del material

retenido, ambas partes deben decidir si dicha caracterización la lleva a cabo la misma empresa

que realiza los muestreos del Programa de caracterízacién o si acuerdan que sea una empresa

diferente. Si deciden que Sea la misma empresa el representante de Ia instalación lo comunica a

Ecoembes, que hará las gestiones necesarias con dicha empresa para qu� proceda a la

caracterización del material en el plazo máximo de 2 días hábiles. Si acuerdan que sea otra

empresa. deberán hacerse cargo directamente de las gestiones con ella, para proceder a la

caracterización.

Una vez realizada la caracterización se realiza el contraste con el dato de la media m.óvil de la

Entidad (facilitado en el Sistema Web de Gestión) aplicando lo previsto en el apartado 7, y;

1. Si el resultado de la caracterización justifica el rechazo: se rechaza el material y se

gestiona como rechazo. No computa como récogida selectiva.

2. Si el resultado de la caracterización no justifica el rechazo. se admite el material para su

gestión (transfereneia o selección) y computa como recogida selectiva.

El resultado de esta caracterización no se tendrá en cuenta a efectos de cálculo de la media

móvil ecnsiderada en el Programa de caracterizacién del {:oovenio.

6. Metodologia Dara calcular las referencias de peso

Peso esperado

Se caleula el-peso "esperado" de Ia carga de cada vehículo, con la siguiente fórmula:

Peso esperado (kg) = densidll,d del material (kg/ml) xfactor ·compactaciónx volll.men étija (nf)

Donde:
Densidad del material

El valor de la -densidad� que es función de los impropios, toma [os ¡:¡iguien.tes val�res: .

Media móvil
.

Densidad lk2/m:'l '

<10.% 25,85



Densidad en vehiculo � factor de compactación

El factor de compaotaciôn es diferente en función del vehiculo y forma de operación, por .10
que ûnicamente se puede establecer un índice de referència; inicialmente se aplicará el índice
1;6, salvo en vehículos de carga lateral que se aplicará el factor 1:8.

CliléUlo del neso "esperado" en función del histórico

Una vez que el control por peso esté implantado y exista un histórico de pesos por vehículos,
se podría temar eomorefereneia elpromedio de pesos históricosde cada vehiculo, en lugar de
obtenerlo con las·hipÓtesis de densidad y compactación.
Peso máximo

Este indicador se calcula como el peso que tendría .la carga del vehículo suponiendo un

material con ·60 % de impròpios que tiene unti densidad de 50 kg/m3• . .

I . pesó mdXlmo (kg) =: �O xfQctor:compactaci61i x volumen caja (m')
Cuanto mejor sea .la calidad del material rnayòr serIÍ. er exceso admitido para que aplique 'el

rech�o directo; por ejem¡lo a un mate�� con un 20 � de impropios. que tiene QIUl de:nsi�dasociada de 28.06 kg/m, se le permítíría un exceso del 78 % (50 kg/ml) sobre el peso
esperado. En un material con el 30 % de impropios el exceso seria del' 62 % sobre ·peso
esperado ycon uri 40 % de impropios el exceso seriade un 47 %.

. .

Peso de referencia

El peso de refereneia se calcula consíderando un peso admitido adicional al "esperado" de 5.
kg/m3 (es decir, en un vehiculo de ·20 m3, se admite una desviación de ·100 kg frente a Ia carga
esperada).

'

Peso de referencia (kg) = peso esperado (kg) x (1QO% + Indict de refere"c_ia)

Donde:

Calidad material Den,idad (b/m� Peso adicional (IœIm�
.

indict de refereaela
> 10 % Ïinbrouios 25.85 S 19%
10 - 20 % imDrollios • 25�8·5 � l8;()6 5 18%
2Q - 30 % UnDroDios 28.06 - lO,86 S 16%
30 - 40 % imeroeíos 30.86 - 34.05 S 15%
> 40 % im,woDios 42,00 5 12.5%

7. Criterio! para determinar la desviación·sobre la caracterizaciÓn·

El primer centraste a realizar es el relativo al porcentaje total de impropios. Si incumple
.. . este p�er contràs�3. eI materigl es rech�o .. a,.. .. =��.. .

.. _ .
_ 'U,OL

1



Poreentaje impropios Poreentaje adiciónal Porcentaje de improp.os
(Media móvil) admitido eomo desviaci6n totales admitido para DO

reehazo

<30% >15% 45%

30-35%
.

rs %� 10% 45%

35-40% [0%·5% 45%
40-45% 5%-0

- 45%
. .

. . ..

Si el matenal está dentro del rango admitido como desviación sobre el total de unproplOS,

pero supera elporcentaje para las siguientes fracciones, el material es rechazado:
, :

Fraeeiones eSDc,cifieas Porcent�je limite

Materia orgánica + restos de poda 25%
Papel- cartón (incluyendo envases) 25%
Vidrio 10%

Asimismo las siguientes fracciones presentau una especial problemática en relacién a la

seguridad de. los operarios. Su presencia en la carga del véhículo que está siendo sometido il

caracterízaciôn, supondrá su rechazo inmediato:

_

Finalmente la presencia de las siguientes fracciones resultan problemáticas por la posibilidad de

causar daños en los equipos, pudiendo 'justificar el rechazo del material salvo que' pudieran
separarse fácilmente del reste de la carga:

..

.' Justificación de IQ Hmitaeron
Se'· ridad laboral

-,

Seguridad laboral
.

Justifteación de lá lhnita.eión

Daños en ui os

Daños en equipos

.

I:
,iI

. . •• '''. '--" ••.. .• --
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ANEXO iV.I.3

PROCEUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE
RECOGIDA SELECTIVA

Se refiere a la calidad entendida como imagen del servieio percibida por los usuarios, por el
impacto directo que tiene en su participación en la recogida selectiva. Por ello su alcance
vendrá determinado por los parámetros del servicio que tienen impacto en esta percepción.
Todos ,estos parámetros están asociados, a los contenedores. El procedimiento aplica a la
recogida selectiva de papel-cart6n y a la recogida selectiva de envases ligeros.

El proceêimiento incluye también unas recomendaciones básicas relativas à la ubicación y
disposición de los contenedores.

'
'

ParAmetros de servicio a verificar:

Los paráID.etros 'de servicioincluidos en la verificación serán:

• Manteòimiento y reposición de lOs contenedores: el mantenimiento,preventi�o y correctívo .

de los contenedores va dirigido al cuidado de los elementos básicos del contenedor para: ,I) su

correcta utilización por los usuarios (serigráña correcta y visible, cierres de los contenedores en
correcto estado) y 2) para posibilitar su recogida (elementos de elevación, ruedas, integridad del
contenedor); cuando el contenedor no pueda ser reparado 'O el coste sea elevado, procedería su

reposición. El seguimiento de este' parámetro se' hará directamente sobre los contenedores
mediante controles "in, situ".

'

• Limpieza de los contenedores: La frecuencia de lavado depende de la actividad y del sistema
, de recogida. Los valores de referencía, para cada servicio, son los siguientes:

NIÍ lavadoslaft(l Reecaida de Envases Ii !Cros, Recogida de Papel ,

Tipología municipio 19lú Carga trasera Carn lateral cartón
Urbano 7 8 8 3
Semi 6,S 6,S 7 2
Rural 4 4 4 1

Para el control de este parámetro se hará una verifièaeión formal, es decir, se validará que .la
Entidad (o su operador) ha llevado a cabo las operaciones de lavado mediante justificeciôn
documental, a través de un registro en el que se incluyan al menos fechas de realización"de cada
ruta de .lavado y nO de contenedores incluidos; el registro estará, soportado por partes de trabajo
(del personal o del vehículo).

.

,

El indicador del número de lavados realizados se obtendrá ft partir del número de rutas de lavado,
el n" de contenedores de cada ruta y las veces que se han realizado cada una de las rutas' en el año
transcurrido.

• Desbordamiento de los contenedores en el momento del vaciado: se consídera como

-

-'-�
......... _ ... -----------



evaluación de este parámetro hará referencia a la repetición de desbordamientos en un cierto

número de contenedores.
La verificación se realizará de la siguiente forma:

o Si èn el control "in situ" el porcentaje de contenedores desbordados es superior al SO %,

Y la Entidad no puede justificar que se trata de una situación excepcional (por ejemplo
por coincidir con una fiesta, por huelga delservício), se considerarâ que hay un servicio

muy deficiente en relación a este parámetro.

o Si en el control "in situ" el porcentaje de contenedores desbordados está entre ell S % y

el 50 %, el seguimiento volverá a repetirse en un plazo de 2 meses; si en ese segundo
seguimiento el porcentaje es superior al 25 % y la Entidad no puede justificar que se

trata de una situación excepcional, se considerará servicio muy déficiente y si está entre
el15 y el25 % se considerà servicio deficiente.

-

La presencia de residuos u objetos en el entorno de los contenedores no supone desbordamiento

si hay todavía capacidad en los mismos.

Metodologia

Seguimientos "in situ" de contenedores y revisión documental

• Se realízarán-conncles "in situ" de contenedores con un aïcance de ai niëriòS ët 25 %72� del
total de los ubicados en via pública. Los controles se realizarán momentos antes de la
recogida (para evaluar los desbordamientos), sin aviso previo del día concreto. Se tomarán

los datos, con apoyo fotográfico, relativos a los siguientes indicadores: mantenimiemn:

(serigrafia correcta y completa; cierres y bocas en correcto estado; cuerpo ytapa íntegros;
elementos de elevación ylt> de movilidad en correcto estado) y de.sbordanúe.ritos.

• De forma paralela, Eeoembes solicitará á la Entidad el envío de documentacién justificativa
de las operaciones de limpieza de contenedores que se han llevado a cabo (plazo de un mes

para envío). Si la Entidad no envía la infonnación en dicho plaeo, se considera que el

indicador de limpieza es muy deficíente (ver tabla),

• CC?n. los resultados de los seguimientos (y en su, caso repetición si el porcenuge de

desbordamientos está entre el 15% yel 50%). y la documentación recibida, se aplicara la

valoración de la tabla adjunta y se obtendrá como suma el valor de calidad del servicio, Bl

valor de 1 corresponde a una calidad coweeta. Un valor inferior a 0,75 se .consíderarâ calidad
de servicio defíeiente a los efectos de su posible repercusión en los pagos .

.

'.'" ·'EcoémDefe1atioraiá·üïîiñfanñ�t¿ôn,liS"côñërûsrortes.�dela'vëiífiëâêl6iC"�""'" ,.,.:.�.c.��;,.w·." "''''. _,-">." , .• ' .,�,. _.;..�; I
··.1

'I
1'(!lI:1H1�u.P.ntaje podrásustitliir.s�1 en su caso, por aquel què �antice una representativídad delc�trOl eemm

o del resultado del S % Y un niVeI.de confianza del 95 %.
'

'
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Envío a la Entidad e impücación en los pagos

La fmalidad principal del procedimiento es proporcionar una herramienta ,8 la Entidad
responsable del servicio para corregir unasítuaeiôn que, por su .impacto en los usuarios, puede
provocar un funcionamiento deñciente de la recogida selectiva.

'

El informe elaborado se enviará a la Entidad Si el resultada del seguimiento es calidad de
servicio deficiente (valor < 0,75), se fIjará un plazo de � meses para que la Entidad pongà en

mercha las medidas correctoras necesarias. Transcurrído este plazo se repetirá el procedimiento
de seguímíenro de la calidad del servicie.

"

I

Si el resultado vuelve a ser calidad de servicio deficiente (valor < 0,75), se convocará de fOrma
urgente una reunión con los responsables de Ia Entidad, recogiéndose en acta de Ia reuníôn las
medidas y plazos asumidos por ésta, para corregir la situación. Si transcurridos 6 meses no se

han puesto en marcha las medidas. oportunas, Ecoembes elevará la situación a la Comunidad
Autónoma, pudiendo plantear, en caso de extrema gravedad, la resoluciôn del Convenio de
adhesiónde la Entidad.

Aplicación informática d� gestión de Ja contenerizaciÓn

"

."'�; I
".1

'I
'I

Si la Entidad dispone de dispositivos automáticos, de ubicación de 'contenedores y ,una
aplicación informática de gestión que incluya al menos la siguiente infotmaCión: localizaciéa
geográfica, número O código identificativo de cada contenedor, fecha de instalación en esa

localización, fecha de baja, operaciones de mantenimiento y reparación (fecha y alcance),
operaciones de limpieza (fecha y alcance), operaciones de vaciado (fecha de cada vaciado,
peso sí tiene dispositivo de pesaje individual), dicha ínfermacíôn será puesta à disposición de
Ecóembes y sepodrá tener en cuenta en la elaboración del informede seguimiento.
Recomendaciones básicas relativas a la disposición de los contenedores

I

I

En los sistemas de recogida selectiva "de proximidad", es decir, cuando el contenedoramarillo
.

se sitúa alIado del contenedor de resto, se deben considerar los siguientes aspectos:

• Los contenedores amarillos deben tener siempre aliado al menos un contenedor de fraccíôn
resto, para evitar que en los mismos se deposite basura sin clasificar. lm función del
volumen de residuos de cada fracción (resto o envases ligeros), se dirilensionam el número
de contenedores a instalar, para evitar que, por insuficiente capacidad, se depositen los
flujos de residuos en lós contenedores que no corresponde.

.

• Se colocarán contenedores de papel-cartón y vidrio en las cercanfas, para evitar que estos
materiales se depositen en los contenedores amarillos.



solidaria posible, para que se facilite la participación de los usuarios en la recogida selectiva.

Se tendrán en cuenta, no obstante, posibles condícíonantes urbanísticos que dificulten Ia

ubicación de contenedores.

I
......... �., ', r".· � ".'':. _:;. " ._'" " ,.,'
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T B DE VALORACiÓN D

PARAMETRO TIPO DE INDICADORES,
VERIFICACIÓN

N P�O de

cada
iadieador

Mantenimiento JI Seguimiento "In

,eposlc16n situ"
Se hace el control

"in situ" de los
coritenc:dores Y se

detennina el

porcentaje de los,
mismos que
,presentan

deficiencias 'en lo�
indicadores

Serigrafia
correcta

completa

• Correcta: de O a IS % (valor 1
Defieiente: 15 - 30% (valo:r(J,5
Muy defieiente; > 30% (,.,.)Oil" O

,

15%

Cierres y bocas
,

en correcto
estado

Y' ..

15%

Cuerpo y tapa
, integros

Elementos ' de
elcv8ción y/o de

, movilidad, en

correcto estado

..

• Correcta: de O a la % (valOí 1)
Deficiente: 10 - 20% (vaIo,rO,5,

'

Muy deficiente; > 20% (valO>l'

10%

..

.'

•

Correcta: de O a 15 % ('Walor 1) , la %
Deficiente: 15 "300¡(¡ (vabrO,S'

'

Muy deficiente: > 30% (va�r O

• Correcta: nG de, lav.udO'..5
promedio realizados> 80 % de I�
de referencia (valor 1)
• Deficiente: 'no de la"cb·�
promedio realizados 50�80 % de le-s
dereferencia(valor O.S)
• Muy deficieate: n'O la"Ó).s

'promedio realizadas < SOO,4 ile l�s
, de referencia o la "Entidad no apOrta
Ia justificación doclJlÍtClîtal (valt.r
O)

,

• Correcta: %' de desbordmnient
inferior a115% (valor I)
• Deficiente: % de desbordmniemt
entre el .lS y el 2S" % en el seg¡:md'
control (�alor 0,5)
• Muy deficiente: % desbordatnÎC1lt
superior al' 50 % en el primer colltrol'
superior al 2S % en el sllJUnd() ClOl1tr

(valorO)
,

Limpieza Justificación
docilmental

La Entidad debe
mantenerun

registro (con
soporte) con las
operaciones de

limpiCza
realizadas: �tas de

lavado·(eon los
,

contenedores de Ja
ruta), veces/ruta y

fechas

Veces promedio
de lavado de los
contenedores
instalados.

(el indicador se

obtiene con el
número de rutas

de lavado, el nO
, de eonteaedores

de cada ruta 'I
veçes de cada

ruta)

II

•

.. Correcta: de 08 15% <valor 1)
Defiêiente: IS - 30% (vabrO,S

'

Mu.y deficiente: > �O% evalo<r o "

2S%

•

.'

Desbordamiento Seguimiento "lla
situ"

Se haec el control
de los contenedores
y se determina el

porcentaje de los
mismoscon

desbordamientos

Porcentaje de
contenedores COD

desbordamientos.

Siel%es

superior al50 %,
es calidad múy
deficiçnte Si está

entreelJS% y el
SO % se repite. Si
es superior al
25%, es calidad
muy deficiente;
si está entre IS y
25 % es calidad
deticiente.

25%'

Calidad



ANEXO IV.I.4

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONTENERIZACIÓN.

Tanto en el caso de la recogida selectiva de envases ligeros como en la de papel y cartén
monomaterial se contempla el pago 'de una cantidad fija asociada a los contenedores ínstalados
en la vía pública.

La incorporación del número de contenedores para la determinación de, la aportación
económica, hace necesario establecer un procedimiento que permita a todas 'las partes
garantizar, con un mínimo de seguridad, que 'hay una correcta asignación de los fondos del
sistema integrado de gestión.

Según se e.stablece en .el Anexo TIl' del presente Convenio, las Entidades deben mantener un

inventario actualizado de los contenedores instalados, tanto para la recogida de' envases de

papel- cartón como para la recogida de envases ligeros.

Este inventarle, que será la base para el desarrollo del procedimiento de verificación, deberá

reunir-las características descritas en el citado Anexo,

_ 1) Pro...e-edimien-to de ndfie.a.ció.n..
"

Como herramienta para realizar la verificación, Se ha desarrollado una metodología basada en

la realización de muestreos'estadísticos, que permite una estimación' del valor "teórico" del
número de contenedores instalados, de forma que se pueda, contrastar con el dato aportado por
la Entidad en su inventario de contenedor-es,

A fm de evitar posibles errores del muestreo debidos a desplazamientos de los contenedores, el

control se realiza sobre UÍlaS agrupaciones formadas por un número detenninado y conocido a

priori de contenedores denominadas "conglomerados", El control "in situ" de un determinado
número de conglomerados, permite verificar, con una probabilidad de' error acotada, la

representatividad de la información presentada en el inventario con respecto' a 10 realmeate
puesto a disposición de los usuarios del servicio. y esta verificación va a permitir, en base al

recu�nto parcial, hacer extensible el resaltado a la totalidad de la eontenerización .ü.istalada.

1,1 Envío -del inventario y participación de I') Entidad en �l procedimiento

Una vez solicitado por Bcoembes, la Entidad deberá proporcionar el inventario de
'

" ,', '�, ili:�:�;;:�;':ò,��;1Jh�:ri�a�t:;I!sl�fir��ff���;;�i�igtf1*£tli���d��"""'-" ":
,',- "-,.,.,-"� I

afectada hasta la reoepcién del inventario. Tr�s�unido el plazode-'� meses desde el' periodo al ' I
que corresponda la factura, se entenderâ eliminado el compromiso de pago por parte de

Ecoembes, tal y como se indica en el Anexo HI.
'

�\),GPUJ\!r
� "'I:I'�.r¡;.Q

.
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1.2 Pre.paración del seguimiento "in situ"

La preparación del "seguimiento in situ" incluye las siguientes tareas:

• Definición o diseño de los conglomerados de contenedores a partir del inventario
. entregado por hl Entidad.

• Aplicación' de un procedimiento estadístico, que determinarâ el número de
conglomerados a 'visitar, p� un intervalo de confianza de un 95% y con un margen de
errer de un ±10% (en el punto 2 de este anexo se -detalla la justificacíôn de la fórmula '

utilizada' en esta determínacíôn),
.

.

.'

• Selección aleatoria de los conglomerados a visitar de entre todos los definidos .

.
1.3 Desaqollo del scgujmiento"in situ'�

Una vez elaborada la infonnación necesaria para realizar el trabajo de campo, el personalde
Ecoembes o empresa subcontratada por ésta se desplazará a la ubicación donde se prevt, en
base al Inventaríe proporciollado, por la Entidad, se encontrarán los conglomerados de

, contenedores seleccionados.

Posteriormente, se realizará la -toma de datos, incluyendo información complementaria del
servieío. Si la Entidad 10 censidera necesario, podrá aslstír al seguimiento "in sim" de íos
contenedores. Para ello se comunicara, con suficiente antelaci6n, la fecha de reallzacíën del'
seguûooUento.'

.

1.4 Realización del contraste e infORne final

La infonnación obtenida mediante el trabajo de �o es volcada a una aplicación lnformáticll,.
que en base a' parámetros estadísticos, obtiene una estimación "teórica" del número de
contenedores instalados. Los resultados obtenidos se contrastan con el dato del ínventario
enviado por la Entidad.

,

Con las conclusíones de dicho centraste se elabora un informe fina), que es remitido a la
Entidad. Los resultados contemplados en dicho informe podrán ser los .siguientes;

.

a) No existen diferencias significativas entre los contenedores muestreados y los
contemplados en el Inventarío. En tal caso se dará por tei1J1inado el proceso de
verificación sin incidencias.

b)
,

Existen diferencias pequeñas però significativas desde el punto de vista estadístico.
Se recomienda la realización de un conteo estricto con un tamaño de muestra mayor
con el ñn de asegurar el resultado del control.

c) ,

Se aprecian diferencia� estadísticamente significetivas entre la contenerización
muestreada y la recogida en el Inventario remitido por la Entidad. En esté caso,
Ecoem.bes comunica a la Entidad tal incidencia solicitando la ectaalízacíôn del
inventario y dé los datos cargados en el sistema de facturación de acuerdo con el

"número, de ,.Çonlened2!f21 gllte�� ÇQ_DtIokJ1'S@.JILRcbi!.�Ji�,_,•.. ".�. �..�._._. _

mismo. Ecoembes no tramitará facturas por el pago fyo de la actividad afectada hasta

"'�� I
.1
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que se proceda ft Ia actualizaeión del inventario y, en caso necesario, a Ia

regnlarizacién de la facturación.

Si la Entidad no está de acuerdo con el resultado del control, podrá pedir su repetición en un

plazo máximo de 15 días desde la recepción del informe, procediéndose en. este caso a su

repetición por la misma empresa que realizó el control inicial, en un plazo máximo de 15 días

desde la comunicación de la Entidad. Si el resultada de este control conf'itnla el rechazo inieíal
.

del inventarío, la Entidad deberá asumir su coste además de actualizar el mventaria y los datos

cargados para la facturacién por recogida en el Sistema Web de Gestión.

I

1.5 Aplicación informática de gestión de'la contenerización

Si la Entidad dispone de dispositivos automáticos de ubicación de ccmeaederes y una

aplicación informática de gestión que incluya al menos la siguiente informaCión: .localizaciÓn
geográfica, n4merò o Código Identificativc de eada contenedor, fecha de instalación en esa

localízaciôn, fecha de baja, operaciones de mantenimiento y reparación (fecha y alcance),
.

operàciones de limpieza (fecha y alcance); operaciones de vaciado (fecha de cada vaciado,
peso si tiene dispositive de pesaje individual), dicha infonnaci6n se tendrá en cuenta en la

elaboración del informe. de seguimiento,
.

2) Justificación de la fórmula· u'ilpda en el ,procedimiento estadístico

2.1 Unidades gue fomian parte del1Í1uestreo

La necesidad de contrastar de forma estadística la informacién referida ft una población a partir
de una muestra, requiere en primer lagar, definir las unidades que se utili2:a:rán para contraster

dicha información.

I
I

Por cuestiones de eficiencia y para evitar errore-s debidos Ei la posible movilidad de los

contenedores individuales se parte ele una división artificial de zenas con un número similar de

contenedores, constituyendo las unidades primarias de muestreo denominadas conglomerados.

2.2 Selección del tamaño de la muestra

Una vez establecidos los conglomerados, se detetmÍ1là ei .número de ellos, a viSitar para estimar
el número total de contenedores de la Entidad coit un iÎltelVâlò de confianza del 95% y un

margen de error del ±1 0%. La fôrmula utilizada es Ia siguiente:
..

.

,. . ", .. '. . •. '.. -- -., .... " : _ftJ�Sd' _ ..�. -- ...�,,� -.__�.� .- .. __.. . .. -0 I
.1+1(. ?rz8 )21'·

..
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• n: nO de conglomerados a muestrear.

• Za/: el valor asociado a una distribución normal que deja una probabilidad de % a �u
�

.

derecha. Siendo (l la prebabílidad de que el verdadero valor en la pDblación y la estimación
obtenida difieran como máximo en el error máximo permitido {nivel de confianza).

.

•

• Error: el error máximò (en términos porcentuales) permitido en la estimación que estamos
dispueStos a aceptar.

.

• SID : coeficiente de variación; donde S representa el error asociado al cálculo del número total
de contenedores y i5 el valor estimado para el total de la población. .

• N: número total de conglomerados construidos q� conforman el umveI$O del �è se obten&'á
lamuestra.

2.3 Estimador consideradQ para establecer la diferencia máxima admitida. entre el número de
contenedores teórico y el observado'

.

"

.

A partir de las diferencias entre el número de contenedores teórico que. hubiéramos debido
encontrar (inventario) y el observado (trab�o de campo) se obtiene el ·estùUador lineal
insesgado de Horwíts y Thompson, cuya forma en este caso es:

.

I
. I

d.rr ".!}:!!tn
1�1 XI

Donde d. expresa la ponderación dada a cada una de las' diferencias encontradas en los
conglomerados muestreados .

.

Con este indicador obtendremos la e8timaci6rt de la diferencia de contenedores exístente y por
tanto el .. criterio a utilizar para determinar si

.

esa diferencia puede ser eonsiderada
suficientemente gmnde, Como para poder o no rechazar la hipótesis acerca de Ió veracidad d� la
informaeiôn proporcionada.

'

.

De este modo, partiendo siempre de la hipótesis nula (Ho). es <k:cir, el núnleró de contenedores.
retlejado en inventario va a' coincidir con el observado a través del 1rabajo de campo. este
contraSte .estadístico nos va a poder detenninar, a' través del valor para. el estimador de la.

� .; I diferehcÎa y Ia estimBci6n de su varianza, si la diferencia entre el i:lÚlnerQ de contenedores que
hubiéramos debido encontrar y el observado en el trabajo de can:ipo es suñcientemente

: I significativa, por 10 que rechazarfamos la hipótesis nula (Ho), o si por el contrario, podemos
asumir esta diferencia en el número de contenedores, y.por lo tanto no se rechazaría

I (aceptaríamos) la hipótesis nula (Ho).
r-

•

-..-DiGhè..oolJ.tFa6te�__,è.a81l�¡,.mtervti"e-e6��.rdifereneia=ooy""a.-t;-ñS"'1""m�atf<lla,,",·�·�-�--

.

"

viene dada por: PU!

f�.�:�,OAu)
t; ViJP I

:?� 'J:-tio�, aA\.��
�

:/

2.4 Contraste estadístico acerca de lasignificatividad de la diferencia enc()ntrada

El test de hipótesis que constnriremos será:

Ho : Numero de co�tenedores teéríce= Ntbnero de contenedores èstimado

H1 : Número de contenedores te6rico * Número de contenedœes �thnado'



• t 1,a/ se corresponde con el valor que en una distribución t-Student con n-I gr4dos de
n- 72

.

libertad deja a su derecha una probabilidad de % (recordemos que elvalor deaguardaba

relación con el nivel de con!ianza fijado).

Donde:

• V(dHT)· expresa la estimación de la variación real existentepara las diferencias entre el

número de contenedores real y teórico.

Aplicando la fórmula obtendríamos 2 posibl� resultados:

• El número de contenedores del inventarlo se encuentra dentro del intervalo de

confianza definido por la fórmula. En tal caso se acepta la hipótesis nula y por tente,

el inventario seria correcto.
• El número de contenedores del inventario se encuentra fuera. del intervalo' de

confianza definido por la fórmula. En tal caso, el inventario de cçntenedores no seria

correcto.y habría que proceder a su modificación.

Se incluye aCl�ªs .. U!l�. �od.itl�ci�.n_p� q\l�' �l r�s�ltl!'!o d�pv�� 4el_ test de; hipótesi�
contemple la posibilldadde realizar un muestreo adicional en el caso que las diferencias
encontradas sean' significativas pero Pequeñas, con el fin de asegurar las conelusíones finales

que.se reportan.a la Entidad.

Esta modíñcacíôn consiste en ampliar el nivel de conâanzadesde e195% fijado pre'vi.ameDt�
hasta el .90%, de tal manera' Que si .el número de coatenedorés del inv.entario-.se. encuentra
dentro del mismo, se. procedería a realizar un conteo estricto 'ampliandÒ el talnaño de la

muestra inicial, considerando un nivel de error del 5% frente 8110% inicial, Una v�z realizado
el nuevo muestreo, sí el resultado vuelve ft ser que no se cumple la hipótesis nula, ei inventario

no sería correcto yhabría que proceder a su modificacién,

Aplicación del procedimiento de seguimiento de la calidijd del seMcio de recogida selectiva

para verificar la eontenerizaei6n.
.

.

.

. .

Caso de que: el número de contenedores veriñeadesen- aplicación del precedimiento de

seguimientode la calidad del servicio ele recogî�a .selectíva, asegure una repreSei1tatividad
estadística superíora Ja descrita en este procedimiento, ese seguimiento podrá. ser utilizado

.

. _ .•••.• _-. "'C" �.�.�_��_ ••__a�� •• __d 1
.

.
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ANEXOIV.II

PROCEDIMIENTOS DE SEGUiMIENTO DE LA SELECCIÓN..

.
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ANEXO IVJI.I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES RECU:PERADOS

<ElMa); MODmCACIÓN, CUMPLIMIENTO y CONTROL.

1. Especificaciones Técnicas de los Materiales Recuperados (ETMR)

a) Recogida monomaterial de Papel y Cartón

.... , ��. <;.,••• , 'o'. _" � .,._.:.�..• _ .•........ , •.• ¡..:_.,.�"' ....•......• � .. � �'� : .. ,-'< .;.'T>' •

.,. :::.',.,r +:> :c_, .. �.,. _."".,.., ,J....••• ._,,,•••_..;¡o. :,"'�::...,,�
.. ,,�.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MATERIALES RECUPERADOS (ETMR)
PARA ENTRADA DE RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL YCARTÓN-EN INST,ALACIONES-DE

RECUP�RADORESIREC[CLADORES. PROCEDENTES DE RECOG�A MONOMATERlAL '

,

RECOGIDA MQNQMATERIALEN CO-\llTENEDOR

Cancteristicas dèl material
_

'Materiid en balas, o a 'granel de diversas .,.lIdade!! , de' papeles 1
CIIÍ10lies ,sin '-Jimltac:i6n del qH1!'e0ldo de fibra, coria. CALIDAD'
niÚliD)a 1.01 de la lIlorma UNE-EN' 643 de là Lista Europea de
Calidades NorJÍlalizadas"de oaoel'y tarlón :rec:uperado.

Proceileneia Contenedor esDeèifico pan paneVCllrtón monomaterlai
Hûmedad máxima '10%
Materi88 Inutilizâbles Máximo 812.5% sobre el'Deso total,

'

RECOGIDA PUERTAA PUERTA DE CARTÓN COMERCIAL

CaraCterfadeas'del material ,CALIDAD minima 1.04 de la Norma UNE-EN 6-0 de la List.
EuroPe!lI de Calidades Normalizadas de Da..... v carffin recunenulo.

Procedencia - ' Reeol>lda é.meclflca de earló. del £D'marcio
Humedad máxima 10%
Materias inutiJizables Máximo ell 5% sobre el Deso total

.. "., .. � .. "
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hl Materiales Recupe"'40J.eb plantas deselección

• Todas las fracciones seleccl�nadas (excepto acere y aluminio) deherânír etiquetadas. La ausencia de etiquetas :I!eœ eeusa

de Ia DO retirada del mate�l seleccloaado de ht·planta. La etiqueta teadr� que ser epinP}�men:tlidÍl duraote el proe� l1e

producción de Ja bala, I!On los datos del nombre de Ia ,planta y la fecha de produèeión de Ia bala. Tanto llis eliquetas como

los elementos-de nIaçJ6n serán facilitados' por Eeoembes sin nlng6n coste para la EnUdad titular de Iii planta de seleul6u.

La Entídad titular de la plants de seleeei6n l'odrA �tiJiZar otras etiquetas aie,mpre que c:ontengan dicha Información
,

• Con el fin de optimiZar el transporte, la e¡lrga ·�e las balaS de material seri! a tres altufu siempre gae sea· poilibl�



I
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ESPECIFICAèIONES1lÉOOCAS PAR.<\. MAnRI�ES RECuPERADOS (ETMR)

DE RESIDUOS DE ENVASES DE PLÁSTICO PET
EN PLANTAS DE SELECCiÓNDE ENVASESUGEROS

"

EnYII,es de :PET (se admiten todos l.os colores) procedentes de recogida selectiva �!iJ5,5% (incluidos

MaterÎal801i�Îtado etiquetas y tapones queJonnen parle del envase).

Etlle nnrcentaje ¡RelllYe III humed{ld.
, 'Impropioli <4,5% (referido at"'flterltil húmedo) COil Hmite máximo para las slg.ielltes fracclOoes de:

Impropios
- PVC (botellilll complefaSy fragmentos)<O,2S0/0
- otrol �terlales pllÛltil:os yotrag Impurezas <4%
-

, meta,les <0,25%
,LOR envases deberi. haberaido pinchado.
En balas de lÓllgitud: 1� L $1,5 m y densidad �19¡' 'kg/ml
Fleje de Jas �ll.&: aeero

Condiciones de entrega
"

La integridad de las balas debe Diantea8l'Se a l� largo de la carga, tralliJporle, dœcarga y
almacenamiento.

EnviDI camrón iIDmDIBto (mlnimo 10 tn)

Valores de porcentajes en peso

TI

.. : .. -" I
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ESPEcIFICACIONES TÉÇNlCAS PAMM;ATERIALES RECUPERADQS (ETMR)
DE RESIDl10S DE ENVASES DE PLÁSTICO,j'EAD

EN PLANTAS �ESELECCIÓN DE E:NVASES LIGEROS

Botelles y bidones de. PÉAD procedente.'l de reœglda seleetfva �e% (iilcluidi;ls etiquetas y tapanes

Material.olidtado que formen partedele!lvase).

Este·poreentale Incluve la hUQledad.
...

.

Impropios <10% (telerldq dlmaterial hlímdo) con' Ifinlte má¡prno para las sieuientes fraceiones de:
- envases de otras poliliJetioas y otros materiales plástieos <7%

Impropios - I:l(uehos sllieoDlls. espumas poUestil'ello y poJiuretano =0%
- metales<ll,5% .

- DRoel/cartón v brikv otru imDureus:<2%
En bal¡is de longitud: IS L:3.� my d.,niidlld �l. kglm�
Fleje de lall balas: acere

Condiciones dïi entrega
La .iotegridád de lai "IIIaS. debe mantenerSe JI. lo largo de la carga, trad¥porte, descarga y
·almaeenamiento.

Envio: camióÍleompleto (m(nlmo ID to)

.

�

Valores de porçentajes en peso

"Cauchos siliconas, espumas poliestireno y polturetano =0%" se refiere a envases de cauchos, siliconas, espumas de poliestíreeo y
poliuretano o a envases cuyo contenido previo haya sido alguna de estas sustancias.

78
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ES�ECIFICACIONESTÉCNICAS'PARA MA1'ERJM.,ES :RECUPERADOS (ETMR)
DE RESIDUOSDEENVAsESDEPLÁSTICO PEADNATURAL .

EN PLANTAS DE SELECcióN DEENvASES LIGEROS

Botellas y bidonllS dé lEAD NATURAL prol:e6entes d.o recogida. siliectivá l!:900A. (tóeluidQS etiquetas
,

Material solicitado
.

- y tilpones que fonnen pal'le del:eIi�) •

·Este poreenlajllmeluvll ili Ílumedad. -

,

Impr�pios <:l0% (referido al mlderial húmédo) C\ln límite'mbimo para Jas slguleates f'nlc:eiones de:
r envales de PEAD color (Incluido blanco)y DOa mu)ti�pa negra<l %

.lmpropiOs
_ envases de.otras poUolefialU yotros materiales plásticos <7%
_ metales <;0,5%
_. cauellos süieonal, è.lpumas- poHestlreno y poliuretnno -=8%
_ ·nanelleaJ'fón:Y hl'ík y otras.inipuJW.as <'lS%
En.billas de longitud: ISL�.s lB y deu91dad :all. kg/m3.

FJeje de JQ bajas: aeero

Condicillnes de entrega La' integridad de illl balas debe" mantenerse' a 10 'largo de la f;8I'ga, traupone. desœ.rga· y
·a1ma_amieato.

Eavfo: camión eomDleto (mlnlmo 10 tnl
..

Valoreéde porcentajes en peso

"Cauchos slliconas, espumas poltestireno y pollurelana =0%" se refiere Il enveses de cauchos, siliconas, espumas de'poliest!reno y
poliuretano D à envases cuyo contenido previo haya aido alguna de.estas sustanc1as.

, .....- I
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ESPECIFICACIONES TtCNlCAS PARA MATERIAL�REeup-:tRADOS (ETMR)
DE RESmUOSDE ENVASES DEP:LÁSTICO'FILM ,

,

EN PLANfAS DE SELECCIÓN DE ,£NVASES LIGEROS

',Envases flexibles' de film (bolsas y mms de e",balllje, incluido e! mm exte!lsib!e y el film retrieti!)
,Materialsolicitado procedentes de recogida �ectiva�2% (incluidas bu etiquetas que formen pam del eJI,ase).

Impropios <18% (,efttl'îl/o Q/,,;,ater;t¡lhfim,etlil) COli limite mbimo para ms siguientes fFacciones de:

I', otros envases dé poliolefinas.y otros niaterialeS plásticos <6,5%
• PET<l%

'

, Impropios
- met!!les <1,5%,
- papeYcarJón y brll� <l,S%

'- ealfehDll Billconá�, JlSp'Wnali depollèslil'tlpo y poJinretano 91% --

- otras hDpD�8 .(exGluilias lai que imp.,;gu8lul énv8se)<l,5%
, - - ,

-- ,=- __
HulQ.,_diid �%_:--_::_-_,�___ ,_:� ____ _:_ __ o�_,_-'- ______'_ - ... - '-.-

.. _._- ...... __ ..
_----

- _._--
.- .-

En',blims de-IongltÍld: IS L Sl,S m y densidad �50 kg/m" "

Fleje de lu bamsl acero

Condiciones de entteta
'La Integridad de las balaS debe mantenerse a lo ml'&o de la nrga, CrampOn., deScarga y

allnRL"enamiento.

Envro: lIa;Wóò comoleto (mínimo 15 ttl)

"Cauchos siliconas, espumaspoliestireno ypoltaretano =0%" se refiere a envases de cauchos, siliÇ()J1i1S, espumas de -poliestÍnlno y

poliuretano o a envases cuyo contenido previo haya sido alguna de estas sustancias,

I
" " _ '" __

- ',"_" .,_,' "_,,_,.,'_,,,
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ESPECIFlCAqONJ!;STÉCNJCASPARA MATl!lIUALES RRCUPERAI)OS(ETMR)
DEïlESIDUOS DE ENV�ES DE r.,ASTlco MEZCLA

EN. PLANTAS DE SELEcCIÓNDÈ l!:NVASES ;LIGEJ,U)S

:Énvases de plibtito no reclam.doi en olras fracciones, procedente! de recogjda seleCtiva 2!S.o%
• (inelui�os etiquetas y tapones que forinen parte del e.vase).
Esta rra�i6n iOI!IIlye, por talltol

.

• envases de PEAD �o inciuidqs en su fl'¡lI:el6� de acuerdo a la ETMR del l'EAJ)
Mat.erialsoliel1ado • envaSeB de.PET 110 IncluldÍ15 ell su fracción de lu:uerdo II la ETMR dcl PET

• euvàli� d� Film no incluidos en SD fraecl6n de aeuerdu a la ETMR del Film
• resto de envases plâstico9sin fraeci61i especifica (pVC, pò1iproplleno, po!ie8tireno, ete_.)

Eiite�orœntl!je indUve la humedad.
Impropios <20% (referido urmlllerial húmedo) ·(:'08 liniibi mAximo para bu aiguie.tes fraeciones de:

IinprQpios
- eDvases'plástjc� que deben incluirse en SDS fracciones respectivas (de PET. PEAD y Film) �10%
- otros materiales plásticos DO envases .<10%
- metales oaoeVeartón, brik v oirai imDDrez&s <4% '.

Ell balai de longitlld: lS 1, �1,5 m y deusiilad::!:210 kg/m'
Fleje de lullalai: ililero

Condiciones de entrega
La Integridad de la8 balas debe mantenerse a lo largo de la eIII'p' transporte, descarga y

.

alma�eDamiento.

Envio: camión completo (mlnimo 10 tn)

Valores de porcentajes en pese .

Sl



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA l\lATERlALES RECUPERADOS (ETMR)
DE RESIDUOS DE"ENVASES DE CARTÓN PARA BEBIDAS

ENPLANTAs DE SELECciÓN, DE ENVASESÜGER.OS

'Cl!rton� para bebiclaslQllmeiltas Ifquidos preeedeates die recogid!l se!ecliv!! �S% (in.!:!uioo5 !!lS

MateriaJ solicitado tapones qùe formen parte del ellvase).

Este DOreentail! ÍDeluve-hr,humem.d.
Impropios <5% (referido al ",aierial húmedo) cim límite máxhno para Jaslliguielltes rraccioRes de:

Impro.plos - otro!l1!Dvases <3%
- otros impropios <l%

Humedad Humedad <16%
En blllas d� longitud: IS r, :S),,s ñt Y de�Îdad2:400 kg/ml
FlllJede las ballIS: acerO

'

,

'"'

"L¡¡-î.lñi!grîdlut: dé 'Ilis bïil� debe "mâñtëDeFië' ji' 1'i. Iln'gò de ,III. earp, tniüpprte,. dëSl!liJ'�' y
,CondicionéS ,de entrega almacenamiento.

Envio: a�n ,cOMnlet" fmInimolO,tnl
Villores deporcentajes en peso
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ESPECIFICAC-IONES TÉCNICAS PARA MATERIALES RECUPERAJ;)OS (El'Mk)
PARA � DE RESIDUOS DE ENvASES DE PAPEL y CARTÓllfDE PLANTAS J)ESEI.ECClÓN...

PROCEDENTESDt RECOGIDA MULTIMATERJAL

Cllra�er(sticas del material ,BalaI'¡ de diversas caJidades de papeles y ëartGlJeIJ sill IimitaeÎ6D der
,coDtenldQ de fibra.llOrta.,

. Procedencia ' ,Recolriila nlultimateriill de·envllsIlS lillem
Dimensiones de las balàB : �i'eiJeÎlta..,i6n en, balU eni'ss dimensiones esta"'n ea función de la

oreBIiB du:ada nlanm .

�

Identificación de las balas Las billas lIeval'l1ia una identificaci6n, COQ, al lI1IeDO!., los siguientes
.

datos! material. cfec:b� de embalado, plallta .de >origen y peso
'aproximado.

Humedad máxima 10'%
MilterÙlles impropios: materia o:rgjjpica; flejes, arena, metales, Máximo el 2;5 % sobre eJ peso total (este powenù¡.e no considera
'plásti\!oB y, en genersl" todo aquel materbal que no· sea papel- aquellas niaterias iDotilizabJes qúe fOrllle!! parte del envase). COD ua

carmn. limite del 1% de materia org'nlca, no ñ'nl'nguùa eo el papel-
eartóD.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MAnmi:ALES RECUPERADOS (ETMR)
DE RESIDUOS DE ENVASES METÁLIC.oS DE ACERO
EN PLANTAS DE SELECCIÓN DE ENVASES LI;GEROS

Materiill solicitado
Contenido férreo magnético � 90% (indLl)'e humedad y todD aq!!ello que forme parte del pr.opio
·envase) •

Imnreníos . JmiIJ1ioiOli <10% lreferldo almaterJallufmedol .'

Compactado en forma de paquetes o baías, Reoomèndable en paqueteslblilus de 50 kg mimmo y 500

kg mii:ximò.
Los paquetesJbalas deben resistir la manipuJacíoD industriaL

�ol)dlciones de entrega
Densidad aparente'� kÇlml.

.. Ept......a miplma: cami6n COI!!Pltlto •

Valores de porcentajes en peso

...• ,_ " .. ""�'.'. > .. '-. '''_''", .... _ •• �_,
..
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ESPECiFICACIONES TÉCNlC� PARA MATERlALESRECUPERADOS �TMR).

DE RESIDUOSDE ENVASES ME'l'ÁLtCOS DE ALUMmIO
ÈN PLANTAS DE'S�LECCI611l DEENVASES LIGEROS

Envases rfgldos y seininigidOs 'de aluminio proÍ:èdentes dé recogida seleetiva �8S% (incluye
. Material solicitado humedad y todo aquello qòe forme parte del propio envase).'

.

CoutenidodilonvaslIII seDllrrieido� v né�bles mODo�terial de 'aluminio �%.
Total de impl'ilpios <10% oon limite maximó Para làs.siguientesfracelont!li d¿
_ metale5 fërrèOs libre .. 0%

-

- metRies 110 férreos <3%

Impropios
_. phbticos,,apelleartón, lirik y laminados compl,ejos <4% (en IÛJIgún CBlIO esto fracciones

podriu ,!up,erar porseparado eI2%)
.

. _ flDOS y otrOs <3 %

tJorcentqjes refei';do� aÚ"atllria¡ húntedo
Humedad Humedad<S%

Compactado en forma de .paquetes o ballIS.

DFlIsklad aparente �oo kg/m':
.Los paqueteslbalas deben resistir la manipulalii6u ind!llltriaL

Coodiclones de entrega
Eon'ega minima:

5 tu en plimfaa coo entradas anuales <3.000 ta

10 tu en.nlantas COD entradas·anuales �.OOO to

Valores de porc4mtiùèS. en peso



El cumplimiento "de las ETMR- se" "veriticará a traves de los controles de calidad
realizados por Ecoembes, sin previo aviso a Ia planta de Ia fecha de realización de los
mismos.

,

I
Si tras un control de calidad se constata que �1 material no cumple ETMR, se aplicará el

Procedimiento recogido en el apartado 6 del presente anexo.

2. ModifiacÎón de las ETMR

Las BTMR pueden evolucionar con el tiempo a causa de las exigencias industriales,
tecnológicas, comerciales, reglamentarias u otras. Ecoembes y las Entidades
colaborarán en las revisiones que se realicen. Ambas partes velarán para que dichas

ETMR sean conformes COli las reglas de la estaadarízaeión: genenùï beneficios; nô vaü

más' allá' de lo indispensable para el logro de dichos beneficies; no discriminan;
beaeñcían al consumidor" final; y cumplen la normativa sobre competencia,
Corresponde a Ecoembes acordar las modificaciones de las ETMR, siempre y cuando

medie la correspondiente justificación ante la Comunidad Autónoma.
'

La modíficaeión de las ETMR podrá acordarse en la Comisión de Seguimiento del
Convenio. Una vez aprobada Ia modificación, y habiendo sído debidamente notificada,
�sta será' de obligado cumplimiento para las Entidades gestorasSJ, disponiendo de un

periodo de � mesesde adaptaeiôna las nuevas ETMR
" "

3. Excepciones al cumpllmiento de las ETl\IR ,

Cualquier excepción al cumplimiento de las ETMR del Anexo IV deberá contar con el
cónsentimiento previo" y expreso" de Bcoembes, consentimiento que únicamente tendrá

lugar si hay justificación suficiente, Para ello la Entidad gestora' deberá acordar por
escrito eon el recuperadorJreclcladot designado- por ella cualquier modificación y deberá
solicitar a Ecoembes la aceptacíôn de dícha 'modificación. Si la garantía de retoma ha
sido asignada a" Ecoèmhes, ésta podrá acordar éon Ia. Entidad gestora y con el

recuperadorfrecic1ador designado, una excepción justificada ,al cumplimíeato de las

�.
'

4. Cumplimiento de las ÈTMR

5. Control de las ETMR

5.1. Determinación del iiúmero" de "eòntròles de calidacÏ a real�r �n una planta de
selección

El parámetro estudiado es la proporción de propios detectados al realizar los controles
de cada material, seria Ia proporción que representan "los materiales admitídos en las

,

__
ETMR 'con respecto. al total de' material recuperado . en una planta de selección,

\)\GPUNy
" " ,

"

� &:.
dad gestora: a los efectos del presente Anexo se refiere a lil Entidad loèal, Consoœíe o Comunidad

¿¡ oma titular de la planta de selección 0, en su caso, Entidad pública o privada a quien hayan
o,

- -"_,' .....De-eara...a-garanti2M"lMtepresentatividad'-estadístjCiHiel"e6mml, se:estableoè el-siguientc-"-- -� ":-,." .,- ," - � .. <" • ..:,. I
procedímiento de cálculo del número d�'eJlSaY9s ��; " I

I �

·,1

I
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I
I

expresada en tanto por uno. Esta es la variable elegida para controlar cómo se ajusta a

especificaciones el material recuperado en una planta de selección.
.

I ..
.

Este procedimiento da come resultado la información del número de análisis a llevar a

cabo a lo largo de un afio para conocer la calidad de la selección de los materiales en

cada planta.
..

.

La metodologia de control de calidad anual sigue un procedimiento por variables, que se

basa directamente en la variable proporción de propios observada en cada control. Para
estimar la proporción de propios presentes en la recuperación de cada material a le largo
del año, ·es preciso conocer primero a qué modelo de dístríbuciôn se adaptan los
resultados.

.

Ajuste a la distribucIón que sigyen lC!s resultados. Distribución beta

La variable proporción de propios presenta ciertas peculiarídades que la alejan del
modelo normal de distribución.

En concreto, es unavariable que toma valores entre cero yuno,'pero cabe esperar que si
la . variable se mueve en valores ·próxinios· a alguno de los extremos, cero o uno, su

variabilidad sea mener, pues sus desviaciones respecto de la media están acotadas por
ese límite natural. Además, esa acotaci6n suele producir un efecto de asimetría en la

distribución, asimetría ausente poi completo bajO el modelo normal.'
.

Cuando la proporcíôn objeto de estudio está alejada. de los extremos, cero y uno, los'
fenómenos. pueden no ser muy graves, pero en estèr caso la proporción. de residuos
propios está, ydeheeho debe estar, muyprôxíma a uno, por lo que resulta previsible
unedesvíacién grande respecto del modelo normal,

.

Como consecuencia del mal ajuste del modelo de distribución normal, se ha buscado un
modelo que se adaptara mejor a esta situación, optando por el modelo de "distribución
beta, pues está especialmente concebido para. datos entre cero y uno, y en concreto para
proporciones.

Este modeló de distribución se ha- parametrízado mediante la media, que seria el
parámetro p (proporción de propios), y· un parámetro lambda, que hace las veces de

.

variabilidad (en sentida, inverso, cuanto mayor es lambda, in�or es la varíabilidad).

Detet�inación del nÚmero de muestras

. I
.-1

1_.
o. ,

La metodología permite calcular el número minimo de controles por planta y material,
en funcíén de las salidas del proceso de dicho material, del error establecido, del
parâmetro lambda propio del material y sobre todo, en función de la proporcíôn media'
de material prÒpio que se ha" observado en los controles históricos, y el número de
controles históricos.

.

'Pira las plânias· quë no'tienen oontrof (lé ëâJiââa en el· registro histórico se uSa com��-""�'
-.-.. ,-

referència el primer euartil de las proporciones medias obtenid� enlas demás plantes
para el meteríalen cuestión.

..

·1



El primer cuartil es 'el valor que deja el 25% de las plantas con proporciones inferiores,
y el 75% con valores superiores. Nótese que cuanto más baja sea Ia proporción, más

caracterizaciones se van a necesitar. En consecuencia, el primer ouartil es un valor
-

desfavorable, dentro de los que se suelen presentar en las plantas ya analizadas, y de
este modo. es una forma de asegurarse al analizar una planta por primera vez..

El intervalo doe confianza utilizado en todos los casos es del 90%, para garantizar que los

resultados -estén equilibrados entre plantas nuevas y plantas ya analizadas.

Distribución del nÚmero de visitas de control a lo largo del año

Una vez obtenido el número de análisis (balas o material a granel), se presenta a

continuación su distribución a lo largo del año-mediante visitas de control:

• Entre 1 y 3 balas y/o análisis de material a granel. En este caso, dado que el

número total de muestras al año es muy bajo, se pueden realizar en una sola
visita.

• Entre 3 y 6 balas y/o análisis de material a granel, Se llevarán a cabo mínimo

en dos visitas, una por semestre, separadas como mínimo cuatro meses,

• Entre 7 y 9 balas ylo análisis de material a granel, Se llevarán a cabo mínimo
en tres visitas, separadas al menos dos meses.

-

• Por encima de 9 -baias y/o análisis de material a granel. Se llevará a cabo el
control mínimo en cuatro vísítas, una por trimestre.

Evaluación de la cqlidad de los materiales recuperados a la largó de un año
, .

.
. -. -.

La media, aritmética de todos los valores dé- proporción de propios de cada análisis
realizados a lo largo de un año en una planta y-para cada material será el valor que
exprese .la proporción de propios estimada con las garantías de represerttatividad

'.

comentadas anteriormente.

5.2. Procedimiento para realizaei6n de una viSita de control

Este procedimíento determina el número de balasfanáÜ$is. de material a granel, que se

debe estudiar durante cada visita .realizada a Ias plantas de selección para realizar
análisis de control de calidad.

. . ,

·EI procedimiento de control de las ETMR será <le' aplícaeíôn a los controles de-
.'.' ,- '.,., "s�mrêîi'fôTéTàliaâ1J1a1tm0s'pomôañbëS;10i'7ê'òi1'froiës.ëñ""el�ëiíSO""dè"Pffiñêta'�'

"."".- .. ,,--.. �-, .. ,,,,,,,"-

desígnacíôn {le' recuperador/reçicladop para una- pleta-:de-- seleèeiôn y los necesarios-- en

casos de necesidad. para Iaresolucíôn de una dísconfermídad de las ETMR.

Se aplicarán los siguientes tipos de control:

el
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Obtención del tamaño de la muestra según el número de balas dellete o en

stock, para cada material, para un muestreo simple y un nivel de inspeceión
normal (nivel II). .

, ;

.

Obtención del número de balas de aceptación o de rechazo para el nivel de
calidad aceptable elegido según la tabla que se adjúnta. .

.-

Aceptación o rechazo dèl lote o stock inicial según el námero de balas
rechazadas, referenciadas con la ETMR correspondiente. En caso de que se

.

alcance el número de balas de :rechazo estípuladopara la muestra, el lote o
stock se consíderarâ Do conforme, ídeatíñcândose como taL

- Controles de seguimiento: detenninan el cumplimiento de las ET� atendiendo
exclusivamente al porcentaje total de impropios admitido. Estos controles
constituyen una herramienta fundamental para realizar una valoración de la calidad
de los materiales recuperados enlas plantas de selección, analizarsu evolución en el
tiempo y determinar posibles medidas encaminadas a su mejora.

El control de cafídad se podrá realizar en el material agranel o prensado en balas. En el
caso delpapel/cartón, cartón para bebidas (hrik), acere y aluminio se realizará, en lo
posible, en el material a granel y 8610 se procederá al controlde balas si es necesarío,

Control de Calidad Norinal

Se llevará a cabo un control de calidad del material en balas o a granel.. En casó de
estimarse necesario podrán realizarse ambos.

1. Material pr-enSado en balas

1.1� Contròles de primera designación de reouperador/reciclador ·en una plantà de
.

selección y para resolución dedisconfomrldad de las ETMR •

Elección de la muestra:

El control de calidad de las balas se basa en un sistema de muestreo por atri1)utqs AQL.
Para ello,. se empleará el método de las tablas de muestreo de MIIrSTD-I05D del
"Manúal de Control de Calidad"'de J. M. Juran y Frank M. Oruyna. Esta metodología
de control se basa en los siguientes puntos básicos:

.,

Tamaiio del lote T8niaño de la mûestnl
.

�ivélde calidad aceptable
(1) .

2
3
5

2'
, 2
·2

2a8
9a IS
16825·-1

I

I
I

260850
51 a90

91 alSO

8
13
20

3
'4

6

,�

Para tamaños de muestra superiores a los recogidos. en Ja tabla anterior, se

estudiará el nivel de inspección y de calidad aceptable.
.
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2a,8
9a 15
16a25

2
2'
2

I
I

·1
I

Operativa del Control:

Control del número de balas de cada.material,
Detenninación deltemaño de la muestra (número de balas a controlar).
Elección de la primera.bala al azar.

Dimensionado de la bala.

Apertura de las balas y control. La separación de los materiales se efectuará

manualmente sobre una. mesa de' maje instalada para tal ful. El peso total de la
. bala se obtendrâ'por la suma dè pesos. de los materiales separados. Para realizar
la pesada de los materiales se diSpondrá de una báscula de precisión
adecuadamente calibrada y/ó verificada.
Anotación. de los resultados en la Ficha de Control de Calidad .

. Este proceso se hará sucesîvamente hasta. que se ,alcance el nÚD1er{) de balas de

rechazo obtenido po� el método de. MIL-STD-íOID para cada material o se

acepte el lote o stock.

90

1.2. Controles de segUitnj.ooto
. Elección de la muestra:

Obtenciôn del tamaño de la muestra según el numero ge "alas dellote o en stock para
cada material, según la siguiente tabla.

.
.

'
.:

' IaInàñ:o.ctel1oteibalasl � . TariWiQ_.dela.muestra.<balas},- ..

26a50
51a90

91a150

.3
4
.6

-

Para tamaños de muestra superiores a los recogidos en la tabla: anterior, se estndíaré el
nivel de inspección 'fi de calidadaeeptable.

Operativa del Control:
..

.

Control del numero de balas de cada material.
Deterrnínaeión del tamaño de 1� m�estr� (púmero de balas a controlar).
EleCcióil d�'laprimerâ'bala al azar.

.

Dímensionado de Ia baîa.
- Apertura de las balas y control. La separación de los materiales se efectuará

. .

...... .;....n .. lmente "nl....e una
..

_. 'e:'
_.

ía ¡.¡;; ... u· tot
_ •

o

I
.-. ,.o.= .. '< •. �o·' o •. '4�'.'"�''fub��!::r�:���jl-::t:��=os��:'''''·''''''''''''·''''''' ..... _" ....,.,_,

realizar la. peSada dë los-màteriáles se âispòildîà de Uhá bâsëula de precisión I
adecuadamente calibrada y/o verificada
Anotación de los resultados en la Fichede Control de Calidad. I
Este proceso se hará sucesivamente hasta que se alcance el número de balas

.,de lamuestra de la tabla anterior.
. .

.-



2. Material a granel

Se describe los.pasos a seguir para la realización del-control en el caso de material a

granel (papel/Cartón, Cartón, para bebidas, Acero y Aluminio).

Elección de la muestra:
Se tomará una muestra de unos '250 kg Para ello, se procederá a Ia toma de
.submuestras de material (unos 50 kg), en varias fases, de: la pròpia linea de
producción o de Ia alimentaciéna prensa (si estas corrientes no son la
misma).

.

Se repetirá esta operación hasta conseguir los 250 kg sobre los que realizar el
control.

. .

.

Operativa delcontrol
Se earacterizarâ el material a medida que se vayan tomando las submuestras,
Se repetirá'esta operación hasta S veces, obteniendo. por suma la muestra.
total. La separacíén de los materiales se efectuará manualmente sobre una

mesa de maje Instalada para tal fui. El peso totalde Ia muestra se obtendrá
.

por la suina de pesos de los materiales separados, Pâta realizar la pesada de
los materiales se dispondrá de una báscula de precisión adecuadamente
calibrada ylo verificada
AnotacÎón de los resultados en la Ficha de Control de :Clilidad.

Determinacion de HilDledad

Se realizará siempre que se estime necesario.

La determínación de humedad se llevará a cabo en laboratorio.

I. Plásticos. PET. Acero y Aluminio

La dete�ación del contenido de humedad para Plástiéos, P-ET, 'ACero y
Aluminio se realizará sobre una muestra de unos 1 kg tomada al azar. La

. operativa a seguir será Ia siguiente:

Se pesará Ia muestra y se anotará la masa inicial como MIL.
Se colocará el r-ecipiente con la muestra húmeda en la'estufa y se t:nàntendrá
.� una temperatura entre 105 oC y i lS OC, secándola ·durante 2 horas o hasta
masa constánte.. ,

,

.

Periôdíoamente se revolverá là muestra para facilitar un secado uniforme .

.

Enmar la muestra hasta temperatura ambiente en atmósfera seca. Pesar la
muestra seca y anotar su masa como Ms.·'

..

La precisión en Mhy Ms será la misma que la exigida a las balanzas.
La diferencia en la masa es 1� cantidad de humedad presente en Ia muestra
(H).
El

.

resaltado del eÍtsayo se expresa en tanto pC)r ciento, con dos cifras
--_.,."."".�-_.,�-----_-.,..,_""_

a
...

'Cc-im._"al
.....

êj-·y-seâ'étêîTniî1â mêëlianie:la expresión:
= ,. .. - ud" .•

-" I
I
I _'.

·1
I



Siendo:
Hm: humedad del material en tanto por ciento.

Mh: masa de lemuestra antes de secar.

Ms: masa de la muestra después de secar.

2. Papci} C&î.6ií

La determínaciôn del contenido de humedad para el papel/cartón se llevará a

cabo empleando cualquiera.de los dos métodos siguientes:
.

La determínacíén de la humedad del cartón.para bebidas se realizará como

sigue:
.

Se tomad ununuestra de 7 kg al azar.

Determínaciôn de Ia humedad se llevará a cabo sobre una muestra de unos 7
kg .. tOm!d�l al azar, PM:ª. Jª. d��1mfuJ�çi®. en lAPQratQtio Se �nipleará el
procedimiento que se índica en la norma UNE EN 202.87. Para obtener el
contenido en h:umed� se aplicará la siguiente fórmula: .

. . " .. :� ".� - '>":�'HinMMlî""Mò'Tl'OO'fMfI, · _.,.?,._�"",,,,,�,,,,�,,,,".�.t.,,..,,,,,.,...._,<�'''.....,•.�.,<.;_ • ..;..;.._••• o� ••• ,�" " - �·,d·.� ",,",��,�,, � I
I

a) Determinaçión deja humedad sobre una mueStra global: La determinacíôn del

contenido de humedad de Papel Y' cartôn se llevará a cabo sobre una muestra de

unos 7 kg, que estará constítuida por las siguientes fracciones:

Papel impreso: lkg..

Envases de cartón.doméstíco: 2 kg.
Bnvases de cartóncomercial: 3 kg.

.

.

"

.

b) Determinacion de la humedad én 'cada una de-las treS ftaccioneS poi: ssmarado:
.

En este caso nq eaáecesario temar WIOS pesos. coneretes de cada fraeciôn•.

: . \,' .

.

En ambos casos, para Ia determinación en laboratorío se empleará el

prócedimiento que. se indica en Ia norma UNE EN '20281. Para obtener el

contenido en humedad se aplicará la sígaiente fónnula�

Siendo:
Hm: humedad del papel y cartén en tanto por ciento.
Mh: masa de la muestra antes de secar.

Ms: mas-a de la mUè�tra dëSpués de secar;

'3. Cartón para Bebidas {Brikl·

I
'I

Siendo: . .

HDi: humedad del Cart6n para Bebidas .en tanto por ciento.
Mh:·masade la muestra antesdesecar;

.

Ms: masa de la muestra después de-secar, -,
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Parámetros a controlary emisión delinforme

- Los parámetros a controlar dependen del tipo" de material y serán los que aparecen
en las Fichas de Control de Calidad.

- En el control de calidad del Papel/Cartón, los envases de papel-cart6n cuya
identificación entre Doméstico con o sin Punto Verde y Comercial con o sin Punto
Verde resulte dificil, se apartarán y formarán dos :fracciones de Envase Doméstico
Dudoso y Envase Comercial Dudoso, respectivamente. La fracción de dudosos
doméstico se repartirá proporcionalmente entre las que hayan resultado de
Doméstico con Punto Verde y Doméstico sin Punto Verde. Se procederá de la
misma manera con la fraeción de Dudosos Comercial.

Las modificaciones que puedan realizarse en el Procedimiento de Control serán "

"

comunicadas a la Entidad 'gestora, entendiéndose dichas modificaciones. aprobadas
tácitamente, salvo comunícaoiôn expresa en sentido contrario antes de transcérrídos 10
días hábiles, en cuyo caso será ert el seno de la Comisíôn de Seguimiento donde se

analicen y, en su caso, acuerden.
.

5.3. Comunicación a la Entidad geStora y remisión del informe

Ecoembes se. pondrá en contacto con la planta de selección para coordinar las
fechas y la realización del control. El coste de estos controles s�á por cuenta de
Bcoembes salvo en las circunstancias que se indican más adelante.

Al finalizar el control, las fichas de Control de Calidad, debidamente firmadas, serán
entregadas a los asistentes, y sus resultados se considerarán válidos a los efectos
oportunos.

- Tras la realización del control, se emitirá el correspondiente Informe con el
resultado del control. Ecoembes enviará un ejemplar del informe a la Entidad
gestora.

5.4. Acceso a la infomiaci6n

La entidad propietaria de la planta de selección tendrá acceso a los resultados de control
de calidadpara su consulta, a través del Sistema Web de Gestión de Ecoembes.

6. PrDcedimiento en caso de Incumplimiento de las ETMR

Se podrán dar dos situaciones 'en las plantas de selección en función de lo siguiente:

.�-I
I
I ...." ".

-I

Plantas de nuevo funcionamiento: a las plantas de primera puesta en marcha se

les concederá un periodo de' adaptación al cumplimiento de laS ETMR. de tres
meses. Durante este penado Bcoembes podr! realizar cuantos controles de
calidad se estimen necesarios. Puesto que el objetivo de dichos controles es

estudiar la evolución de la calidad de los materiales, los resultados obtenidos no
Q.U'�' eo., . temtrâñ WpncaCîôii âlgûña"sôôre lôs procëdlmleñtos áe aiscônfômiiaâa 'ni los

' . � �"�

de pago. Una vez cumplido el plazo de tres meses se llevarán acabo controles de \)� PUJG
seguimiento de la calidad, los cuales podrán tener las implicaciones antes '"

/J
Ú

mencionadas.
.

.

;%
;¿
-c
t""

�.
�". -



Resto de plantas: A partir de la entrada en vigor del convenio, Ecoembes podrá
realizar cuantos controles de seguimiento de la calidad sean necesarios en base a

la metodología estadística referida en el anterior apartado 5.1.

Los controles de seguimiento de la calidad a los que hace referència este apartado,
determinan el cumplimiento de las ETMR atendiendo exclusivamente al porcentaje total
de impropios admitido.

El pr�eedimiento a seguir para el Control del Seguimiento de la Calidad será el

siguiente:

• PRIMER LOTES4

Primer Control de Segùimiento de la Calidad dell er lote controlado:

Podrán darse dos situaciones. El material:

A. Cumple ETMR: se continuará con Ia normal retirada del material.

B. No cumple EIMR: Incumplimiento del Control de Seguimiento de la Calidad -.

Aunque Ia situaCión deseable será la de reprocesar. el lote de material, se podrán
dar dos situaciones:

.

II B.l. Pago sobrecoste· para "Reaeónmeionamiento del material para su

reciclado"
.

La planta podrá solicitar a Ecoembes la retirada del material por el recíclador

adjudieatario, haciéndose cargo del sobrecoste de reciclado, mediante descuento

en la facturacíôn mensual, qlle se indica en ta siguiente tabla:

Material Sobreeostè Reciclado (€/kg)
PET 10%

¡.;;P_E.;.¡.AD_;;.._ .¡__;;;,;15;..;.'*..;;.o--I Según descuento llp1icado
¡..F_I_LM_· -'--_3;:.;:3_%.;;..o·___¡ por el gestor del materia�
PLÁSTICO MEZCLA

.

75% con un mâxlmo del
I--------���--���

ACE�O 31% porcentaje que se indica, del
I-------------_.-----�

ALUMINIO 30% precx;nmm.rÏl;> de Ja f4nnuJa .

F-����-�-+��";;'_�

CAltTÓN BEBIDAS . • % de pago por seleccÍÓi1
������������

PAPÉUCARTÓN .20%

-. -_-.)I-:r,,· ...... ·'.IIII'

.1
I

-I
."" "Lote" el numero de balu del material considerado almacenadas en � planta· de
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• B..'2. Reprocesado del mateJ'Îal

En este caso, Eeuembes concederá a la planta el plazo máximo de 1 mes o el
que se acuerde entre las pattes pa

¡.
ta

. .'

•

."

.

.

". ,:a que ess proceda af reprocesado del

mate:u��. Tras el procesado del material Se procederá a un Segundo Control de
Seguimiento.

Segundo control de seguímlentn de la calidad de11tt lote controlado (lote
reprocesade),

.
.

.
.

Poôrán darse dos situaciones. El material:

]�.2.1-. �umple: ETMR: Se procederé a Ia. retirada' �el lote de material

reprocesado por parte del recicladora4judiëàtario.

B.2.2. No çump1� :EIMR:, InéuJUplimieñto dei Cantrol de Seguimiento de

la Calidad.
Aunq\le Ia situacién deseable será la de reprocesar el lote de material, se

.P9dráll dar dos sítusèíenes,
.

.

.

�.2�í.l. ""'go sohl"ecoste ,pa·Ta "Reaç.ondicionamiento. del, material
para sn jJ:e'p,dagp�}

.

. .

La planta podrá soliçitar .a Bcoeœbee la retiradadel material por el

recjelador adjudiCatano, haciéadose cargo del sobrecoste de reciclado

quese indica en ta tabla anterior.

...

En ·caso de que el reciclador adjudícatario pueda hacerse cargo del

material para su reciclado,' Bceembes no tramitará eon la planta el

iecurnptimietno de este material. En caso deque el reciclador no pueda
hacerse cargo del reciclado dellote, éste set'á devuelto a la planta pata su

reprocesado, según lo indicado enel siguiente punto.
B.2.2.2. RepróèesatJ0 del material

En este caso? Ecoernbes concederá a la planta el plazo máximo de 1 mes,

o el 'que se acuerde entre las' partes, pata que ésta proceda eon el

reprooesado del material, tantas veces como estime oportuno hasta que

cUl1íp�a BTMR. Tanto el reprocesado del material, camo el control de

seguimiento de la calídad de este material reprocesado, serán ecoste de

la planta de selecciôn, así como los posibles sucesivos controles. Dichos

controles serán realizados por Ecoembes .

En el momento en el que et materia! reprocesado cumpla ETMR, la

plantà solieítará a Ecoembes la retirada de este material por parte del

recíclador adjudicatario
.

I
I

... ,.' I
I
I

. ¡



• SEGUNDO LOTE55

I

il
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!

En caso de que el reciclador adjudicatario pueda hacerse cargo del material para
su reciclado, Bcoembes no tramitará con la planta el íncumplímíento de este

material En caso de que el recíclador no pueda hacerse cargo del reciclado del

lote, éste será devuelto a la planta para su reprocesade, según lo fudicado en el .

.. siguiente punto, . . .. - - ..-

·1

Primer Control de Seguimiento de la CaUdad del 2° lote .controlado

. Podrán darse dos situaciones. El material:

A.. Cwnple ETMR: se procederá a la retirada del tate controlado.

B. No cymple ETMR: Incumplimiento de1 Control de Seguimiento de la Calidad.

AUnque la situación deseable será la de reprocesar el lote de material, se podrán
dar dos situaciones:

• B�I. . Pago sobre�oste para "Reacondicionamiento del material para su

recic1ado"
.

.

La planta podrá solicitar a Ecoembes la retirada del material por el reciclador

adjudicatario, haciéndose cargo del sobrecoste de reciclado que se indica en la
TablaI.

• az, Repr-O£esado del material

En este caso, Ecoembes concederá a la planta el plazo máximo de 1 mes, o el

que se acuerde entre las partes; para que ésta proceda con' el reprocesado del
..

material Tras et procesado del matërial se pr.ocedetá a 1.Ül Segundo Control de

Seguimiento.
.

SeguDdo éentrel de seguimiento de la £alidad del 2° lote cpntrolado (lote
reproeesad«).

Podrân darse-dos situaciones. El material:

.. :o�.t. '"Cumple ETMR: -se p"ro��â � la retiradi,l 4�1 lote. de material
. reproeesado por parte del reciclado» adjud�catario.

.

.. I
B.2.2. No .cumple ETMR: ID�UDip1imiento delCentrel de Seguimiento de :1••• , ." """.-" �' .. _

__ o .. , �
.. ..iJ8�alidad';"-."..,-"'''',�,M'- �",...:"'.H...,•.. "'>"_W_"';"'"�'-"rl,,,,",,,,,,,,,.,,,,�,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,:"'.,_· ••�O: �- �� .. -

"";; : ..,.•.....•.; _. �

:-.,
_ --.,.", :

. Aungq_eJª sit.lm.ció.n.4eseable será ía de reprocesar ellote de material, se
.

. I
podrán dardossituaciones:' --.1

I
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B.2.2.1. Pago sobrecoste para "Reaeondicionamiento del material

para §u reciclado"

La planta podrá solicitar a Eeoembes la retirada del material por el
reciclador adjudicatario, haciéndose cargo del sobrecoste de reciclado

.que se indica en la Tabla anterior.

En caso
. de que el reciclador adjudicatario pueda hacerse cargo del

'material para su reciclado, Ecoeinbes no tramitará eon la planta el

ineumplimimiento de. este material; En: caso de que el reciclador no

pueda hacerse cargo del reciclado del tote, éste será devuelto a la planta
.

para su reprocesado, según 10 indicado en elsiguiente punto.

B.2.2.1. Reprocesado del material

·1
I
I
I
I
I

En este Caso, Ecoembes eoncederá.a là planta el plazo mâxímo de 1 mes,
o el que se acuerde entre las partes, para 'que ésta proceda con el

reprocesado del material)' tantas veces como estime'oportuno hasta que
cumpla BTMR. Tanto ei reprocesado del material, como el control .de

seguimiento de la calidad de este material reprocesado, serán a coste de
la pl811tâ de selección, así como los posibles sucesivos controles. Dichos
controles serán 'realizados por Eeoembes,
En el momento en el que el material reprocesado cumpla ETMR, là

planta· soliçitará a Bcoembes la retirada de este material por parte del
reciclador adjudicatario

.'

• TERCER LOTE56

Primer S:;ontrol de Seguimiento de'la Calidad 3erlote controlado
Podrán darse dos situaciones. El material:

A. Cumple ETMR: se procederá a la retirada del lote controlado.

B. No cumple EIMR: Incumplimiento del Control de Seguimiento de la CaUdad.
Aunque la situación deseable será la de reprocesar el lote de material, se podrán
dar dos situaciones:

ar, Pago sobrecoste 'para "Rea�oDdicioQamiénto del material para
su reciclado"

;

La planta podrá solicitar a Ecoembes la retirada del material por el
reciclador adjudicatario, hacíéudose cargo del sobrecoste de reciclado
que se indica en la Tabla anterior.

��= t . ZEL •• ��.

En caso de que el recielador adjudicatario pueda hacerse cargo del
material para' su reciClado� Ecoembes no tramitará con la planta la

"'dîscOrifòiñ)îâad de" éSte matèñat:'Eñ caso de -qûe êî reeicla3ór 'rio'''''''"'�p-ü-ed-=a''''''
�.�,=-.�'"�.�, ............,., ....�

56 Se entenderá como tercer lote el nuevo lote generado inmediatamente después del 2D lôte controlado,
el caso deqae dicho lote no hubiera cumplidO ETMR. .



hacerse cargo del reciclado del Jote, éste será devuelto a la planta para su

reprooesado, según lo indicado en el siguiente punto.
.

B,2. Reprocesado del material

En este caso. Ecoembes concederá a la planta el plazo máximo de 1 mes,
o el que se acuerde entre las partes, para que ésta proceda con el

reproeesedo del material, tantas veces como' estime oportuno hasta que
cumpla ETMR. Tanto' el reprocesado del material, como el control de
seguimiento de la calidad de. éste material reprocesado, serán a coste de
la planta de selección, 8.$Í como los posibles sucesivos controles. Dichos
controles- serán realizados por Ecoembes,

.
.

.

.

En el momento en el que el material reproeesado cumpla ETMR, la

planta solicitará ft Eecembes la retirada de este material por parte del

reci-cb;l¢qr. adjudicat�o
.

Los siguientes lotes; si fuera, necesario, se analizarán según el procedimiento de los

anteriores.

De producitse Ull gttinto ulCUl'flpljmiel}to� E�oelllbes ptlralizará la retirada de -la nueva

producciÓn. y de todo ei material afectado; Todas las- 'balas de los lotes que no hayan

cumpÜdo ETMR deberán ser identiëíeadas por. la phmta como lIHlte1'Îal que l�O cumple
. E'fMR._ EU._CónliSíÓ.n de seguimiea:to-, � _anali�at1i: Ia sjw-ªPión Rl�_nfºaQ'ª. Ecoembes Í10

asumirá el coste de peeteríores oontroles de seguimiento de Ia calidad hasta que el

material cumpla ETMR.

En los controles de seguimiento de Il:! calidad, los incumplimientos serán acumulativos

durante Ia vigencia del Convenio..

, .

.. � .' �p" •• '-:-� _�._,' ,..- ;_ ;." ••••••_ .� •••••�.J•.'!.���¡�.;.� ��."::;o..,,.JII., �.f;'"f'Ioo.��.V''''i-:''''''''''':I'-�';''�''''''''�'��'''¡'''''''�''':�Y'''''''''':''-_'''''''''''''·'''''_'''''�¡''''''':.r'..:.-:.:'"' �� ¡.:. ..."..:�'�.:� .. '���",."",,, � �'""..• ( � ; �.:� .• � •• ;..�.: _ _ .

..:,
" .;u:,'"
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ANEXO IV.U.2

PROCEDTMIENTO DE DISCONFORMIDAD

La planta de selección deberá poner a disposición del recuperador o reciclador los lotes
demateriales recuperados conformes con las ETMR d:el Anexo IV.

1. Dedaraci6n ·de lá disc.onformidad

Cuando el recuperador, reciclador o persona en quien éste delegue para la retirada,
entienda que los materiales que se le entregan no cumplen ETMR, tendrá derecho a no

aceptar dicho rnaterial en la planta o posteríormeate .en sus propias instalaciones.
.

.

.

Por tanto- las disconformidades se pueden dar en alguno de los dos momentos o en
ambos. -

.

1.1.DecÏaràçión. de disc.onformidad en el momento de la retirada del materialen la
plnn(a de selección

Esta declaraeíóa de disconformidad .se podrá plantear a través de Ull control visual
del rillltena1 puesto a disposición del recuperadon.reciclador (I persona en quien éste
delegue, en ta propia planta de selección. Ert este easo, sí el recuperader, reeíclador
o persona en quiën éste delegue, consiëera que jla totalidad o parte del Iote puesto a

su disposición incumple las ETMR, podrá negarse a retirar dicho material.:
. -

E1 recuperador o reciclado),' comunicará a Eeoembès la disconformidad indicando el
problema detectado y las balas Q cantidad de material que rechaza. En este caso no
es obligatorio que. el recuperador o reciclador remita el Formulario de
mscorifo,nl1idad.
Asimismo las balas no retiradas deberán set idéntíficadas en la planta como balas
rechazadas y almacenadas de forma <1�ferenciada pata postericrmente proceder a la
reselucióa de la dísconformídad.

.

-.

1.2.l>eclaraci6-n de la dtsconformîdad
recu.pcrador/reciclàdor
En èÏ..supuesto dé que íos lotes de materiales àeleccionados hay�ll sido retirados por
el recuperadcr o reciclado! y, tras la realización de los correspendientes controles' en
su propia instalación, éste considère que lli calidad de Iosmísmos no cumple con las
�TMR, deberá fonnalizar dicha disconfcrmldad rellenando el Formularia de
Di�è()l1formidad ecrrespendíente, y remitiéndolo a Ecoembes ell un plazo máximo .:de 10 días hábíles desde la formalizaoîón de la retirada del material de la planta.
Este Formtûario de Discorformidad deberá ir acompañado de copia del documento
acreditativo de salida del material de planta y/o albarán de .salida de planta,
indiRaruiQ.d p.¡:ob..lmua �ektàdg. ,

. -__"",,��,�- _. . ._......-_-

-.'

en Jas instalaciones del



2. Tramitación de la (liseomol'mülad

3.1 En el casp de llegar a un acuerde amístoso sobre la disco formidad d'entro del

plazo máximo estipulado (des meses desde la fecha de rec ... cién en Ecoembes
de la disconformidad), entre el recuperador o reciolador yla Entidad gestora; de

forma general, salvo que Ecoembes decida alguna otra soluc on en consenso con

los implicados, se procederá de la siguiente manera:

Una vez que Eooembes haya recibido la comunicación de la diseonformidad por
parte del recuperador o reciclador, la transmitirá a la Entidad gestora", si se ha
recibido en el plazo establecido anteriormente con toda la documentacién solicitada
H�: ",I material no ka sido renrocesado .

1 ;;)1 Vf Ui �vH" 1 Il· l'UV .1 CP1Vvl;;¡) uv.

Ecoembes detertninará si da curso o no a la disconformidad,

3. Resolucióp de la diSconfQftnidad

La resolución òeJ proceso de dîsconforrnidad transcurrirá de manera idéntica para
los des supuestos descritos en el apartado 1.

.

3.1.1 Si la decisión de rechazar el materlal fuese ioJ stífleada, según la

determiaaeíón efectuada, el recuperador o reciclados deberá retornar los

-lotes teèhâZa'dos én·las cùtidiciOliês·cbllttactuales est.a alecidas,

Además:

La Entidad gestora, Beoembes y ei recuperador o reeiclader, buscarán

êù�untamente el origen de Ja discònformídad y definirán los medios adeouados para

solventarla en el plazo llîáXÙl\e de dos meses desde la fecha de. ree.epción en

Ecoembes de la dísconformldad,

Bcoembes podrá detemtinar la necesidad de realizar un control de- E'.ÇMR en la

planta de seleecíén 'Ù 'eulas iastalacionea del recaperador p recíclador, aplicando lo

estaëlecído en el procedímíento.de qontral de ETl\iIR que se recoge en el Ane�éllV,
.

WS gfLstQ.s Qc.ª-�iºn_�Qº$-, l1@J �1 cpl)fHçto (C()lnprendidos elitr� otras el transporte,
almacenaje, control y peritaje) serán a cargo de;

• El ��petadot o reeíelador si se cencluye que el materi ctl1'l'lple la ETMR.

• La Entidad gestoraen caso contrario.

.,,"-.-- "'- <,---d--,_w_. __''_' __ .,..''',.d"w.Sj_..e¡Jn�.$.�ª_eILJ.a4!lftotaAJl.,S��� lll.5.i�llç(U�mr-9.L�.-", >-_" -< � '--'.�'"�.' I
_ .

-

l?ater:ï�l_ y_ s1:l_s��?ir �l da��"!�nro__ aCl'e�ita/��'� de
_ St�lida:; �él .

_ Malendr ife planta de $alecc¡ôn en UD plazo 1 xirnó de lO díâs I
bâbiles desde la notificación por Eeornbes de I resolución de la

díscenferrnidad, I

ora: en el presente Anexo se refiere.a la Entidad local, Consorcio o Comunidad Autónoma
. ta de selección p, en su caso; Entidad públíea o privada en quien estas deleguen,

100



. En este caso, si el material objeto dt! la disconformidad no fue
retirado por el recuperador o recíelador de la planta de
selección, ëste : deberá retirar el material' y suscribir el

..

documento acreditativo de Salidas del Matèrial de Planta de
Selección en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la
notificacíón por Bcombes 'de·· la rescíucíôn de' la
dísconformidad.:

• Si el material objeto de la disconfonnidad se encuentra en las
instalaciones del recuperador o recíelador, el Formulario de
Diseonformidad de Material se vàlida como material aceptado.

Si la decisi6n adoptada tiene un coste adicional, será asumido por el
recuperador/reciclador.

3.1.2 Si la decisión de rechazo se comprueba fundamentada, es decir, el
material no cumple ETMR, .se podrán dar tres situaciones:

3.1.2.1 Los lotes rechazados serán reprocesados de nuevo en la
planta.

�
.

.

;En este caso, si el material objetó de la dísconformídad fue
retirado dt la planta por el recuperador o recíclador y debe ser
retomado a Ia misma para su reproeésado:

,.

•El material retomado a la planta no computará como entrada a la
,

misma a los efectos de la recogida selectiva,
.

• La Entidad gestora, en el plazo máximo de tres meses desde la
notificación por Bcoembes de la resolucién de la
disconformídad, emitirá una nota de abono a Ecoembes en

concepto de devolución del pago por selección que recibió por
dicho material. Para el descuento de la aportacíén por selección
se aplicará el mismo coste unitario al que se abonô el material.

3.1.2.2 El recuperador o reciclador 10 procesa en sus instalaciones.

3.1.1.3 Se gestiona el material por otras vías.

En este último caso, si el material objeto de la disconformidad
fue retirado de la planta de selección por el recuperador o

reciclàdor designado, la Entidad gestora, en el plazo máximo
de, tres meses, desde la notificación. por Bcoembes de la
resolución de la disconformidad, emitirá una nota de abono a

Ecoernbes en concepto de devolucíôn del· pago por selección
ru!e recibió

_ 1mI' dicho ,m!t�al. EfWl, _çl cJmlymm .do, 1il __• .,....::...,._."..�"........,,,_
aportación por .seleccíôn se áplicará el mismo coste unitario al
que se abonó.

.

... " I
I

..



Si ·la Entidad gestora no emitiese las ilotas de abono en el plazò
requerido, EcÒetnbes· retendrá desde ese momento los· pagos
-correspondientes al concepto de selección a la Bntidad gestora.

Lo descrito será de aplicación salvo que. la Entidad gestora; Ecoembes y
.

el �e_e.ll.p.er.aª�� � ��lad�t��ësi.lWa� !!£tl��_o�,�olp��n..

3.2 Ert <;8$0 de no II�ar ft ningún .acuerdo sobre Ia disoenformidad del material
en el pI8zo mâximo estipuiad(, (dos meses desde la fecha de recepeion en

Ecoembes de la disconformidad) sobre sí los materiales son acordes o no con

lo definido en las ETMR, se·procooér,j de la siguiente: manera:

Se tecurrifá al arbitraje de una Instituci6n u organizaci6n indépendiente
.

de reeonocide prestigio (denominado Experto Independiente). La aceptación
de 'dicha mediación deberá realizarse en el plaZo máximo de tres días
hábiles desde la finali�cîón del plaze máximo estipulado. para solventar la

disconfermidad (dos meses desde la fecha de recepción. en Bcoembes de la .

disconformidad). La designacíôn del Experto Indq,endientç será por común
acuerdo entre la Entidad gestora, el recuperador o reciclador y Ecoembes
(en el ceso de no lle8at._a. acuerdo s� Ecoembes quien realice di�ha
elección).

.

.

·1

El tratamiento al que finalmente se someta el material objeto
de la disconfermidad deberá estar soportado por los albaranes
correspondientes, de- los cuales se enviará copia a Ecoembes.

La' opcíôn elegida será por acuerdo entre la Entídad gestora, el

recuperador o recielador designado y Ecoembes. En caso de PO llegar a

acuerdo, Ecoembes decidirá la opción de gestión del material.

En 'cualquiera de los cases, m la decisión tomada tiene un coste adicional
será asumido por la Entidad gestora aplicando lo previsto anteriormente
en cuanto a la asunción de los costes ocasionados por el conflicto.

Si Ecoembes hubiese' realizado el pago por alguno de los costes

derivados del conflicto, la �ntidad gestora emitirá utta nota de abono en

cOnCepto . d� devolución del mismo en. ml' plazo rrrâxímo de' ttés meses

desde la notiñcacién POI' Bcoembes de la resolución de la
.

dísconformídad.

•

.
En. todos los casos, la dlsconformidad debe estar resuelta en un periodo

.; -- --*�,,�._ , .. �.�.".,,,.;. .., infm�D.-a...u!,.4íflS)"�ales·,.-eGBtBr,,desdè-::kt,,-aeepu.eioo'�el,, afbitr-ajtHiel····,·.···" .. ",--\.,-,.�, .�

.

Experto Jndependiente�'
� .

:
' .. -' ---

- _:
-

- ._- - -----

-



• El recuperador o reciclador si se concluye que el material cumple la
ETMR

• La Entidad gestora en caso contrario.

�e fonna. general todO� los costes ocasionados por el conflicto de la

dlS��o�dad, comprendidos entre otros el de transporte, almacenaje, control y
pentaJe seran a cargo de:

.

• El recuperador o reciclador si se concluye que el material cumple ta
ETMR

.

• La Entidad gestora en caso contrario.

3.2.1 Si la decisión. de rechazar el material fuese injustifieada, según la
determinación. efectuada, el recuperador o reciclador deberá retomar: los
lotes rechazados en las condiciones contractuales establecidas.

I

Además:
• Si"el material-se encuentra en la planta de selección deberá retirar el

material y suscribir el documento acreditativo de Salidas del
Material de Planta de Selección en un plazo máximo de 10 días
hábiles desde la notificación por Ecombes de resolución de la
disconformidad.

.

• Si el material objeto de la dísconformídad S!3 encuentra en las·

instalaciones del recuperador o reciclador, el Formulario de

Discorformídad de Material se valida como material aceptado.

Si la decisión adoptada tiene un coste adicional, será asumido por el

recuperador/reciclador.
.

3.2.2 Si la decisión de rechazo se comprueba fundamentada, es decir, el
material no cumple ETMR se podrán. dar tres situaciones:

.

3.2.2.1 Los lotes rechazados serán reprocesados <le nuevo en la

planta.

En este caso, si el material objeto de la disconformidad fue

retirado de la planta por el recuperador o reciclador y debe ser

retomado a la misma para su reprocesado: .

)
-

• El material retomado a la planta no computará como

entrada a la misma a los efectos de la recogida selectiva.

• La Entidad gestora en el plazo máximo de tres meses

desde la 'notificación. por Ecoembes de Ia resolución. de la

disconformidad, emitirá nota de abono a Ecoembes en

.�__�......IòGlooeepto..de..d.u.ció!l del pago.pot s�ls=a;iQJl.Q� .. _

por el material. Para el descuento de la aportación por
selección se· aplicará el mismo coste unitario

.

al que se

abonó.



• Si el material objeto de la disconformídad fue retirade de

la planta de ·selección por �l recuperador o recíclador, la

Entidad gestora en el plazo máximo de tres meses desde

la notificación por Beombes de la resolución de la

disconformidad, emitirá una nota de abono a Ecombes en.

concepto de devolución del pago por $elección qüe
recibió por dicho material, Para el descuento de la

aportación por selección se' aplicará el mismo coste

unitario al que se abonó el material.

3.2.2.2 El recuperador o recíclador los procesa en sus instalaciones.

En este caso, si el.material objeto de la disconfonnidad no fue
retirado de la planta de selección por el recuperador o

reciclador, éste deberá retirar el material y suscribir el

documento acreditativo de Salidas del !1aterial de Planta de

Selección en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la

notificación por Ecoembes de resolución de la disconformidad.

3.2.2.3 Se gestiona el 'material por otras vias.

El tratamiento al que finalmente se someta el material objeto
de la díseonformîdad deberá estar soportado por los albaranes

cottës-pondientes; deíos cuales se- enViará -copiaa -Ecoembes.

,
;

I

·11
1

La opción elegida será por . acuerdo entre la Entidad gestora, el

recuperador o reciclador y Ecoembes. En caso de no llegar a acuerdo,
Ecoembes decidirá la opción de gestión del material rechazado.

En cualquiera de los casos, si la decisión tomada tiene un coste adicional

será asumido por la Entidad gestora aplicando lo previsto anteriormente

en cuanto a la asunción de los costes ocasionados por el conflicto.

Si Ecoembes hubiese realizado el pago por alguno de los costes

derivados del conflicto, la Entidad gestora emitirá una nota de abono en

concepto de devolución del mismo en un plazo máximo de tres meses

desde la notificación pot Bcoembes de la resolución de la

dísconformidad. :

Si la Entidad gestora no emitiese las notas de abono en el plazo
-""'. ,. , , .....�-._ , .. '. "'"':'''-'-�!!�ifjpb��¡êS����¿�1��si¿{t�d:t:n!�-��������, !��� ' ... ' .. ,,--, .r .......� I
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. En caso de incidente particulannente grave o en caso de incidentes repetitivos relativos
al cumplimiento de las ETMR, la Entidad gestora y Ecoembes procederán
conjuntamente a una verificación en profundidad del sistema de recogida. selectiva y del
sistema de selección, así como a una verificación de los sistemas. de control
desarrollados por el reciclador o recuperador. Cualquiera de las partes implieadas podrá
utilizar asesoramiento de especialistas.

Si los resultados de esta verificación revelan que el reciclador o recuperador no ha
cumplido sus obligaciones, se podrá solicitar a Ecoembes la - designaci6n de otro

recuperador o reciclador, lo que provocará la resoluci6n de su contrato eon Ecoembes.

Si por el contrario, es la planta de selección la que no ha satisfecho las obligaciones
asumidas en el Convenío, Bcoembes expondrá la situaciôn a la Comisi6n de

Seguimiento para que decida én su seno las acciones li realizar

. I



ANEXO IV.11.3

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO OPERI\TIVO EN PLANTAS DE

SELECCIÓN DE ENvASES LIGEROS
.

1. Procedimiento de actuación en caso de bajo rendimiento dé las plantas de

selección de envases ligeros.

.. -�-_ ...-�-_,

El presente procedimiento. tiene por objete conseguir buenos rendimientos en las plantas
de selección;' evitando el envío de residuos de envases a vertedero, estableciendo para

ello medidas cuando se detecten bajos rendimientos. Para determiner los rendimientos

exigibles, se tendrá en cuenta la calidad del material de entrada a cada planta,

FASE A: Análisis, estudio y desarrollo del plan de mejora del rendimiento

Las plantas de selección de envases deberán alcanzar un rendimiento de seleceién'"
mínimo que, según el eontenido de irnpropios" del material de entrada, viene dado por
la siguiente ecuación:

Rendimiento Mtnimo � -0,7x %impropios + 0.7

Renillmllmto Minlmo·vs. !'olrnprQPlos-da las Entracfas

• 50%

• - - - - -... ...; � •• ...� • ...; - •••
- __ o

��-���---�-�-�������
.

% impro.pioB

En el caso de que durante un mes el rendimiento de selección fuera inferior al

. . - ,- �;;���t;¡;a�::��:·ù��l�6t:;��r�:!Cí�1)ed6táê�e����l�t�i'a�tal�ha�ric�âe�ë�;�iild�'·· -.:.�" .. ,_.," .. _.- ,," I
la posibilidad de presentar los cementaries y alegaciones que consideren convenientes. : I
Se establece Ull periodo de dos meses, a contar desde la fecha de envío de la

comunicación por parte de Ecoembes, para analizar las causas del bajo rendimiento.

¡



,l'

Dicho análisis consistirá, por un lado, en la valoración de la calidad de las entradas en

planta y del stock de material seleccionado almacenado y por otro lado, si se estimase
oportun:o por part� de la Entidad titular y de, Ecoemb.es, en la re�li�6�or ésta, o por.
una empresa contratada por ella, de un estudio de mejora de rendimiento .

A la vista de las medidas necesarias para la corrección del rendimiento de la planta, se

establecerá el periodo N de implantación, durante el cual no se aplicará ninguna
corrección del pago par selección. Dicho periodo N (mínimo de 1 mes) será fijado por ..

Ecoembes teniendo en cuenta cada una de las acciones a implantar.

Ecoembes presentará a la Entidad titular yal operador dela planta un plan demeioras,
SI transcurridos 15 días desde la presentación, la Entidad titular ylo el operador, no han
manifestado por escrito su aceptación del plan, se pasará directamente ala Fase 'S, es

decir, a la aplicación de la corrección en el pago de selección.
.

. Durante el periodo de desarrollo del plan de mejoras, Bcoembes podrá colaborar con la
Entidad titular y el operador de la planta, asi como visitar la planta de selección con el
fin de asegur.ar la correcta implat)taciôn del mismo.

FASE B: Seguimiento del rendimiento y eerreeelén del pago

Finalizado el periodo de implantación del plan de mejoras o, en su caso, si la Entidad
titular ylo �1 operador de la plantI,! no hubieran. aceptado el plan de mejoras, se inicia la
Fase B en la.que se procede a ÚIl exhaustivo seguimiento de la producción de Ia planta
de selección, aplicándose 10 siguiente:

• Si en un mes. el rendimiento de la planta es igual o superior al Rendimiento
mínimo establecido no se aplicará ninguna correccién del pago por selección.I

. . Si en un mes el rendimiento es inferior al Rendimiento mínímo" se aplicará una
corrección del pago de selección62 de dicho mes, equivalente al pago por recogida
selectiva asumido por Ecoembes por los residuos de envases ligeros que no han
sido recuperados en la planta de selección al tener un rendimiento por debajo del
mínimo, es decir, la Corrección mensual sería:

Corrección pago selección mes, (£) = Pago unitario promedio por recogJda6.3 ¡mes,
(FAg)* [(rendimiento mlnimo - rendbniento real_J* entradas en laplanta mes¡ (kg)J
La corrección del pago se aplicará en la facturación mensual de selección.

60 se define como Estudio de Mejora de Rendimiento, el análisis de la operativa, organización y diseño
de la planta de selección, truto delcual se diseña un Plan de Mej9rBS formado porun conjunto de medidas
correctoras orientadaS al aun,tento del rendimiento de la instalación: por encima del valor múlimo.

•
61 En el caso concreto de plantas de pequeña producción (menos de 1.000 tn de salidas de envases
ligeros/afto), se analizará si la causa de no alcanzar dicho rendimiento minimo se debe a la influencia del
stock de producto seleccionado. En dicho caso se contabilizará el stock para calcular el renclimiento

�:-&0em�trules de:stock pma veIifiJ¡ardicbtrdilto. .." n ••••62 Si Ecoembes vetifica que Ja planta ha implantado en su totalidad del Plan de mejoraS, y el ren.dinùento
sigue estando por debqjo del rendijniênto mínimo, remitirá un escrito· a la planta y a là Entidad Gestora y
volverá a comenzar I., FASE A. no aplicándose ninguna corrección en el Pago por.Selección�63 El pago unitario promedio por recogida: pago promedio ponderado de recogida de todas las entidades
que entregan material en la planta de selección. .

""'''"1
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Si una planta mantiene durante más de seis meses un rendimiento por debajo del

Rendimiento mínimo, se dará traslado de la problemática al órgano competente de la

Comunidad Autónoma, por el efecto que esta situación pudiera tener en el

cumplimiento de objetivos de reciclado, y las partes acordarán la puesta en marcha de

alguna de lag siguientes medidas:

: I

• Desvío del material de entrada a otra planta de selección que pueda garantizar
mejores rendimíentes, .

• Contratación directa de Ecoembes eon el operador de la planta, trasladando a las

condiciones del contrato la exigenciade una mejora del rendimiento.

En caso de que .las partes no alcancen ningún acuerdo y mientras por parte de la

Comunidad Autònoma no se establezca otra medida, se mantendrá la corrección
mensual del pago de selección según lo indicado anteriormente.

2. Procedimiento de correcci6n de la superefectividad64 en las plantas de
seleççión de envases ligeros.

FASE A: Detección y análisis

En el. -easO--f.lue durante un mes la efectividad6s de un material recuperado 8� igual--a. "

..

superior al 100%. Ecoembes podrá enviar a la Entidad titular yal operador de la planta,
una comunicación donde se informará de dicha incidencia, dando la posibilidad de

presentar los comentarios y alegaciones que consideren convenientes,

Se establece un periodo de dos meses, a contar desde la fëcha de envíe de diche.
comunicación, para analizar las causas de la superefectividad detectada. Dicho análisis
consistirá en la revisión y actualización de la caracterízaciôa representativa6rí de las
entradas, en la repetición del control de calidad del material, en la valoración del stock
de material recuperado almacenado y-, si fuera necesario, en la realización de un estudio
de rendímiento para la determinacíón de la efectividad �r material recuperado.

Ecoembes presentará a la Entidad titular y al operador de là. planta un informe -eon la
revisión de los datos antes mencionados.

En caso que el análisis de la incidencia explique la superefectividad detectada, se dará
por finalizada la incidencia.

, Si�la 'SUpe.rd'ectividad,.gë'·d�bëw·mtUtï'if'1itl'iÎ¡;nttntt'na·�TMR: (pot''1'fitiYòf'i!t'ltllèYi!ô(f'd¿k4 '" _,.'"" _',' '.�' .�", .",.",:, I
impropios), se 'aplicará .el Procedimientc de incumplimiento de impropios del presente, _I

I
I •
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Anexo. En otro caso se procederá a aplicar la Fase B, desde el mes siguiente a la fecha
de envío del mencionado informe por parte de Ecoembes.

FASE B: Correeei6n de la Superefeetividad

DUrante la facturación correspondiente a tres meses se procederá a limitar el pago por la
selección de dicho material, siendo la cantidad máxima a facturar la resaltantede aplicar
la siguiente fórmula:

.

Cantidad máxima menSUaIMAf'ER1AL I afacturar = [%MATEllJAL I en la'entrada x
.

(1+ % impropios ETMRMATERlAL ¡JJx entradas mensuales totales.en planta

Esta cantidad. máxima mensual, en su caso, será hi eonsiderada para el cálculo del IAR.

Una vez superAdo el periodo de tres meses, Ia detección de una nueva supërefectívidad
para' el mismo material, supondrá la aUtomâtiça retención de las' salidas' de dicho
material. La Entidad titular y el' operador de la planta, conjuntamente con Beoembes,
buscarán una solución que permita corregir la superefectividad, Si no se llegase a un
acuerdo se convocaré reunión de 'Ia Comisión de Seguimiento. En tanto se resuelve la
incidencia no se llevarán a cabo en la planta retiradas del. material objeto, de la
incidencia.

'

Si a lo largo de un año desde la comùnicacíôn de una detección de suptr¢fectividad de
un material, se volviese a detectar otra superefectívidad para el mismo material, se

pasará directamente a la Fase B del procedimiento. Si transcurre más de un año entre
dos incidencías, para la segunda incidencia se iniciaría el procedimiento en la Fase A.

, ..... :, I

-I
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ANEXOV

DESIGNACIÓN DE RECUPERADORIRECICLADOR PARA LOS
MATER1ALESRECUPERADOS

1. Papel�eartón vrocedente de la recogida monomaterial en contenedor ylo de la

recogida puerta a puerta en comercios '

La Entidad gestora67 comunicará por escrito a Ecoembes, en un plazo máximo de 30

días desde la firma del Convenio, desde Ia adhesión o, en su caso, desde 'la puesta en

marcha de Ia recogida, si opta por designar al recuperadoerecielador o si solicita que

sea Ecoembes quien lo designe.
.

En caso de que el presente 'Convenio sustituya a uno anterior a sea prorrogado por
renovación de la Autorízación, se considerarán prorrogadas tanto la .opcién elegida por
la Entidad .gestora en cuanto a la designación, como las designaciones que se

encontraran vigentes, salvo en el caso de recibir comunicación expresa en contra de la

Entidad gestora.
..

1.1 Designaci6n del recuperador/reeiclador por parte de la Entidad gestora

La Entidad gestora enviará a Ecoembes los datos (imprescindible el C.1.F.) del

reeuperadœreeíelador que ha designado, designación que será por un periodo minima
dë un -affo: dèbiendo œmunícar igUalmente por �sC:çito cualquiér modificación que se

produzca a Ió largo de la vigencia del Convento.
.

.

Se considerará recuperador/reciclador la empresa destinataria del papel/cartén, ya sea

recuperador o fábrica de papel, no así la empresa que realiza el servicio de recogida,
excepto si dicha empresa de recogida fuera también recuperador de papel/cartón.

Los recuperadores/recícladores designados pal" la Entidad gestora deberán reunir los

requisitos legales establecidos en su Comunidad Autónoma, asi como lo dispuesto en el

Art. 12 de IJl Ley de Envases. A estos efectos, Ecoembes solicitará al

recuperadorïreciclador propuesto una serie de ínformacíôn básica justificativa. Si en el

plazo de un mes desde la solicitud, el. recuperador/reciclador no ha enviado la
infbrmacíén a Ecoembes, ésta lo pondrá en conocimiento de la Entidad para que

proceda a designar a otro recuperadorïrecíclador,
.

Ecoembes incorporará en el Sistema Web de Gestión la informaci6n sobre los

recuperadores/recicladores designados, a efectos de la facturación.

�.<" ._,.

--····ta·Entid�(rSestOfâ"âSüiiiirKîàS'�sibíe�s fuëid;��ias··q;e-puëdan "sûî-iif ·�n·'su �i�fÓn�'-'"''
_ ... �-,,, ··",;·,,,,,:1

con los recuperadoreslrecicladores designados.
.

..1
, 1

ra: a los efectos del presente Anexo, se refiere a la Entidad Iocal, Consorcio o Comunidad
resta el servicio de recogida monomateñal de papel-cart6n o que es titular de la planta de
u caso,Ja Entidad pública o privada a quien designe como prestador del servicio.
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En caso' de que el presente Convenio sustituya a uno anterior o sea prorrogado por
renovacíón de 18 Autorización, se consíderarán prorrogadas tanto la opción elegïda por
la Entidad gestora en cuanto a la designación del recuperador/reciclador,' Como las
designaciones que se encontraran vigentes, salvo en el caso de recibir comunicación
expresa en contr� de la Entidad gestora,

En ambos casos la opción se referirá a la totalidad de los materiales de envases ligeros
(y opcionalmente el papel-cartón) seleccíenades en la planta de selección. . Todos los'
materiales deberán cumplir las ETMR del Anexo IV del presente Convenio .

'

2.1 Compromiso de entrega, de los materiales por parte de la Entidad gestora,
para su recuperación ylo reciclado

La ejecución por parte de Ia Entidad gestora del' compromise de retirada de los
materiales de envases ligeros, se realizará en base a las siguientes determinaeiones:

I
I

I
-l

, I
I

I

1.2 Designación del r"uperador/reciclador perparte de Ecoembes

Si la Entidad gestora ha elegido esta opción, Bcoembes comunicará a la misma los datos
del recuperador/recîclador designado en un plazo máximo de 20 dias hábiles desde la
recepción de' la solicitud de la designación, y llevará a cabo en el mismo plazo la
incorporación de informacién en el Sistema W,eb de Gestión a efectos de la facturación.

.
.

La designación se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto de valoración de
ofertas de recuperadores/recicladores. Se referiri. a los residuos de envasés de papel
cartón, entregaclos, en las instalaciones del recuperadoerecíclador, que cumplan la
ETMR del Anexo IV, ysetá válida durante elperíode de vigencia del Convenio.

Desde el momento de la designación, todas las relaciones con el recuperadorrrecícledcr
designado se establecerán entre éste y Ia Entidad .gestora. Cualquier incidencia .en la
recepción del material por parte del recuperador/reciclador designado será puesta en

conocimiento de Ecoembes. '.

En el' caso de que el papel-cartón se entregue a, un recuperador/reciclador diferente del
designado en aplicación de cualquiera de las dos opciones anteriores, la Entidad asuinirá
las posibles reclamaciones 4e1 recuperador/recíclador, Asimismo Ecoembes . podrá .

retener las facturas presentadas hasta que se formalice la nueva designàción.

2. Materiales' recuperados procedentes de la recogida multimaterial de envases
ligeros

"

. .

En un plazo máximo de, 30 días desde Ia puesta en marcha de .la planta de selecciôn, Ia
Entidad gestarà comunicará a Ecoembes, si opta por designar ella misma a los

'. recuperadores/recícladores de los materiales seleccionados, o si se delega en Ecoembes
y solicita que ésta designe a los recuperadoreslrecicladores.

I

� I
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• se d�i�ará � recuperador/reciclador homologado por Ecoembes para cada, _ i'
, ,',,- matenal'selOOClonado,llegúnlas£-TMR:dekÂftex:Ó'·I¥;'e11"cada',una'de'là$'plantas"'"'·' -,,- "-.�->,.... ,.', ""''''' '

de seleççión, de cogfQIIJll®Q CQn las prevísíones en. cuanto, a. Ia cantidad a .

recuperar, A estos efectos Ia Entidad gestora deberá swninistrar a Bcoembes
toda la información y documentación necesaria de tas plantas de selección para
poder llevar a cabo la designación. Ecoembes recabará la trazabilidad de los

�==- .....
materiales 'hasta su destino final de recíclaíe, conforme a lo establecido en el

'? \J J GP ÙIV' exo nt del presente Convenio."
,

.

� �
,

"

f�,�\'7- {?� �
Á. ""'� �,
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conforme a lo establecido en el Anexo UI. La Entidad gestora asumirá las

posibles incidencias que puedan surgir en su relación con los

recuperadoreslrecicladores.

• La Entidad gestora deberá comunicar a Ecoembes la informacién referente a la

designación de cada récûpt:rador/reciclador, para cada material y pliWlll de

selección, incluyendo copia de contratos de suministro y venta de los materiales

(o, en su defecto, de la oferta recibida), justificantes de las transacciones,
comerciales y los datos del recuperador/reciclador (imprescindible el C.l.F .), en

los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación defínitíva de los contratos.

Asimismo comunicará cualquier modificación que ·se produzca en dichos datos.

• Bcoembes Inœrpcrarâen el Sistema Web de Gestión la informacíôn sobre los

recuperadores/recíeladores designados, a efectos dé la facturación.
'

• 'En el caso de que se produzca un incumplimiento manifiesto y probado de las

obligaciones de un recuperador/reciclader designado por la Entidad gestora, é-Sta

podrá recurrir a Ecoembes para que designe los recuperadores de todos' los -

materiales de envases ligeros seleccionados (y opcionalmente el papel-cartén);
durante el resro de vigencia del Convenio, siempre y cuando se ajust� a-las
ETMR del Anexo IV. En este caso, Bcoembes aplicará 10 establecido en el

apartado 2.2.

• En cualquier caso, el precie de colocación de cada material nunca podrá ser

inferior en más de un 10% del precio medio ponderado' de las ofertas de ese

material r-ecibidas en Booembes; quien a su vez, deberá, aportar documentaciôn
justificative al respecto.:En ese C8S9, la entidad se hará cargo de 1� diferencia de
coste hasta alcanzar ese 10%, o bien' cederá la colocación de los materiales a

Ecoembes (opción.2.2).

• La Entidad gestora asumirá las posibles insolvencias o incidencias que puedan
surgir en la relación coil los recuperadores/recicladores,

2.2 Designación de reeuperader/reeíelader de los materiales de envases ligeros
por parte de Ecoembes

La. designación de recuperador por parte de Ecoembes se llevará a cabo en base a las
siguientes determinacíones:

. . . . ..,.
..

,

I
I
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Si surgiera cualquier incidencia en la retirada del material por los
.

recuperadores/recicladores designados, la Entidad gestora remitirá a Bcoembes
copia de la solicitud escrita de retirada de cada lote. Eceombes remitirá dicha
notificación al recuperador/reciclador designado y habilitará los medios
necesarios para que la incidencia sea resuelta.

• Ecoembes incorporará en el Sistema Web de Gestión la informacíón sobre los

recuperadores/recic1adores designados, a efectos de la facturación.

. • En el plazo máximo de 20 días hábiles desde la recepción por escrito de la
solicitud de la Entidad gestora para la designación de los
recuperadores/recícladores; se realizará un control de calidad de los materiales
recuperados para la verificación del cumplimiento de las ETMR, siempre y
cuando las partes hayan acordado que la planta está en funcionamiento y dispone
de un. stock mínimo de material,

Ecoembes informará a la Entidad gestora de los resultados del control de calidad
realizado y, en el plazo que ambos acuerden, Ecoembes comunicará los datos de
los recaperadores/recicladores designados. En caso de que la Entidad gestora lo
estime necesario, dicho plazo será de un máximo de 10 dias hábiles desde la
comunicación de los resultados ,del control de calidad;

.

• Junto con la solicítud de designación, la Entidad gestorapodrá transmitir a

Ecoembes sus valoraciones, en base a criterios objetivos, acerca de
recuperadoresrrecícladores, los cuales podrán ser consíderados en el proceso de
valoración de ofertas de Bcoembes.

• Las designaciones se llevarán a cabo mediante un proceso abierto de valoración
de ofertas, cuyas bases se encuentran disponibles en la página web de Ecoembes,
entre los recuperadores'recicladores previamente homologados, y de acuerdo a

lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Envases.

•
.

Las designaciones se referirán al conjunto de todos los materiales de envases

ligeros seleccionados (y opcionalmente el papel-cartón), de acuerdo a las ETMR
del Anexo IV, y tendrá el mismo plazo de vigencia que el Convenio.

• Cuando la planta haya producido un lote de material, seleccionado conforme a

las ETMR. del Anexo IV, la Entidad gestora notificará al recuperador/reciclador
designado la -puesta a disposición de material en la planta, para que, en el plazo
máximo de 5 días naturales' desde la notificación escrita, el
recuperador/reciclador proceda a su retirada.

I

I
.:

,,,,-, il
Si existe un coste adicional, adecuadamente justifícado, para la Entidad gestora,

__ \ derivado del incumplimiento .

del plazo de retirada por parte del·

,
recuperador/reciclador designado y, si no hay justificación de fuerza mayor, el

______��_. recl!,P.e.r���.!jeciBla���Ti�eSi�ad�. _��be� �ir, dicho
_

coste adi�i()n�11 _ pr.evia· .. .

autorízací n e coem es. .
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designado por Ecoembes, la Entidad gestora asumirá las posibles reclamaciones
del recuperador/reciclador designado. Asimismo, en el caso de materiales con

precio de venta positivo, la Entidad reintegrará a Ecoembes el importe más

elevado del pago del recuperador al que se ha entregado el material o el precio
acordado con el recuperador designado. En el caso de materiales con precio de

v�nta negativo, Ecoembes no asumirá en ningún caso el coste de la colocación..

En ambos casos (apartados 2.1 y 2.2), el valor (sea éste positivo o negativo) de

colocación de los materiales para su reciclado, será por cuenta de Ecoembes.

3. Recuperadorés/recicladores homologados por Ecoembes

Para poder ser adjudicatario de los materiales recuperados procedentes de la recogida
multimaterial <Je envases ligeros, independientemente de Ia opción elegida por la

Entidad gestora para la garantía de retoma, es requisito obligatorio haber superado el

proceso de auditoria externa de homologación según: los procedimientos establecidos

por Ecoembes, certificados bajo ISO 9001, Y cuyos criterios' están publicados en la

página web de Ecoembes.

El listado de los recuperadores/recícladores homologados por Ecoembes aparecen
publicados, por materiales, en dicha página web.

.

.' ..•. " ' ".-. ".'" '.' "'.' .. ,' .� .. ,.� ''''b ' "., Or'''':'' �.' "�"'''''�d_''''''":''''1
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- La implantación social y consolidación de la recogida selectiva como cualquier otra
actividad que suponga un cambio de hábitos y actitudes de la población, requiere un

tratamientç determinante desde el punto de vista de la comunicación. Es
fundamental la didáctica y claridad de los mensajes y por supuesto, su
homogeneidad y coherencia, para evitar al máximo el rechazo y la confusión,
Además, esta comunicación debe transmitir sencillez y credibilidad a :fin de

desdramatizar, motivando, la acción de separar los envases en origen.
. .

.

- Teniendo en cuenta lo anterior y ft fin de facilitar todo este trabajo, Bcoembes pone a

disposición de la Entidad, una Guía de Comunicación con las pautas a segUir; así
como consejos prácticos para· un correcto desarrollo de .las acciones de
comunicación ligadas. a la recogida selectiva que incluye además. materiales
·publicitarios de. Campañas de comunicación. e ·infonnaeión ·dirigidas a los
ciudadanos, que podrán ser adaptados a sus necesidades específicas por la Entidad.
Estos materiales incluyen, para

.

su adaptación local, un amplio catâlogo de
elementos publicitariòs entre lós que la Entidad podrá elegir todos o aquellos que
mejor se adapten, a sus necesidades, (spots de televisión, cuñas de radio; así como

los artes finales de una completa ·relación de .elementos gráficos como son folletos
mformativos, anuncios para prensa, publicidad exterior en vallas, marquesinas,
cabinas telefónicas, autobuses, pósters, etc.) todo ello con posibles adaptaciones a

cada fase-de comunicación.

Con la cesión de las campañas y elementos informativos que integra el Programa de
comunicación de Ecoembes, se pretende ahorrar ft la Entidad los costes de
desarrollo de nuevas campañas. dotándole a la vez de elementos comunicativos
válidos, variados y adaptables a cualquier circunstancia, con el objetivo de que la
Entidad pueda destinar las aportaciones de Ecoembes exclusívamente a Ia difusión
en medios de la çampaña,. de tal fonna que los mensajes neguen al ciudadano en

cobertura y presión suficientes. .

Para mantener la unidad y uniformided de estas Campañas en coherencia con los
,.:..;. I mensajes a transmitir, cualquier cambio que la Entidad desee realizar .sobre

.

cualquiera de los elementos ofrecidos y que exceda de la inclusión de los logotipos
_I ylo escudos institucionales de Ja Entidad ylo Comunidad Autónoma, deberá ser

previamente consensuado con Ecoembes.

I �'��.,......._._w� Ecoem'-�
....·15.....ë

....
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cuestiones referentes a sus Planes de Comunicación y. Campañas.

ANEXOVI
-

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
·CAMPAÑAS DE COMUNICACIÔN

La colaboraciôn de Bcoembes con las Bntidades locales, COnsorcios o Comunidades
Autónomas se regirá por los siguientes criterios.

A) Programa de comunicación proporoionado por Ecoembes



Sl Criterios para la realización de las campañas

II La Entidad desarrollará un Plan anual de Comunicación y Sensibilización con el
fin de fomentar localmente la partícipación ciudadana en la recogida selectiva de

envases. Dicho plan, que podrá ser previamente consensuado con Ecoembes,
.
deberá justificar, en el momento de la facturación, que los fondos aportados han
sido destinados al desarrollo de campañas de fomento de la recogida selectiva de

envases presentando información completa al respecto. La inversión en la

difusión de la campaña será; como mínimo, el' total de la aportación de
Ecoembes para el año ·considerado,

C) Características de las Campañas

Cualquier campaña que se financie con cargo a los fondos de este Convenio, deberá

cumplir los criterios especificados a continuación:
.'

• El objeto de las campañas será la recogida selectiva de envases ligeros y de papel
y cartón, y su objetivo el informar y concienciar sobré la ímportancia de ·la

separación de los envases en origen y su depésito en el Contenedor que

corresponda para su posterior tratamiento y reciclado, con el fin último de mejorar
cuantitativa y cualitativamente los resultados obtenides .

• Las leyendas a utilizar para describir la fracción de residuos de envases a depositar
en cada contenedor, ·deben mantener una total- uniformidad' en Jas diferentes .

campañas realizadas por las Entidades, para no crear confusión entre los
ciudadanos. Por tanto la claridad, sencillez y precisión que deben tener estos'

mensajes es fundamental. Asi:

• Contenedor amarillo: "8610 envases deplástico, latasy briks� "

.

Se recomiende incluir adenlás alguna referencía o mensaje aclaratorio para evitar

. que se. deposite en este contenedor, material no solicitado (e]: NO PAP�L, NO

CARTÓN, NO VIDRIO). Además, se recomienda incluir mensajes sobre la forma
correcta de separarlos y depositarlos: "Pliega los envases, no introduzcan residuos
de envases dentro de otros envases, no deposites los envases eon restos de otros

residuos 1Ù líquidos, etc.:

• Contenedor azul: '!Só/o envases de cart6n,papel,peri6dicosj teviStas."
.. .

. .. . . -.'

Se recomienda incluir ademásmensajes sobre la forma correcta de separarlos y
depositarlos: "Pliega adecuadamente los envases de cartón, deposita en el interior

• -.... .'" > .... ;�.�".: '" •• 4�1£QP.tcm�º!.w.!.�l4��4,�ªp�1y';.�j)�,.,g,�.A§..��!.��Jç).í!dQ�.�ç,,/".,-�,-.. .,+�•.. � _ .... ".-- _ ,p".-",,�.,., I:-
-

.

I

.

. i
• A fin de simplificat el1ehgûaJe y de hacerlo mâs accësíble il todó el .

público, se recomienda utilizar ilustraciones· de .tipos de envases.
.. I

relacionándolos con su eorrespondiente contenedor y color. Es importante
mostrar los códigos de color con las ilustraciones de los envases

�\J , G PÙ I correspondientes, Por ejemplo:
� '"

,v.t- '. .

Q

�;�� �.�.'"
• � entenedor amarillo: ilustración de �a botella de 'agua, bolsa de plástico,

Z "(;¡.t,\-::,�!", 1 ta de conserva, bote de refresco, brik .de leche a zumo, etc.

� ri: Ci)
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•

• Contenedor azul: ilustración de caja de galletas, de zapatos, de comida
precocinada, periódicos, etc,

• Todos los materiales gráficos de la campaña deberán incorporar de forma bien
visible, además de los logotipos y/o escudos de ta Entidad, e] que determine la
Comunidad Autónoma cerrespondiente a Ia que pertenezca la Entidad, así como ei
de Eceembes tal como figurà fi continuación. Ecoembes harâ llegar este logotipo
ell formate electrónico, a todas las Entidades que 110 10 tengan, cuando lo soliciten.

ECOEMBES
S£PA.RA.fl PARA R£CICLAft

• También es necesario que cualquíer tip� de actuaciones más "abiertas" en cuanto a

su diseño e implementación (sesiones informetlvas, talleres,· exposiciones, ...)
cumplan igualmente con los mensajes y príncípios aquí expuestos. Además, en

caso 'que les contenidos sobte 'Fecógida selectiva de envases ligeros y de. papel
cartón en estas actividades ocupen una parte de las mismas, los fondos de

. comunicación del presente Convenio podrán utilízarse ert fínancíar la
.

parte
correspendiente .

.

• Las aportaciones económicas de comunicación realizadas por Ecoembes deben
destinarse únicamente a informar y promover entre los ciudadanos ta recogida
selectiva de envases ligeros y de papel 'cart6l'l;.excluyendo·cualquier otra actividad
que no se- defina como aetuációa de- comunicaclón propiamente dicha, por
ejemplo: estudios o "investigaciones de cualquier tipo, acciones encaminadas a la
dotación {I mejora de infraestruciuras de recogida selectiva. etc:.

• En términos generales; Ecoembes IlO puede financiar campañas, que fomenten,
basándose en la potenciación o exclusión de ciertos materiales de unos envases

frente a otros, el consumo de ciertos productos, ni promover el consumo de
productos de ningún" tipo, ni participar en acciones que difundan mensajes
confusos a la ciudadanía que puedan restar eficieneia al SIG gestionado por
Ecoembes, Por ]0 tanto, es importanté que cualquier contenido o mensaje que
vulnere estos principios sea excluido de las acciones de eomunicacíôn.

i
I

,IiII

.• Porúltimo, resaltar que el símbolo gráfico conocido como "El Punto Verde" es,

Ulla marca registrada de la que Ecoembes es Iieenciataria en España; su finalidad
primordial es la identificaclón de los envases incluidos en el SIG que administra
Bcoembes y en consecuencia IlO es posible su utilización para otros fines. Por ello,
no podrá ser utilizado corno recurso gráfico o de cualquier tipo. en ·el material de
campaña que puedan desarrollar la Entidades. Además, en taso de incluir en los
materiales inforrnatívos de las campañas informacién sobte el 'significedu. del

117



El Punto Verde es el simbolo que acredita la pertenencia al SIG

gestionado por Ecoembes. Desde la entrada en vigor de la Ley
11/97 de 'Envases y Residuos de Envases, todas las empresas
envasadoras tienen la obligación de recuperar los residuos de envases

de los productos que pongan en el mercado para que sean reciclados
y valorizados, y para cumplir COil su responsabilidad, pueden
acogerse al SIG gestionado por Ecoembes cuyo símbolo

identificativo es el Punto Verde.
I

.

i

¿Qué es el Punto Verde? El Punto Verde es el símbolo mediante el

cual, todas las empresas envasadoras adheridas al SIG gestionado por.
Eeoernbes (*). identifican los envases de sus productos, Este símbolo
tiene por tanto, carácter identiñcativo.

.1
!

-

¿Qué significa el Punto Verde? El Punto Vetde garantiza que las

empresas cuyos envases presentan este logotipo, cumplen con las

obligaciones establecidas en la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases

y residuos de envases. y lo están haciendo a través. del SIG

gestionado por _ Eçoembes (*), .El Punto Verde i�di� por t¡p¡to que
ese producto está cumpliendo con la ley. r

¿Dónde se puede encontrar el Punto Verde? El Punto Verde se

puede encontrar en. los envases de multitud de productos de eeasumc

doméstico. Dentro de los envases hay tres grupos diferente_s
dependiendo del material con que están fabricados, que són: Envases
de plástico, latas y briks, Envases de cartón y papel, Envases de
vidrio.

(*) A fîn de facilitar a las empresas envasadoras el cumplimiento deja Ley. Bcoembes ha

concedido a Eeovidrio el derecho a utilizar el Punto Verde como símbolo acreditativo de la

.

participación de las empresas adheridas a Ecovidrio en el 810 que ésta última gestiona .

. -.' _.- " •• ·.,.ro'· .:-.-., .•.. , ..
.-•.......... ,

......• ' '.".' .,.- �' .•,-.".,.-, ,.< '" , , " _ -o, ._ �•• " ..••• -.-_.� .• ' "
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I' ANEXOVII

INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO

. i
:

1. Acceso a la Información suministrada por las Entidades locales.

Ecoembes facilita ei acceso por parte de la Comunidad Autónoma, mediante el
Sistema Web de Gestíén; ft toda la informacién presentada por las Entidades locales
y Consorcios de su territorio.

Dicha ínformaciôn incluye, entre otros datos, las cantidades recogidas mediante
recogida selectiva de papel-cartón y recogida selectiva de envases ligeros. las
cantidades recuperadas de los diferentes materiales indicando orlgenes y destinos

(recuperador/recicladot) y la vía de recuperación, así como los pagos realizados por
las diferentes actividades incluidas. en el Convenio.

.

Al objeto de facilitar el manejo de información, Ecoembes proporciona una série de
informes' de control, cori información agregada de las Entidades de Su territorío,
ratios operativos y de evolución de resultados. .

. La informacíén estará disponible para la Comunidad Autónoma desde el momento
mismo de su recepción y carga en Bcoembes,

Il
I
I
Ii

2. . laformación anual.

-I

Con carácter anual Écoembes pondrá a disposición. de la Comunidad Autónoma,
antes del 31 de marzo, la siguiente informàción agregada referida al desarrollo del

. Convenio marco:

- Cantidad total; ert peso, de los envases recogidos selectivamente,
. gestionados a través del Sistema Integrado.

- Número y tipo de contenedores instalados para la recogida selectiva de
papel-cartón y' de envases lígeros en cada tino de losmunícípíos de la
Comunidad Autónoma.

- Cantidad total, en peso, de cada uno de los materiales seleccionados en las
plantas de selección de la Comunidad, detallando salida de materiales de
cada planta de selección.

- Cantidad total, en peso, efectivamente reciclada o valorizada del material
procedente de la Comunidad Autónoma a través de las' diferentes vías de
recuperación.

, -- -
_._ .._---------



..

Aportaciones económicas realizadas por Ecoembes a las Entidades locales,
desglosadas por Unidad de Gestión, para las diferentes actividades incluidas
en el Convenio.

Rendimientos de las plantas de selección de envases ligeros ubicadas en la

Comunidad, con los datos disponibles a fecha de elaboración del 'informe y
según la definición de rendimiento incluida en el Anexo II.

Inform¡Jei6n sobre los acuerdos alcanzados con los gestores de residuos
ubicados en la Comunidad, para asegurar la recuperación/reciclado de los
materiales puestos a disposición de Ecoembes por las Entidades locales. Se
incluirán. datos de identificación y dirección de .los centros e indicación de

las autorizaciones/registros que en su caso fueran preceptivos para el
desarrollo de la .activídad.

..

Relación de actuaciones de control llevadas·' a
.

cabo. sobre gestores de
residuos ubicados en la Comunidad Autónoma.

Ingresos o gastos obtenidos por Ecoembes mediante la colocación de
materiales de envases procedentes de las plantas de selección ubicadas en la
Comunidad Autónoma.

.
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ANEXOVID

MODELO DE CONVENIO DE ADHESIÓN DE UNA ENTIDAD LOCAL O
CONSORCIO

CONVENIO DE ADHESiÓN DE .... � •••••••••••••••••• AL CONVENIO

MARCO FIRMADO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE: y

ECOEMBÈS

. :1

Por medio del presente 'Convenio, (el Ayto., l� Me, de ) (en adelante
Entidad Iocal) se

.

adhiere � Convenio Marco de Colaboraciôn entre Comunidad
Autónoma de .......�........ y Bcoembes, partieipando de estil forma en el Sistema

Integrado gestionado por Bcoembes, según 10 dispuesto en el articulo 9 del R¢g1:amento
de desarrollo de la Ley de Envases, asumiendo todos los' compromises definidos en el
mismo .

. En concreto, la Entidad lacat � asume los siguientes

COMPROMISOS

l. Conocimiento del Convenio marco

La Entidad lòcal manifiesta conocer el contenido del Convenio marco, incluidos
todos sus Anexos, quedando obligada por su contenido en. aquello que sea de
aplicación en función del régimen eompeteacíal de gestión aplicable.

2.' Vigencia y Resolución del Convenio de Adhesión

El presente Convenio entra en vigor a la firma del mismo, y tiene una duración
hasta la fecha en la que expire el Convenio Marco al que se adhiere.

. I _

_

.

En el caso de prórroga del Convenio Marco, se entenderá prorrogada la adhesión
aI nuevo Convenio Marco salvo que en el plazo de un mes desde lais fechals en

que éste
.

deba entenderse prorrogado, la Entidad manifieste 10 contrario por
escrito a la Comunidad Aut6noma.

-

El presente Convenio de adhesión será resuelto por las siguientes causas:

. .

Por transcurso del plazo fijado como duración en el presente Convenio.
Por resoluci6n 'del Convenio marco entre la Comunidad Aut6noma y

_.....,..".........,.,.........._..,..,.,..._-4§�SQ�.�lt,!,tll1,u¡:h:ll:li�¡.""_._.�_.�_"'.,...,.. _,.,"'"'..._.

o

.�,.....,.... .........,.,.",_�_ ............_......__�.�...............

Por la integración en otra Entidad que tengan firmado Convenio. de adhesión
al Conveniomarco.'

-.¿, P tI¡
Por mutuo acuerdo de las partes, :::;<'\.

\) e/.l
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LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SERÁN DE APLICACIÓN. ENSU CASO (ADAPTARj
.

,

-

I

Por incumplimiento reiterado por parte de la Entidad Local de las

obligaciones asumidas en el presente Convenio.

Por cualquier otra causa prevista en el marco normativo vigente,

3. Designación de reeuperador/recielador de loS" residuos de papel y cartón

procedentes de la reeogida .selectiva Dlonomaterial (Contenedor.y puerta
a puerta)

De acuerdo con 10 previsto en el Ahexo V del Convenio Marco la Entidad local

opta pot (marcar con. unaXla opción elegida):

D

Ecoembes· designe al recuperador o reeiclador al que se entregará el material

recogido.
.

La Entidad ·local designará al recuperador o reciclado! al que le entregará el

material recogido, comprometiéndose ft comunicar dicha designación a

Ecoerribes:

4. Selección de Envases ligeros

De acuerdo con lo previsto en el Anexo V del Convenio Marco Ia Entidad titular .

-de laplanta de selección opta par (mar-c-ar- con unaX la opción elegid'!):·

o Ecoembes designe a los recuperadores o recicladores a los que se entregarán los
materiales seleccionados.:

o .

La Entidad titular de la planta designarA a Ips recuperadores o recicladores a los

que se entregarán los materiales seleccionados, comprometíéndosé a comunicar

dicha designación a Ecoembes:

y en prueba de conformidad con ·cuanto antecede firmen el presente Convenio pòr
triplicado ejempler la Comunidad Autónoma y la Entidad I local anteriormente
mencionadas.

Por la ComunidadAutónoma

En
-'

el de
�___'___'.:.....

de
_

..
- ,,,., .·0· _ ",.; -."-" �_ ••

"
.. , -, "'" ::',,-·.,r·��·-�'''·�''''· -, •.,,:<.,., ,�, .; .. ,,, ",.,-"".,.;: I

Por la Entidad local
_ I

I
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ANEXOIX

Recomendaciones para el diseño de sistemas de recogid.a selectiva

o

Programa de Envases de la Comunidad AútóDom..a
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GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

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

Núm. de la Sessió: 6/2012
Dia: 24 d'abril de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 15 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.

�La secretària interventerd. Ctistir:lQ eou B0sei;) �
ORDRE DEL DIA: I 1·11

2n.- APROVACiÓ DE �A SEPARACiÓ
MANCOMUNITAT DE T')MUINTANA.
3r.- MOCIONS: (

PUIGPUNYENT DE LA

1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS EN RELACiÓ A LA
MODIFICACiÓ DE LA PO ÍTICA DUCATIVA DEL GOVE N BALEAR.

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

26 DE MARÇ
11 116 D'ABRIL

DECRETS DE BAlLlA DES DE 133/2012 FINS 164/2012.

5è.- TORN D'URGÈNCIA

6è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ

1 r.- APROVACiÓ DE LES ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN
DE FEBRER I 8 DE MARÇ DE 2012.

ACTA PLE ORDINARI 24/4/2012
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el Sr. Batie diu que en relació ales actes pendents d'aprovació hi ha hagut un

problema informàtic i no s'ha pogut recuperar l'acta, per la qual cosa queden
pendents d'aprovació les actes corresponents a les sessions celebrades en data 24 de
febrer i 30 de març. Pel que fa a l'aeta de la sessió de data 8 de març queda
aprovada, si be, i atès que l'enviament s'ha fet en poc temps d'antelació es podran
fer les observacions que es considerin oportunes en una propera sessió i seran

tengudes en compte.

Sotmès l'assumpte a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels membres
presents.

2n.- APROVACiÓ DE LA SEPARACiÓ DEL MUNICIPI DE PUIGPUNYENT DE LA
MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA.

El Batie dona compte de la proposta que diu així:

" Antecedents

• Aprovar d'acord amb l'art. 34 punt B) dels estatuts de la Mancomunitat de
Tramuntana,la separació del municipi de Puigpunyent, separació que tindrà
lloc definitivament a l'acabament de l'any econòmic, servint el present acord
d'avis en l'anticipació de tres mesos.

• Aprovar sol.licitor de la Mancomunitat de Tramuntana que, d'acord amb l'art.
36 dels Estatuts de la Mancomunitat de Tramuntana, que els bens com es

possible es divideixin entre tots els municipis, una vegada verificats i es liquidin,
siguint la Junta de la Mancomunitat en funció liquidadora, fins a la total
adjudicació als municipis interessats.

• Comunicar el present acord a la Mancomunitat de Tramuntana."

El portaveu del grup municipal PP, Sr. Antonio Deudero manifesta que el seu grup e "\ DE PU/a
en desacord absolut amb la proposta de separació de la Mancomunitat rd'è �Tramuntana, atès que creu que el canvi de seu, que sigui itinerant, plantejat als �s -z:
estatuts no pot suposar una circumstància per a que l'ajuntament de Puigpu nt �

<:
�
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quedi dillat de la Mancomunitat. També és significatiu que els quatre municipis que
decideixin sortir de la Mancomunitat no estiguin governats pel PP. Creu que aquesta
decisió dilla a Puigpunyent de l'entorn i deixa de banda una eina prou important per
l' Ajuntament i creu que la decisió va en contra dels interessos dels ciutadans.

El portaveu del grup PSOE, Sr. Toni Marí diu que tot això ve provocat per un canvi
proposat pel PP. Lo que ama a Puigpunyent és la distància geogràfica de la seu que és
Sóller i per aquest motiu va en contra dels interessos dels ciutadans, per la proximitat
geogràfica. La operativitat probablement sigui millor i més efectiva amb un grup reduït
i de similars característiques a Puigpunyent. No enten la modificació dels Estatuts quan
el PP ja tenia majoria absoluta dins la Mancomunitat.

El Batie diu que s'ha polititzat la Mancomunitat des del moment en que els membres
del PP decideixen triar sense consensuar la proposta de modiflcoció d'Estatuts. La
paraula itinerant respecte a la seu de la Mancomunitat no és certa ja que la
capitalitat se tria cada quatre anys pel Ple de la Mancomunitat, lo que no vol dir que
es vagi rotant. Avui en dia la Mancomunitat no és efectiva, és inoperant atès que
només te dos o tres ser:veis mancomunat. Dels fut\ltladors, tres municipis són els que ara
decideixen separar-se per tal d'optlmltzór recursos i mancomunar serveis de forma
efectiva. Ja s'està tent feina per crear comissierïs per estudiar maneres de
mancomunar serveis i establir necessitats comunes. No es tracta d'una sortida sense

pensar, ha estat medi ada i sempre mirant pels interessos dels ciutadans que es veuran

beneficiats.

3r.- MOCIONS:

EN RELACiÓ A LA

"El Grup Independents de Pl:JigpunyeQ!t
consideració del PLE la següe�

MOCiÓ:

sotmet a la

Instar a la modificació de la política educativa del Govern Balear

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

La gestió de la Conselleria d' Educació del Govern de les Illes Balears repercuteix molt
negativament al procés educatiu dels nins i les famílies de Palma. Amb només 10
mesos de gestió del Conseller Bosch, s'han produït retallades diverses que afecten de
forma important a la funció igualitària de coneixements i recursos socials.

Les retallades han afectat de la següent manera:

AL PROFESSORAT
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- Supressió de places de plantilla, s'amortitzen les places de jubilació.
- Menys auxiliars tècnics educatius respecte al curs passat. Aquest professional
depenia de les necessitats de l'alumnat de necessitats educatives especials.

- Anunci per part del conseller d'un augment de les ràtios per aula.

ALS PROGRAMES

- S'ha suprimit l'Aula d'Acollida de suport lingüístic i el programa d'immersió de Suport
a Llengua.

- Els programes PROA/PRA per combatre el fracàs escolar.

A LES PARTIDES ECONÒMIQUES

- Ha baixat l'assignació per despeses de funcionament dels centres escolars. A més, la
Conselleria d' Educació ofega als centres escolars ja que no paga des de l' octubre
de12011.

SERVEIS

nins/es.

;¡
Aquestes mesures afectaran a l'economia familiar i a la conciliació de la vida laboral i
familiar, creiem que en aquests moments disminuir la inversió en l'educació pública és
una aposta poc intel.ligent i d'alt cost social, ja que entenem que les inversions en
matèria educativa són bàsiques i fonamentals en una societat desenvolupada i
moderna. És sens dubte una passa enrere que afecta a tothom i que marcaran

greument el futur de les noves generacions."

La regidora Maria LLuïssa Pla diu que allà on diu nins i nines de Palma ha de dir Illes
Balears. �=:::::::::-......

En el debat posterior, el portaveu del grup municipal PP, Sr. Antonio Deudero
per aquest any 2012, la CAlB per fer el pressupost havia de fer front a

acumulat de 4.480.000€ i s'han hagut de prendre mesures dràstiques p
garantir l'educació pública. No és cert que s'ha suprimit places en plantilla,
que s'ha amortitzat places en jubilació per un criteri d'estalvi i la pujada de r

aula, concretament a l'escola de Puigpunyent hi havia 180 alumnes i 20 professo
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els auxiliars d'ajuda als infants, la qual cosa fa que hi hagi 9 professors per alumne, la
qual cosa no es pot sostenir. Si s'han augmentat els ratios per aula ha estat per donar
garanties per poder donar una educació pública. Pel que fa a l'aula d'acollida, és un

programa per escoles amb un alt nivell d'immigrants i es fa en horari no docent i ho
decideix cada alumne. És un programa que ve finançat des del Ministeri d'Educació i
com que no hi ha pressupost aprovat, s'ha quedat en suspens aquest programa fins
que no se sàpiga si se rebran els doblers de l'Estat.

Pel que fa a la davallada de partides de despeses de serveis escolars, ha estat per tot
així i per això, encara que l'educació és un servei essencial, s'han optimitzat els
recursos.

Tampoc és cert que des del mes d'octubre no es paga ja que s'han anat fent uns

pagaments mensuals de 1 .000€ per cada un dels centres escolars" perquè puguin fer
front a despeses de funcionament. Es prioritzen els pagament però està previst que es

liquidarà tot el pendent en relació als alumnes acollits al programa de llibres. També hi
ha serveis de menjador que no s'han pagat però se liquidaran.

El portaveu del PP diu que surt més econòmic per les arques els centres concertats.

El Batie diu que s'està parlant de Puigpunyent però a partir de sisè els alumnes de
Puigpunyent se'n van a altres centres i se'ls ha de defensar. Estam en un mment difícil
econòmicament però el PP prioritza en detriment de l'educació pública, atès que
pujar les taxes universitàries és una pretensió que només puguin estar formats qui
tenguin un poder adquisitiu alt. Creu que el PP no creu amb l'educació pública.

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 6 vots a favor (3 Independents i
3 vots en contra (PP).

4t.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:
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26 DE MARÇ
11 116 D'ABRIL

Pel que fa als acords de la Junta de Govern, queden pendents de donar compte per
la propera sessió que es celebri.

DECRETS DE BAlLlA DES DE 133/2012 FINS 164/2012

pel que fa als decrets 133-1 64/2012 no tenen res a dir.

Si be, el portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero vol fer uns aclariments respecte a

decrets anteriors.

6è.- PRECS I PREGUNTES.

EIBatle,�Gab�erra Martorell

ACTA PLE ORDINARI 24/4/2012 72



0481501 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I NOU DE MAIG DE DOS MIL DOTZE.

Núm. de la Sessió: 9/2012
Dia: 29 de maig de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 23 hores i 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La secretària interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1r.- ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 28 DE FEBRER, 30 DE
MARÇ, 24 D'ABRIL 115 DE MAIG DE 2012.

2n.- CONSTITUCiÓ DEL GRUP DE CAMINS PER A LA COL i.ABORACIÓ EN EL MANTENIMENT
I GESTiÓ DELS CAMINS DE PUIGPUNYENT I GALILEA.

.

3r.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR EN RELACiÓ 'A LARESCISIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE LES MÀQUINES COMPOSTADORES.

2.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE LA DECISiÓ DEL GOVERN DE
LES ILLES BALEARS DE REDUIR ELS HORARIS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA.

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE LA DECISiÓ DEL GOVERN DE
LES ILLES BALEARS DE TANCAR L'HOSPITAL GENERAL I L'HOSPITAL JOAN MARCH

4t.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

20 i 27 DE FEBRER
12,19126 DE MARÇ
11, 16, I 23 D'ABRIL
16121 DE MAIG

DECRETS DE BATLIA DES DE 165/2012 FINS 248/2012.
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Sè.- TORN D'URGÈNCIA

6è.- PRECS I PREGUNTES.

6.1.- PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ A LA COMPRA D'UNA
BANDERA DE CATALUNYA.

7è.- DONAR COMPTE DE LA SITUACiÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ

1 r.- ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 28 DE FEBRER, 30 DE
MARÇ, 24 D'ABRIL 115 DE MAIG DE 2012.

El Sr. Batie dona compte de les actes en esborrany de les sessions celebrades en dates
30 de març i 24 d'abril i els membres presents àcorden per unanimitat la seva

aprovació, si be, amb les següents precisions:

respeete a l'aeta de dia 30 de març, el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero
diu que en relació a la moció sobre la renúncia a les dietes va fer les següents
puntualitzacions: es important saber l'estalvi real si es renunciés per part de tots
els regidors a rebre dietes, l'opció de la renuncia d'un regidor del PP no és
significativa econòmicament i és una moció discriminatòria cap un regidor
respecte als altres.

Pel que fa a l'acta de dia 28 de febrer i 15 de maig, es deixen sobre la mesa per una

propera sessió atès que no s'han rebut en temps per part dels regidors.

2n.- CONSTITUCiÓ DEL GRUP DE CAMINS PER A LA COL i.ABORACIÓ EN EL MANTENIMENT
I GESTiÓ DELS CAMINS DE PUIGPUNYENT I GALILEA.

La regidora Sra. Marissa Pla procedeix a la leetura de la proposta:

"CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE CAMINS, PER A LA COL -LABORACIÓ EN EL MANTENIMENT I
GESTiÓ DELS CAMINS DE PUIGPUNYENT

La xarxa de camins del municipi forma part del patrimoni de tots els ciutadans/es i
constitueix un element transcendental per a la conservació de l'accés als espais
naturals i a les finques agrícoles i ramaderes. També han estat, són i han de continuar
sent uns camins d'unió i comunicació amb els municipis que ens envolten: Palma,
Calvià, Estellencs, Banyalbufar i Esporles.

A l'Ordenança Municipal reguladora de l'ús i conservació de camins rurals,
l'article 45 de la Constitució, on diu que els ciutadans tenen el dret de gau
medi ambient adequat al desenvolupament de la persona, així com el d
conservar-lo. Així, els poders públics vetllaran per la utilització racional de
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recursos naturals, amb la finalitzat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i
restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col ·Iectiva. Així
mateix, els poders públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del
patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles i dels béns que l'integren,
independentment del seu règim jurídic i la seva titularitat.

L'ordenança Municipal, en els articles 5 i 6, contempla la possibilitat de constituir
associacions d'usuaris o grups de voluntaris per col·laborar en la gestió i manteniment
de camins.

És dins aquest mandat constitucional, marc legal i arrel de les trobades i reunions que
s'han organitzat des de la Regidoria de Patrimoni, on s'ha convidat a tots els
ciutadans/es interessats en aquest tema, que ha sorgit un grup compromès de
voluntaris, amb interès per dur a terme aquesta tasca. Així doncs, es proposa la
creació d'un GRUP DE CAMINS. Aquest grup és un grup obert a aquelles persones que
en un futur vulguin incorporar-se.

Per la qual cosa, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar la creació d'un grup de voluntaris per tal del col·laborar en el
manteniment i gestió dels camins de Puigpunyent i que pugui formar part qualsevol
persona interessada.

En el debat posterior hi ha les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que el seu grup pensa que la feina és bona,
si bé, consideren que s'hauria de contemplar la possibilitat de redactar una Estatuts
per poder aconseguir un CIF i poder ser beneficiari de subvencions i garantir les
actuacions i el funcionament del grup.

La regidora Sra. Marissa Pla diu que en les trobades es va valorar la possibilitat de
formar una Associació però es va decidir no fer-ho, de moment. Es fa el que preveu
l'ordenança.

El Sr. Batie diu que es tracta d'aprovar la constitució d'un grup de voluntaris.

El portaveu del PSOE diu que es fa en el sentit de desenvolupar l'ordenança i no se

pretén formar una associació.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

3r.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR EN RELACiÓ A LA
RESCISIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE LES MÀQUINES COMPOSTADORES.

ACTA PLE ORDINARI29/5/2012 75

Paper transcripció acords i resolucions



0481504 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

segueixen pagant ja que el contracte és pel lloguer. S'hauria d'especificar més el
contingut de la moció.

El portaveu del PP contesta que el fet de que les maquines no s'utilitzen és un fet
constatable i també es va respondre a una pregunta que se va fer al Ple. El tractament
del compost també s'ha confirmat. El que volem saber és si hi ha novetats respecte al
darrer Ple, si hi ha qualque decisió presa.

El Batie diu que atès que hi ha una moció i preguntes que van sobre el mateix tema, se

podrien debatir totes juntes.

Per la qual cosa, el regidor, Sr. Jose Frias procedeix a la lectura de les preguntes:
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GRUPMUNICIPAL PUIGPUNYENTI GALILEA

A L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

JOSE FRIAS CANO, regidor del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Puigpunyent

en virtud de l'article 97 del Reglament d'entidats Locals, DEMAN:

Antecedents» Amb data30 d'Agost de 2.011 vaig demanar una còpia del contracte que l'Ajuntament

____

va subscriure amb l'empresa GUIMASA BALEAR S.L. amb la finalitatat de llogar quatre màquin� __

compostadores amb câmara de maduració i una linia d'alimentació i trituradora. Aquesta còpia fou lliurada

posteriorment.

Que es fa necesari aclarir un punts concrets del cumpliment del contracte, i per això faig aquestes

preguntes:

1.- Si d'acord amb el que s'especifica a la clausula m, paragraf 2, on diu que la formació del

personal, manteniment i reparacions estarà inclosa en la quota mensual, si s'esta respectant aquesta obligació

contractual.

2.- Si, com s'especifica a l'apartat V, titulat PERIODE DE PROVA, existeixen informes escrits on

figuren els resultats de les proves previstes en els sis primers mesos de funcionament, consistents en:

a) Ana1isi de laboratori independent que demostri el grau de maduració del producte resultant

b) si es compleix amb les especifícacions dels articles 171 i 172 de la llei de contractes de les

administracions pùbliques.
3.- ¿Han estat aturades les màquines compostadores durant periodes de vigencia del contracte? En el

cas de que la resposta a la pregunta fus positiva, quant de temps?
4.- S'ha fet qualque gestió amb la empresa per tal de compensar els incumpliments i reduïr quota de

lloguer de les màquines?
5.- S'ha fet qualque gestió amb la empresa per tal de negociar la rescisió del contracte?

El que deman en Puigpunyent, a 22 de Maig de 2.012

José Frias Cano : LI i1 A

Regidor del Partit Poilul� ;�Ajuntament de Puigpunyent i Galilea

r
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El Batie diu que l'equip de govern està d'acord en que el projecte és econòmicament
important per l' Ajuntament i precisament per aquest motiu no és fàcil prendre segons
quin tipus de decisions. També estam d'acord en que les màquines no han donat el
resultat esperat, si bé, s'ha de dir que l'adjudicació es va aprovar per unanimitat pel
Ple de la Corporació, amb el suport de l' Agenda Local 21 (de 92 persones hi va haver
1 vot en contra). Tots els ciutadans de Puigpunyent varen donar el suport a la proposta
perquè creiem que els resultats serien òptims.

L'equip de govern ha donat ja les passes per trobar una solució adient. Les màquines si
que han estat aturades en determinats períodes i s'han tengut reunions amb l'empresa
i un jurídic extern i. per tant, per prudència i per no interferir amb l'expedient que es

decideixi tramitar votarem en contra, malgrat no es deixa de valorar la idea, que
segons els resultats de la consulta jurídica es pugui prendre.

El portaveu del PP diu que a la vista de les explicacions donades, decideix retirar la
moció a la vista de tenir noves notícies.

2.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE LA DE�ISIÓ DEL GOVERN DE
LES ILLES BALEARS DE REDUIR ELS HORARIS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA.

La regidora del PSOE, Sra. Isabel Martin procedeix a la lectura de la moció:

"Antoni Marí Enseñat, portaveu del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de
Puigpunyent presenta la següent moció:

SOBRE LA DECISiÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DE REDUIR ELS HORARIS
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA.

Exposició de motius:

La Llei General de Sanitat de l'any 1985 va possibilitar el desenvolupament d'atenció
primària de salut, es varen anar creant els centres de salut i les unitats bàsiques de salut
i els equips d'atenció primària, passant d'una atenció ambulatòria a una atenció
integral

El metge de capçalera i infermera, seran els encarregats de vetI/or per la salut de la
població que tenen adscrita al I/arg dels anys, per tant coneixedors de les seves

dolències. A més podran dedicar part del seu temps a desenvolupar activitats
preventives de la malaltia i de promoció de la salut: projectes amb la gent jove als
instituts, als centres de majors, etc.

Per aquestes tasques es necessari un horari ample d'atenció, de manera que les
activitats laborals de la persona no puguin ser una barrera per accedir a la consulta
del seu metge o infermera de capçalera. L'atenció continuada es reserva per ate��=�
els casos d'urgència. �� p... M p./I¡1'

� Ò
Ara, el Govern de les Illes Balears presenta el PLA PER A L'EQUILIBRI ECONÒ J'(L DE Lps'1'f: t<'>
ILLES BALEARS Mesures d'estalvi 2012 i una de les mesures es variar els horari d'ot ��
primària de salut, eliminant les consultes de tarda existents a l'actualitat i c &en
la majoria d'atenció el matí, reservant els horabaixes i vespre a atenció c

�.
u c}"(urgent). �S

<""1 \.�
-

LN.? I�
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Aquesta mesura representa una perduda d'accessibilitat i longitudinalitat en l'atenció,
precisament dos dels valors més importants d'atenció primària de Salut. La
conseqüència serà que moltes persones que no poden deixar la seva activitat laboral
en horari de matí, no puguin accedir a les consultes del seu metge a infermera, amb el
que només podran ser atesos a urgències. A més de la perduda en el seguiment de
les seves dolències, aquesta mesura representarà un increment de les urgències tant
en els punts d'atenció continuada com dels propis hospitals, l'abandonament dels
tractaments per no poder renovar les receptes i en definitiva un increment de
despeses.

Per tot l'exposat,

El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent ACORDA:

¡.- Reconsiderar definitivament la decisió d'eliminar la Gerència d'Atenció Primària i
tornar a constituir aquesta institució.

2.- Mantenir els horaris d'atenció primària tal com estan a l'actualitat i en tot cas

ampliar les hores de consulta.

3.- Retirar el PLA PER A L'EQUILIBRI ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS Mesures d'estalvi
20 ¡ 2 tal com està plantejat, obrir un espai de debat amb la societat, grups polítics i
sindicats per tal de consensuar quines mesures es poden prendre per ajudar a

aconseguir els objectius de dèficit."

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero vol fer la següent contra-argumentació. La
reducció de l'horari dels centres és tracta d'una mesura d'estalvi. El 88% de les visites
mèdiques es fa entre les 8 i les 15 hores, la qual cosa no provoca un impacte amb els
usuaris.

El servei és més que suficient per a tendre les sol ·licituds necessàries les mesures

d'estalvi són decisions encertades de la Conselleria de Salut.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que el seu grup te un altre criteri.

La regidora del grup Independents, Sra. Marissa Pla diu que poden entendre que el

govern no amplii horaris per almenys que es mantinguin. Votaran a favor.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 6 vots a favor (3 Independents i 3

PSOE) i 3 en contra.

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE LA DECISiÓ DEL GOVERN DE
LES ILLES BALEARS DE TANCAR L'HOSPITAL GENERAL I L'HOSPITAL JOAN MARCH

LO regidora del PSOE, Sra. Isabel Martin procedeix a la lectura de la moció:

"Antoni Marí Enseñat, portaveu del Grup Municipal Socialista de l'Aju
Puigpunyent presenta la següent moció:
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SOBRE LA DECISiÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DE TANCAR L'HOSPITAL GENERAL I
L'HOSPITAL JOAN MARCH

Exposició de motius:

L'any 2002, coincidint amb l'obertura de l'Hospital Son Llàtzer i la recepció de les
transferències sanitàries, es va iniciar la reconversió dels Hospitals General i Joan March
en centres d'atenció a malalties cròniques, centres soci sanitaris.

L'edifici de l'Hospital General dóna assistència sanitària ininterrompudament des de el
segle XV. L'edifici del Joan March data de principis del segle XX.

Els indicadors de salut de cada vegada ens demostren com es va allargant les

expectatives de vida de les persones, i a conseqüència com van augmentant i
agafant importància les malalties cròniques. Aquelles que ja estan diagnosticades i
que per les seves característiques no precisen d'una gran tecnologia a nivell tècnic,
però en canvi si la necessiten a nivell humà.

'

La totalitat de Comunitats Autònomes de l'estat espanyol està en aquests moments
desenvolupant plans per tractar les malalties cròniques en la que s'inclouen els
recursos hospitalaris.

Els Hospitals General i Joan March són ideals per donar resposta a aquestes necessitats.
Hospitals tranquils, de dimensions adients, personal preparat i amb ganes d'afrontar

aquests nous reptes. Estam parlant entre d'altres de les àrees de rehabilitació, de cures

pal·liatives, de control de malalts crònics, i també d' unitats de suport complementàries
com per exemple les de malalties respiratòries, ictus a desintoxicació alcohòlica per
anomenar alguna d'elles.

D'acord amb un pla prèviament dissenyat i mantingut a les legislatures 1999-2003,
2003-2007 i 2007-2011, els hospitals es varen anar adaptant, es varen anar fent les
reformes necessàries (la darrera fa just un any), el personal es va anar formant i

especialitzant de cada vegada més i així s'ha donat aquest servei tan necessari aillarg
de tots aquests anys, un servei d'alta qualitat per aquestes etapes de la vida, que
sempre ha estat molt ben valorat pels usuaris i per la societat mallorquina. Prova d'això
son els diferents reconeixements que han tingut els hospitals i inclòs el premi Ramon Llull
que varen obtenir les unitats de cures pal·liatives l'any 2007.
Ara, en una decisió sense precedents, el Govern de les Illes Balears ha decidit el seu

tancament. I el que és més greu, ha decidit aquest tancament sense cap pla
alternatiu, perquè, els hospitals de S Joan de Deu i Creu Roja ja estan prou saturats, i
Son Dureta, per poder donar aquests serveis amb unes mínimes garanties, precisaria
una ample reforma en profunditat valorada en mes de vuit milions d'euros, que a dia
d'avui ni tan sols està projectada.
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També rebran les conseqüències els treballadors d'aquests hospitals, formats per donar
resposta a les necessitats dels pacients que de sobte es trobaran sense feina,
precisament en un moment en que els poders públics haurien de fer el màxim possible
per ajudar a la recuperació econòmica.

Finalment no s'entén com es pot decidir tancar unes instal'lacions que estan totalment
renovades, modernes i confortables i en les que s'han invertit importants quantitats de
diners aillarg de tots aquests darrers anys.
Per tot l'exposat,

El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent ACORDA:

1.- Reconsiderar la decisió de tancar els Hospitals General i Joan March.

2.- Obrir un espai de diàleg amb la societat, professionals, sindicats i grups polítics per
tal d'analitzar la opció més eficient per donar I'atenèió a les malalties cròniques i soci
sanitària en general i que permeti mantenir els serveis que tan bon resultats han
obtingut aillarg de tots aquest anys".

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que s'estan prenent decisions sense pla
alternatiu. S'està intentant fer tota l'activitat sacio-sanitària en un espai únic, sense

llevar cap programa. Es mantenen els llits i es du a terme una planificació que
augmenti l'eficiència i la sostenibilitat del sistema.

El preu deillit era de 450€/dia i ara de 375€/dia i es pretén que passi a 225€/dia.

A la Creu Roja el preu per llit és de 120€/dia i a l'Hospital St. Joan de Déu de 160€/dia.

La regidora del grup Independents, Sra. Marissa Pla demana si se sap quins plans hi ha
pels dos edificis que es desallotgen.

El Sr. Antonio Deudero contesta que l'Hospital General tornarà al Consell de Mallorca i

l'Hospital Joan March se li donarà un ús sanitari per tal de que no torni a la família
March.

El Sr. Batie diu que donaran suport a la proposta perquè el tancament suposa que hi
hagi molts de perjudicats que sempre són els més desfavorits i desprotegits.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 6 vots a favor (3 Independents i 3
PSOE) i 3 en contra.

4t.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

20 i 27 DE FEBRER

12,19126 DE MARÇ
11,16,123 D'ABRIL
16121 DE MAIG

ACTA PLE ORDINARI29/5/2012

Paper transcripció acords i resolucions



0481510 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

DECRETS DE BATLIA DES DE 165/2012 FINS 248/2012.

En relació a aquest punt de l' ordre del dia i atès que abans hi ha hagut el ple
d'aprovació del Pressupost i la documentació és molt voluminosa, es podran fer els
aclariment i control en la propera sessió que es celebri. Tots els grups polítics hi estan
d'acord.

5è.- TORN D'URGÈNCIA

5è.1.- APROVACiÓ INICIAL DEL REGLAMNET REGULADOR DEL PRÉSTEC DE MATERIAL DE
L'ÀREA DE SERVEIS SOCIALS.

El Batie exposa que la urgència ve donada per la possibilitat de poder aplicar-ho el
més abans possible atès que hi ha persones necessitades hi no hi ha cap regulació al
respecte.

Els membres presents acorden per unanimitat la referida urgència;

La regidora del PSOE, Sra. Isabel Martin procedeix a la lectura de la proposta de
Reglament:

"Reglament Regulador de Prestec d'Ajudes Tecniques per Part de I'Area de Serveis
Socials

l.-Definició

El servei de préstec d'ajudes tecniques es un servei municipal de caire universalista
adreçat a persones que necessitin disposar d'ajudes tecniques que facilitin l'autonomia
i/o cura de les persones dependents

Aquest servei sorgeix com a conseqüencia de l'envelliment de la població a la
voluntat d'atendre a les persones en dependencia al seu domicili.

2. Beneficiaris

Podran ser beneficiaries del servei totes aquelles persones empadronades al municipi
de Puigpunyent que per qualsevol motiu es trobin en una situació de manca

d'autonomia personal.

3.0bjectius del servei

L'objectiu del present servei es facilitar l'ús de material ortopedic que l'Ajuntament de
Puigpunyent té a l'abast del ciutada amb la finalitat de facilitar la seva vida quotidiana
i la dels seus cuidadors.

El material ortopedic adscrit al servei sera el que figura a l'annex
reglament.
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4.Requisits
Els requisits per a poder accedir al present servei seran:

- Empadronament al municipi de Puigpunyent.
- Complimentar, signar i registrar el full de sol-licitud, que figura a I' annex II del present
reglament

- L'abonament de la quantitat de 50 euros en concepte de depósit per a l'ús de
material, cedit per I' Ajuntament.

- Una vegada es procedeixi a retornar el material lliurat l'Ajuntament pro- cedira a la
devolució del corresponent dipósit. A aquest efecte se signarà un acord de cessió per
part del sollicitont i pel representant de l'Ajuntament i que figura a l'annex III del
present reglament.

5.Tramitació, avaluació i seguiment

Les sol-licituds de prestació del servei es registraran a l'oficina municipal, procedint
l'Area de Serveis socials a gestionar el préstec de material i a fer el seguiment del bon
ús del mateix.

A l'efecte l'Area de Serveis socials obrira un llibre registre al qual figuraran les dades
personals dels sollicitants, el materiailliurat, el dipósit efectuat i una vegada retornat el
material es consignara la data de devolució del mateix i la data de l'ordre de
devolució del dipósit remesa a la Tresoreria municipal.

El tractament automatitzat de les dades que constin en el registre esmentat requerira
el consentiment de les persones interessades, i en tot cas, les actuacions municipals
respectaran estrictament les disposicions de la Llei Organica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caracter personal.

6.Entrada en vigor

El present reglament entrara en vigor un vegada publicat el seu text integre al Butlleti
Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini establert a l'article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del regim local, i romandra en vigor en

tant no s'aprovi la seva modificació o derogació.

Així mateix, es procedeix a la lectura de l'inventari de béns objecte del préstec, que
són els segúents:

dos llits hospitalaris
dos taburets
un acadira de dutxa
tres caminadors
tres cadires de rodes
sis butaques de descans.

Una vegada llegida la proposta de Reglament, el Sr. Batie proposa
Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicalment l'esmentat Reglament i publicar-ho per un t
mes al BOIB per tal de que qualsevol persona interessada pugui formular al Ie
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Sotmesa la proposta de Reglament a votació s'aprova per unanimitat dels membres
presents.

5è.2 MOCiÓ QUE PRESENTA EL PP RELATIVA AL REBUIG EXPLíCIT DELS ACTES VIOLENTS I
AGRESSIONS CONTRA EL PRESIDENT DEL GOVERN BALEAR, CONTRA EL CONSELLER
D'EDUCACIÓ I L'ENTRADA VIOLENTA AL SEU DESPATX, CO';URA LES AGRESSIONS CAP ELS
COSSO DE SEGURETAT DE L'ESTAT I CONTRA ELS ACTES VIOLENTS I AGRESSIONS CONTRA
ELS MEMBRES DELS MITJANS DE COMUNICACiÓ.

El portaveu del PP explica que la urgència ve donada arrels del fets recents que s'han
produït.

Els membres presents acorden per unanimitat la referida urgència.

El portaveu del grup PP, Sr. Antonio Deudero procedeix a la lectura de la moció.

El Batie diu que qualsevol tipus de violència és condemnatÒria però seria millor
consensuar una moció conjunta amb aportacions dels 3 grups municipals. Seria una
mostra de democràcia.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que com a partit polític estan en contra de
qualsevol tipus de violència i que el partits polítics ha de ser portadors i defensors de la
pau social. Estam en contra de qualsevol tipus de violència, s'hauria d'arribar a una
solució consensuada.

El portaveu del PP diu que el contingut de la proposta que presenten és concret i dona
resposta a fets concrets contra el President del Govern de les Illes Balears, el Conseller
d'Educació i membres de les forces de seguretat. No hi ha res en el contingut de la
moció que vagi en contra dels partits polítics amb representació en aquest Ple.
S' admeten propostes de consens. Són atacs de forces minoritàries que no representen
cap grup amb representació municipal.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que no estam d'acord
amb determinats conceptes de la moció com per exemple "grups radicals". Són actes
individuals i comportaments puntuals que s'han de condemnar.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que s'ha d'anar a l'essència de la moció que és
la de condemnar actes vandàlics.

El portaveu del PP diu que esta disposat a retirar de la moció per tal d' arribar a un
consens els termes "grups radicals", "minoria violenta" i "aplica el compliment del seu

programa electoral" i afegir la condemna a l'acte de crema delllaç per la llengua de
l'ajuntament.

El portaveu del PSOE diu que votaran a favor si se fa una moció conjunta i n

fets concrets.

El portaveu del PP diu que és referent a unes persones amb repre
institucional i es condemnen fets concrets perquè s'han de condemnar.
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La regidora del PP, Sra. Maria Teresa Pons diu que és trist que no se voti a favor i se
condemni perquè són actes concrets que cada pic s'estan fent més grossos. Està clar
que prevail un criteri polític. No se pot llevar importància a aquests fets respecte de
persones concretes amb representació institucional i que són molt greus.

El Batie diu que se pot mirar de consensuar-ne una i parlar-ne a un altre Ple.

El portaveu del PP diu que s'ha de fer de forma immediata i per actes concrets. S'ha
fet l'esforç de fer modificacions a la proposta per arribar a un consens i aprovar-la per
unanimitat.

La portaveu dels Independents diu que s'ha de mirar amb tranquil Mat i mirar d'arribar
a un consens.

El Batie diu que li sap greu rebutjar-la en aquest moment perquè crec que hi ha
voluntat i intenció de consensuar-la però s'ha d'estudiar amb més deteniment.

La portaveu dels Independents diu que se pot crear un grup per fer feina i arribar a un

consens perquè hi ha diferents connotacions que es veuen de diferent manera. Amb
els termes que s' exposen a la moció es votarà en contra però es proposa la creació
d'un grup de feina per arribar a un consens i condemnar qualsevol tipus de violència.

El portaveu del PSOE s'adhereix a la proposta de la portaveu dels Independents.

Sotmesa la moció a votació amb les modificacions proposades és rebutjada per 6 vots
en contra (3 Independents i 3 PSOE) i 3 a favor.

6.1.- PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ A lA COMPRA D'UNA
BANDERA DE CATALUNYA.

El regidor Sr. José Frias procedeix a la lectura de la següent pregunta:
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GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
PUIGPUNYENT Y GALILIEA

AL AYUNTAMIENTO DE PUIGPUNYENT

ANTONIO DEUDERO MAYANS, Concejal electo y Portavoz del Grupo Municipal del Partido

Popular en PUIGPUNYENT, según tengo debidamente acreditado, ante el ante el Ayuntamiento

comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que al amparo del artículo 97 del Reglamento de las Entidades Locales interesa al derecho

del grupo municipal del Partido Popular presentar la siguiente PREGUNTA:

¿Ha comprado el Ayuntamiento de Puigpunyent un rollo de bandera de la comunidad

autónoma de Catalunya?

De ser cierto: ¿ Cuántos metros ha comprado el Ayuntamiento?

¿Cuánto han costado esos metros de bandera autonómica de Cataluña a

las arcas Municipales?

Lo que pido en Puigpunyent, a 21 de mayo de 2.012.

ANTONIO DEUDERO MAYANS

Concejal electo y Portavoz del Grupo Municipal del PP en Puigpunyent y Galilea

El Sr. Batie respon que I' Ajuntament no ha comprat cap rollo de bandera de
Catalunya, però pensa que se pot referir als llaços per la llengua. Si és referent a la t.....t-;;;=::;::N::::r�de bandera quatrebarrada s'han comprat 20 metres i han costat 54,20€, atès é'- s

-

b�
per adherir-se a la campanya sobre l'atac i discriminació de la llengua, igual Itres -ò

campanyes que l'Ajuntament estigui a favor com la pancarta que l'Ajunt C.

comprar per I' Associació contra el Càncer i que va costar 158,78€. És una c

on l'Ajuntament donava suport, igual que la campanya enllaçats per la IIengu
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7è.- DONAR COMPTE DE LA SITUACiÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell procedeix a la lectura de
l'informe de situació econòmica actual de l'Ajuntament:

"INFORME DE LA SITUACiÓ ECONÒMICA A 29 DE MAIG DE 2012

1. DEUTE DE L'AJUNTAMENT

1.1. ENDEUTAMENT:
El capital pendent a data d'avui és de 1.218.773,81 €, corresponents a préstecs
sol·licitats per finançar diverses inversions realitzades entre els anys 2000 i 2010, excepte
56.878,26 corresponents a fons de l'Institut de Crèdit Oficial per finançar despesa
corrent formalitzat en el mes de novembre de 2011.

AI capital pendent abans esmentat, s'hi ha d'afegir 1.043.892,74 € corresponents al
préstec signat en el marc del RD 4/2012 per fer front al pagament de factures
pendents a proveïdors fins 31 de desembre de 2011 .

1.2. PAGAMENTS PENDENTS A PROVEïDORS:
L'import actual pendent de pagament a proveïdors és de 206.031,07 €. D'aquest total,
22.812,98 € corresponen a les quotes pendents amb SGAE, situació que més endavant
es detalla.
Cal tenir en compte que el Consell de Mallorca ha aprovat un pla especial d' ajudes
per sufragar despeses corrents dels ajuntaments de Mallorca de població inferior a
55.000 habitants. D'aquest pla, es destinen a l'ajuntament de Puigpunyent 73.470 €
que serviran per fer front a part del deute amb proveïdors abans esmentat.

1.3. ALTRES DESPESES PENDENTS:
Queden pendents de pagament a data d'avui compromisos adquirits dins de
l'exercici de 2011 (Consorci d'aigües, Fons Mallorquí de Solidaritat, Mancomunitat de
Tramuntana, Projecte Home i activitats complementàries de I'escola)i que suposen un
total de 38.196,57 €

1.4. SITUACIONS ESPECIALS:

1.4.1. COMASA: l'empresa COMASA, adjudicatària de les obres de canalització
d'aigües netes i sanejament al nucli urbà de Galilea va interposar el novembre de 2009
recurs contenciós-administratiu contra l'ajuntament de Puigpunyent en reclamació de
quantitats pendents relacionades amb I' esmentada obra i que ascendien a 611.898,54
€ a més dels interessos de demora corresponents que ascendien en la data
d'interposició de la demanda a 280.277,68 €. -

N'rL'ajuntament va contestar a la demanda en data 08 de setembre de 2010, o
•.�t�e -

b-0'i al ieqont la no execució d'obres certificades i la facturació de trebo �ue n�� -ó

corresponia assumir a l'ajuntament. Així mateix, en la contestació es fa r �rènci¿ án�"-.,
una penalització per demora en l'execució a favor de l'ajuntament. � l-...",-'j"· � '"o
A rel de l'entrada en vigor del RD 4/2012 i després de diferents con �s • "f e:
l'empresa i l'advocat de l'ajuntament, s'acorda incloure dintre del pla de p me

r'\,¡-<
'_"r¡S - 1�?
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la quantitat de 426.872,81 € corresponent a obra executada, quedant pendent i per
tant continuant amb el procediment judicial per import de 161.906,21 €.

Aquesta quantitat que es reconeix, suposa una part molt important dins l'endeutament
de l' ajuntament atès que s' ha inclòs en el préstec previst en el RD 4/2012 de
1.043.892,74 € També és important esmentar que aquest deute condicionarà l'activitat
de l'ajuntament durant els propers 10 anys, tenint en compte que aquesta obra ja
estava totalment finançada pel Consell de Mallorca, contribucions especials i un

préstec sol·licitat en el seu dia per l'ajuntament.

104.2. PRÉSTEC FOMIT: l'ajuntament de Puigpunyent va sol-liciter finançament amb
càrrec al Fons Financer de l'Estat per a la Modernització de les Infraestructures
Turístiques (FOMIT) en el 2006 per dur a terme dues actuacions: l. adequació i
embelliment àrea natural entrada a Puigpunyent (156.047,32 €) i 2. Soterrament

cablejat a Galilea (39.353,77 €).
D'aquests projectes es va justificar la totalitat del soterrament de cablejat a Galilea, si
bé pel que fa al projecte d'Adequació i embelliment de l'àrea natural. només es van

poder justificar 66.190,52 €. Per aquest motiu, la quantia del préstec FOMIT no

justificada, és de 89.819,29 €. En data 06 de febrer de 2012, lo Secretaria d' Estat de
Turisme ha acordat expedient de revocació parcial de la concessió del préstec per la

quantia no justificada i el seu reintegrament mitjançant la seva amortització

anticipada incloent l'interès legal de 23.776,87 €.
Això fa que s'hagi d'amortitzar durant aquest any 2012 una part molt important d'un
préstec que inicialment s'havia de retornar en 15 anys.

104.3. SGAE: l'ajuntament té un deute reconegut amb SGAE des de 2002 fins a

l'actualitat d'un total de 22.812,98 €. Després de converses, s'ha arribat a l'acord de fer
efectiu el deute entre 2012 i 2013.

10404. OBRES PLAÇA AJUNTAMENT: les obres estaven subvencionades en un 90% pel
Govern de les Illes Balears, establint-se com a condició per poder cobrar la subvenció

que l'ajuntament hagués pagat la totalitat de les factures a l'empresa adjudicatària.
L'ajuntament va complir les seves obligacions pagant la totalitat de l'import del
contracte amb un gran esforç per aconseguir els recursos econòmics suficients per fer
hi front. Aquests recursos s'aconseguiren mitjançant la signatura d'una pòliça de crèdit
(actualment coberta) i dos contractes de confirming amb venciments els mesos de

juny i juliol.
Per part de là Comunitat Autònoma, no s'ha fet efectiu el pagament de la quantitat
pendent (482.832,43 €), i segons converses amb la Direcció General d'Arquitectura i

Habitatge, no es faran efectius en la totalitat durant el 2012, ja que hi ha una part no

pressupostada.

2. INGRESSOS PENDENTS

Subvencions pendents de cobrar del Consell de Mallorca: 227.647,24 €

Subvencions pendents de cobrar de la Comunitat: 821.094,95 €, dels quals, 482.8
€ corresponen a les obres de la Plaça de l' Ajuntament. ;;

Puigpunyent, 29 de maig de 2012."
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Finalment, el regidor Sr. Toni Marí vol mostrar l'agraïment perquè la fira va sortir molt bé i
vol agrair la participació de tots aquells que ho varen fer possible com Vallpuig, les
Associacions que han intervingut, col·laboradors i personal de l'ajuntament.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22: 15
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi el Secretari Interventor en

funcions de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

nterventora,
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ACTA DE lA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I NOU DE MAIG DE DOS Mil
DOTZE.

Núm. de la Sessió: 8/2012
Dia: 29 de maig de 2012.
Hora: 20 hores a 20 hores i 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La secretària interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

lr.- APROVACiÓ DEL PRESSUPOST I DE lA PLANTillA DE PERSONAL PER A l'EXERCICI2012.

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ

lr.- APROVACiÓ DEL PRESSUPOST I DE lA PLANTillA DE PERSONAL PER A l'EXERCICI2012.

El Sr. Batie comença explicant que el Pressupost per a l'exercici 2012 s'ha presentat
tard per poder fer un Pressupost adaptat al Pla d'Ajust presentat al Ministeri i per poder
fer un Pressupost real, tant pel que fa a les despeses com pel que fa als ingressos, la
qual cosa ha provocat una gran tasca per a la seva elaboració. El fet que més
diferencial en relació als Pressuposts d'exercicis anteriors és que s'ha tengut en compte
alhora de pressupostar els ingressos, els efectivament recaptats durant els darrers
exercicis i no els padrons de cada un dels impostos i taxes municipals, la qual cosa fa
que sigui un Pressupost realista.

La portaveu del grup Independents i regidora d'Hisenda, Sra. Margalida Morell
comença dient que és el Pressupost que s'ha pogut fer, atès que no s'ha tengut molt
de marge alhora de pressupostar les despeses arrel del Pla d'Ajust. Tampoc s'han
pogut pressupostar despeses d'inversió i no hi ha hagut ingressos per subvencions.
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càrrec al FOMIT, amb els interessos corresponents, així com els interessos del préstec
corresponent al Reial decret 4/2012.

Entre d'altres modificacions, s'han codificat novament una sèrie de despeses per
ajustar-les a l'Ordre mitjançant la qual s'estableix l'estructura pressupostària de les
entitats locals.

Així mateix, amb el Pressupost es presenta la Plantilla de Personal, les Bases d'Execució i
el Pla d'Inversions.

Una vegada s'ha donat compte del Pressupost, Bases d'Execució i Plantilla de Personal

per a l'exercici 2012, així com de la documentació que l'acompanya, així com els
informes d'intervenció, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent
ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost de I' Ajuntament de Puigpunyent per a

l'exercici 2012, juntament amb les Bases d'Execució, amb el següent resum per
capítols:

DESPESES

Capítol 1.- Despeses de personal 644.138,06
Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 858.266,61
Capítol 3.- Despeses financeres 139.212,67
Capítol 4.- Transferències corrents 141.650,16
Capítol 6.- Inversions reals 15.574,94
Capítol 7.- Transferències de capital 26.187,49
Capítol 9.- Passius financers 197.665,59
TOTAL 2.022.695,52

INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes 846.216,96
Capítol 2.- Impostos indirectes 23.482,21
Capítol 3.- Taxes i altres lnqressos 427.534,57
Capítol 4.- Transferències Corrents 725.460,78
Capítol 5.- lnqressos patrimonials 0,00
Capítol 7.- Transferències de capital 1,00
TOTAL 2.022.695,52

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
feina reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
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PLANTILLA DE PERSONAL

CATEGORIA LLOCS GRUP VACANTS
A.- PERSONAL FUNCIONARI

1 . Habilitació de caràcter estatal
1.1 Secretaria intervenció 1 Al 1

2. Escala Administració qeneral
2.1 Subescala administrativa 1 Cl O
2.2 Subescala auxiliar 1 C2 1
2.3 Auxiliar i notificador 1 C2 1

3. Escala Administració especial
3.1 Subescala tècnica

3.1.1 Arcuitecte tècnic 1 A2 1
3.2 Subescala serveis especials

3.2.1 Auxiliar policia local 2 C2 O
3.2.2 Auxiliar policia local turístic 1 C2 1

B.- PERSONAL LABORAL LLOCS VACANTS

1.1 Auxiliar atenció al públic 1 1
1 .2 Auxiliar Administratiu 3 2
1 .3 Oficial I manteniment 1 O
1.4 Oficial II manteniment 1 1
1.5 Peó manteniment 1 1
1 .6 Peó recollida residus 3 2
1 .7 Operari servei cloue , 1 O
1.8 Treballadors familiars 2 O
1.9 Encarreqat biblioteca 1 1
1.10 Agent d'ocupació i 1 O
desenvolupament local
1 .1 1 Operari serveis subalterns 1 1
1.12 serveis dinamització sociocultural 1 1

TERCER.- Exposar al públic el Pressupost per a l'exercici 2012, les Bases d'Execució i la
Plantilla de Personal aprovats durant un termini de 15 dies, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauló d'anuncis d'aquest Ajuntament, als
efectes de que qualsevol persona pugui formular les reclamacions que estimi
oportunes. En el supòsit de que no es presentin reclamacions, elevar a definitius
aquests Acords.

QUART.- Remetre còpia a l'administració de l'Estat així com a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears

en el debat posterior hi ha les següents intervencions:

Seguidament el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero comença la seva i
dient que, deixant de banda que el Pressupost ha d'estar enllestit a I'octubr
anterior, vol donar l'agraïment per la voluntat de consens per part de I
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govern. No s'ha tengut cap tipus d'inquietud per tal d'arribar a un consens entre totes
les forces polítiques de la Corporació. El consens ha estat nul.

Així mateix, s'ha convocat un ple extraordinari per aprovar el Pressupost (el més
important de l'any) el mateix dia que el Ple ordinari i mitja hora abans, la qual cosa

provoca que no es pugui fer un debat extens del Pressupost.

Seguidament diu que és positiu:

1.- el fet de que el Pressupost s'hagi fet segons els ingressos reals (per primera vegada
es te en compte aquest fet i és important). Si be, creu que la informació no és
completa ja que hi ha una comparativa amb el Pressupost de 2011, però no dels
ingressos recaptats no de les despeses realitzades en el 2011.

2.- el fet de que per primera vegada es tengui un pla de viabilitat aprovat per poder
fer front a pagaments de proveïdors. Ha aflorat un deute d'un milió d'euros respecte a
un pressupost de 2 milions.

Finalment diu que s'abstindran de votar malgrat estigui lligat amb el Pla d' Ajust.

De l'anàlisi dels ingressos fa les següents precisions:

- sorprèn que la memòria estableixi com a fet excepcional el criteri del ingressos
realment recaptats quan sempre hauria d'haver estat així.

- en relació a la pujada de IBI urbana i rústica, perquè es manté el coeficient i es

preveu un augment de I'll % en la recaptació.

- en relació a la taxa d'expedició de documents, s'ha tengut en compte els ingressos
realment recaptats?

- en relació a la pujada de les plusvàlues, no es tenen en compte bonificacions?

- és una bona noticia el Conveni de colloborocíó per les despeses de Son Bru.

- és una bona notícia que la subvenció del conveni In-nova terra estigui a Tresoreria.

- en relació al Pla d' Obres i Serveis 2012 es preveu que no hi hagi partida per aquest
concepte, hi ha qualque novetat en aquest punt?

De l'anàlisi de les despeses es fan les següent puntualitzacions:

- s'ha de fer una nova despesa per subsanar les deficiències de les NNSS.
que se va fer no va servir perquè es poguessin aprovar les NNSS i ara s'haur
nova despesa.
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- a la partida de tècnic eficient residus de 2011 s'ha pogut comprovar que no era una

despesa necessària ja que s'ha eliminat.

- pel que fa a la partida destinada a la SGAE, no es te informació sobre les
negociacions.

- s'ha d'elogiar la aixada en la partida de les festes.

Per tot això, i com a resum:

- sorprèn la pujada dels ingressos de les plusvàlues.

- sorprèn la baixada de I'IAE, suposem que és per l'ingrés real o per una previsió de
baixada de l'activitat econòmica.

- sorprèn la baixada dels ingressos per la taxa de recollida i tractament de residus,
potser vengui donat per un menor ingrés recaptat o per altres circumstàncies.

- sorprèn i no s'entén la previsió de pujada d'ingressos per taxa de llicències
urbanístiques.

- no s'entén la pujada dels ingressos per la taxa d'expedició de documents.

- no s'entén la baixada dels ingressos per multes.

- sorprèn preveure amb 1 € el POS quan te poca viabilitat

- pel que fa a les despeses, augmenta el deute públic, les retribucions de policia local,
carburants, comunicacions telefòniques, primes d'assegurances.

- es toma a fer una despesa per les NNSS

- disminueix la despesa en servei neteja vies públiques, material ordinari.

- sorprèn la partida d'eliminació i tractament de residus si s'està pensant en rescindir el
contracte de lloguer de les compostadores.

- benestar animal (passa de 1.000€ a 3.500€?)

- es vol impulsar l'activitat de participació ciutadana i disminueix la despesa d' Agenda
Local21 ?-

- dins promoció social baixa la despesa un 50% per projecte home, és una decepció.

- la baixada de la despesa pel servei d'escoleta municipal
conseqüència del resultat de les negociacions-

- augmenta la partida de manteniment i conservació piscina.

- la partida de retribucions alts càrrecs no se comparteix la conclusió de la
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11.000€.

- les dietes de càrrecs electes disminueix i se vol fer constar la predisposició del PP de
que tots els càrrecs electes renunciïn a rebre dietes.

- augmenta la despesa en jurídics i contenciosos.

Finalment, en relació a la Plantilla de Personal falta la partida desglossada de la
valoració dels llocs de feina, malgrat sigui molt important.

El Sr. Batie, abans de contestar les qüestions vol fer constar que sorprèn que el regidor
Sr. Antonio Deudero doni lliçons de consens quan el PP no ha donat aquesta actitud
en totes les actuacions fetes fins ara.

El portaveu del grup PSOE diu que s'ha fet el Pressupost que s'ha pogut i s'ha intentat
no tocar partides relacionades amb educació, sanitat i serveis socials, fent un

sobreesforç amb les altres partides.

Segueix dient que està en desacord amb l'afirmació del PP de que el pla de viabilitat
és la solució. És molt trist que aquest Ajuntament hagi pagat als seus proveïdors i no

hagi rebut els doblers compromesos del Consell i del Govern. Hagués estat millor rebre
aquestes quantitats i no haver de pagar el 5% als bancs.

Se manté la partida de Son Bru perquè l'Ajuntament fa d'aval de la CAlB ja que paga
abans de rebre la subvenció.

En relació al camp de gespa també mos agradaria tenir més informació ja que no s'ha
dit res per part del Consell.

Seguir mantenint una ajuda pel projecte home és una bona noticia amb una situació
de retallades.

Desapareix la subvenció a l'església perquè mai s'ha fet efectiva.

S'ha hagut de fer malabars. I el Pla d'ajust no és una bona noticia. La bona notici seria
que el Consell i el Govern paguin el deute amb l'Ajuntament.

La regidora d'Hisenda, Sra. Margalida Morell diu que tot està ben explicat a la
memòria, si bé, s'ofereix a donar les explicacions necessàries i resoldre els aclariments.

El portaveu del PP diu que s'han de fer les reflexions atès que les persones que estan
aquí no han llegit la memòria.

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per 6 vots a favor (3 del grup
Independents i 3 del PSOE) i 3 abstencions del grup PP.
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I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22: 15
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi el Secretari Interventor en
funcions de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

ACTA PLE EXTRAORDINARI29/5/2012 96

Paper transcripció acords i resolucions



0481525 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA DE lA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA VINT I SIS DE JUNY DE DOS Mil DOTZE.

Núm. de la Sessió: 10/2012
Dia: 26 de juny de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria L1uïssa Pla lsern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La secretària interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1r.- ACTES EN ESBORRANY DE lES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 28 DE FEBRER i 29 DE
MAIG (SESSIÓ ORDINÀRIA I SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA)
2n.- MODIFICACiÓ DEL REPRESENTANT DE l'AJUNTAMENT Al FONS MALLORQuí DE
SOLIDARITAT.

3r.- RECTIFICACiÓ D'ERRORS REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACiÓ LlNGuíSTICA

4t.- CONTROL DE l'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE lA JUNTA DE GOVERN lOCAL DE DATES:

28 DE MAIG
4,11 118 DE JUNY

DECRETS DE BATLIA DES DE 249/2012 FINS 291/2012.

5è.- TORN D'URGÈNCIA

6è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ

1r.- ACTES EN ESBORRANY DE lES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 28 DE FEB
MAIG (SESSIÓ ORDINÀRIA I SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA) ::;;

'"'"
<:El sr. Batie dona compte de l'acta en esborrany de la sessió celebrada en <uta ';;febrer i s'aprova per unanimitat dels membres presents. �

<�"
, '18Pel que fa a les actes de dia 29 de maig es deixen per una propera sessió.
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2n.- MODifiCACiÓ DEL REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT AL fONS MALLORQuí DE
SOLIDARITAT.

El Batie procedeix a la lectura de la proposta d' Acord:

"En data 28 de juny de 2011, el Ple de la Corporació va adoptar l'acord d'anomenar
representant de I' Ajuntament de Puigpunyent al Fons Mallorquí de Solidaritat a la
regidora Sra. Caterina Verger Andreu.

En data 31 de gener de 2012, el Ple de la Corporació va acceptar la renúncia com a

regidora de I' Ajuntament de Puigpunyent de la Sra. Caterina Verger Andreu.

Atès que, com a conseqüència de l'esmentada renúncia es fa necessari el
nomenament d'un nou representant de l'Ajuntament al Fons Mallorquí de Solidaritat,

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Anomenar representant de l'ajuntament de Puigpunyent al Fons Mallorquí de
Solidaritat a la regidora Sra. Isabel Martin Roman.

SEGON.- Comunicar el present Acord al Fons Mallorquí de Solidaritat pel seu
coneixement i efectes oportuns."

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres presents.

3r.- RECTifiCACiÓ D'ERRORS REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACiÓ LlNGuíSTICA

El Batie procedeix a la lectura de la proposta d' Acord:

"En data 26 de març de 2007, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Reglament
municipal de normalització lingüística, que va ser publicat al BOIB núm. 88, de 14 de
juny de 2007.

En data 13 d'agost de 2007, la Direcció General de Política Lingüística del Govern de
les Illes Balears, va remetre un escrit adreçat a l'Ajuntament segons el qual, ens
comunicava que una vegada revisat l'esmentat Reglament, es va comprovar que feia
referència a l'Estatut d'Autonomia anterior a la reforma efectuada per la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, que va entrar en vigor el dia 2 de març de 2007. Per la qual
cosa, tenint en compte que el Ple de l' Ajuntament va aprovar aquest Reglament quan
ja havia entrat en vigor el text del nou Estatut, ens requerien a revisar el text del
Reglament.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres presents.

4t.- CONTROL DE l'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE lA JUNTA DE GOVERN lOCAL DE DATES:

28 DE MAIG

4,11 118 DE JUNY

DECRETS DE BATLIA DES DE 249/2012 FINS 291/2012.

En relació al control a l'equip de govern, el portaveu del pp diu que no tenen res a dir
en relació al decrets i Acords de Junta de Govern anteriors.

Si be, se'ls podria fer arribar els decrets núm. 273, 274, 278 i 279.

En quan als Decrets objecte de control vol demanar els següents aclariments:

Decret 267.- quin concepte és la factura de GRAM? La regidora Sra. Margalida Morell
respon que és relativa al tècnic d'assessorament de residus.
La despesa de Distribuciones Luque és gran, no s'han fet passes per treure a

contractació? El Batie diu que s'està fent feina en aquest sentit.

Decret 275.- la factura de Distribuïdora Rotger és per la compra de llibres, perquè? El
Batie respon que és per la parada per vendre llibres.

Decret 276.- les feines del pou d'aigua a que es refereixen? Quin és el projecte? El
Batie respon que els tubs del pou del cementiri s'han deteriorat i hi havia
despreniments. Es tracta de condemnar el pou i fer-ne un de nou utilitzant la mateixa
vena.

Decret 277.- Llicència activitat La Caixa, sorprèn que se doni ara. El Batie diu que s'ha
allargat la tramitació per temes de presentació de documentació i se dona ara

perquè està correcta.

Decret 283.- La factura de Institut Biotecnològic, quins són els resultats dels anàlisis? La
regidora Margalida Morell diu que són tots correctes.

Decret 284.- les factures de la radio de gener a juny, no havia acabat la radio? El

regidor Toni Marí diu que és un taller gestionat per la residència de gent gran dins
l'àmbit del conveni amb la conselleria.

La factura de Comercial Faixina de material elèctric, on s'ha fet aquesta despesa. El
regidor Toni Marí diu que se mirarà la factura i se contestarà. .;,.,;.;== .......

5è.- TORN D'URGÈNCIA

5è.l MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE EN RELACiÓ A lA RE
DEL DEUTE PENDENT DE lA CAlB I CONSELL INSULAR.
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El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí explica que la urgència ve donada pel fet de que la
Tresoreria de I' Ajuntament es troba en una situació delicada pel deute del Govern i del
Consell.

Sotmesa la urgència a votació és aprovada per 6 vots a favor (3 Independents i 3
PSOE) i 3 en contra del PP.

El portaveu del PSOE procedeix a la lectura de la moció.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Oeudero diu que votaran en contra pel fet de que el PP
a nivell estatal, autonòmic i de Consell de Mallorca han fet un esforç enorme per fer
front a la situació econòmica deixada de l'activitat i gestió política dels darrers anys.
No hi ha justificació de la urgència atès que es podria presentar a un altre ple ordinari.

El portaveu del PSOE diu que el PP segueix una ideologia política i creu que el PP de
Puigpunyent hauria de defensar els interessos del poble i dels proveïdors de
I' Ajuntament.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que si bé es cert que
s'ha fet un pla de viabilitat per pagar proveïdors fins a desembre de 2011, però ja
s'estan creant problemes de pagament en el 2012 i és una roda. La urgència ve

donada pel fet de que ja ens trobam ofegats.

El regidor del PP, Sr. José Frias diu que en els darrers 10 anys l'endeutament ha estat
enorme i hi ha hagut capital que no s'ha anat tornant. El problema és una acumulació
de deute dels darrers anys. Un exemple clar és el tema de les obres de Galilea.

El portaveu del PP diu que el requeriment ho pot fer directament el Batie i no és
necessari dur-lo a ple.

El Batie diu que quan es reclama el deute, no es reclama al PP sinó a la CAlB i al
Consell, sigui governat pel partit que sigui. Esteim cansats de demanar que se faci un

pla de pagaments sense aconseguir-ho. El pla de pagaments a proveïdors de 2011 és
amb un interès de 6% que si ens haguessin pagat el que ens duen les administracions
públiques no s'hi hauria de fer front.

Un exemple important és el de la subvenció de la plaça de l'ajuntament ja que es
varen fer esforços per poder pagar en termini i no tenim previsió de cobrament per
part del Govern, només se sap que dins el2012 no se cobrarà tot.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per 6 vots a favor (3 Independents i 3 PSOE) i
3 en contra del PP.

5è.2 MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ A L'ADJUDIC
BAR DE FESTES DE ST. JOAN ?¢"

:::;
�

El regidor del PP, Sr. José Frias explica que la urgència ve determi &da
esdeveniments de la festa de Sant Joan 2012.

Els membres presents acorden per unanimitat la referida urgència.
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El regidor de PP, Sr. José Frias procedeix a la lectura de la moció.

El Batie i la regidora Sra. Margalida Morell expliquen que es te una idea molt
equivocada. No hi ha hagut cap adjudicació del bar ja que s'ha duit per persones
voluntàries i els doblers han reverit en la festa. Des del Patronat de Cultura es

promouen les festes amb l'objectiu de que siguin lo més sostenibles possible. Gràcies a

la colloboroció de les persones voluntàries que han fet molta feina s'han aconseguit
unes festes bones i amb un pressupost molt baix. S'han fet reunions per organitzar les
festes i qualsevol persona hagués pogut participar.

El regidor, Sr. José Frias diu que s'hauria d'haver donat participació a altres col Iectlus
ja que hi havia un col �ectiu que abans duia el bar i se li hauria d'haver explicat que no

se gestionaria per ells enguany. S'hauria d'enviar un missatge clar de la nova forma de
gestió.

La regidora del grup Independents diu que la idea és que les festes siguin
autosuficients.

Després el debat, la proposta de moció queda contestada amb les intervencions dels
membres de l'equip de govern i el PP decideix retirar la moció i demanar disculpes
quedant assabentat del tema.

El Batie,
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA CINC DE JULIOL DE DOS MIL
DOTZE.

Núm. de la Sessió: 11/2012
Dia: 5 de juliol de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 00 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isem
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1 r) RATIFICACiÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSiÓ

2n) ACCEPTACiÓ DE L'HERÈNCIA DEL SR. FELICIANO FUSTER JAUME.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

lr) RATIFICACiÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSiÓ.

El Batie justifica la urgència de la sessió atès que la setmana que ve hi ha una reunió
amb el Notari i l'Ajuntament ha d'aportar certificació de l'Acord del Ple sobre
l'acceptació de l'herència del Sr. Feliciano Fuster Jaume.

Sotmesa la urgència a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

2n) ACCEPTACiÓ DE L'HERÈNCIA DEL SR. FELICIANO FUSTER JAUME.

El Batie explica que fa un mes I' Ajuntament va rebre una cridada d'un Notari que ens

comunicava que l'Ajuntament de Puigpunyent era beneficiari, entre d'altres, de
l'herència del Sr. Feliciano Fuster Jaume. Arrel de la cridada ens varem reunir a la
notaria tots els beneficiaris i el Notari va explicar que el Sr. Feliciano Fuster, abans de
morir, va redactar un testament hològraf i deixava a I' Ajuntament de Puigpunyent la
finca de Galilea denominada Son Falcó. Entre els beneficiaris de l'herència hi ha
també altres administracions públiques com l'Ajuntament de Palma, Ajuntament de
Santa Margalida, Ajuntament de Calvià, i altres institucions privades i particulars.

Si bé, tal i com va explicar el Notari, a part de les propietats que el Sr. Felici �TeP�
Àha deixat a cada un dels hereus, també hi ha deutes que s'han de fer front er la �� C;

cosa seria convenient procedir a la venda dels immobles que el Sr. Feli iòno tyJ'<!tq, Ó
deixat per front als deutes i que tots els hereus afegissin la quantitat qu �Itari 'l�. �
cobrir el deute i que, segons l'estudi fet pels administradors del Sr. Feli t5no <:
ascendiria a la quantitat, més o menys de 25.000€ per beneficiari.

\

�¢)'\J�
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Atès que per poder vendre les propietats esmentades és necessari que els hereus

acceptin l'herència, el Notari i els administradors han comunicat a I' Ajuntament la

urgència i importància de dur a terme I' acceptació o repudi de I' herència per tal
d'accelerar el procés i no ocasionar més despeses innecessàries.

El fet de comptar amb una propietat a Galilea d'una envergadura i reconeixement

per herència és important.

Si be, encara no es tenen les dades concretes de les operacions sobre l'inventari de
béns i drets, per la qual cosa, el càlcul exacte de la quantitat que hauria de satisfer

l'Ajuntament no està del tot clar, si bé, l'Ajuntament disposa d'un informe elaborat pels
administradors que detalla les propietats i els deutes, que està a disposició a la
Secretaria de I' Ajuntament.

Per tot això, i a falta de dades concretes, si bé, vist l'informe del administradors, es

proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent Acord:

PRIMER.- L'ajuntament de Puigpunyent mostra la seva voluntat d'acceptar a benefici
d'inventari l'herència del Sr. Feliciano Fuster Jaume, sempre i quan les dades que
consten a l'informe siguin les definitives. En cas contrari, el Ple es tornarà a reunir i

adoptarà I' Acord oportú.

SEGON.- Fer un agraïment públic al Sr. Feliciano Fuster Jaume, per la seva voluntat cap
al poble de Puigpunyent i perquè ha estat una figura important a Mallorca que ha

apostat per lo públic, cosa que és d'agrair.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres presents.

terventora,
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ACTA DE lA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE lA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA TRENTA UN DE JULIOL DE DOS Mil DOTZE.

Núm. de la Sessió: 12/2012
Dio: 31 de juliol de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
La secretària interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1 r.- ACTES EN ESBORRANY DE lES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 28 DE FEBRER, 29 DE
MAIG (SESSIÓ ORDINÀRIA I SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA), 26 DE JUNY I 5 DE JULIOL
(EXTRAORDINÀRIA)

2n.- APROVACiÓ INICIAL CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS

3r.- MODIFICACiÓ ORDENANÇA FISCAL PRESTACiÓ SERVEI ESCOlETA MUNICIPAL.

4t.- MODIFICACiÓ ORDENANÇA FISCAL EXPEDICiÓ DOCUMENTS MUNICIPALS.

5è.- APROVACiÓ INICIAL ORDENANÇA FISCAL PREU PÚBLIC PRESTACiÓ DE SERVEIS
MUNICIPALS.

6è.- CONTROL DE l'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE lA JUNTA DE GOVERN lOCAL DE DATES:

28 DE MAIG

4,11,18125 DE JUNY
2,12,16123 DE JULIOL

DECRETS DE BATLIA DES DE 24912012 FINS 347/2012.

5è.- TORN D'URGÈNCIA

6è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ

lr.- ACTES EN ESBORRANY DE lES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 28 DE FEBRER, 2 '���!:>'"
MAIG (SESSiÓ ORDINÀRIA I SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA), 26 DE JUNY I 5 DE JULIOL
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(EXTRAORDINÀRIA)

El Batie dona compte de que l'acta de dia 28 de febrer ja es va aprovar a la sessió de
dia 26 de juny de 2012 i que s'ha inclòs a l'ordre del dia per error, per la qual cosa es

retira de l'ordre del dio.

Pel que fa a les restants actes (29/5, 26/6 5/7) es deixa sobre la mesa la seva

aprovació.

2n.- APROVACiÓ INICIAL CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS

El Batie explica que l' Ajuntament de Puigpunyent va aprovar inicialment i
provisionalment a l'any 2008 l'adaptació del Catàleg de Patrimoni al PTIM, si bé, en

data 12 de febrer de 2009, el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de
Mallorca va emetre informe segons el quall'Ajuntament havia d'esmenar una sèrie de
deficiències.

En data 12 de gener de 2012 es va encomanar al Sr. Jaume Luis Solos la subsanació de
deficiències i l'elaboració d'un document apte per a l'aprovació definitiva del
Catàleg de Patrimoni de Puigpunyent.

Una vegada finalitzades les tasques de subsanació de deficiències, es sotmet al Ple de
la Corporació la nova documentació per tal de fer-ne una nova aprovació inicial,
amb un nou tràmit d'al·legacions i remissió a la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i
Esports per a la seva aprovació definitiva.

La documentació presentada està formada per una memòria justificativa, normes de
protecció i conservació, fitxes i plànols dels elements a conservar.

Respecte al document anterior s'ha fet un ajust de la cartografia del planejament a la
cartografia de base MTIB 1: 1.000 (urbà) i 1 :5.000 (rústic) de SITIBSA, adaptació als graus
de protecció del PTIM, adaptació de la fitxa particularitzada de cada element al PTIM,
incorporació de nous elements a protegir, canvis de delimitació i nous béns
ambientals, descatalogació d'elements, introducció de tots els elements immobles
que tenen categoria de BIC i no havien estat inclosos, delimitació del conjunt històric
de Galilea i sistema hidràulic de Son Net.

Aquesta és una proposta que fa l'equip redactor, que es sotmetrà a informació
pública per tal de que qualsevol persona pugui formular al ·Iegacions.

S'ha de deixar clar que el Catàleg no fa disciplina urbanística, sinó que reflecteix els
elements que s'han de catalogar segons l'estat actual.

Es va enviar als membre del consistori dia 20 de juliol un enllaç per poder consultar la
proposta amb antelació.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que una de les inquietuds era q
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sortir un Catàleg de Patrimoni apte per poder donar sortida a les NNSS, atès que per
poder ser aprovades és necessari tenir un Catàleg de patrimoni Històric aprovat.
El grup municipal PP manifesta la seva total oposició al Catàleg ja que creu que hi ha
un criteri tècnic però hi ha moltes circumstàncies en les quals no estan d'acord i són de
gran importància.

Es va posar a l'abast la informació amb antelació però en cap moment es varen
informar de les circumstàncies de descatalogar finques concretes històriques de
Mallorca.

Els criteris de la memòria no s'adapten a les fitxes.

Per fer un poc d'història, el PP va sol·licitar i va tenir accés a l'expedient relatiu a Son
Balaguer i resulta que hi ha un document que diu que "se deberá mantener la
tipología actual del edificio". Si bé, es va produir un demolició total de les edificacions.
I el PP va presentar un recurs de reposició a la llicència. Finalment, la infracció va
acabar amb una multa de 5.800€.

L'ajuntament hauria d'haver actuat i fer tot el possible per protegir aquest element, de
conformitat amb la llei de patrimoni de les administracions públiques. Tots els partits
polítics que es consideren proteccionistes del patrimoni no han fet res per protegir-lo. El
PP no vol ser partícip de lo que s'està fent avui en dia en aquest Ple, de descatalogar
aquest bé tan important per Mallorca.

Així mateix, demana que es retiri de l'ordre del dia fins que es tengui un informe clar de
Patrimoni respecte a la descatalogació de les finques.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que el PP segueix amb la mateixa línea de
proteccionisme i són coherents. El Catàleg es presenta amb un informe tècnic queconsidera que Son Balaguer no te actualment importància patrimonial. Des del
departament d'urbanisme s'estan fent visites a la finca de Son Balaguer i s'està en
continu contacte amb l' Agència de Disciplina Urbanística pel tema de llicències i
possibles infraccion.

El Batie diu que lo que se du avui a aprovació del Ple és el Catàleg de Patrimoni
Històric de Puigpunyent i no se fa disciplina urbanísitca, sinó lo que es detecta és lo que
actualment és objecte de protecció patrimonial. El PP no ha de donar lliçons de
protecció de patrimoni després de les barbàries que ha fet. Així mateix reitera el
seguiment exhaustiu que s'està fent a la finca Son Balaguer i hi ha expedients de
llicències suspesos fins que l' Agència de Disciplina Urbanística no resolgui possibles
il·legalitats a la finca. L'equip de govern no concedirà cap tipus de llicència a Son
Balaguer fins que no subsani les irregularitats.

Finalment, el Batie sotmet a decisió del Ple la proposta d'aprovació inicial del C
de Patrimoni Històric de Puigpunyent. �'?"'

�
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 5 vots a favor (2 Indepe nts

.

3
PSOE) i 1 vot en contra del PP. -<{
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3r.- MODIFICACiÓ ORDENANÇA FISCAL PRESTACiÓ SERVEI ESCOLETA MUNICIPAL.

El Batie explica que la modificació consisteix en un augment de les quotes a satisfer
pels usuaris de I'escoleta municipal, arrel del Pla d'Ajust que ha presentat l'Ajuntament
al Ministeri d'Hisenda. L'equip de govern creu amb els funcionaris públics i volia
gestionar directament el servei, si bé, arrel de les darreres novatets legislatives no es

permet contractar personal per dur a terme aquest servei i s'ha de seguir gestionant el
servei per mitjà d'una empresa externa, malgrat el cost sigui més elevat.

S'han tengut negociacions amb l'empresa per tal de que el cost sigui inferior i poder
ajustar més el dèficit sense haver de pujar més la taxa. Així mateix s'ha negociat que el
preu del menjador sigui més econòmic.

Es varen tenir reunions amb els pares per informar de la situació i han quedat satisfets.
L'ajuntament creu amb l'educació dels lntonts i el futur dels fills i nets dels ciutadans de
Puigpunyent i per tant vol seguir oferint el servei.

La proposta, per tal de reduir el dèficit del servei, és reduir la despesa amb l'empresa i
modificar la quantia de la taxa (article 4) de conformitat amb el que s'indica a

continuació:

"Article 4.- Quantia

QUOTES FIXES ESCOlETA PUIGPUNYENT CURS 2012-2013
Escolaritat + Material

Acollida Escolaritat Escolaritat+tar tarda (9- Matrícul Menjador fungible
(8-9h) (9-13h) da (9-1Sh) 16h) a (dia) *

AULA
2-3 20 145- 152 165- 173 185- 194 60 50
AULA
1-2 20 145-152 165-173 185- 194 60 50
AULA
0-1 20 175- 183 190- 199 210- 220 60 O 30

QUOTES ESPORADIOUES ESCOlETA PUIGPUNYENT CURS 2012-2013

Acollida
(8-9h) Menjador (lSh) menjador (16h)

AULA 11.75- 5,75=6
2-3 3 8.75- 5,75 =3+4,35 +4,35
AULA 11.75- 5,75=
1-2 3 8.75 3 +4,35 6+4,35 _--_o

AULA partir de l'any i {j��l
U

�.�.�("".__ -/:I -

0-1 3 3.00 6.00 mig �
�

tIl."
, "'Ó

;.:¡ e

Material i matrícula: Només es cobra un cop per curs escolar el material �ibl �
Nadons: per tenir dret a reserva de plaça cladrà abonar cada mes la quot �sco itot e/me

�¿£ARS - y.
--
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Sortides: 12:30 a 13:00 hores i de 14:55 a 15:05 hores. A partir de les 15:05 correspondrà
al grup de les 16:00h.
Germans: el segon germà tindrà un descompte de130% en la quota d'escolaritat i
s'aplicarà a la quota més económica.
Quotes: cal abonar 11 quotes de Setembre fins Juliol (ambdós inclosos), encara que
l'infant per Juliol es doni de baixa haurà de pagar tot el mes de Juliol".

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero dona l'enhorabona a l'equip de govern pels
contactes amb l'empresa per tal d'aconseguir una rebaixa en el preu i millorar la
despesa familiar per I'escoleta. L'any passat va ser el primer any que es va gestionar
indirectament i el PP no va intervenir en la decisió, l'equip de govern va fer un estudi i
va creure més convenient la gestió indirecta, és a dir, la proposta va sorgir de l'equip
de govern ara fa 2 anys i la decisió final va ser gestionar-la directament.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que igual que en tots els àmbits de dedicació,
l'objectiu és reduir la despesa però donant els mateixos serveis.

Després del debat, el Batie sotmet a votació del Ple la proposta de modificar l'article 4
de l'ordenança reguladora de la taxa de prestació del servei d'escoleta municipal
vigent, quedant redactat de la seguent manera:

UOTES FIXES ESCOlETA PUIGPUNYENT CURS 2012-2013
Material

Matrícul fungible
a *

173 194 60 50

173 194 60 50

199 220 60 O 30

UES ESCOlETA PUIGPUNYENT CURS 2012-2013

AULA
2-3 20 152
AULA
1-2 20 152
AULA
0-1 20 183

UOTES ESPORADI

AULA
2-3 3 3+435 6 +4 35
AULA
1-2 3 3 +4,35 6+4,35
AULA partir de l' any i

0-1 3 3.00 6.00 mig

Material i matrícula: Només es cobra un cop per curs escolar el material fun
.

Nadons: per tenir dret a reserva de plaça cladrà abonar cada mes la quota

Sortides: 12:30 a 13:00 hores i de 14:55 a 15:05 hores. A partir de les 15:05 corr
al grup de les 16:00h.
Germans: el segon germà tindrà un descompte de130% en la quota d'escola
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s'aplicarà a la quota més económica.
Quotes: cal abonar 11 quotes de Setembre fins Juliol (ambdós inclosos), encara que
l'infant per Juliol es doni de baixa haurà de pagar tot el mes de Juliol".

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents, a

excepció de les valoracions de caire polític amb les que el PP no hi està d'acord.
4t.- MODIFICACiÓ ORDENANÇA FISCAL EXPEDICiÓ DOCUMENTS MUNICIPALS.

El Batie dona compte i lectura de la proposta de modificació de l'ordenança fiscal
d' expedició de documents administratius que diu així:

"T.02 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS.

Article 1.- Fonament legal

De conformitat amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i fent us

de les facultats concedides per l'art.106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora d'hisendes locals.

Article 2.- Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa, l'activitat administrativa desenvolupada
amb motiu de la tramitació, a instància de part, dels documents que
s'expedeixin o entenguin I' Administració o les autoritats municipals.

2. Aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part, qualsevol
documentació administrativa que el particular hagi provocat o redundi en el
seu benefici, malgrat no hagi mediat sot-licitud expressa de l'interessat.

Article 3.- Subjecte passiu

Per les persones naturals o jurídiques que sol·licitin, provoquin o en interès del
qual redundi la tramitació del document o expedient de que es tracti.

Article 4.- Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques o jurídiques a les quals es refereixen l'art.42 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de
interventor o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en

els supòsits i en l'abstenció que assenyala l'art. 43 de la Llei general t ;tàri
::::J

Article 5.- Meritació

1. L'obligació de contribuir naixerà en el moment de presentació de I
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2. En els casos a que es refereix l'art. 2.2 de la present ordenança, l'obligació de
contribuir naixerà quan es produeixi o tinguin lloc les circumstàncies que motivin
l'actuació municipal d'ofici, quan aquesta s'Inlciï sense prèvia sol �icitud de
l'interessat però sigui en benefici seu.

Article,6.- Quota tributària

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà d'acord
amb el quadre de tarifes i segons la naturalesa dels documents o expedients que s'han
de tramitar.

Article 7.- Tarifa

La tarifa a la qual fa referència I' article anterior per a la tramitació completa de
l'expedient s'estructura en els següents conceptes:

CONCEPTE PREU

Certificat adró d' habitants 0,60€

Certificat final d'obra 50,00 €

Certificat d' anti uitat 50,00 €

Cèdula Urbanística urbà 40,00 €

Cèdula Urbanística rústic 60,00 €

Placa llicències d'obra 5,00€

Certificats expedits per secretaria sobre
documents o dades de més de 5 on s

4,00€

10,00€

30,00€Tras òs i renovació de títols funeraris

Co ies de documents munici als 0,60€/foli

Com ulsa de documents 3,00€/foli

Tar eta accés al Parc Verd
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Article 8.- Bonificacions

No es considerarà cap tipus de bonificació de les quotes tributàries
assenyalades en aquesta ordenança.

Article 9.- Normes de gestió

\ Les quotes es satisfaran en el moment de la presentació dels documents que
inicien l'expedient i, en el cas de certificacions, quan es sol·liciti aquesta.

Article 10.- Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la quantificació d'infraccions tributàries, OIXI com de les
sancions de les mateixes que corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposen els
articles 77 i següent de la Llei general tributària.

Disposició derogatòria

La present ordenança deroga l'aprovada definitivament dia 29 de gener de 1998.

Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor i s'aplicarà la partir del dia següent al de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat en l'establert a

l'art. 17.4 del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, i estarà en vigor fins a la
seva modificació o derogació expressa"

El Batie explica que l'ordenança vigent està molt desfasada ja que no es revisa de
l'any 1997 i arrel del Pla d' Ajust es va fer un compromís de revisió de les ordenances
fiscals.

El portaveu del PP, sr. Antonio Deudero diu que no fa falta justificar que la pujada és
perquè l'ordenança és de l'any 1997, tothom coneix la situació econòmica actual i
s'ha d'intentar fer sostenible l'Ajuntament. El motiu principal de la modificació és la
situació econòmica actual i no que l'ordenança sigui de 1997.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que tenim capacitat de triar d'on volem
augmentar i disminuir la despesa i amb l'augment d'aquestes taxes no hi ha cap
greuge social.

El Batie diu que l'argument principal és actualitzar l'ordenança del 97, tant pel que fa
al tipus de documents com a les tarifes, es tracta d'actualitzar despeses i costos en la
prestació dels serveis actuals.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres pres
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5è.- APROVACiÓ INICIAL ORDENANÇA FISCAL PREU PÚBLIC PRESTACiÓ DE SERVEIS
MUNICIPALS.

El Batie dona compte i lectura de la proposta d'ordenança fiscal del preu públic per a
la prestació de serveis municipals, que diu així:

"ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACiÓ DE SERVEIS O
REALITZACiÓ D'ACTIVITATS MUNICIPALS

Article 1. Fonament legal

De conformitat amb el que preveu l'art. 127 en relació a l'art. 41, ambdós del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora d'hisendes locals, s'estableix un preu públic per a la prestació de serveis
o realització d'activitats municipals.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present ordenança les
persones que es beneficiin dels serveis o activitats que determinin la exigència dels
preus públics.

Article 3. Tarifa

Les tarifes a abonar pels particulars seran les següents:

,qgJ_�9�_��__ ��_!��!��_ea�J!_�_L�.!!��_�
,

! CONCEPTE PREU !
�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------�
I Per cada cadira sol íicttodo 0,25 { I
r----------------------------------------------------------------------------------------------------------�

I Per cada taula sol 'licitada 2,00 { I
f-.------------------------------------------------------------------------------�

I Per cada torradora sol-licitodo 4,00 { I�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

l-.��!_E_�����_���_!�iora�_�nt ��_��_dir� 10,00_� !
I Per pèrdua o deteriorament de taula 30,00 { I
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I Per pèrdua o deteriorament de torradora 30,00 { I
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{

I Per cada dia d'excés de prestatge dels béns OAO {/dia IL J

S'haurà de constituir fiança de 30,00 {en concepte de possibles desperfectes, que
serà retornada una vegada acreditada la manca de d'anys.

b) Celebració de matrimoni civil

¡--------------CONCEPTE ---------------"iEiJ----¡
! tL J
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¡AlmaÎa de plens 90,00 €!
¡-,,-i-o-casa de cultura -------------------------------110,00-€-1
¡-Per desplaçament de batle o regidor �
i al lloc de celebració del servei 300,0º_�J
e) Fotocò_2ies i fax

¡-------- ---C-O-N-C-E-PT-E------------PREU ----1: :

!En-¡;ïanc-lnegœDiñ-=A-¡------------------------------------6�-1-6-€--1
iËn-blanc i negre Din-A3 0,20-€1
r-Ën-colOr Din-A4----------------------Ü,20-€--1
t------------------------------------------------------------------------�
i En color Din-A3 OAO € i..._----- --------------�
i Fax 0,10€/pag. i
L j

Article 4. Normes de gestió

a) Lloguer de taules cadires i altres

1 . Els interessats en gaudir dels béns públics municipals esmentats en la present
ordenança hauran de presentar en les oficines municipals la corresponent
sol-licitud on s'expressi el bé públic del qual demanen la utilització, amb indicació
deis dies que es sol liclto.

2. Els béns hauran de ser retirats i entregats per les pròpies persones interessades en

horari d'atenció al públic de I' Ajuntament. Es pot recollir el dia hàbil abans de
l'inici d'ús dels béns i s'haurà de retornar el dia hàbil següent a la seva utilització.

3. Durant les festes, fires locals o altres activitats municipals no es deixaran béns
públics municipals donada la seva necessitat per activitats municipals que s'hi
duen a terme.

Les Associacions locals sense ànim de lucre estaran exemptes del pagament del
present preu públic.

b) Celebració de matrimoni civil

1. L'obligació de pagament neix en el moment de la sol-licitud s'ingressarà en

concepte de dipòsit previ l'import de la taxa.

2. Si amb posterioritat al pagament de la taxa, l'acte de celebració de matrimoni
no s'arribés a celebrar per motius justificats, es retornarà l'import abonat.

3. Els empadronats a Puigpunyent estaran exempts de pagar el preu públic e \'''!\ EN]" _

supòsits de noces en el saló d'actes i a la casa de cultura. Pel que fa al se �f-de ò�
desf?l_aça�ent del batle o regidor al lloc de celebració de les noces, tend una /�S�bonlficoció del 50%. . ...

/
.•..¿?'i../j
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Disposició derogatòria

La present ordenança deroga l'Ordenança per a la prestació de serveis al Saló
d'Actes aprovada en data 31 de desembre de 1992

Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor i s'aplicarà a partir del dia següent al
de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb el que
estableix l'article 17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, i estarà en vigor fins a
la seva derogació o modificació".

El portaveu del PP demana afegir que tant per prestació de serveis de fotocopies i fax
s'inclogui que estaran exempts les associacions o entitats sense ànim de lucre (suprimir
"locals" i aquelles que hagin establert convenis de. col·laboració i els partits polítics
amb representació municipal.

Pel que fa als partits polítics amb representació municipal, el Batie respon que per
temes de desenvolupament de tasques de govern ja tenen dret a fer fotocopies sense

cap cost.

El Batie sotmet al Ple la proposta d'aprovació inicial de l'ordenança amb la
modificació introduïda pel PP, en relació a afegir que tant per prestació de serveis de
fotocopies i fax s'inclogui que estaran exempts les associacions o entitats sense ànim
de lucre (suprimir "locals" i aquelles que hagin establert convenis de col·laboració

.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

6è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

28 DE MAIG

4,ll,18125DEJUNY
2,12,16123 DE JULIOL

DECRETS DE BAlLlA DES DE 249/2012 FINS 347/2012.

Es deixa sobre la mesa el present assumpte per falta de documentació.

El portaveu del PP explica que complica molt la tasca de control no enviar amb
suficient antelació la documentació.

6è.- PRECS I PREGUNTES.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero vol deixar constància arrel de l'a
inicial del Catàleg de Patrimoni, la llei autonòmica i estatal preveuen la reco
dels béns catalogats i li sap greu que l'equip de govern no tengui en ca

reconstrucció.
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El Batie diu que lo que se sotmet avui a aprovació del Ple és el Catàleg de Patrimoni
Històric.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22:30
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi el Secretari Interventor en
funcions de la Corporació Municipal. la qual cosa certifico.
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA QUATRE DE SETEMBRE DE DOS MIL
DOTZE.

Núm. de la Sessió: 13/2012
Dia: 4 de setembre de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 20 hores i 45 minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1r.- RATIFICACiÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSiÓ

2n.- RATIFICACiÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCI
D'AIGÜES DE PUIGPUNYENT EN DATA 28 DE JUNY DE 2012 I INTEGRACiÓ EN EL NOU
CONSORCI D'AIGÜES DE LES ILLES BALEARS.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1r.- RATIFICACiÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSiÓ.

El Sr. Batie explica que la urgència ve donada perquè s'han de publicar els acords al
BOIB abans de dia 18 de setembre i els certificats que va prendre la Junta Redora
s'han rebut fa uns dies.

Sotmesa la urgència a votació és aprovada per unanimitat.

2n.- RATIFICACiÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCI
D'AIGÜES DE PUIGPUNYENT EN DATA 28 DE JUNY DE 2012 I INTEGRACiÓ EN EL NOU
CONSORCI D'AIGÜES DE LES ILLES BALEARS.

El Sr. Batie dona compte i lecture de la proposta que diu així:

"Atès que en data 28 de juny de 2012, la Junta Rectora va acordar, en se "1"convocada i celebrada a l'efecte, la dissolució del Consorci d' Aigües de Puigpu ��
per fusió en el nou Consorci d' Aigües de les Illes Balears creat per Consell de
de dia 15 de juny de 2012, entre d'altres Acords.
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proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER .- Ratificar els acords de dissolució del Consorci d'aigües de Puigpunyent per
fusió en el Consorci d'Aigües de les Illes Balears, adoptats en data 28 de Juny de 2012
per la Junta Rectora del Consorci d'aigües de Puigpunyent, als efectes del que
preveu l'article 17.4 dels Estatuts del Consorci d'aigües de Puigpunyent, que en

concret foren els següents:

"Primer: Acordar la dissolució del Consorci d'aigües de Puigpunyent per fusió en el
Consorci d' Aigües de les Illes balears, creat per acord del Consell de Govern en sessió
de dia 15 de juny del 2012 (BOIB de 18 de Juny de 2012), sense perjudici de la
ratificació per part de les entitats consorciades, d'acord amb el que preveu l'article
17.4 dels Estatuts del consorci d'aigües de Puigpunyent.

Segon: Acordar que tots els bens, drets i obligacions del Consorci d'aigües de
Puigpunyent s'integren en el nou Consorci d' Aigües de les Illes Balears, a la data de la
ratificació de la dissolució del Consorci d'aigües de Puigpunyent per part del Consell
de Govern de les Illes Balears.

Tercer: Els comptes anuals del Consorci d'aigües de Puigpunyent, a data 30 de
setembre de 2012, una vegada formulats pel President del Consorci, auditats i aprovats
per la Junta Rectora del Consorci d'aigües de Puigpunyent, seran els comptes
d'integració en el Consorci d'Aigües de les Illes Balears.

Quart: Facultar al Director executiu de l' Agència Balear de l' Aigua i de la qualitat
ambiental, vocal del Consorci, a dur a terme tots els tràmits necessaris tendents a la
dissolució i efectiva liquidació del Consorci d'aigües de Puigpunyent.

Cinquè: Notificar aquests acords als interessats, i en especial a l' Ajuntament de
Puigpunyent, a la Conselleria de Medi Ambient, als efectes de la seva ratificació,
d'acord amb el que preveu l'article 17.4 dels Estatuts del consorci d'aigües de
Puigpunyent.

Sisè: Ordenar la publicació d'aquests acords al Butlletí Oficial de les Illes Balears."

SEGON.- Integrar-se en el Consorci d' Aigües de les Illes Balears, creat per acord del
Consell de Govern de dia 15 de juny de 2012 ( BOIB de 18/06/12), en els termes prevists
en els seus Estatuts.

TERCER.- Notificar aquests acords a la Conselleria d' Agricultura, Medi Ambient i Territori.
QUART.- Ordenar la publicació d'aquests acords al Butlletí Oficial de les Illes balears."

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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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 SETEMBRE DE DOS Mil DOTZE.

Núm. de la Sessió: 14/2012
Dio: 25 de setembre de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 23 hores i 00 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martín Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La secretària interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1 r.- ACTES EN ESBORRANY DE lES SESSIONS ANTERIORS

2n.- ACORD DE NO DISPONIBILITAT DELS FONS DESTINATS A PAGA EXTRA DE NADAL.

3r.- MOCIONS

3.1) MOCiÓ PRESENTADA PER l'EQUIP DE GOVERN PER TAL DE MOSTRAR EL SEU SUPORT Al
CLAUSTRE I A TOTA lA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CP PUIG DE NA FÀTIMA.

3.2) MOCiÓ PRESENTADA PER l'EQUIP DE GOVERN DE REBUIG A lA IMPORTACiÓ DE FEMS
PER A lA SEVA INCINERACiÓ.

3.3) MOCiÓ PRESENTADA PEL PARTIT SOCIALISTA RELATIVA A lA UNIVERSALITAT DEl'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.

3.4) MOCiÓ DEL PARTIT POPULAR DE REPULSA VIOLÈNCIA CONTRA ELS BAllES.

3.5) MOCiÓ DEL PARTIT POPULAR DE RENUNCIA A lA PAGA EXTRA DE DESEMBRE.

4t.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE lA JUNTA DE GOVERN lOCAL

DECRETS DE BAlLlA DES DE 292/2012 FINS 428/2012.

5è.- TORN D'URGÈNCIA

6è.- PRECS I PREGUNTES.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ

1 r.- ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS ANTERIORS

El Sr. Batie dona compte de les actes en esborrany de les sessions celebrades en dates
29 de maig (ordinària i extraordinària relativa a l'aprovació del Pressupost i plantilla de

personal per a l'exercici 20012) i 4 de setembre de 2012 i són aprovades per unanimitat
dels membres presents.

Si be, el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero vol fer un aclariment respecte de l'acta
de la sessió celebrada en data 29 de maig (ordinària) ja que en el punt on el portaveu
del PSOE Sr. Toni Marí parla de que no se paguen dietes dels càrrecs electes com a

conseqüència de la situació econòmica, el portaveu del PP va afegir que, si be no se

paguen, si que es devenguen.

Pel que fa a l'acta de la sessió de data 4 de setembre no hi ha resa dir.

2n.- ACORD DE NO DISPONIBILITAT DELS FONS DESTINATS A PAGA EXTRA DE NADAL.

El Sr. Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

En data 14 de juliol de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret-llei

20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i el foment
de la competitivitat, que estableix, en el seu article 2.1 que:

" En el año 2012 el personal
del sector público definido en el artículo 22.Uno de la Ley 2/2012 de 29 de junio, de

Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que
corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión
tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento
específico o pagas adicionales a dicho mes." (l'article 22.Un de la Llei 2/2012 inclou a

les Corporacions Locals dins l'àmbit del sector públic).

Així mateix, l'apartat 4 del mateix article estableix: "Las cantidades derivadas de la

supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento
específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este
artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de

pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la

contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el

alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos".

II'apartat 6 del mateix article diu: "Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de

aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa,
excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salari>!::::=:::::=� ......

mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30
diciembre." (segons l'article 1 de la norma esmentada el SMI queda fitxat en �8€
diaris o 641 AO€ mensuals). i!

Z
Finalment, l'apartat 7 estableix que "El presente artículo tiene carácter
dictándose al amparo de lo dispuesto en los artículos 14.1.13 i 156.1 de la Consti
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També cal recordar l'article 22 de la Llei 22/2012, de Pressuposts Generals de l'Estat per
a l'any 2012, que estableix, en el seu apartat 2: "En el año 2012, las retribuciones del
personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de

personal como a la antigüedad del mismo."

L'aplicació del que disposen les Normes abans esmentades, obliga a les Entitats Locals
a complir les següents obligacions, tal i com disposa la Nota Informativa emesa pel
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques relativa a l'aplicació per les Entitats
Locals del que disposen els articles 2 del Reial decret-llei 20/2012, de mesures per
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei
2/2012, de Pressuposts Generals de l' Estat pel present exercici:

a) Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de
complement de destí o equivalents, corresponents al mes de desembre.

b) Reducció de les retribucions anuals previstes, en l'import corresponent a les
esmentades pagues.

c) Que els imports de les retribucions a rebre pel personal en el present any, no

superin, en cap cas, i en termes d'homogeneïtat, els abonats en l'any 2011,
minorats en la quantia de les pagues a suprimir.

De conformitat amb la interpretació que fa el Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques -en la Nota Informativa abans esmentada- de l'apartat 4 de l'article 2 del
Reial decret-llei 20/2012 estableix l'obligació de:

a) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per l'abonament de les
esmentades pagues.

b) Afectar aquests crèdits a la finalitat que en el propi article es cita (aportacions
a plans de Pensions o similars), sense que puguin destinar-se a cap altre
objecte, ni en el present exercici, ni en exercicis futurs.

Per tal de declarar com a no disponibles aquests crèdits, la immobilització i destí dels
quals ha establert la Llei, les Entitats Locals haurien de dictar, per l'import corresponent,
Acord de no disponibilitat, de conformitat amb el que disposa l'article 33 de Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual:

" 1.- La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la
totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo
como no susceptible de utilización.

2.- La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con

cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos
ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio
siguiente.

3.- Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así
reposición, al pleno de la entidad."

Per la qual cosa, i vist els antecedents, així com l'informe de la Secretària- Int
de data 19 de setembre de 2012, es proposa al Ple de la Corporació que
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següent ACORD:

PRIMER.- Declarar no disponibles els crèdits del Pressupost de despeses per a l'exercici
2012 relatius a les pagues extres del mes de desembre de 2012 corresponents a

personal funcionari i laboral d'aquets Ajuntament en la quantia total de 22.520,70
euros, corresponents a les següents aplicacions pressupostàries, de conformitat amb
l'informe emès per la Secretària Interventora en data 19 de setembre de 2012, en el
qual s'estableixen les quanties unitàries corresponents a cada treballador.

APLICACiÓ IMPORT
PRESSU POSTÀRIA
920-12000 5.297,74
155-13000 4.470,41
223-13000 2.169,52
161-13000 932,37
920-13000 3.792,72
162-13000 1.362,29
332-13000 543,04
430-13000 1.388,11
132-12000 2.564,50

TOTAL 22.520,70

El Batie manifesta que malgrat el desacord de l'equip de govern amb l'eliminació de
les pagues extres, s'aplicarà la llei i quedaran congelades les quanties corresponents
per tal de que puguin, en el seu dia, repercutir en cada un dels treballadors afectats.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que ens veiem obligats a aplicar-ho però creiem
que hi ha altres mesures.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres presents.

3r.- MOCIONS

3.1) MOCiÓ PRESENTADA PER L'EQUIP DE GOVERN PER TAL DE MOSTRAR EL SEU SUPORT AL
CLAUSTRE I A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CP PUIG DE NA FÀTIMA.

La regidora d'Educació, Sra. Marissa Pla procedeix a la lectura de la moció:

"L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Puigpunyent format pel Grup Independent de

Puigpunyent i el Partit Socialista Obrer Espanyol, presenta al proper Plenari la
proposició d'acord per tal de mostrar el seu suport al claustre i a tota la comunitat
educativa del CP Puig de na Fàtima.

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

Des de l'acusació del senyor Deudero, en un Ple de l'Ajuntament, en la
que a l'escola Puig de na Fàtima es castigava als nins/es per parlar en c

hagut diferents articles publicats a un mitjà de comunicació, acusant a
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mestres de la nostra escola de castigar als nins/es per parlar en castellà a l'hora del
pati.
Hi ha hagut també, una denúncia feta a la Conselleria d'Educació per part del Sr.

Antonio Deudero (portaveu del partit PP de Puigpunyent)que fa referència, segons ell,
a la prohibició i suposades sancions per part dels mestres, als nins/es per parlar en
castellà al pati del CP Puig de na Fàtima, també es denúncia una suposada obligació
per part dels mestres a que els alumnes comprin les camisetes de la campanya de
"l'Embut", així com una acusació d'adoctrinament polític per la difusió d'un escrit on
els mestres explicaven els seus motius a l'hora de fer una jornada de vaga.

PROPOSTA D'ACORD

Des de l'Ajuntament es proposa acordar

1. Mostrar el nostre suport al claustre de ptoîessotstes del CP Puig de na Fàtima
2. Traslladar a la Conselleria d'Educació el nostre suport com a Ajuntament a la

tasca educativa que es realitza a l'escola. Aquest suport el fem des del
coneixement de la realitat social, lingüística i a tofs els nivells, ja que
l'Ajuntament participa als Consells Escolars i estem en continu contacte amb la
direcció del centre així com amb l'APIMA.

3. Comunicar a la Conselleria d'Educació que aquesta acusació només s'ha
donat en una Sessió Plenària com a comentari del Sr. Deudero (portaveu del
grup del PP de Puigpunyent), sense fonament i de manera totalment gratuiTa.

4. Instar a la Conselleria d'Educació a treballar per restaurar la normalitat que hi
havia al centre, que s'ha caracteritzat sempre per la bona convivència entre la
diversitat d'alumnat i la diversitat lingüística que hem tingut fins ara, ja que
l'escola acull famílies de diferents paisos, amb llengües i cultures també
diversos.

Biel Ferrà
BatIe de Puigpunyent
Puigpunyent, 13 de setembre de 2012."

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que vist el contingut de la moció, pensa
que l'equip de govern no té coneixement del detall de la denúncia formulada, per la
qual cosa farà una lectura de la mateixa per tal de que l'ajuntament conegui el
contingut. No se denuncia al claustre de professors en general sinó, determinats actes i
persones concretes que estan darrera diverses actuacions. No s'ha de generalitzar a

tot el col·lectiu.

El regidor Antonio Deudero dona lectura de la denuncia formulada davant la
Conselleria d'Educació.

El regidor Antonio Deudero continua dient que el fonament i gratuïtat del contin
la moció no té sentit atès que s'ha de comparar amb el contingut de la denu ¡zR:l. L
que si és cert i se pot comprovar és que els professors aconsellen als al·lots a �Iar eJ" �)català i tenen una relació d'autoritat i el full del PSOE així ho confirma. -. ..l:

4.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que és trist que el PP es dediqui a fer gue
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bandos entre qui parla català o castellà. Es fer un castell de naipes d'una cosa sense

importància.

La regidora del grup Independents i regidora així mateix d'Educació diu que por no
n'hi ha gens. Diu, dirigint-se als regidors del pp que vos hauríeu d'haver dignat a parlar
amb l'escola abans i demanar tots aquests dubtes que potser vos haguessin contestat,
abans de posar directament la denuncia.

I procedeix a la lectura d' un escrit que diu així:

"Des de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Puigpunyent volem mostrar el nostre
suport al Claustre de professors del CP Puig de Na Fàtima davant la denúncia que s'ha
produir en un mitjà de comunicació i una denúncia per part del Sr. Antonio Deudero a
la Conselleria d'Educació, on s'acusava de castigar als nins/es pel fet de parlar en
castellà al centre.

Aquesta situació ens provoca un sentiment de profund malestar en veure com les
forces del grup polític a l'oposició van en el sentit únic de desprestigiar i desgastar, a

qualsevol preu, el poble i les institucions que representen. Aquest atac polític cap a

l'Escola i juntament amb els que s'han produir cap a l'Ajuntament ho són també cap
als ciutadans que vivim a Puigpunyent i cap als pares i mares que portem els nostres
fills/es a l'escola pública del poble.

Com es pot fer una denúncia a un centre educatiu, als mitjans de comunicació o bé,
a la Conselleria d'Educació, en el sentit que sigui, quan les persones que la presenten
mai no han format part de la comunitat educativa?, de fet, el Sr. Antonio Deudero no
viu al poble i tampoc porta els seus fills a l'escola, de fet cap regidor del PP de
Puigpunyent porten els seus fills al CP Puig de Na Fàtima. Que en podeu conèixer de la
realitat social i lingüística?, del PEC? Del Projecte Lingüístic?, de les dificultats actuals
del centre?, del que pensa i opina I'APIMA?, del dia a dia de tota la comunitat
educativa? No us heu interessat en cap moment per la versió o contrastació dels fets
que us han comunicat, desprestigiant sense fonament i sense possible defensa la feina
de tot l'Equip Docent del centre. Heu instaurat un desconcert a tota la comunitat
educativa, especialment als nin/es i una problemàtica lingüística on no existia.

Animem al PP de Puigpunyent, si realment vol ajudar i vol fer una crítica constructiva al
funcionament del centre, a:

- No utilitzar una entitat educativa, com és l'Escola, com a instrument polític. La política
ens ha de servir a tots/es, com a societat, per avançar i construir. Els representants
polítics hauríem d'actuar amb ètica i sentit comú per dur aquesta màxima endavant.
- Que denunciï es retallades que afecten a aquesta escola i a les altres escoles
públiques de Balears.
- Que rec/amin a la Conselleria d'Educació els diners que es deuen al centre per tal de
poder començar el curs de la manera més digne possible.
- Que reclamin a la Conselleria d'Educació la finalització total de projecte de l'

. '6�,T Dl::

��t�i havia

""" �n porxo en

e� pati

�ue ":":
un

"" d'om <'¡;[?én.t�;%- Que quan aIgu els teci un comentan, no hi vegin una oportunitat de gu or vB,t:2 f ¿
rebaixant l'actuació política a provocar l'enfrontament lingüístic, soc 1£ e;' '<� /; <-
persones. Com mínim, que es contrastin els fets, les opinions, les actuacions �e e ����(fARS - �
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agents afectats.

Demanem al Partit Popular de Puigpunyent que actuï des del respecte a les institucions
i als òrgans competents i responsables de l'actuació educativa del centre, a escoltar
els diferents escrits i comunicats de la comunitat educativa del centre que és qui
realment coneix la realitat del centre."

El Batie afegeix que el PP no creu amb l'escola pública i és un dels mals importants i el
fet de que es manifestin. Lo que vol treure el PP és un rèdit polític fent molt poca feina.
Ha quedat tot dit per la gent que coneix el poble.

El regidor del PP, Sr. José Frias diu si pot afegir alguna cosa i el Batie diu que el PP ja ha
tengut el seu moment per dir el que pensava i manifestar la seva opinió.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova la moció per sis (6) vots a favor (3 del grup
Independents i 3 del PSOE) i tres (3) en contra del PP

..

3.2) MOCiÓ PRESENTADA PER L'EQUIP DE GOVERN DE REBUIG A LA IMPORTACiÓ DE FEMS
PER A LA SEVA INCINERACiÓ.

La portaveu del grup Independents i regidora de Medi Ambient, Sra. Margalida Morell,
procedeix a la lectura de la moció:

"MOCIÓ DE L'EQUIP DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT DE REBUIG A LA
IMPORTACIÓ DE FEMS PER A LA SEVA INCINERACIÓ

L'Equip de govern de l'Ajuntament de Puigpunyent, format per Independents i PSOE,
presenta al ple per a la seva aprovació la següent moció.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat dia 5 de setembre, la Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca, la
Sra. Catalina Soler, durant la reunió celebrada a la seu de la FELIB davant els batIes i
regidors dels ajuntaments de Mallorca, va exposar la intenció del Consell de Mallorca
d'importar fems a l'illa de Mallorca per tal de que sigui incinerat a la planta de
valorització energètica de Son Reus. Aquesta idea es justifica per part dels
representants polítics del Consell de Mallorca, amb que, aquesta és una alternativa
"creativa i d'enginy del Partit Popular" per tal d'evitar un augment de la taxa
d'incineració d'aproximadament un 40 %.
A aquesta mateixa reunió, la Consellera de Medi Ambient, va obrir les portes a la
possibilitat del cobrament pel tractament de la matèria orgànica.
D'altra banda, a instàncies del Consell de Mallorca s'ha presentat al Parlament de les
Illes Balears una esmena al Projecte de llei de mesures urgents per a l'activació
econòmica en matèria d'indústria i energia, per tal de possibilitar el "tràfic" de fems
prèviament tractat provinent de fora de les Illes Balears i dins l'àmbit de la.A:ii�;::::::::::::-....
Europea. �y�
Estant clara quina és la intenció del Consell en aquest sentit, aquest projecte $posa
l'arribada de fems de diferents ciutats europees, convertint l'illa de Mallo en

potent receptor de fems d'arreu d'Europa. Això perjudicarà, encara més, çt im
turística de Mallorca, així com el cost ecològic i ambiental que haurà d ssu
nostre territori. 6l-?

<£4RS
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En aquest sentit consideram també, que el fet de que estigui prevista l'arribada
d'aquests fems al port d'Alcúdia suposarà un impacte visual molt dolent per la Badia
d'Alcúdia. A més de tots els aspectes negatius que suposarà el transport terrestre dels
fems des del port d'Alcúdia fins a la planta de Son Reus, travessant tota l'illa amb
camions carregats de fems. De fet, la batllessa d'Alcúdia i el batle de Bunyola, ja han
mostrat públicament el seu rebuig a la proposta.
El Consell de està intentant, amb aquest projecte, aconseguir més ingressos per una

empresa privada com és TlRME, amb l'amenaça que si no es du a terme, es veuran

obligats a pujar significativament la taxa d'incineració als ciutadans. Aquesta filosofia
sorprèn, més en un moment de greu crisi econòmica com l'actual, enlloc d'aprofitar
aquesta situació per revisar les clàusules contractuals que lliguen al Consell (i a tots els
ciutadans de Mallorca) amb TlRME.
Arribats en aquesta situació actual, es evident que aquest sistema respon a una lògica
perversa que anteposa els interessos de les empreses que conformen TlRME, per sobre
dels de tots els ciutadans. Això ho demostren les següents evidències:

• Els forns de Son Reus tenen una capacitat per incinerar 700.000 tones de fems i, a
dia d'avui, no arriben a les 400.00 tones. Producte d'una previsió totalment
sobredimensionada a tal volta d'un planejament econòmic perfectament calculat.

• El Consell de Mallorca només planteja dues alternatives; importar fems d'arreu
d'Europa a pujar la taxa d'incineració un 40 % als ciutadans, quan la revisió del
contracte també és una opció.

• A Mallorca, els ciutadans han de pagar més de taxa d'incineració per generar
menys fems (rebuig). El fet que es produeixi menys fems de fracció rebuig ha de ser

sempre una bona notícia i no s'ha de castigar als ciutadans a pagar més a fer-los
xantatge per a que acceptin l'augment de la contaminació important fems d'altres
paisos.

• Varis estudis realitzats per professionals sanitaris demostren que els furans i dioxines
que emet Son Reus tenen potencial per a ser un greu problema de salut.

• La ineficiència d'aquest sistema impedeix que les iniciatives de gestió de residus
vertaderament ecològiques es puguin consolidar com la pràctica habitual, cosa

que també posa en perill el benestar i la salut de les futures generacions.
• Les cendres obtingudes en el procés de contaminació, s'emmagatzemen

encimentades en un depòsit de seguretat però això suposa utilització de territori a

una illa limitada com Mallorca i deixa les portes obertes a possible contaminació al
llarg dels anys.

• El fet de no cobrar el tractament de la matèria orgànica es va decidir en el seu

moment amb la justificació que era una manera de fomentar la separació de la
FORM, prioritzant així els criteris medi ambientals front als criteris purament
econòmics.
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principi bàsic de tota gestió de residus que promou la normativa europea, descriu que
l'ordre a seguir en una correcta gestió de residus, és el següent: REUTILITZACIÓ,
RECICLATGE i. finalment, la VALORITZACIÓ ENERGÈTICA dels residus. Com veiem, a
Mallorca no serà així.
En quant al triple objectiu de la Unió Europea de cara a l'any 2020, redactats en la
Directiva "20/20/20" (reducció emissions de C02, augment eficiència energètica i
energies renovables), pensam que en aquest camí en el qual ens encaminen, serà
impossible arribar-hi:
Davant aquesta situació, ens sorgeixen moltes qüestions, però una de bàsica: el Partit
Popular està disposat a exercir la seva majoria absoluta a diverses institucions per
modificar la política urbanística a cops de decret-llei i mesures d'urgència, tirar enterra
una llei estatal de residus just aprovada després de dos anys de negociacions, però no
a modificar i revisar les clàsules d'un contracte que sacrifica 20 anys de polítiques i
iniciatives ciutadanes i municipals a favor de la reducció i el reciclatge.
Per tot això, el Ple adopta els següents

ACORDS

¡. L'Ajuntament de Puigpunyent es manifesta en contra de la decisió del Consell de
Mallorca d'impulsar el projecte d'importació de fems d'altres països d'Europa per
incinerar a Son Reus, com també de que s'incrementi la taxa d'incineració.

2. L'Ajuntament de Puigpunyent es manifesta en contra de la proposta del Consell
de gravar la matèria orgànica ja que això suposa un càstig pels municipis que més
be fan la gestió de residus, amb un augment de la taxa.

3. L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Consell de Mallorca a revisar les clàusules del
contracte amb TlRME per tal d'evitar la pujada de la taxa i la importació dels
residus.

4. L'Ajuntament de Puigpunyent sol'licita a la Comissió Europea que es manifesti
sobre si aquesta iniciativa compleix amb les actuals Directives de residus i si posa
en risc els objectius per al 2020 uns objectius de reutilització i reciclatge del 50 %
dels residus urbans.

5. L'Ajuntament de Puigpunyent s'unirà a totes les accions reivindicatives que es

duguin a terme amb l'objectiu d'aturar l'evolució d'aquest projecte d'importació
de fems.

A Puigpunyent, ¡ 3 de setembre de 20 ¡ 2.
Gabriel Ferrà Martorell
BatIe"

Abans de procedir al debat i votació de la moció el portaveu del PP, Sr. Antonio
Deudero demana al Batie si pot haver una intervenció de la Consellera Executiva de

.....r.::::::==:::�Medi Ambient del C�ms.ell In�ular deMallor�a.S�a.Catalï�aSoler.�ertald.explï_y).n l) .

-

davant el Ple els motius I els sistema que s'utilitzara per a la importoció de fems p tot f:
_,i)

de poder adoptar I' Acord amb el màxim de coneixements possibles sobre el tem i,t �'-_'� %
El Batie accepta la intervenció, si be, no constarà en acta. Malgrat diu e nQ�f:�!' -pf''' e
aportaria res de nou atès que ja hi va haver una reunió amb la Consellera exec tlvo ¡<'\�bl �el Director Insular per tractar aquest tema a la seu de la FELIB i que hi va ossi

.
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regidora de Medi Ambient.

Una vegada la Sra. Catalina Soler ha fet la seva intervenció, es procedeix al debat de

la moció i hi ha les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero fa les següents manifestacions:

"HISTÒRIC EXPEDIENT RESIDUS

1.- Criteris Generals per a la elaboració d'un Pla Director de Residus Urbans Parlament
Balear 1989

2.- Pla Director de Residus Urbans Urbans 1990: Govern CAlB = PP

3.- S'autoritza la posada en marxa de les línies 1 i 2, essent Conseller de Medi Ambient
del Consell de Mallorca, Francesc Antich.

Pie Consell de Mallorca de 12.2.1997.
Vots a favor: PSOE, PP, PSM-NM, UM, Mixt.
Vots en contra: EU

4.- Pla Director de Residus Urbans 2000:
Govern CAlB: 1 er. Pacte de Progrés. Consellera de Medi Ambient Margalida
Rosselló (Verds), Director, Nicolau Barceló,

Per tal de allargar la concessió de 2017 a 2025 "obligaren" a Tirme a fer el parc
Medioambiental, tren, Cubo, llots ... inversions que actualment encara

s'amortitzen damunt la tarifa.

5.- Pla Director d'Enderrocs i voluminosos 2002
Consell de Mallorca
Vots a favor: UM, PSOE, PSM-NM, EU-Verds.
Abstencions: PP

En aquest Pla Director es preveia que hi hagués aproximadament 1. 100.000
tones anuals de restes (de construccions i demolicions -oiàstics , fustes ... )
d'aquestes un 30% s'havien de incinerar. Tirme, ja només va preveure el 15%.

6.- Pla Director de Residus Urbans: 2006
Consell de Mallorca:
Vots a favor: PP, PSOE, UM.
Vots en contra: PSM-EN, EU-Verds

En aquest PD es preveu que s'hauran de fer noves instal-lacions
abocament zero (PSOE A FA VOR)

Mallorca

7. - Modificació contracte TlRME 2007:
Consell de Mallorca
Vots a favor: PP, UM
Vots en contra: PSOE, PSM-EN, EU-Verds
PSOE: vota a favor Pla Director on preveu la modificació del c
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vota en contra un any després.

PER QUÈ 2007, FRANCINA ARMENGOL, PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA NO VA

ATURAR LES OBRES, QUE ENCARA NO HAVIEN COMENÇAT??

8.- Autorització posada en marxa línies 3 i 4:
Consell de Mallorca 2011.
Consellera de Medi Ambient, M. Tugores, Verds
Amb l'aprovació d'aquestes dues línies es va fer una inversió de 390
milions €, que s'amortitzen damunt la tarifa.

NOTES:

• ELS PAISOS QUE MES RECICLEN SON ELS PAISOS QUE MÉS INCINEREN (Alemanya,
Dinamarca, Holanda, Suecia).

El trasladado de combustible de residuos sólidos de otros países a la planta de Son

Reus permitirá la reducción de la tasa de incineración

• Generará energía eléctrica fatalmente ecológica, que eliminará la emisión de

207.000 toneladas de C02 de efecto invernadero en la atmósfera de Mallorca, que

actualmente generan carbones y gasoil .

• La actividad económica que se generará en materia de residuos revertirá en las

empresas mallorquinas, generado unos ingresos de 14 millones de euros y 350 puestos
de trabajo.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado 13 enmiendas al Proyecto de Ley de

Medidas Urgentes para la Activación Económica en materia de Industria y Energía y
otras actividades encaminadas a favorecer la reducción de costes y tasas en materia
de residuos y contribuir al mismo tiempo a la reactivación económica.

Una de ellas permitirá el trasladado de combustible de residuos sólidos a la planta de
Son Reus, permitiendo la contención y reducción de la tasa de incineración, gracias,
entre otras medidas, a los ingresos obtenidos por el aumento de producción de

energía renovable.

Se trata de residuos pre tra todos, es decir material inerte compactado, no

contaminante ni dañino para el medio ambiente. Sólo se autorizará el tratamiento de

aquellos que cuenten con el certificado reglamentario exigido por la Unión Europea,
que garantiza que han superado los controles de calidad y sostenibilidad.

La emisión de gases de la incineradora está controlada por un plan de vigilancia
ambiental realizado entre la UIB, el Consell de Mallorca y Tirme.

Las enmiendas presentadas autorizan el traslado y tratamiento de
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países de la Unión Europea a Mallorca, quedando incorporada esta medida en el Plan
Director de Residuos, que hasta la fecha únicamente permitía el tratamiento de
materiales dentro de la propia comunidad autónoma.

La autorización y tratamiento de combustible de la Unión Europea tendrá carácter
anual. Su continuidad será objeto de estudio cada ejercicio.

El gobierno del Consell ya logró congelar la tasa de incineración de residuos para2012, evitando una subida de más de un 50%, tal y como proponía Tirme. El objetivo de
la institución insular para 2013 es posibilitar una nueva contención del precio e incluso
favorecer su reducción.

El traslado de combustible es una práctica común en países que son un ejemplo en
sostenibilidad ambiental. Francia, Alemania y Holanda son los principales receptores
europeos.

Se descarta el traslado de combustible de Nápoles. Los países emisores en estudio en
estos momentos son Inglaterra, centro norte de Italia e Irlanda.

NUEVAS TASAS EN MATERIA DE RESIDUOS

El Consell de Mallorca ha trabajado intensamente durante este último año en la
creación de tasas específicas en materia de residuos.

Las enmiendas presentadas en el Parlament permitirán fijar una tarifa específica, más
económica para los Sandachs (residuos cárnicos). Actualmente los principalesproductores, ganaderos y mataderos, abonan la tasa genérica por cada tonelada de
residuos que se incinera.

Esta medida ayuda al sector agrícola y ganadero. Tendrán bonificaciones de hasta un
70% en el tratamiento de estos residuos.

De la misma manera, también se establecen tasas para los lodos y la materia orgánica
que actualmente están exentas de pago.

Todo ello posibilitará la mejora del equilibrio económico de las instalaciones, querevertirá directamente en la tarifa que abona el ciudadano.

AYUDAS PARA COMBATIR LOS VERTEDEROS ILEGALES Y CONTRIBUIR A LARECUPERACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS

Se crean bonificaciones de hosto un 50% para las entidades locales en el tratamiento
de escombros. Esta medida favorecerá la recuperación de espacios degradados porla acumulación de vertidos incontrolados e ilegales.

E t t'd t b" h d tacor ía i t d
"
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CON ESTE SISTEMA SE REDUCE A UN J%"

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Mari, diu que Puigpunyent compleix amb els paràmetres
de gestió ecològica de residus que és el de proximitat, és a dir, noltros produïm noltros
compostam.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell vol agrair a la Consellera i al
Director Insular la seva visita d'avui al Ple atès que es te constància de que ja havien
anat per altres municipis a fer visites.

En relació a la planta de tractament de Puigpunyent vol manifestar que no està
aturada, està en funcionament, però no processa el 100% de la producció del
municipi, sinó 1/3. S'estan cercant sistemes per poder aconseguir una major producció.

En relació amb el sistema que vol posar en marxa el Consell Insular, no creu adient que
a la reunió on es varen citar als municipis per tal de fer-ne l'explicació del sistema, la
faci un tècnic de l'empresa concessionària que serà la que tendrà els beneficis. Hauria
d'haver-se fet l'explicació per part d'un tècnic extern. Així mateix, manifesta que si el
producte és tan fantàstic com diuen, no entén com els altres països paguen per donar
fems. Son fems tractats, però són fems.

Finalment creu que la planta incineradora va ser un error. La millor proposta seria
renegociar el contracte amb TIRME. TIRME no ha de marcar la política de la nostra illa.

El regidor del PP, Sr. José Frias demana quantes tones donen les compostadores.

La regidora Sra. Margalida Morell diu que no se saben les tones però el compost es

reserva a la nau.

El Batie diu que ja han quedat clares les diferents postures i vol fer així mateix un

agraïment a la Consellera i al Director Insular per la seva explicació. Ha estat d'ajuda
per tots i està d'acord amb la frase que ha dit la Consellera de que els mallorquins ens

fem mal dient que tendrem una illa contaminada, si bé, els Baties d' Alcúdia i Bunyola
no ajudaran a donar una bona imatge de Mallorca.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova la moció per sis (6) vots a favor (3 del grup
Independents i 3 del PSOE) i tres (3) en contra del PP.

3.3) MOCiÓ PRESENTADA PEL PARTIT SOCIALISTA RELATIVA A LA UNIVERSALITAT DE
L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.

El portaveu del grup PSOE, Sr. Toni Marí procedeix a la lectura de la moció:

MOCiÓ PER A GARANTIR LA UNIVERSALITAT DE LA SANITAT I L'ASSISTÈNCIA S
ALS INMIGRANTS EN SITUACiÓ IRREGULAR

EXPOSICIÓ DE MOT/US
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El passat dia 1 de setembre va entrar en vigor la retirada del dret a l'assistència
sanitària en el Sistema Nacional de Salut a persones sense permís de residència.

Aquesta mesura forma part del Reial Decret Llei 16/2012 de retallades en sanitat,
promulgat pel Govern de Rajoy el mes d'abril amb el vot en contra de tots els grups
parlamentaris, i suposa, a la pràctica, un canvi del nostre model de sanitat.

Amb el Reial Decret-Llei es passa d'un sistema fins ara, universal, públic, gratuiT i

equitatiu a un model assistencial, de beneficència. Es passa d'un sistema de drets a un

sistema d'assegurament. És a dir, retrocedim més de 30 anys al sistema anterior a la Llei
General de la Sanitat de l'any 1986 en la qual l'atenció sanitària era una

contraprestació pel que s'havia cotitzat, en comptes d'un dret ciutadà universal.

Aquesta decisió adoptada de manera irresponsable i sense consens és d'una enorme

gravetat i tindrà repercussions tant en la cohesió social com a la salut pública del
nostre país. Constitueix, per tant, la major agressió a la sanitat pública que hem viscut
en la història de la nostra democràcia.

.

En primer lloc, limitar el dret a la salut d'alguns dels col·lectius més vulnerables de la
societat és una mesura regressiva i discriminatòria. A més, implica trencar un dels

principals consensos bàsics que, en aquests últims 25 anys, han guiat la política
sanitària del nostre país: la universalitat de l'atenció sanitària.

En segon lloc, l'exclusió de l'accés a l'atenció sanitària (a excepció de les urgències)
dels immigrants en situació irregular suposarà un estalvi poc rellevant en termes de
reducció del dèficit i, no obstant això, el seu impacte en termes de salut serà enorme,

especialment, per a pacients en tractament pel càncer, hemodiàlisi i altres malalties

cròniques: la continuiTat dependrà ara de la seva capacitat de renda per poder
costejar-ho. Però també cal tenir en compte l'impacte en la salut pública.

D'altra banda, és insòlit i insensat que el Govern no hagi atès el criteri dels professionals.
És important assenyalar que tots els col·lectius professionals han manifestat que es

tracta d'una mesura contrària al codi deontològic mèdic, ja que situa els professionals
mèdics davant d'un dilema ètic, en no poder assegurar la continuiTat de tractament i
cures als seus pacients.

Igualment, consideren que aquesta mesura pot ocasionar disfuncions en el sistema
sanitari, derivades de sobrecàrregues en els serveis d'urgències d'aquelles poblacions
amb major nombre d'estrangers en situació no regularitzada. El que complica encara

més la ja habitual elevada demanda d'assistència sanitària que pateixen aquests
serveis.

El Comitè sobre els Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides s'ha

pronunciat en contra d'aquesta mesura i recomana al Govern d'Espanya assegurar
que, de conformitat amb el principi d'universalitat de les prestacions sanitàries, les
reformes adoptades no limitin l'accés de les persones que resideixen al nostre país al;.s�=::::::-....._
serveis de salut, qualsevol sigui la seva situació legal. <."\\1 Dl?

�\\.; Pu
Fins i tot, alguns governs autonòmics han manifestat des del principi la seva opa �¡g a r��-"\ �
deixar sense targetes sanitàries i. per extensió, sense accés a l'assistència prim ¡q de ( -;/" 11.... e
salut i l'atenció d'especialistes a les persones immigrants en situació admini
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La nefasta gestió de la reforma sanitària per part del Govern de Rajoy no només ha
generat incertesa i alarma entre els espanyols (les dades dels estudis del CIS ja situen la
sanitat com una de les preocupacions més rellevants de la ciutadania quan fa tot just
un anyera valorada com el millor servei públic) sinó que també, en lloc d'harmonitzar
les actuacions de totes les CCAA s'ha aconseguit l'efecte contrari, creant confusió i
major desigualtat entre territoris en la prestació d'aquest servei públic bàsic.

Per tot això el Ple de Puigpunyent ACORDA:

1. Instar el Govern de les liles Balears a articular un mecanisme per garantir a les
persones immigrants en situació irregular que resideixen a la Comunitat Autònoma el
mateix dret a la cobertura sanitària que l'establerta pel conjunt dels ciutadans
espanyols.

2. Instar el Govern d'Espanya a recuperar per llei la universalització del dret a

l'assistència sanitària pública, desvinculant la sanitat de la Seguretat Social i ampliant
l'àmbit subjectiu del dret a la protecció de la salut amb fons públics que ha estat
profundament modificat pel Reial Decret-llei 16/2012.

A Puigpunyent, 14 de Septembre de 2012.

El portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE

Antoni Marí Enseñat."

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero diu:

"Baleares aplicará los dos Reales Decretos sobre la atención sanitaria a inmigrantes en

situación irregular tal y como marca la Ley

Queda garantizada la asistencia sanitaria en los casos de urgencia a embarazadas y
menores de edad.

El Govern del Partido Popular garantiza que la asistencia sanitaria seguirá siendo
universal para todos. Nadie se quedará sin ser atendido.

El Servicio de Salud de las Islas Baleares ha elaborado unos criterios generales de
actuación para aplicar el Real Decreto legislativo 16/2012, de 20 de oon; de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la
calidad y la seguridad de las prestaciones, y el Real Decreto 1192/2012, de 3 de
agosto, que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia
sanitaria.

tarjeta sanitaria individual, que les da acceso al sistema nacional de salud. En
a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en Es
Servicio de Salud les garantiza la asistencia sanitaria en los casos de urge
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enfermedad a accidente y de asistencia en el embarazo, el parto y el postparto, y los
menores:

• Asistencia urgente por enfermedad a accidente: la atención sanitaria urgente se

prestará en los centros de atención primaria y los hospitales y no se facturará a los

pacientes, sin embargo, la prestación farmacéutica no estará incluida. Si fuera
necesario hacer un seguimiento del proceso del paciente, el servicio de admisión
debe darle cita e informarle que puede suscribir un convenio especial para dar
cobertura a esta asistencia. En caso contrario, le facturarán directamente a se

remitirá la factura a su país de origen.

• Asistencia en el embarazo, el parto y el posparto: el Servicio de Salud garantiza a

las mujeres embarazadas la asistencia sanitaria durante todo el proceso y les

asignará los profesionales que sean necesarios. A efectos de la prestación
farmacéutica, se les aplicará el código equivalente a una aportación de140% (Es
decir, igual a los españoles que no tienen obligatQriedad de hacer declaración de
la renta porque tienen un salario menor a 22.000 euros brutos anuales, como regla
general).

• Asistencia a menores de dieciocho años: recibirán la asistencia sanitaria

equivalente a la de los españoles y el Servicio de Salud les asignará a los

profesionales que sean necesarios. A efectos de la prestación farmacéutica,
también se les aplicará el código equivalente a una aportación del 40%.

• Asistencia sanitaria en los supuestos de salud pública: el Servicio de Salud

garantiza la asistencia sanitaria a toda la población con relación a las patologías
consideradas de salud p{1blica. Esta asistencia no se facturará a los usuarios. Si hay
algún convenio bilateral relativo a la prestación de asistencia sanitaria a si se

deben aplicar reglamentos comunitarios de coordinación de los sistemas de

seguridad social, la asistencia se podrá facturar directamente al país de origen de
cada paciente mediante la Administración General del Estado. El Servicio de
Salud entregará la medicación directamente a cada paciente.

• Asistencia a personas solicitantes de protección internacional y de víctimas del
tráfico de personas con permanencia autorizada en España: el Servicio de Salud
les prestará la asistencia sanitaria necesaria, que incluye los cuidados de

urgencias, el tratamiento básico de las enfermedades y la atención necesaria

(médica a de otro tipo). Además, les asignará los profesionales que sean

necesarios. A efectos de la prestación farmacéutica se les aplicará el código
equivalente a una aportación deI50%.

El Servicio de Salud entregará un documento definitivo con el correspondiente
porcentaje de aportación farmacéutica en los casos de asistencia en el embarazo, el

parto y el posparto, a menores de dieciocho años y los solicitantes de protección
internacional y de víctimas de tráfico de personas con permanencia autorizada en

__
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informará al usuario sobre la posibilidad de suscribir un convenio especial de cobertura
sanitaria. Así pues, las personas que no tengan la condición de asegurado o

beneficiario ni acceso a un sistema público de protección sanitaria tienen la

posibilidad de suscribir un convenio especial para acceder al sistema nacional de
salud pagando la cuota correspondiente a esta suscripción.

Por otra parte, se creará una comisión dedicada al estudio, el seguimiento y la
evaluación de las patologías y de los casos concretos. Estará formada por miembros
del Servicio de Salud, de la Dirección General de Salud Pública y otros profesionales
del ámbito sanitario.

Estas medidas se están llevando a cabo para garantizar la sostenibilidad de la sanidad

pública.

En la actualidad, la sanidad en España acumula una deuda de 16.000 millones de
euros, por lo que desde el Partido Popular se ha puesto en marcha la única solución

posible para hacer viable que la sanidad siga siendo universal para todos.

El Partido Popular garantiza que NADIE que lo necesite se quedará sin atención
médica.

La reforma sanitaria empieza a dar sus primeros resultados positivos. La reforma del

gobierno aprobó medidas concretas para solucionar la situación en la que el PSOE

dejó la sanidad pública: con una deuda de 16.000 millones de euros que ponía en

riesgo la sostenibilidad del sistema.
La primera reforma del gobierno fue garantizar el suministro de medicamentos

pagando las facturas pendientes con los proveedores. Se han pagado 12. 110 millones

que se debían a los proveedores. Con esta medida se ha garantizado el suministro y la
viabilidad de muchas empresas y de miles de puestos de trabajo. Con la modificación
de la participación en el pago de los medicamentos, el gasto farmacéutico ha

bajado más de un 24%.
Los que más tienen aportan más para garantizar el suministro de medicamentos a

menor coste e incluso gratis a los que menos tienen. Es la mayor rebaja del gasto
público en medicamentos de la historia, desde que hay datos.
Por primera vez, los envases de los antibióticos se adaptan a la duración del
tratamiento para frenar el despilfarro. El uso de medicamentos genéricos vuelve a

crecer, tras el retroceso de 2011. La compra centralizada de vacunas supone un

ahorro de más de 31 millones de euros en dos años.
Se ha intensificado la regulación para frenar los abusos en el sistema. Se han
detectado por un lado más de 150.000 tarjetas sanitarias de personas que habían
fallecido hacía tiempo y que estaban activas, además de cerca de 800.000 personas
que constaban como beneficiarias de otras de forma irregular"

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que el PP fa el consens amb la sanitat via decret
llei i amb l'argumentació del portaveu del PP ha determinat precisament lo que estem
en contra, s'han d'argumentar be les coses i no llegir directament el decret-llei. �.�::::T=:::::r)�t::-�
quedat clar a qui queda garantida la sanitat pública. � .» <:
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de Seguretat Social avançat s'està desmantellant. No estam en cap cas d'acord amb
suprimir la universalitat de l'assistència sanitària.

El Batie manifesta la bona tasca del govern de pagar als farmacèutics. L'import
d'aquests pagaments s'haguessin pogut destinar a altres coses. Els més perjudicats
seran els més dèbils. El PP no creu en la sanitat pública, igual que en l'educació
pública. Amb aquest sistema hi haurà ciutadans de primera, segona i tercera.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova la moció per sis (6) vots a favor (3 del grup
Independents i 3 del PSOE) i tres (3) en contra del PP.

3.4) MOCiÓ DEL PARTIT POPULAR DE REPULSA VIOLÈNCIA CONTRA ELS BATLES.
El portaveu del PP, Sr. Antonio Oeudero procedeix a la lectura de la moció:
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A L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ANTONIO DEUDERO MAYANS, regidor electe del Grup Municipal del Partit Popular a

l'ajuntament de Puigpunyent, presenta al ple de la corporació la següent MOCiÓ:

El passat dimarts dia 4 de setembre 2.012 es va cometre un atemptat contra la propietat
del Batie de Sóller. Es tracta d'actes deplorables i com a tal mereixen el rebuig de tota la societat

quan es dirigeix contra un ciutadà normal, emperò i sobretot quan es dirigeix contra la figura que,

de manera democràtica, s'ha escollit per representar un poble;

No existeix cap justificació raonable davant aquest tipus de fets. La Violència sempre és

violencia i fets com el que condemnem avui mai poden trobar cap justificació. Volem una societat

lliure i plural, i que es respectin totes les regles democràtiques.

Hem de recordar qu'un altre politic ha estat agredit, es tracte del Batie d'Esteliencs,
Bartomeu Jover. Aquesta espiral violenta no s'hauria de produir baix cap concepte i davant totes

elles hem de reaccionar amb contundència i rebutjar-les. La via democràtica ens garanteix els

drets, la via de la violència ens els coarta.

És per tot això que tots els membres que formem part del Ple de l'Ajuntament APROVAM

una DECLARACiÓ INSTITUCIONAL DE REPULSA I CONDEMNA DELS ATEMPTATS DIRIGITS CONTRA

AQUESTES AUTORITATS PÚBLIQUES i censurem de manera ferma, el greu atac, que ha sofert el

Batie de Sóller, Carles Simarro, així com el darrer atac que s'ha produit contra el Batie d'Esteliencs,
Bartomeu Jover. Aquests tipus d'actes suposen un greu atemptat contra els representants dels

ciutadans i contra la base essencial del nostre sistema democràtic.
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En el debat posterior el Batie diu que es rebutjarà qualsevol tipus d'atac, si bé, en

relació al text de la moció parla d'un concepte:
"

... aquesta espiral violenta ... ". que per
poder aprovar la moció s'hauria de retirar. Són fets amats del tot condemnables i els
condemnam.

Afegeix que preocupa que segons quin tips d'actuacions del govern central i
autonòmic puguin desembocar amb aquests fets. No s'han de fer polítiques
discriminatòries. No hi ha cap espiral violenta, sinó atacs concrets i molt greus.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que està claríssim que hi ha espirals
violentes. Basta recordar les visites del President del Govern a les Juntes Locals deis
diferents pobles i que també es va dur a debat una moció en aquest Ple. Es tracta de
persones que han estat elegides democràticament i fan la política per la qual han
estat elegits. A la visita de Puigpunyent no hi va haver agressions físiques però si verbals
i que es poden considerar agressions violentes. La reacció de la gent ve donada per
aplicar la política per la qual ha estat votada.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que abans de votar farem com si no haguéssim
sentit res i ho farem per poder arribar a un consens i poder aprovar la moció. No s'han
d'entrar amb altres valoracions apart de la moció.

El regidor del PP, Sr. José Frias diu que fent tantes matisacions s'està desvirtuant el
contingut de la moció. S' hauria de condemnar tota la violència.

El portaveu del PP accepta modificar el text de la moció i proposa aprovar-la
modificant allà on diu "

.... espiral violenta ...

" ha de dir "
...aquests fets ... ".

Sotmesa la moció a votació s'aprova per unanimitat dels membres presents amb la
modificació incorporada.

3.5) MOCiÓ DEL PARTIT POPULAR DE RENUNCIA A LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE.

El Batie convida al PP a retirar la moció abans de la seva lectura atès que ja es va

renunciar voluntàriament a rebre la paga extraordinària de desembre de 2012 fa uns

mesos per part de les dues regidores que tenen dedicacions exclusiva i parcial, per la
qual cosa, la moció no té sentit.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que retiren la moció i manifesta el seu

agraïment per la mesura.

4t.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

En relació als Acords de la Junta de Govern Local, el portaveu del PP demana els
�. =s-,

següents aclariments: ��<'(,N i /)� �...

�
\

"c.,,\f... ,.,-.... /.
- JGL 16/4/2012.- ,en relació � l'expedient de caducitat de I'ex�edie�t �elatiu ;:!à ) �:j}tf»

-

parcel to 42, pollgon 3 Es Piconar demana l'estat del expedient I SI s'han\ �t 4,,:4{ It
al·legacions. El Batie respon que s'haurà de mirar.

w
: :"¡;¿�f�t5if $

\ Ó', -�.

�\
.,-<��c:� Fi S . ':Y�

....
--=

ACTA PLE ORDINARI25/9/2012 137

Paper transcripció acords i resolucions



0481566 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

- JGL 12/6/2012.- en relació a les factures de Endesa, hi ha factures amb imports molt
diferents cada mes, per quin motiu? El Batie explica que el motiu és perquè Endesa
envia remeses de factures i les que no superen els 3.000€ van per decret i les que
superen aquest import van per Junta de Govern. Depèn de com les envia Endes,
l'aprovació se fa per remeses.

En relació a la mateixa Junta hi ha una factura de la Sra. Ines Batie i creu que hi ha una
errada en l'import i s'hauria de comprovar.

- JGL 16/5/2012.- demana aclariments respecte al pagament d'una factura de
l'empresa Melchor Mascaró per les obres de la piscina municipal de 2004. El Batie
explica que és una factura que tenia un import pendent ja que s'havien de subsanar
unes deficiències i es va arribar a un acord amb l'empresa per tal de subsanar-les.

- JGL 16/7/2012.- en relació a l'adjudicació del contracte amb Grup Trui Mallorca S.L.
per a les festes de Puigpunyent i Galilea demana quin procediment se va seguir i si es
varen demanar altres pressuposts. El Batie respon que per l'import podia ser contracte
menor i es varen demanar altres pressuposts i es va adjudicar al que més s'adaptava a

les necessitats.

- JGL 28/5/2012.- en relació a la subvenció del CIM sobre despesa corrent demana si ja
s'ha pagat i el Batie respon que creu que no però no ho pot assegurar.

DECRETS DE BATLIA DES DE 292/2012 FINS 428/2012.

- DECRET 327/2012 I 402/2012.- Hi ha 2 factures de l'Ilia Produccions i demana els
conceptes. El Tresorer, Sr. Toni Marí diu que una és de 2011 i l'altre de 2012, dels cursos

organitzats per la gent gran.

- DECRET 361/2012.- En relació a la factura de d' aportacions al dipòsit regulador situat
devora el cementiri i per un import de 1.202,00 euros, demana quina ha estat la
despesa total dels camions per subministrament d'aigua? El Batie respon que hi ha
hagut problemes d'abastiment puntuals i el cost total no se pot assegurar en aquest
moment però se pot donar la informació en el proper Ple.

- DECRET 377/2012.- es demana l'aclariment en relació a que les factures de la SGAE
relacionades no coincideixen amb l'import del compromís de pagament. El Batie
respon que el cmpromís s'ha fet per dos exercicis, 2012 i 2013. La part restant s'abonarà
amb càrrec a l'exercici 2013.

- DECRET 424/2012.- en relació a la factura a Distribuciones Luque, demana si la
compra de bosses de fems es manté. El Batie respon que només es compren bosses
per comerços i per la brigada de residus de l'ajuntament.

5è.- TORN D'URGÈNCIA

5è.1.- APROVACiÓ FESTES LOCALS D'ÀMBIT MUNICIPAL PER 2013

El Sr. Batie proposa incloure a l'ordre del dia per torn d'urgència l'aprovació del
festius d'àmbit municipal per a 2013, atès que des de la Direcció General de Tr
Salut Laboral ens han sol flcltot que comuniquem les dates que el Ple de l'ajunta
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hagi fixat abans de dia 31 d'octubre de 2012.

Sotmesa la urgència a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

El Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"Atès que, el Consell de Govern, de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998,
de 31 de juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i altra normativa d'aplicació, ha aprovat, per Acord de dia 14 de
setembre de 2012, el calendari de festes per a l'any 2013 en l'àmbit de les Illes Balears,
publicat al BOIB núm. 137 de 18 de setembre de 2012, segons el qual els dies festius per
a l'any 2013 en l'àmbit autonòmic són els següents:

1 de qener Cap d'anv Dimarts
1 de març Dia de les Illes Balears Divendres
28 de març Dijous Sant Dijous
29 de març Divendres Sant Divendres

1 d'abril Dilluns de Pasqua Dilluns
1 de molo Festa del Treball Dimecres
15 d'ccost Assumpció de Maria Dijous
12 d'octubre Festa Nacional Dissabte
1 de novembre Tots Sants Divendres
6 de desembre Dia de la Constitució Divendres
25 de desembre Nadal Dimecres
26 de desembre Seoono festa de Nadal Dijous

Atès que de conformitat amb l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de
regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos (BOE de dia 29), els
ajuntaments han de determinar dues festes locals d'àmbit municipal, a més de les
festes d'àmbit autonòmic.

Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Determinar com a dies festius d'àmbit municipal els següents:

SantRoc Divendres
Festa de I' Estendard Dimarts

SEGON.- Comunicar el present Acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral
pel seu coneixement i efectes oportuns.

Sotmesa la proposta a votació s'acorda per unanimitat dels membres presents.

segons el qual s'aprova la liquidació del pressupost de l'exercici 2011.

L'exercici 2011 s'ha liquidat amb un romanent de tresoreria per despeses g
negatiu per import de 14.118,77€. De conformitat amb l'article 193 del Reial
legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de
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reguladora de les hisendes locals, en cas de liquidació del pressupost amb romanent
de tresoreria negatiu, el Ple de la corporació haurà de procedir, en la primera sessió
que es celebri, a la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al
dèficit produït.

Si la reducció de despeses no resulta possible, se podrà acudir a la concertació de
l'operació de crèdit pel seu import, sempre que es donin les circumstàncies previstes a
l'article 177.5 de la mateixa llei.

Si no s'adopta cap d'aquetes mesures, el pressupost de l'exercici següent haurà
d'aprovar-se amb superàvit inicial per quantia no inferior al dèficit produït.

Atès que la liquidació va estar llesta la setmana passada i que es va aprovar per
Decret divendres dia 21 de setembre i ha estat impossible per raons de temps valorar si
és possible la reducció de despeses del Pressupost 2012, l' Acord corresponent es
debatrà en el proper Ple del mes d'octubre.

Per acabar, el Batie vol donar les gràcies a totes aquelles persones que desenvolupen
tasques de voluntariat per poder aconseguir un poble millor i a més amb la situació
econòmica actual, fent tasques, entre d'altres, de repartiment de fulletons,
coordinació del material de préstec, organització de festes, organització de curses

esportives, organització d'activitats esportives, suport informàtic i instal·lacions d'equips
de so, neteja d'instal·lacions municipals, neteja i senyalització de camins públics, gestió
del bar de festes organitzades, cuidat de malalts, voluntaris del centre d'acollida a les
instal·lacions municipals d'animals, i possiblement moltes més, i especialment a la
regidoria de Cultura per haver sabut coordinar i desenvolupar amb voluntariat unes

festes d'agost i de Galilea molt participatives i més econòmiques que l'any passat,
amb un estalvi de 15.000€.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 23:00
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

terventora,
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA TRENTA D'OCTUBRE DE DOS MIL DOTZE.

Núm. de la Sessió: 15/2012
Dia: 30 d'octubre de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell

Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martín Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La secretària interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1 r.- APROVACiÓ DE LES ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 5
DE JULIOL, 31 DE JULIOL I 25 DE SETEMBRE

2n.- ACORD RELATIU A LA LIQUIDACiÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2011, DE

CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 193 DEL TRLRHL

3r.- APROVACiÓ COMPLEMENTS PERSONAL DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL

DECRET-LLEI 20/2012.

4t.- ACORD SOBRE JORNADA LABORAL EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT.

5è.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA SOBRE EL
NOM DE LA LLENGUA.

2.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT GALILEA DE
RECONEIXEMENT I RESPECTE AL DRET D'AUTODETERMINACIÓ.

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA L'EQUIP DE GOVERN EN FAVOR DE LA REGULACiÓ DEL

COMERÇ D'ARMES.

6è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

17 i 24 de setembre il, 8,15 i 22 d'octubre

DECRETS DE BAlLlA DES DE 429/2011 FINS 497/2012, ambdós inclosos.

ACTA PLE ORDINARI 30/10/2012 141

Paper transcripció acords i resolucions



0481570 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

7è.- TORN D'URGÈNCIA

8è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ

1r.- APROVACiÓ DE LES ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 5
DE JULIOL, 31 DE JULIOL I 25 DE SETEMBRE.

El Batie dona compte i lectura de l'acta de la sessió celebrada en data 29 de
setembre i el portaveu del PP vol aclarir que quan al punt de torn d'urgència es varen

aprovar els dies festius per a I' any 2013 es va votar a favor de dia 1 6 d' agost i 31 de
desembre, si bé, respecte a aquest darrer no perquè fos el dia de l'estendard sinó
perquè és el dia abans d'un festiu. S'està a favor amb el dia però no amb el motiu.
Així mateix, la Secretària-Interventora fa constar que en el punt de mocions,
concretament a la primera, presentada per l'equip de govern en relació al suport al
CP. Puig de Na Fàtima, el portaveu del PP va procedir a la lectura de la denúncia
formulada pel PP davant la Conselleria d'Educació i va dir que passaria el text per tal
de que constés en acta. Atès que no s'ha passat, no consta a l'acta, si bé s'està a

l'espera de que es passi per incorporar-lo. El portaveu del PP diu que se passarà el text
de la denúncia. Amb les precisions anteriors queda aprovada per unanimitat l'acta de
dia 25 de setembre de 2012.

Pel que fa a les actes de les sessions de dates 5 i 31 de juliol, queden pendents i

s'aprovaran en una propera sessió.

2n.- ACORD RELATIU A LA LIQUIDACiÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2011, DE
CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 193 DEL TRLRHL.

El Batie diu que a la sessió ordinària del mes de setembre ja es va donar compte del
Decret 429/2012, sobre la liquidació del Pressupost de l'exercici 2011 i es va dir que al
Ple d'octubre es presentaria una proposta al respecte. Per això, el Batie procedeix a a

la lectura de la proposta que diu així:

"PROPOSTA EN RELACiÓ A LA LIQUIDACiÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2011, DE
CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 193 DEL TRLRHL.

En data 21 de setembre es va aprovar el Decret 429/2012, segons el qual s'aprova la
liquidació del pressupost de l'exercici 2011.

Atès que de la liquidació esmentada es desprèn un Romanent de Tresoreria per
despeses generals negatiu en 14.118,77€, és d'aplicació el que estableix l'article 193
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

L'esmentat article estableix el següent:

l. En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu,
corporació o l'òrgan competent de l'organisme autònom, segons correspo
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de procedir, en la primera sessió que es celebri, a la reducció de despeses del nou

pressupost per quantia igual al dèficit produït. L'esmentada reducció només podrà
revocar-se per acord del Ple, a proposta del President, i previ informe de l'Interventor,
quan el desenvolupament normal del pressupost i la situació de tresoreria ho permetin.

2. Si la reducció de despeses no resultés possible, se podrà acudir a la concertació
d'una operació de crèdit pel seu import, sempre que es donin les condicions descrites
a l'article 177.5 de la mateixa llei.

3. Si no s' adopta cap de les mesures previstes en els apartats anteriors, el pressupost de
l'exercici següent haurà d'aprovar-se amb superàvit inicial de quantia no inferior a
l'esmentat dèficit.

Vist l'informe de la regidora d'hisenda de data 24 d'octubre segons el qual en la
situació actual de l'ajuntament de Puigpunyent, la primera mesura no és viable ja que
el pressupost de 2012 es va fer amb una concreció i ajustament molt alts i a més,
actualment es troba gairebé executat i seria difícil fer una reducció de les despeses
previstes fins a desembre sense afectar-ne als serveis que es donen als ciutadans i
ciutadanes. I pel que fa a la segona mesura, i tenint el compte que aquest any arrel
del RD 4/2012 s'ha hagut d'augmentar l'endeutament municipal i que l'objectiu
actual de l'ajuntament és de reducció d'aquest endeutament amb amortitzacions
anticipades, tenint en compte també que es preveu tenir aprovat el pressupost per a

l'any 2013 durant els primers mesos de l'any, no és aconsellable concertar una

operació de crèdit per fer front al romanent negatiu de 2011 .

Es proposa a al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Acceptar l'informe esmentat i adoptar el compromís d'aprovar el Pressupost
per a l'exercici 2013 amb superàvit inicial".

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que tot el que fa referència als Pressuposts
són propostes que fa l'equip de govern. No votaran a favor d'aquesta proposta
perquè tampoc varen votar a favor del pressupost, si bé, s'abstindran.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

3r.- APROVACiÓ COMPLEMENTS PERSONAL DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL
DECRET-LLEI20/2012.

El Batie dona compte de la proposta que diu així:

"PROPOSTA D'ACORD RELATIVA ALS COMPLEMENTS DE PERSONAL DE CONFORMITAT
AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET-LLEI 20/2012. �::::::::::::::--.

El Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir I' estabilitat pres
regula en el seu Títoll "mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de fo
competitivitat" i concretament a l'article 9 regula la "Prestació econòmi
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situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques,
organismes i entitats dependents de les mateixes i òrgans constitucionals" de la
següent forma:

1. La prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei
de les Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel que disposa
aquest article

2. Cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives competències,
podrà complementar les prestacions que rebi el personal funcionari inclòs en el Règim
General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions
d'incapacitat temporal, de conformitat amb les següents limitacions:

1°._ Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comuns, durant
els tres primers dies, se podrà reconèixer un complement retributiu fins arribar com a
màxim el 50% de les retribucions que es venien percebent en el mes anterior a la
incapacitat. Des del quart dia fins el vigèsim, ambdós inclosos, el complement que es

pugui sumar a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social haurà de
ser tal que, en cap cas, sumades ambdues quantitats, se superi el 75% de les
retribucions que venien corresponent al citat personal en el mes anterior al de la
incapacitat. A partir del dia vigèsim primer, inclòs, podrà reconèixer-se una prestació
equivalent al 100% de les retribucions que es venien percebent en el mes anterior de
causar-ne la incapacitat.

2°._ Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la
prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada, des del
primer dia, fins arribar com a màxim el 100% de les retribucions que venien
corresponent al citat personal en el mes anterior de causar-ne la incapacitat.

3. Els que estiguin adscrits als règims especials de seguretat social del mutualisme
administratiu en situació d'incapacitat temporal per contingències comunes,
percebran el 50% de les retribucions tant bàsiques com complementàries, com de la
prestació de fill a càrrec, en el seu cas, des del primer al tercer dia de la situació
d'incapacitat temporal, agafant com a referència aquelles que percebien en el mes

immediat anterior al de causar la situació d'incapacitat temporal. Des del dia quart al
vigèsim dia, ambdós inclosos, percebran el 75% de les retribucions tant bàsiques com

complementàries, com de la prestació de fill a càrrec, en el seu cos. A partir del dia
vigèsim primer fins el nonagèsim, ambdós inclosos, percebran la totalitat de les
retribucions bàsiques, de la prestació per fill a càrrec, en el seu cas, i de les retribucions
complementàries.

Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la
retribució a percebre podrà ser complementada, des del primer dia, fins assolir com a
màxim el 100% de les retribucions que venien corresponent al citat personal en el mes

anterior de causar-ne la incapacitat.

A partir del nonagèsim primer dia, serà d'aplicació el subsidi establert en ca

especial de conformitat amb la seva normativa. ::::;

4. Es refereix al personal al servei de I' Administració de Justícia.
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5. Cada Administració Pública podrà determinar, respecte al seu personal, els supòsits
en que amb caràcter excepcional i degudament justificats es pugui establir un

complement fins assolir, com a màxim, el 100% de les retribucions que se venien
disfrutant en cada moment. A aquests efectes, se consideraran en tot cas

degudament justificats els supòsits de hospitalització i intervenció quirúrgica.
En cap cas els funcionaris adscrits als règims especials de seguretat social gestionats
pel mutualisme administratiu podran percebre una quantitat inferior en situació
d'incapacitat temporal per contingències comuns a les que corresponguin als
funcionaris adscrits al règim general de la seguretat social, inclosos, en el seu cas, els
complements que els resultin d'aplicació a aquests últims.

6. Les referències a dies inclosos en el present article s'entendran realitzades a dies
naturals.

7. Així mateix, es suspenen els Acords, Podes i Convenis vigents que contradiguin el
que disposa aquest article.

Fins ara, l'Ajuntament assumia un complement que cobria fins al 100% de les
retribucions des del primer dia d'incapacitat temporal. El transcrit article 9 del Decret
20/2012, de 13 de juliol, provoca que aquest percentatge s' hagi de disminuir.

Amb la finalitat de que, dins del marc legal establert, es fixin un complements que
combinin un adequat control de l'absentisme, la millora dels serveis públics i la
garantía de la qualitat de les condicions de treball dels empleats públics de
I' Ajuntament de Puigpunyent.

A tès que I' article 37.1 de la llei 7/2007, de 12 d' obril. de I' Estatut Bàsic de I' Empleat
Públic, especialment als apartats b). ej, i ij estableix que la fixació de complements de
previsió social complementària, criteris d'acció social i retribucions complementàries
del personallaboral i funcionari es matèria objecte de negociació.

Per tot això, es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.- Reconèixer els següents complements retributius en els supòsits d'incapacitat
temporal:

oj En cas d'incapacitat temporal derivada de contingències comuns:

Personal en règim general de la Seguretat Social.:

l. Durant els tres primers dies d'incapacitat temporal un complement del 50% de
les retribucions que venia percebent durant el mes immediatament anterior.

2. A partir del dia 4 d'incapacitat temporal i fins al dia 20 del períod 'fI)complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda � la
.

!:
. .6

seguretat sOci?1, sigui. equivalent al �5% de les retribucions que venia p �benr� ,0durant el mes Immediatament antenor. � ¡ ,�;g � �3. A partir del dia 21 d'incapacitat temporal i fins al dia 90 del p �de, . r c:

complement que, sumat a la prestació econòmica reconegud �
�t¢:-�
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seguretat social, sigui equivalent al 100% de les retribucions que venia
percebent durant el mes immediatament anterior.

4. A partir del dia 91 del període, l'empleat públic percebrà el subsidi de malaltia
reconegut per la Seguretat Social.

Els funcionaris "integrats" acollits al règim provinent de l'antiga MUNPAL, percebràn de
la corporació un complement retributiu de forma que les seves retribucions no siguin
inferiors al 50% (període dels tres primers dies) 75% (del dia 4 al 20 del període
d'incapacitat) o 100% (del dia 21 0190 del període d'incapacitat).
A partir del dia 91 del període d'incapacitat percebran un complement equivalent al
del règim general de la Seguretat Social, d'acord amb la disposició final 2° de la Llei
7/1985, de Bases de Règim Local.

b) En cas d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals:

En cas d'incapacitat temporal derivada d'accident de treballo malaltia professional,
complementar la prestació reconeguda per la seguretat social fins el 100% de les
seves retribucions a partir del primer dia.

SEGON.- En els supòsits de hospitalització i intervenció quirúrgica degudament justificats
s'estableix un complement fins assolir el 100% de les retribucions que se venien
disfrutant en cada moment.

Per a la justificació de la percepció del complement previst en aquest punt, l'empleat
públic ha de presentar el justificant de l'ingrés i alta hospitalària o el document que
justifiqui la intervenció.

TERCER.- El present Acord serà d'aplicació amb efectes 14 d'octubre de 2012. D'acord
amb la disposició transitòria primera del Decret llei 20/2012, per els processos
d'incapacitat ja iniciats en aquella data, es seguirà amb el sistema anterior".

El Batie explica que segons el règim anterior al Reial-decret llei 20/2012 es feia la
següent aportació, en relació a les IT per contingències comuns:

Dies Prestació Complements Totals:

Prestació+Complements
1-3 ---- 100% AJUNT 100% AJUNT.
4-15 60%AJUNT 40% AJUNT. 100% AJUNT.
16-20 60%SEG. SOC. 40% AJUNT. 60% SEG. SOC.+ 40% AJUNT.
21 en endavant 75%SEG. SOC. 25% AJUNT. 75% SEG.SOC. + 25% AJUNT.

Després de l' Acord que es proposa quedaria de la següent manera:

Dies Prestació Complements Totals:
Prestació+Com

1-3 50% AJUNT. 50% AJUNT.
4-15 60% AJUNT. 15% AJUNT 75% AJUNT.
16-20 60% SEG.SOC. 15% AJUNT. 60% SEG.SOC.+ 15% AJU
21-90 75% SEG.SOC. 25% AJUNT. 75% SEG. SOC.+25% AJU
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I 90en endavant I 75% SEG.SOC. I --- I 75% SEG. SOC.

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, sr. Antonio Deudero demana el personal que es veu afectat, quans
són i quina previsió es te de la despesa.
La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que estan afectats el
personal laboral i funcionari i que la despesa és impossible de preveure, si bé, sempre
serà inferior a 'actual en les mateixes circumstàncies.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que votaran a favor ja que està dins els
marges del Reial decret, no te repercussió afegida per l'ajuntament i és un benefici pel
personal de l'ajuntament.

El portaveu del PSOE diu que el reial decret no va a favor dels treballadors, ja que
l'ajuntament aporta menys i el treballador és el que es veu afectat i perjudicat, en cap
cas beneficiat.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

4t.- ACORD SOBRE JORNADA LABORAL EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT.

El Batie dona compte i lectura de la proposta que diu així:

"PROPOSTA SOBRE LA JORNADA LABORAL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE
PUIGPUNYENT.

En data 29 de juny es va aprovar la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressuposts Generals
de l'Estat, que suposa una continuïtat al paquet de mesures sobre ocupació pública
com a conseqüència del procés de contenció del dèficit públic que ja es va iniciar
amb l'aprovació del Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic i
que tenen incidència, pel que fa a l'objecte del present Acord, en determinats

aspectes que afecten als empleats públics.

La disposició septuagèsima primera de la Llei 2/2012 estableix que "a partir de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, la jornada general de treball del personal del Sector
Públic no podrà ser inferior a 37 hores i 30 minuts setmanals de treball efectiu de promig
en còmput anual. A aquests efectes, conformen el Sector Públic: ... o) ... les entitats
que integren l'Administració Local." Per tant, aquesta previsió és d'aplicació directa a

les entitats locals a partir de l'entrada en vigor de la Llei 2/2012, és a dir, a partir de dia
30 de juny de 2012.

Vist l'informe de la Secretària Interventora de data 24 d'octubre de 2012.
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Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el seguent ACORD:

PRIMER.- La jornada de treball per el personal de I' Ajuntament de Puigpunyent serà de
trenta set hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu de promig en còmput
anual, sense perjudici de l'existència de jornades especials.

SEGON.- El Batie determinarà, mitjançant Decret, de conformitat amb la jornada que
estableix l'article anterior, els horaris general i especials de cada col Iectlu. a proposta
del regidor competent en cada cas i prèvia negociació amb el personal afectat".

El Batie explica que hi ha hagut una reunió amb el personal explicant la proposta.

5è.- MOCIONS:

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA SOBRE EL
NOM DE LA LLENGUA.

La portaveu del grup Independents dona compte i lectura de la moció que diu així:

"Moció: el nom de la llengua

El grup municipal Independents de Puigpunyent i Galilea presenta a la consideració
del Ple la següent

MOCiÓ

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

El Butlletí oficial de les II/es Balears de dia 18 d'octubre de 2012 publica una
convocatòria d'ajuts de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears en la qual designa, de manera reiterada, la llengua pròpia de les Illes Balears
en una ridícula perífrasi, "la llengua cooficial distinta del castellà".

Com si el Govern no en sabés el nom, a fos un nom empestat, proscrit, com si fos
necessari referir-se a la llengua pròpia en una relació subordinada a una altra, aquesta
sí amb un nom, el castellà, que mostra amb orgull el seu origen territorial: la llengua de
castellà: com l'anglès, com el francès ... com la nostra, el català. El nom pacífic en les
institucions científiques i el que recull el nostre Estatut.

Per evitar que el cas es repeteixi i esvair qualsevol dubte sobre la normalitat en l'ús del
nom de la llengua pròpia de les Illes Balears, l'ajuntament de Puigpunyent

ACORDA

Instar el Govern de les Illes Balears a referir-se a la llengua catalana pel seu

referir-s'hi amb absurds circumloquis com el "la llengua cooficial distinta del

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:
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El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero manifesta que han demanat informació a la
Direcció General de Cultura i ens han contestat que s'ha publicat així, atès que es
tracta d'una convocatòria de caràcter general a tot l'estat espanyol.

Amb l'argumentació donada queda sobradament justificada la frase en qüestió.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que cada Comunitat
Autònoma fa la seva convocatòria i posar "llengua catalana" no creu que sigui sortir
se del conveni.

El portaveu del PP, Sr Antonio Deudero diu que no hi ha mala intencionalitat ja que és
una subvenció subjecte a un determinat conveni.

El Batie diu que no ha d'estranyar que el grup Independents pensi que ha estat amb
intencionalitat ja que precisament la Conselleria d'Educació, presidida pel Sr. Bosch,
no ha estat un exemple en temes de política lingüística.

El portaveu del PSOE diu que no són moltes les Comunitats Autònomes amb llengua
pròpia i s'haguessin pogut anomenar totes, en qualsevol cas.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que és una conveni únic per tot l'Estat i és
per donar seguretat jurídica i per identificar l'àmbit. No retirar la moció suposa fer oidos
sordos.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que volen traslladar la
moció al Govern de les Illes Balears.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per 6 vots a favor (3 del grup Independents i
3 de grup PSOE) i 3 vots en contra ( grup PP).

2.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA DE
RECONEIXEMENT I RESPECTE AL DRET D'AUTODETERMINACIÓ.

La portaveu del grup Independents procedeix a lectura de la moció, que diu així:

"Moció de reconeixement i respecte al dret d'autodeterminació

El grup municipal Independents de Puigpunyent i Galilea presenta a la consideració
del Ple la següent

MOCiÓ

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

El Govern actual de l'Estat espanyol, ha posat en marxa un procés recentralitzado �=:::--....._
que pretén buidar progressivament de competències les CCAA i eliminar la dive ...�T 1)S'
cultural i nacional existent. El marc de la crisi econòmica i social, i la crisi de deu �{Jf"ùe Ac.:afecta les administracions públiques, ha exacerbat les pulsions centralistes les Ô
institucions de l'Estat, que pretenen carregar els esforços de reducció del dèfic úbli �damunt les CCAA (amb efectes nefasts per a l'estat del benestar, ja que le é,CA -<
presten els serveis públics bàsics de sanitat, educació i serveis socials). �'\'

- ��
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A més, el sistema de finançament actualment en vigor ha demostrat que no és capaç
de regular d'una manera justa i equitativa el flux i el repartiment dels fons públics entre
els diferents territoris de l'Estat. Les II/es Balears som els més perjudicats per aquest
sistema (balança fiscal negativa del 14% del PIB), que també perjudica Catalunya (-
9% del PIB) i el País Valencià (-6% del PIB).

Davant les dificultats de finançament de les CCAA i les dificultats d'aquestes per
mantenir els serveis públics bàsics de l'estat del benestar, i davant els intents de
recentralització del Regne d'Espanya per part de les classes dirigents espanyoles de
l'Estat, una part important de la població (especialment d'aquel/s territoris amb trets
nacionals propis) està prenent consciència de la necessitat que la ciutadania exerceixi
la capacitat de decidir per tal de protegir les administracions més properes als
ciutadans i que gestionen els serveis públics més sensibles, i per tal de protegir la
diversitat cultural i nacional.

En aquest context, el poble de Catalunya ha iniciat un procés que té com a objectiu
dotar l'administració catalana d'estructures d'estat. L'onze de setembre centenars de
milers de persones es manifestaren massivament als carrers cèntrics de Barcelona per
reclamar l'autodeterminació sota el lema "Catalunya, nou estat d'Europa". De
manera democràtica i pacífica, es va voler fer evident un sentiment nacional
inqüestionable, històricament arrelat, i una clara reivindicació social davant una la
situació econòmica, social i cultural.

Lamentablement, des d'aleshores ençà, s'han fet declaracions i expressat opinions,
tant a títol personal com institucional, que qüestionen i en el pitjors dels casos ataquen
el dret a decidir, les consultes populars i el dret a la autodeterminació que tenen els
pobles.

Des de les II/es Balears, ens cal expressar i exigir clarament respecte a l'autogovern i a
tot procés democràtic i pacífic construït des de la voluntat popular. I no només per
l'afinitat cultural i històrica que ens uneix amb Catalunya, sinó perquè el nostre país,
que té condició inqüestionable de nacionalitat, pot esgrimir tant a més motius
d'injustícia i discriminació econòmica, fiscal, social i cultural.

D'altra banda, cal recordar que el nostre Estatut d'Autonomia actualment en vigor
estableix la competència de la Comunitat Autònoma per a la celebració de consultes
populars. Aquesta competència encara no ha estat desenvolupada.

Per tot això, el grup municipal independent proposa els següents

ACORDS

Primer. Manifestar el ple suport a totes aquel/es iniciatives de la societat civil i/o
institucions, orientades i desenvolupades democràticament i pacíficament, tNT� -

fomentin la informació, la consulta popular i la concreció del dret a decidir dels p � 'f:
.,.ò

.:::: 1;C-Segon. Manifestar i exigir el màxim respecte al dret d'autodeterminació dels C;¡;les� � Ô
com a principi fonamental dels drets humans i reconegut internacionalment.

��
�. ¿,

'<'
�<' r>yYf"4RS '>-�
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Tercer. Manifestar concretament el reconeixement al dret a decidir i a
l'autodeterminació del poble de les Illes Balears i instar al Govern de les II/es Balears a

desenvolupar l'Estatut d'Autonomia per regular la competència de celebració de
consultes populars.

Quart. Trametre aquests acords al Govern de les Illes Balears, als grups parlamentaris
del Parlament de les II/es Balears i a la Delegació de Govern de les II/es Balears".

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que troba trist haver de perdre temps
respecte de mocions que excedeixin l'àmbit extramunicipal. L'equip de govern hauria
d'incloure punts que afectessin a l'àmbit del nostre municipi. El contingut de la moció
no te cap ni peus.

El Batie diu que no tenen res a veure les argumentacions del vot en contra amb la
moció presentada. En el Ple es fa política i sobre tot lo que afecti a les Illes Balears, a
l'estat espanyol i al municipi.

.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que al Ple es debat lo que es trobi que s'ha de
debatre, som partits polítics i opinarem lo que cada grup consideri convenient i li
pareixi be. És una moció d'un grup polític i no de l'equip de govern. En relació a les
opinions de gent dels PSOE hi ha moltes postures que no representen al partit, són
militants del partit polític que opinen.

En relació a la moció hi ha punts que estan d'acord i altres no. Pensam que tota
consulta que se faci ha d'estar emparada en normativa i en l'estat de dret. Podríem
estar d'acord amb l'exposició de motius però no estam d'acord amb els acords, per
això proposam introduir modificacions. Estam d'acord en desenvolupar l'estatut
d' Autonomia i volem deixar clar que creiem amb un estat plurilingüistic, pluricultural,
però la nostra postura va per fer un canvi constitucional. La moció no s'ajusta a la llei i
per això no podem sonar el nostre suport.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que és molt difícil
modificar la Constitució i el que demanem és que els pobles pugui decidir mitjançant
una consulta popular.

Sotmesa la proposta a votació és rebutjada per 6 vots en contra (3 PP i 3 PSOE) i 3 vots
a favor (Independents).

El Batie manifesta que sap greu que les dues forces majoritàries a nivell estatal no

deixin expressar als pobles la seva voluntat. Basta mirar els resultats del PSOE i PP a les
eleccions al País Basc i els resultats que hi haurà a Catalunya, així com totes aquelles
persones que han sortit al carrer a Catalunya.

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA l'EQUIP DE GOVERN EN FAVOR DE lA
COMERÇ D'ARMES.

El Batie dona compte i lectura de la moció que diu així:
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"MOCIÓ QUE PRESENTA L'EQUIP DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT EN
FAVOR DE LA REGULACIÓ DEL COMERÇ D'ARMES.

L'Equip de govern de l'Ajuntament de Puigpunyent, presenta al ple per a la seva

aprovació la següent moció.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tenint en compte que des de 1989 hi ha hagut 128 conflictes armats en els quals hi ha
hagut almenys 250.000 morts cada any i es calcula que cada any es cometen uns
300.000 homicidis en conflictes no armats.
Reconeixent que l'absència de normes internacionals establertes de mutu acord per a
la transferència d'armes convencionals a fi de fer front, entre altres coses, als
problemes relacionats amb el comerç no regulat d'armes convencionals i la seva
desviació al mercat i/·lícit és un factor que contribueix als conflictes armats, al
desplaçament de persones, a la delinqüència organitzada i al terrorisme,
menyscabant la pau, la reconciliació, la seguretat, l'estabilitat i el desenvolupament
econòmic i social sostenible.

Considerant que en més de/60% de les violacions de drets humans documentades per
Amnistia Internacional en una dècada es van utilitzar armes petites i lleugeres.

Extremadament preocupats pel fet que nens i nenes soldat han participat de forma
activa en conflictes en forces governamentals o grups armats no estatals en 19 països
des de 2004.

Considerant la destrucció d'infraestructura socioeconòmica i de mercats, la corrupció i
el desviament de fons públics, que neguen l'accés a les persones empobrides a
assistència mèdica, aigua, aliments habitatge i educació.

Atesa la iniciativa de la comunitat internacional d'iniciar el20091es negociacions per a
crear un tractat que reguli de manera efectiva el comerç d'armes, especialment arran
de la Resolució 64/48 de l'assemblea general de l'ONU que demanava als estats
membres de les Nacions Unides l'establiment d'un tracta ferm i sòlid per crear un

instrument eficaç que contengui les normes internacionals comunes més elevades
possibles per a la importació, exportació i transferència internacional d'armes
convencionals.

Tenint en compte que el mes de juliol de 2012 es va celebrar una conferència de
negociació sobre un Tractat de Comerç d'Armes que va finalitzar sense un acord
definitiu, però amb avenços importants i que a començaments de 2013 està prevista
una nova conferència per adoptar aquest important instrument en favor dels drets
humans.

Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Puigpunyent adopta el següent

ACORD

Instar al Govern de l'Estat al fet que, mitjançant la intervenció del ministre d'
Exteriors i Cooperació, es donin les instruccions perquè la delegació espanyola
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propera conferència de negociació del Tractat sobre el Comerç d'Armes defensi els
següents principis:

Primer. Introduir els elements continguts en l'anomenada regla d'or del Dret
Internacionals dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari perquè el Tractat
estableixi que les transferències d'armes siguin coherents amb els compromisos vigents
dels Estats parts de conformitat amb el Dret Internacional, de manera que aquestes
transferències no fomentin la violació dels drets humans al país de destinació final.

Segon. Una major regulació en els sistemes de concessió de llicències d'exportació i en

els controls sobre el material objecte d'exportació, en línia amb els criteris de la posició
comuna de la Unió Europea sobre la matèria".

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero considera que la que s'ha de debatre són
assumptes de funcionament municipal i que desconeix el motiu perquè Amnistia
Interacional presenta aquest escrit i no sap els arguments del govern.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que també es va discutir
al Parlament de les Illes Balears i no és d'àmbit autonòmic i es va votar per unanimitat.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que es duran a debat les mocions que
considerin oportú, sigui quin sigui l'àmbit.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 6 vots a favor (3 Independents i 3

PSOE) i 3 abstencions del PP.

6è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

17 i 24 de setembre il, 8,15 i 22 d' octubre

Es fa constar que falten les actes de dia 1 i 22 d'octubre que es sotmetran a control al
proper Ple.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que pel que fa a les actes de dia 17 i 24 de
setembre, 8 i 15 d'octubre no hi ha res a dir.

La resta de membres no tenen res a dir.

DECRETS DE BATLIA DES DE 429/2011 FINS 497/2012

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero vol demanar el següents aclariments:

per a què s'utilitza. El Batie respon que és el Centre de Salut.

- DECRET 431/2012.- Hi ha una factura de 9€ de consum elèctric i li ha cridat l'ot

perquè és molt poc. Se pot dir de què és? El Batie respon que ho miraran.
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- DECRET 441/2012.- Hi ha una factura de Distribuciones Luque de bosses de fems
individuals. Per a què s'utilitzen? La regidora de Medi Ambient, Sra. Margalida Morell
diu que són les que utilitza la brigada de residus.

Respecte als altres Decrets no hi ha res més a dir.

Finalment, el Batie diu que en el darrer Ple el portaveu del PP va demanar que havien
costat els camions d'aigua potable quan hi va haver el problema de subministrament
al mes d'agost i el Batie informa que el cost va ser de 14.705,82€. Així mateix fa constar
que els problemes de subministrament són a causa d'una avaria amb el pou del
cementeri i l'ajuntament vol arreglar-ho però encara estam esperant noticies de
Recursos Hídrics per autoritzar una nova perforació.
La regidora d'Educació, Sra. Marissa Pla fa un aclariment respecte a les factures
d'assegurances de l'escolo d'estiu i que el PP va demanar el concepte en el darrer
Ple. Una era de l'assegurança de responsabilitat civil (270,40€ ) i l'altra una

assegurança de cobertura d'accidents (195,54€).

5è.- TORN D'URGÈNCIA

5è.l.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL PSOE PEL DIA INTERNACIONAL CONTRA lA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE.

El Sr. Batie proposa incloure a l'ordre del dia per torn d'urgència la present moció atès
que dia 25 de novembre és el dia internacional contra la violència de gènere i el
proper Ple és dia 27 de novembre.

Sotmesa la urgència a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

La regidora del PSOE, Sra. Isabel Martin procedeix a la lectura de la moció que diu així:

"Antoni Marí Enseñat, portaveu del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de
l'Ajuntament de Puigpunyent presenta la següent moció:

MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les dones segueixen morint any rere any pel terrorisme masclista, segueixen sofrint en la
seva vida i en la dels seus fills i filles agressions físiques i psicològiques, segueixen vivint,
massa vegades en silenci, un infern del que és molt difícil escapar. I cridem que el
masclisme mata. No obstant això aquest any, 2012, el crit ha de ser major, perquè la
violència de gènere està caient en l'oblit.

Fa un any que el Partit Popular va guanyar les eleccions i Espanya ja ha retrocedit 14
llocs en l'índex del Fòrum Econòmic Mundial. Catorze llocs que es tradueixe .

rècord de passos enrere. Cada dia les dones espanyoles tenen més dificult �r' tenf,!.E' À
una ocupació, per fer compatible la seva vida laboral i familiar, pe

. �ce·/ ¿¿.
l'educació, la sanitat, o l'atenció social, per exercir els seus drets sexuals i rodlJétf�. �
per incorporar-se a espais de participació i presa de decisions. 2. ¡f �

1"/)'"
, ��
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El més sagnant de tots aquests passos enrere és el que afecta al dret de les dones a
viure sense Violència de Gènere. En el primer comunicat oficial de la Ministre
responsable, Ana Mato, es va tractar com a "violència en l'entorn familiar" l'assassinat
masclista d'una dona a les mans de la seva parella. Acabava de començar la marxa
enrere. Fa amb prou feines uns dies, condemnàvem l'assassinat de Inge Gisela Frefrau
van Stein, una dona de nacionalitat alemanya de 66 anys, a Canyamel, a el tràgic cas
d'una nina de 13 anys amb un cúmul de fallades del sistema.

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Assistim a retallades que són molt perilloses. Les primeres reculades van començar amb
les campanyes de sensibilització social, que es van arribar a qualificar de propaganda.
La prevenció i la sensibilització són fonamentals per aconseguir la complicitat de la
societat i de l'entorn, com són imprescindibles perquè les dones puguin reunir forces
suficients i afrontar la denúncia de la violència que sofreixen. La prevenció és l'inici del
camí per sortir de la violència i, a partir d'aquí, les Administracions Públiques han
d'engegar tots els recursos necessaris per protegir i recolzar la seva decisió.

Des de l'any 2011 el Pressupost del Govern de l'Estat per a la ixevercío integral de la
violència de gènere s'ha vist reduït en un 27%, més de 8 milions d'euros. Als pressupostos
pel 2013, fins i tot el Govern ha retallat en un milió d'euros els Programes d'assistència
social per a dones víctimes i menors exposats a la violència.
La reducció del pressupost i ellideratge de polítiques d'igualtat de l'Institut Balear de la
Dona, la supressió de l'Adreça Insular d'Igualtat suposen una reculada en la lluita per
la igualtat que és el millor antídot contra la violència de gènere.

Per tot això el Ple de Puigpunyent ACORDA:

1.- Instar al Consell de Mallorca que garanteixi l'accés a les ajudes de les dones
víctimes de violència de gènere recollides en l'article 27 de la llei 1/2004 de mesures
integrals contra la violència de gènere.

2.- Instar al Consell de Mallorca a impulsar les línies del Pla Estratègic d'Igualtat
d'Oportunitats entre Dones i Homes per prevenir i actuar davant de la violència
masclista.

3.- Instar al Consell de Mallorca que exigeixi al Govern de les Illes Balears i al Govern
de l'Estat que no redueixi els pressupostos, els programes, actuacions ni serveis dirigits a
combatre la violència de gènere i atendre a les dones.

4.- Instar al Consell de Mallorca que consideri necessari protegir els nens i nenes, a les
qui considerem víctimes de la violència de gènere quan es produeix violència cap a
les seves mares"

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero diu aquesta moció no és per fe ài)E Pudeclaració institucional amb motiu del dia internacional contra la violència de �re, /O�ja que va clarament en contra d'un partit polític, el pp i el Consell de Mallorca e 1I� C.
que la urgència vengui motivada amb els termes que es planteja la moció. u q e

.

�es podria fer un document conjunt i tenir una moció aprovada per unanimita ªer u tr;
declaració institucional conjunta, però no amb aquests termes que no ten res-e .$
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veure amb el títol de la moció

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell està d'acord amb el PP, si
be, creu que s'han de prendre mesures i és necessari exigir-les.

El Batie diu que la urgència ja s'ha votat abans.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que la moció ha quedat clara i que el grup PSOE
aposta per un tipus d'abordatge amb aquets temes.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 6 vots a favor ( 3 Independents i 3
PSOE) i 3 vots en contra (PP).

5è.2.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL PSOE EN RELACiÓ AL PLA D'OBRES I SERVEIS PER A L'ANY
2012

El Sr. Batie proposa incloure a l'ordre del dia per torn d'urgència la present moció atès
que es va donar compte a la Junta de Govern de dia 15 d'octubre que per a l'any
2012 no hi hauria Pla d' Obres i Serveis i és per remetre al Consell de Mallorca per poder
incorporar-lo als Pressuposts de 2013.

Sotmesa la urgència a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí procedeix a la lectura de la moció que diu així:

"Antoni Marí Enseñat, portaveu del Grup Municipal

Socialista de l'Ajuntament de Puigpunyent presenta la següent moció:

SOBRE EL PLA D'OBRES I SERVEIS 2012

EXPOSICIÓ DE MOT/US

El Pla d'Obres i Serveis és una línia de finançament per als ajuntaments que els permet
afrontar una sèrie d'actuacions competència pròpia de les entitats locals, per això els
ofereix:

• Subvencions adreçades als ajuntaments i altres entitats locals per a equipaments i
infrastructures

• Suport a les corporacions locals de Mallorca per a la direcció d'obra i la redacció
de projectes.

• Supervisió i seguiment dels projectes.

Any rera any aquesta línia d'ajudes ha estat esperada de manera insistent i impacient
pels ajuntaments de Mallorca per poder dotar als seus municipis de les infrastructures
bàsiques necessàries per a prestar els serveis bàsics als quals els ciutadans en te ""�:::::=D::::E::::¡:::-)"""dret. Per tant, de manera indirecta, els principals beneficiaris d'aquest tip � (;/.
finançament són les persones que habiten els nostres municipis. 'f �,-J..t-: I ·>:t �.La major part de la partida pressupostària destinada a aquesta línia d'ajude Ér0vél.@1�:j

'2 ',ili��
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dels Pressuposts Generals de l'Estat. La presentació del seu avantprojecte per part del
govern de l'Estat el passat dia 28 de setembre ens fa témer que per segon any
consecutiu no es contempli la corresponent partida, per la qual cosa entenem que el
pas de l'any 20 13 tampoc no es podrà convocar per part d'aquest Consell.

Per tot això el Ple de Puigpunyent ACORDA:

1. Instà al Consell de Mallorca que reclami al govern de l'Estat la dotació
pressupostària adient perquè el Consell pugui fer front al pas de 2013.

2. Instà al Consell de Mallorca que reclami una partida suplementària per tal de
contrarestar les mancances de finançament dels anys 2011 i 2012".

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que no s'ha votat en contra de la urgència
per no evitar confrontaments, si bé, l'argumentari no el poden defensar ja que atès
que s'ha introduït per torn d'urgència no poden aportar informació. Si bé, creuen que
el Pla d' Obres i Serveis és una eina essencial pels municipis però la situació actual del
Consell de Mallorca és desastrosa i no es poden fer crits al Consell perquè aprovi
subvencions. No s'ha pogut contrasta amb el Consell si hi haurà Pla d'Obres i Serveis
per 2013 però esperam que hi hagi partida ja que consideren que és una eina
essencial.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que l'Ajuntament reclama finançament sabent la
situació econòmica del Consell però també és una ajuda perquè el Consell reclami
finançament a l'Estat.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova la moció per 6 vots a favor (3 Independents i 3
PSOE) i 3 abstencions (PP).

8è.- PRECS I PREGUNTES.

En el torn dé precs i preguntes el portaveu del PP vol donar lectura de la Resolució
sobre la denuncia que es va interposar davant la Conselleria d'Educació en relació al
C.P. Puig de Na Fàtima.
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Govern de les Illes Balears
Conselleria d '

Educació, Celeura i Uruversitats
DII"eCCIÓ General de Plamficacië,

lnspecció i lnfraesrructures Educatives

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives en relació a la reclamació interposada pel Sr. Antonio Deudero Mayans,
com a regidor i portaveu del grup municipal del PP de Puigpunyent, en relació als
fets ocorreguts al CEIP Puig de na Fàtimade Puigpunyent.

Fets

1. El dia 24 de juliol de 2012, el senyor Antonio Deudero Mayans presenta un
escrit on sol-licita es duguin a terme les diligències pertinenrs per investigar
uns fets succeïts al CEIP Puig de na Fàtima, de la localitat de Puigpunyent,amb codi 07004621.

2. El Cap del Departament d'Inspecció Eductiva demana que els inspectors
Miquel Vives i juan Jiménez actuïn i facin un seguiment pel que fa als fets
denunciats.

3. Els inspectors visitaren el centre i s'entrevistaren amb el director, la secretària i
la mestra de 2n EP. De l'entrevista es recullia informació següent:

En relació a la possible prohibició de parlar en castelfà al pati resulta que,
preguntat el director sobre l'exhortació a la utilització d'una determinada
llengua que consta en el comunicar de l'equip directiu dirigit a les famílies en
data 02/05/2012, contesta que "dins la classe, s'exhorta a parlar en català si
la classe és en català, i quan la classe és en castellà, s'exhorta a parlar en
castellà" .

En relació al document sobre la vaga de dia 25 de març de 2012 resulta que,el director actual, Sr. joan Ferrà Martorell que l'any passat era tutor de 6è
d'EP i no formava part de l'equip directiu, no reconeix el document i
manifesta que es va "donar un document" però no sap "si era aquest o un

altre"; que el document "segurament era una transcripció dels comuníc �../-:::\:.::::=P=U::::f::::-G"""dels sindicats", i que "cada tutor el dóna si el vol donar per explicar els m � .I./>ú
de la vaga, no als alumnes sinó als pares". De la mateixa manera, la seen i�c:gF: �
del centre, Sra. Margal.ida Zanoguera Pons, tampoc reconeix el doc�me no

\".:;.�;. ' �se'n recorda del manifest. La mestra tutora de 2n EP, Sra. Mana
. {freu" ...,

Taberner manifesta que el va donar i l'assumeix, no obstant declara no �r "

flY .
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d'on surt í admet que podria haver estat redactat pels mestres ques'addereixen a la vaga.

Els únics mestres que exerciren el dret de vaga i que continuen amb destinació
al centre són: el director i la tutora de 2n d'EP.

En relació a l'obligació de portar camisetes verdes els dimecres per indicació
dels professors, indiquen que és una proposta de l'Associació de Pares i
Mares d'Alumnes.

4. En data 18 de setembre de 2012, el DIE conclou que no consta s'hagi donat
cap cas en què el professorat del centre hagi "castigat", "perseguit" ni
"amonestat" cap alumne pel fet de xerrar en castellà en el pati, i que, en
relació al document lliurat als alumnes sobre la vaga, no tenia voluntat
adoctrinadora, tenía una finalitat informativa i estava dirigit als pares.

Fonaments de dret

Llei 3/2007, de 27 de març de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears

Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels
alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostingutsamb fons públics de les Illes Balears. (BOIB núm. 87 de 23 de desembre de 2010)

Resoludó

Reprovar l'actuació consistent en la distribució als pares d'una informació
inapropiada i absolutament innecessària sobre la vaga convocada. Demanar al
centre la supervisió prèvia de qualsevol actuació que tengui com a destinataris
membres de la comunitat educativa, en especial les que duguin aparellat el
lliurament de comunicats a les famílies, de manera que, inequívocament, no puguin
ser motiu d'una mala interpretació i s'ajustin plenament a la finalitat per a la qual
varen ser plantejades.

La portaveu del grup Independents diu que no entén la resolució que s'ha
tenint en compte l'informe dels tècnics ja que l'informe del DIE diu que no ha
demostrada l'actuació dels professors.

ACTA PLE ORDINARI 30/10/2012 159

Paper transcripció acords i resolucions



0481588 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Així mateix, el portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero demana al Batie si se contestarà
un pregunta que es va formular sobre el nivell de català exigit als regidors i el Batie
respon que no ve a compte ja que no és necessari.

El Sr. Antonio Deudero diu que és una pregunta política ja que si s
I

exigeix al personalvol saber si els regidors ho tenen.
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ACTA DE LA SESSiÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA QUINZE DE NOVEMBRE DE DOS
MIL DOTZE.

Núm. de la Sessió: 16/2012
Dia: 15 de novembre de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 15minuts.
Lloc: Sala de Plens de I' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACiÓ ACORD IMPOSICiÓ I ORDENACiÓ DE TRIBUTS MUNICIPALS.

2n.- APROVACiÓ ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ:

1r.- APROVACiÓ ACORD IMPOSICiÓ I ORDENACiÓ DE TRIBUTS MUNICIPALS.

El Batie procedeix a la lectura de la proposta d' Acord d'imposició i ordenació de tribut
municipals per a l'any 2013, que diu així:

"ACORD IMPOSICiÓ I ORDENACiÓ TRIBUTS MUNICIPALS 2013.

L'article 15.1 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 (en endavant TRLRHL) estableix
que, excepte en els supòsits previstos a l'article 59.1 de la mateixa llei, les entitats locals
hauran d'acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les
corresponents ordenances fiscals.

El punt 2 del mateix article estableix que, respecte als impostos previstos a I' � DE Pú59.1 TRLRHL, els ajuntaments que decideixin fer ús de les facultats que els con �IX IQ ""0
llei en relació a la fixació dels elements necessaris per a la determinaci ��e lé¡s�) �
respectives quotes tributàries, hauran d'acordar I' exercici d' aquestes f : tats �/i_l;, V z

aprovar les oportunes ordenances fiscals 2.. L"�;}��! �L- �¡&1��1 �
.'>!
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L'article 59.1 del TRLRHL estableix que els ajuntaments exiqiron. de conformitat
amb aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen, els següents impostos:

Impost Sobre Bens Immobles

Impost sobre Activitats Econòmiques
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

El punt 2 del mateix article estableix que els ajuntaments podran establir i exigir
l'Impost sobre Construccions, lnstollocions i Obres i l'Impost sobre l'Increment de Valor
de Terrenys de Naturalesa Urbans, de conformitat amb aquesta Llei, les disposicions
que la desenvolupin i les respectives ordenances fiscals.

Així mateix, de conformitat amb l'article 20.1 i 57, els ajuntaments podran establir i
exigir taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local,
així com per la prestació de serveis públics o la realització d'activitats de la seva

competència, segons les normes contingudes als articles 20 a 27 TRLRHL.

Podran també, de conformitat amb els articles 28 i 58, establir i exigir contribucions
especials per la realització d'obres o per l'establiment o ampliació de serveis
municipals, segons les normes contingudes als articles 28 035 TRLRHL.

Finalment, de conformitat amb l'article 41 TRLRHL les entitats locals podran establir
preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència
de l'entitat local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a
l'article 20.1 b) de la mateixa llei, és a dir, els supòsits en que es pot exigir taxa.

Dels imposts establerts a l'article 59.1, l'Ajuntament decideix fer ús de les facultats
que els confereix la llei en relació a la fixació dels elements necessaris per a la
determinació de les respectives quotes tributàries i que es troben regulades en els
articles 72, 87 i 95 pel que fa a l'Impost sobre Bens Immobles, Impost sobre Activitats
Econòmiques i Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, respectivament.

Així mateix, I' Ajuntament acorda imposar els següents tributs, que seran

desenvolupats en les corresponents ordenances fiscals que siguin aprovades a tal
efecte:

IMPOSTOS:

• Impost sobre Construccions, Instal locions i Obres
• Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana.

TAXES:

• Taxa de recollida i tractament de residus sòlids urbans.
• Taxa per expedició de documents administratius.
• Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tri

cadafals i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa. ;:J
• Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, mater í1&. d

•

construcció, escombraries, tanques, puntals, bastides i altres ib61S
,o

,����s
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anàlogues.
• Taxa per entrada de vehicles a través de les voravies les reserves de vio

pública per aparcaments.
• Taxa d'abastament d'aigua potable.
• Taxa de clavegueram.
• Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques.
• Taxa per l'obertura de rases o síquies en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció

del paviment o voravies en la via pública.
• Taxa per la realització d'activitats administratives de control, supervisió i

verificació de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables
amb motiu de l'obertura d'establiments.

• Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o
vol de les vies públiques municipals a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministraments d'interès general.

• Taxa per l'atorgament de llicència municipal per a la tinença d'animals
potencialment perillosos.

• Taxa manutenció cans.

• Taxa publicacions.

PREUS PÚBLIC

• Preu públic per a la prestació de serveis o realització d'activitats municipals.
• Preu públic per a la prestació del servei de teleassistència domiciliària al terme

municipal de Puigpunyent.
• Preu públic per a la prestació del servei escoleta municipal.
• Preu públic per ús de la piscina municipal.

Disposició derogatòria
Queden derogats tots els acords precedents a aquest i que es refereixin a la imposició i
ordenació de tributs, especialment l'acord d'imposició adoptat en pel Ple de la
Corporació en data 13 de novembre de 1989.

Disposició final
El present Acord fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació de data 15 de
novembre de 2012 i ha quedat definitivament aprovat en data Entrarà en vigor a

partir de 1'1 de gener de 2013, prèvia publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, de conformitat amb l'article 14.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació".

Una vegada llegida la proposta d'acord, el Batie proposa al Ple de la Corporació la
seva aprovació i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

2n.- APROVACiÓ ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013.

El Sr. Batie dona compte de les ordenances fiscals per a 2013 que es s

aprovació per part del Ple.
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Immobles.

El Batie explica que la novetat respecte a l'ordenança actual consisteix en una
baixada del tipus de gravamen dels bens immobles urbans (passarà del 0,60% al 0,54%)
per tal de que el ciutadà no vegi incrementat el seu rebut d'IBI durant el2013 respecte
al de 2012. Fins l'any 2016 els ciutadans haurien de veure incrementat el rebut respecte
al de l'any anterior com a conseqüència de la baixada de les reduccions sobre la
base imposable. Atès que des del Cadastre ens han dit que fer una revisió dels valors
cadastrals no és el més recomanable ja que, en general, els valors cadastrals no estan
per davall el 50% dels valors de mercat, segons informació rebuda de Notaris i
Registradors, és per aquest motiu, per compensar l'increment dels rebuts dels
ciutadans per l'IBI urbans a causa de la baixada de les reduccions sobre la base
imposable, que es proposa baixa el percentatge del tipus de gravamen dels béns
immobles de naturalesa urbans.

Així mateix, hi ha novetats respecte a les bonificacions.

a) respecte a la les bonificacions obligatòries:

es redueix el percentatge a bonificar en el supòsit de els immobles que
constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització,
construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com de
rehabilitació equiparable a obra nova, i no figurin entre els béns del seu

immobilitzat. Actualment, i per defecte, s'aplica un 90% sobre la quota
íntegra i ara es proposa aplicar un 50%.

b) respecte a les bonificacions potestatives:

es proposa una bonificació del 50 % de la quota integra els subjectes
passius que ostentin la condició de titular de família nombrosa, sempre
que compleixin també amb altres requisits, com que constitueixi domicili
familiar, valor cadastral no superi 100.000€ que la renda familiar no

supera el 75% del salari mínim interprofessional per cada membre de la
unitat familiar.

Finalment, com a novetat, s'estableix una bonificació del 30% de la quota
íntegra de l'impost, aplicable als habitatges de protecció oficial una vegada
transcorregut el termini de tres anys. Aquesta bonificació serà d'aplicació durant els 7
anys següents.

La proposta d'ordenança queda redactada d ela següent manera:

"1.01 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES

Article 1. Fonament Legal
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De conformitat amb l'article 15.2 , en relació amb l'article 16.2 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL), es fixen els elements necessaris
per a la determinació de les quotes tributàries de l'Impost sobre Béns Immobles, previst
a l'article 59.1 TRLRHL.

Article 2. Tipus de gravamen

De conformitat amb allò que preveu l'article 72 del TRLRHL el tipus de gravamende l'Impost sobre Béns Immobles aplicable al municipi de Puigpunyent queda fixat de
la següent manera:

1.- Béns immobles de naturalesa urbana seran del 0,54%.
2.- Béns immobles de naturalesa rústica seran del 0,65%.

Article 3. Exempcions

Estaran exempts de l'impost:

1.- Els immobles relacionats a l'article 62.1 i .2 del TRLRHL:
a) Els que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les

entitats locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i
als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la
Defensa Nacional.

b) Els béns comunals i els forests veïnals en mà comuna.
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos en l'Acord entre l'Estat

Espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979,
i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes,
en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits
conforme a l'establert en l'article 16 de la Constitució.

d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als què sigui d'aplicació l'exempció conforme als convenis

internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs
estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als
seus organismes oficials.
La superfície dels forests poblats amb espècies de creixement lent
determinades reglamentàriament, el principal aprofitament de les quals
sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbrat sigui la pròpia o
normal de I' espècie de la que es tracti.

g) Els terrenys ocupats per les línees de ferrocarrils i els edificis enclavats en els
mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a

qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació d'aquestes línees. No
estan exempts, per consegüent, els establiments d'hostaleria, espectacles,
comercials id' esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleat ...:::;;;\F==-.=N::::-,-::::_....._"oficines de la direcció ni les instal Iccions fabrils. '" � \ u
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Prèvia sollicitud de l'interessat, estan exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per a centres

acollits, total o parcialment, al règim de concert educatiu, qu
superfície afectada a l'ensenyament concertada.
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Aquesta exempció ha de ser compensada per l' Administració competent.
b) Els declarats expressa i individualitzadament monument o jardí històric

d'interès cultural, mitjançant Reial decret en la forma establerta per l'article 9
de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i inscrits en el

registre general a què es refereix el seu article 12 com a integrants del
patrimoni històric espanyol, així com els compresos en les disposicions
addicionals primera, segona i cinquena d' aquesta llei.
Aquesta exempció inclou als béns urbans ubicats dins del perímetre
delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment
integrats en aquests, que reuneixin les següents condicions:

1. En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en

l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

2. En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o

superior a cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst en el Reial
decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de

planejament per al desenvolupament i aplicació de la LI�i sobre règim del sòl
i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes
previstos en l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

3. La superfície dels forests on es realitzin repoblacions forestals o regeneració de
masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats
per l' Administració forestal. Aquesta exempció té una duració de quinze anys,
comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què es realitzi la
seva sol·licitud.

2.- S'estableix una exempció de l'impost, a favor dels béns dels que siguin titulars
els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que aquests béns estiguin
directament afectats al compliment dels fins específics dels centres citats.

La concessió de l'exempció requerirà la prèvia sol �icitud de l'interessat en la que
es relacionin, amb indicació de la seva referència cadastral, els béns per als que es

sol-licito l'exempció i es justifiqui la titularitat d'aquest pel centre sanitari, i la seva

afectació directa als fins sanitaris dels centres.

Article 4. Reducció de la base imposable

Atès que els immobles rústics del municipi de Puigpunyent es troben valorats
segon les regles establertes a la disposició transitòria primera del Reial decret 1/2004,
de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei del cadastre
immobiliari, els serà d'aplicació el que estableix la disposició transitòria divuitena del
TRLRHL en relació a les reduccions sobre la base imposable. Per la qual cosa, al
immobles rústics del municipi de Puigpunyent, els seran d'aplicació les reduccions
sobre la base imposable establertes a l'article 67 del TRLRHL si be, el càlcul del
component individual de la reducció a que es refereix l'article 68 del TRLRHL serà, �j::::.::::::::::::--....
cada any, la diferència positiva entre la primera component del valor codostr �M F:tv}'.
l'immoble en el primer exercici de la seva vigència i el seu valor base. Aque �Ior <)
base serà el resultat de multiplicar l'esmentada primera component del valor Ç1astr tt\

de l'immoble pel coeficient 1.
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Article 5 Bonificacions

1.- Tendron dret a una bonificació del 50 % en la quota integra de l'impost,
sempre que així es sol iicif pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles

que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i

promoció immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a obra

nova, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període
impositiu següent a aquell en que s'iniciin les obres fins el posterior a la seva finalització,

sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció

efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
Juntament amb la sol-licitud de bonificació l'interessat haurà de presentar la

següent documentació:
- Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI
- Fotocòpia del NIF de l'empresa.
- Fotocòpia dels Estatuts de l'empresa.
- Certificat de l'administrador de l'empresa o bé, fotocòpia del darrer balanç de

situació presentat a Hisenda.
- Fotocòpia de l'escriptura de propietat, o si n'es el cas, l'escriptura d'obra nova.

- Certificat de que no s'han iniciat les obres.

2.- Tendron dret a una bonificació del 50 % en la quota integra de l'import
durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació
definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables a aquests
habitatges, segons la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat. La sol-licitud es

podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes
impositius de la seva durada i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu
següent a aquell en que es sol ·Iiciti.

3.- Tendron dret a una bonificació del 30% de la quota íntegra de l'impost,
aplicable als immobles citats al punt 2 d'aquest article una vegada transcorregut el

termini previst a l'apartat anterior. Aquesta bonificació serà d'aplicació durant els 7

anys següents a la finalització del termini previst a I' apartat anterior.

Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat. La sol ílcltud es

podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la finalització dels set períodes
impositius de la seva durada i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu
següent a aquell en que es sol·liciti.

4.- Tendron dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra l. en el seu cas,

del recàrrec de l'impost a que es refereix l'article 153 del TRLRHL els béns rústics de les

cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts a

la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

5.- Tendron dret a una bonificació del 50 % de la quota integra els subjeç; N'I EN
passius que ostentin la condició de titular de família nombrosa. �'\ ¡>.\ r

<)

. A��esta boni!i�?ció ��rà. únicament d'aplicació en el cas d'immobl �ue � �

constltueixin el domicili fan:lllar I s�mpre que el seu �alor cadastral no s lén �Ë:: "J��:tJ.J
1 �O:OO?€, havent-�e d'acreditar a mes que la ren�a famlll?r no supera el 75% lJalt¡l�,£{il C)
minim interprofessionol per cada membre de la unitat familiar. � �.(y} " ::E'
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S' entén per domicili familiar a efectes d' aplicació de la bonificació aquell que
figuri com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants i en el que
hi figurin empadronats la totalitat dels membres de la unitat familiar.

L'esmentada bonificació s'atorgarà per termini anual i es concedirà a petició
de l'interessat, mitjançant sollicltud que s'haurà de presentar abans del 30 de març de
l'exercici pel qual es sol-licito i haurà d'anar acompanyada de la següent
documentació:
a) Escrit de sol �icitud, identificant l'immoble mitjançant fotocopia de l'últim rebut de
l'impost sobre béns immobles.
b) Fotocòpia del títol de família nombrosa vigent.
c) Declaració de la rendo. o documentació acreditativa de la no obligació de
presentar-la, de la unitat familiar o de tots els membres integrants de la família
nombrosa.

6.- S'estableix una bonificació del 30% de la quota íntegra de l'impost per als
béns immobles destinats a habitatges en els que s'hagin instol Iot sistemes per a

l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per a outoconsurn.
L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a què les lnstollccions

per a producció de calor incloguin col-lectors que disposin de la corresponent
homologació per I' Administració competent.

Per gaudir d' aquesta bonificació els interessats hauran de complir els següents
requisits:

a) L'ús cadastral de l'edificació haurà de ser predominantment residencial.
b) Serà necessari que els sistemes d'aprofitament tèrmic instol lcts disposin

d'una superfície mínima de captació solar útil de 4m/2 per cada 100m/2 de
superfície construïda.

c) Si s'instal ío sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia, serà exigible que
aquells sistemes disposin d'una potència instal todo mínima de 5Kw. Per
cada 100m/2 de superfície construïda.

d) Que les instollocions d'aquells sistemes es facin de conformitat amb la
normativa urbànística aplicable a aquest municipi, així com, amb la resta
de normatives específiques en la matèria.

e) No serà d'aplicació aquesta bonificació quan la instal ioció dels sistemes
d'energia solar sigui obligatòria a tenor de la normativa específica en la
matèria.

Per gaudir d' aquesta bonificació els interessats hauran de sol íícltor abans de
dia 31 de desembre de cada any, per la seva aplicació a l'any següent, si procedeix,
la següent documentació:

a) Model de sol Ilcitud de I' Ajuntament de Puigpunyent.
b) Aportació del projecte tècnic o memòria tècnica, del certificat de

muntatge, en el seu cas, i del certificat d'instal Iocló amb la diligència que
pertoqui per I' Administració competent.

c) Acreditar que s'ha solllcltot i concedit la corresponent llicència municipal.
Aquesta bonificació tindrà vigència durant els tres períodes impositius següents

al de l'acabament de la instal ioció.
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Article 16. Fraccionament del Pagament 'AL SERVEI DEL CONTRIBUENT'

El pagament d'aquest impost es podrà fraccionar en terminis determinats,
sense interessos de demora.

La modalitat d' aquest pagament fraccionat serà trimestral. En aquest cas, la
Recaptació girarà les fraccions al cobrament els dies 15 de març, 15 de juny, 15 de
setembre, i 15 de desembre.

A començament de cada exercici anual, el servei de Recaptació de
I' Ajuntament de Puigpunyent enviarà una carta personalitzada a cada contribuent,
amb informació sobre la possibilitat d'acollir-se al pagament fraccionat 'AL SERVEI DEL
CONTRIBUENT', per al pagament del present impost. La Recaptació confirmarà
posteriorment a cada contribuent que l'hagi sol íicltot i que compleixi amb els requisits
establerts al següent paràgraf, la concessió del pagament fraccionat i les dates en

què es procedirà al cobrament.
Són condicions per acollir-se al pagament fraccionat 'AL SERVEI DEL

CONTRIBUENT', les següent:
a) No tenir deutes pendents en via executiva per qualsevol concepte inclosos

en aquest fraccionament.
b) L'existència de fraccions pendents de pagament interromp la concessió de

fraccionament per anys posteriors.
c) El pagament d'aquestes quantitats fraccionades es farà mitjançant

domiciliació bancària.
d) El beneficiari del pagament fraccionat haurà de comunicar a la

Recaptació Municipal els canvis de compte corrent o qualssevol incidència
que afecti al pagament del deute.

Les fraccions no abonades dins el termini seran passades al cobrament en via
executiva, meritant-se interessos de demora des de la data del seu venciment, a més
dels corresponents recàrrecs executius.

Disposició derogatòria
Queda derogada l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns de

Naturalesa Urbana i Rústica municipal, així com, les seves modificacions que siguin
anteriors a la present Ordenança.

Disposició final
La present ordenança, aprovada pel Ple de I' Ajuntament de Puigpunyent en

sessió celebrada en data 15 de novembre de 2012, entrarà en vigor en el moment de
la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i començarà a aplicar-se a partir de 1'1 de gener de 2012 i continuarà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa".

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que estan contents amb la proposta j
)

\: DE p&durant aquesta legislatura varen presentar una moció en aquest sentit que �er �
rebutjada argumentant que amb la nova normativa estatal era inviable esta�-f �baixada del tipus de gravamen i I� que s'havia de .fer .era una revisi? del �al�r�' ....4} e z
cadastrals. Estam contents que l'equip de govern hagi arnbat a la mateixa e IUSI�1í!�)¡ �que el PP ja que els Independents també ho tenien al seu programa elector .. Així '-<¡;..: �
mateix, demana si se pot fer més feina per intentar mirar si el valor cadastral revis

.
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adaptar-lo a les noves circumstàncies. I també vol fer constar que tot se fa sense tenir
en compte al PP i que seria bo crear grups de feina formats per tots els grups polítics.
El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que hi ha hagut molts de factors que ha fet
arribar a aquesta solució. A mesura que ha passat l'any i vistes les circumstàncies
actuals es considera una bona proposta.

El Batie diu que els Independents ho duien al programa electoral. La proposta serà
baixar el tipus de gravamen per tal de que els ciutadans paguin en el 2013 lo mateix
que el 2012. S'està vetllant contínuament el valor cadastral dels bens immobles urbans
per tal de, si és convenient, dur a terme una revisió.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que ha estat un compromís ferm de les dues
forces polítiques que formen l'equip de govenr.

Sotmesa la proposta d'ordenança a votació és' aprovada per unanimitat dels
membres presents.

Seguidament, dona compte de la proposta d'ordenança fiscal reguladora de l'impostsobre Vehicles de Tracció Mecànica, que diu així:

"1.03 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCiÓMECÀNICA

Article 1. Normativa Aplicable
De conformitat amb l'article 15.2 r en relació amb l'article 16.2 del Reial decret

legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL), es fixen els elements necessaris
per a la determinació de les quotes tributàries de l'Impost sobre Béns Immobles, prevista l'article 59.1 TRLRHL. Així mateix seran d'aplicació els articles 92-99 del TRLRHL la
normativa de desenvolupament i demés normes complementàries i per la presentordenança fiscal.

Article 2. Naturalesa i Fet Imposable
1. L'lmpòst sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un Tribut directe que grava la

titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies
públiques, independentment de la seva classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que s'hagi matriculat als
Registres públics corresponents i no se n'hagi donat de baixa a la corresponentPrefactura de Trànsit. Als efectes d'aquest Impost, també es consideraran aptes els
vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. ""'n�£-P"::::U:::-"" _

'\
v ¡CÀ

f.t..T

_/l
ë-

� r-g;-.., '1-.3. No estan subjectes a l'Impost: -< "·<!:�f· ,.t..
« \ l'il.- tI1a) Els vehicles que, tot i haver-se donat de baixa als Registres per antig '�t del�.,.: �seu model, puguin ser autoritzats per circular excepcionalment om �otiu \¡; ".

,

d'exhibicions, certàmens o carreres limitades a les d'aquesta naturales ¡,... eA\.t.��:
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b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la
càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 kg.

Article 3. Exempcions

1. Estaran exempts de l'Impost:

a) Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals adscrits
a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana,

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que
siguin súbdits dels respectius països, externament identificats i amb la
condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.

Així mateix, els vehicles dels Organismes Internacionals amb seu o oficina a Espanya i
dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

c) Els vehicles respecte els quals així se'n derivi del que es disposa als Tractats o

Convenis lnternocionols.

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A
de I' Annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret
2822/1998, de 23 de desembre. Es tracta de vehicles que tinguin una tara
no superior a 350 kg i que, per construcció, no puguin superar en terrenys
plans la velocitat de 45 km/h. projectats i construïts especialment (i no
merament adaptats) per a l'ús de persones amb alguna disfunció o

incapacitat física.

Igualment, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús
exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà mentre es mantinguin aquestes circumstàncies,
tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu

transport.
Les exempcions previstes als des paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris que se'n beneficiin per més d'un vehicle simultàniament.

33%
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transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou
places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de Cartilla
d'Inspecció Agrícola.

2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen els paràgrafs e) i g) de
l'apartat 1 d'aquest article, els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant les
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.

Els interessats hauran d'adjuntar la següent documentació a la sol-licitud:

a) En el supòsit de vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús
exclusiu:

.

• Fotocòpia compulsada del permís de circulació.
• Fotocòpia compulsada del Certificat de Característiques Tècniques

del Vehicle.
• Fotocòpia compulsada del carnet de conduir (anvers i revers).
• Fotocòpia compulsada de la declaració administrativa d'invalidesa o

disminució física expedida per l'Organisme o Autoritat competent.
• Justificació documental de la destinació del vehicle davant de

I' Ajuntament de la imposició, en els següents termes:
Declaració de l'interessat.
Certificats d'empresa.
Targeta d'estacionament per a vehicles que transporten
persones amb mobilitat reduïda.
Qualssevol altres certificats expedits per I' Autoritat o persona
competent.

b) En el supòsit dels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària agrícola:
• Fotocòpia compulsada del permís de circulació.
• Fotocòpia compulsada del Certificat de Característiques Tècniques

del Vehicle.
• Fotocòpia compulsada de la Cartilla d'Inscripció Agrícola expedida a

nom del titular del vehicle.

No s'aplicarà aquesta exempció, quan per part de I' Administració municipal es
comprovi que els tractors, remolcs o semiremolcs de caràcter agrícola es dediquen al
transport de productes o mercaderies de caràcter no agrícola o que no es consideri
necessari per a explotacions d'aquesta naturalesa.

Un cop declarada l'exempció per I' Ajuntament de Puigpunyent,
document que n'acrediti la concessió.

Article 4. Subjectes Passius
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Són subjectes passius d'aquest Impost les persones físiques o jurídiques i les Entitats a les
que fa referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, a nom de les quals consti el vehicle al permís de circulació.

Article 5. Quota

l. Sobre les quotes de tarifa indicades al quadre de l'article 95.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladorade les Hisendes Locals s'aplicaran els següents coeficients d'increment:

Classe de vehicle Coeficient
d'increment

a) Turismes 1,4

b) Autobusos 1,4

c) Camions 1,4

d) Tractors 1,4

e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles 1,4
de tracció mecànica

f) Altres vehicles 1,4

2. Com a conseqüència del que es preveu a l'apartat anterior, el quadre de tarifes
vigent en aquest Municipi serà el següent:

Classe de vehicle i potència Quota
(Euros)

al Turismes

De menys de 8 cavalls fiscals 17,66
De 8 a 11,99 cavalls fiscals 47,71
De 12 a 15,99 cavalls fiscals 100,71
De 16 a 19,99 cavalls fiscals 125,45
De més de 20 cavalls fiscals 156,80

b) Autobusos

De menys de 21 places 116,62

166,09 ��D£ PUlO/)De 21 a 50 places
De més de 50 places 'j'" �� e,207 ,62 � 4�'2' I "t.

-
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De menys de 1000 kg de càrrega útil 59,19

De 1000 a 2999 kg de càrrega útil 116,62

De més de 2999 a 9999 kg de càrrega útil 166,09

De més de 9999 kg de càrrega útil 207,62

dl Tractors

De menys de 16 cavalls fiscals 24,73

De 1 6 a 25 cavalls fiscals 38,87

De més de 25 cavalls fiscals 116,62

el Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de
tracció mecànica

De menys de 1000 i més de 750 kg de càrrega útil 24,73

De 1000 a 2999 kg de càrrega útil 38,87

De més de 2.999 kg de càrrega útil 116,62

fl Altres vehicles

Ciclomotors 6,18

Motocicletes fins a 125 ern- 6,18

Motocicletes de més de 125 fins a 250 ern" 10,59

Motocicletes de més de 250 a 500 ern- 21,21

Motocicletes de més de 500 a 1 .000 cm" 42,40

Motocicletes de més de 1000 cm" 84,81

3. Als efectes de l'aplicació de les anteriors tarifes i la determinació de les diferents
classes de vehicles serà d'aplicació el que estableix el Reial Decret 2822/1998, de 23
de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles.

4. Es tindran en compte les següents regles:

1.0. En tot cas, dins de la categoria de «tractors», s'hi hauran d'incloure els
«camions tractors» i els «tractors i maquinària per a obres i serveis».

2.0.

3.0.
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Els vehicles mixtos adaptables tributaran com a «camions» excepte en els següents
supòsits:

al Si el vehicle es destina exclusivament al transport de passatgers de forma
permanent, tributarà com a «turisme».

bl Si el vehicle es destina simultàniament al transport de càrrega i passatgers,
s'haurà d'examinar quina de les dues finalitats predomina, i s'aportarà com a
criteri raonable el fet que el nombre de seients superi o no la meitat dels
potencialment possibles.

4.0. Els «motocorros» són vehicles de tres rodes dotats de caixa o plataforma per
al transport de coses i tindran la consideració, a efectes de l'Impost sobre
Vehicles de Tracció MecàniCa, de «rnotocicletes». Tributaran per la
capacitat de la seva cilindrada.

5.0. Els «vehicles articulats» són un conjunt de vehicles format per un automòbil i
un semiremolc. Tributarà simultàniament i per separat el que porti la
potència d'arrossegament i el semiremolc arrossegat.

6.0. Els «conjunts de vehicles o trens de carretera» són un grup de vehicles
acoblats que participen a la circulació com una unitat. Tributaran com a

«camió».

7.0. Els «vehicles especials» són vehicles autopropulsats o remolcats concebuts i
construïts per realitzar obres o serveis determinats i que, per les seves

característiques, no hagin de complir alguna de les condicions tècniques
exigides al Codi o sobrepassin permanentment els límits que s'hi estableixen
per a pesos o dimensions, així com la màquina agrícola i els seus remolcs.

Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ser

transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica tributaran per les
tarifes corresponents als «tractors».

La potència fiscal, expressada en cavalls fiscals, s'establirà d'acord amb el que es

disposa a l'article 11.20 del Reglament General de Vehicles, en relació amb el seu

Annex V.

Article 6. Bonificacions
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matriculació o, en el seu defecte, la data en qual l'esmentat tipus o variant es va
deixar de fabricar, en els termes que es preveuen a l'article 1 del Reial Decret
1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Vehicles Històrics.

2. Els vehicles híbrids se'ls aplicarà una bonificació del 50% per la seva incidència en el
medi ambient.

3. Els vehicles elèctrics se'ls aplicarà una bonificació del 75% per la seva incidència
en el medi ambient.

Les bonificacions previstes en els apartats anteriors les haurà de sol·licitar el subjecte
passiu a partir del moment en què es compleixin les condicions exigides per gaudir
d'aquestes bonificacions i s'haurà d'aportar la documentació justificativa que sigui
necessària per tenir el dret a la bonificació.

Article 7. Període Impositiu i Meritació

l. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat en el cas de primera
adquisició de vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què
es produeixi aquesta adquisició.

2. L'Impost es merita el primer dia del període impositiu.

3. L'import de la quota de l'Impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També es prorratejarà la quota
en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori
del vehicle, des del moment en què es produeixi aquesta baixa temporal al Registre
públic corresponent.

Quan sigui procedent el prorrateig de la quota per alta del vehicle, el subjecte
passiu estarà obligat a satisfer la part d'aquesta quota corresponent als trimestres
de l'any que queden per transcórrer incloent-hi aquell en què tingui lloc
l'esmentada alta.

Quan l'Ajuntament conegui la baixa del vehicle abans de I'elabo
document cobratori, l'Impost es liquidarà amb el prorrateig de la q
correspongui.
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Quan la baixa del vehicle tingui lloc amb posterioritat a l'elaboració del document
cobratori i s'hagi fet efectiu el pagament de l'Impost, el subjecte passiu podrà sol·licitar
la devolució de la part de la quota corresponent.
En els supòsits de transferència o canvi de domicili amb transcendència tributària, la
quota serà irreductible i estarà obligat a pagar l'Impost aquella persona que figuri com
a titular del vehicle al permís de circulació el primer dia de gener i en els casos de
primera adquisició el dia en què es produeixi aquesta adquisició.

Article 8. Gestió

1. Normes de gestió.

al Correspon a aquest Ajuntament la gestió, liquidació, inspecció i recaptació,
així com la revisió dels actes dictats en vio de gestió tributària dels vehicles
que, en els corresponents permisos de circulació, estiguin domiciliats al
Municipi de Puigpunyent, tenint en compte el que es disposa a l'article 97 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.

b] En els supòsits d'adquisició i primera matriculació dels vehicles o quan aquests
es reformin, de manera que alteri la seva classificació als efectes d'aquest
Impost, els subjectes passius presentaran davant l' Administració municipal i
amb caràcter previ a la seva matriculació a la Prefectura Provincial de Trànsit
I'autoliquidació, a efectes de la qual es complimentarà l'imprès aprovat per
aquest Ajuntament i s'hi faran constar els elements tributaris determinants de
la quota a ingressar.

S'hi adjuntarà:
Documentació acreditativa de la compra o modificació del vehicle.
Certificat de Característiques Tècniques.
DNI o CIF del subjecte passiu.

La liquidació la podrà presentar l'interessat o el seu representant.
Simultàniament a la presentació de I'autoliquidació, el subjecte passiu ingressarà

l'import de la quota del seu Impost resultant.

Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional, fins que
l' Administració municipal no comprovi que s' ha efectuat mitjançant la correcta
aplicació de les normes reguladores de l'Impost.

L'oficina gestora, després de verificar que el pagament s'ha fet en la quantia
correcta, deixarà constància de la verificació a l'imprès de declaració.

cl En els supòsits de vehicles ja matriculats o declarats aptes per cir
l'Impost es gestiona a partir del seu Padró anual. :iLes modificacions del Padró es fonamentaran en les dades del R @!stre
de Trànsit i en les Comunicacions de la Prefectura de Trànsit relatives tes,
baixes, transferències, reformes dels vehicles, sempre que s'alteri la

ACTA PLE EXTRAORDINARII URGENT 15/11/2012 177

Paper transcripció acords i resolucions



0481606 I

GOVERN DE LES I LLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

classificació a efectes d'aquest Impost, i canvis de domicili.

El Padró de l'Impost s'exposarà al públic durant un termini d'un mes

perquè els interessats puguin examinar-lo i. si s'escau, formular les reclamacions
oportunes. L'exposició al públic del Padró s'anunciarà al Butlletí Oficial de les
Illes Balears i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels
subjectes passius.

El termini d'ingrés dels deutes de cobrament per rebut notificats
coliectivornent es determinarà cada any i s'anunciarà públicament al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de
l' Ajuntament.

Un cop finalitzat el termini de pagament voluntari sense que el deute
s'hagi satisfet, s'iniciarà el període executiu de recaptació, la qual cosa

comporta la meritació del recàrrec del 20% de l'import del deute no ingressat,
així com el dels interessos de demora corresponents.

Aquest recàrrec serà del 5% quan el deute s'ingressi abans que s'hagi
notificat al deutor la Providència de constrenyiment, i del 10% quan es pagui la
totalitat del deute i el propi recàrrec abans de la finalització del termini previst a

l'apartat 5 de l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.

d) No obstant això, un cop s'hagi abonat la quota de l'Impost, si algun
contribuent creu que té dret a la devolució, podrà sollicitor-lo dins del termini
determinat a aquest efecte i per alguna de les causes previstes a la Legislació
vigent.

2. Altes, baixes, reformes dels vehicles quan s'altera la seva classificació als efectes
de l'Impost, transferències i canvis de domicili.

a) Aquelles persones que sol íicltln a la Prefectura Provincial de Trànsit la
matriculació o la certificació d'aptitud per circular d'un vehicle hauran
d'acreditar prèviament el pagament de l'Impost.

b) Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit
la seva reforma, sempre que alteri la seva classificació a efectes d'aquest
Impost, així com també en els casos de transferència, de canvi de domicili

:::::==�
que consti al permís de circulació del vehicle, o de baixa d'aquests ve' JJ IGP(_¡' -

hauran d' acreditar prèviament davant l' esmentada Prefectura Provi
.
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d'acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb quinze o més
anys d'antiguitat.

cl La Prefectura Provincial de Trànsit no tramitarà els expedients, si no s'acredita
el pagament de l'Impost en els termes establerts als apartats anteriors.

3. Sostracció de vehicles.

En el cas de sostracció de vehicles, prèvia sol iicltud i justificació documental, es

podrà concedir la baixa provisional a l'Impost amb efectes des de l'exercici
següent a la sostracció, i es prorratejarà la quota de l'exercici de la sostracció per
trimestres naturals.

La recuperació del vehicle motivarà la represa de l'obligació de contribuir des
d'aquesta recuperació. Amb aquesta finalitat, els titulars dels vehicles hauran de
comunicar la seva recuperació a la Policia Municipal en el termini de quinze dies
des de la data en què es produeixi, que donarà lloc al trasllat de la recuperació a
l'oficina gestora del Tribut.

Article 9. Fraccionament del Pagament "AL SERVEI DEL CONTRIBUENT"

El pagament d' aquest impost es podrà fraccionar en terminis determinats, sense
interessos de demora.

La modalitat d' aquest pagament fraccionat serà trimestral. En aquest cas, la
Recaptació girarà les fraccions al cobrament els dies 15 de març, 15 de juny, 15 de
setembre, i 15 de desembre.

A començament de cada exercici anual, el servei de Recaptació de I' Ajuntament
de Puigpunyent enviarà una carta personalitzada a cada contribuent, amb informació
sobre la possibilitat d'acollir-se al pagament fraccionat "AL SERVEI DEL CONTRIBUENT",
per al pagament del present impost. La Recaptació confirmarà posteriorment a cada
contribuent que l'hagi sol·licitat i que compleixi amb els requisits establerts al següent
paràgraf, la concessió del pagament fraccionat i les dates en què es procedirà al
cobrament.

Són condicions per acollir-se al pagament fraccionat "AL SERVEI DEL
CONTRIBUENT", les següent:

al No tenir deutes pendents en via executiva per qualsevol concepte inclosos
en aquest fraccionament.

b] L'existència de fraccions pendents de pagament interromp la concessió de
�::==::::::::-...._fraccionament per anys posteriors. \), GPO

-

cl El pagament d'aquestes quantitats fraccionades es farà mitj �t I\t¡:
domiciliació bancària. ¿ �

dl El beneficiari del pagament fraccionat haurà de comunica � ,J4;g1;� .. _�.

�

Recaptac.ió Municipal els canvis de compte corrent o qualssevol in n¿t� r�tit'"
que afecti al pagament del deute. 'í.... �¿�i

\��/., ù \>----...: 'P
�,,<;' trv - v.'fP
-��
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Les fraccions no abonades dins el termini seran passades al cobrament en via
executiva, meritant-se interessos de demora des de la data del seu venciment, a més
dels corresponents recàrrecs executius.

Article 10. Règim d'Infraccions i Sancions

En els casos d'incompliment de les obligacions establertes a aquesta
Ordenança, d'acord amb el que es preveu a l'article 11 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, s'aplicarà el règim d'infraccions i sancions regulat a la Llei General
Tributària i a les disposicions que la complementen i desenvolupen.

Disposició addicional única

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol
altra norma de categoria legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost,
seran d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança.

Disposició transitòria

Els vehicles que, amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, estiguin exempts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per
aplicació de l' anterior redacció de l' article 94.l.d) de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i no compleixin els requisits fixats per a
l' exempció a la nova redacció facilitada per la Llei 51/2002, a aquest precepte,
continuaran tenint dret a l'aplicació de l'exempció prevista a la redacció anterior de
l'esmentat precepte, fins que el vehicle mantingui els requisits fixats per a aquesta
exempció.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de Vehicles de Tracció
Mecànica municipal, així com, les seves modificacions que siguin anteriors a la present
ordenança.

Disposició final única

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en la sessio
celebrada el dia 15 de novembre de 2012, entrarà en vigor al moment de la seva

publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i serà
d'aplicació a partir de 1'1 de gener de 2013, i continuarà en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa".

El Batie explica que les novetats respecte a l'actual es troben en les bonificacio
que als vehicles híbrids se'ls aplicarà una bonificació del 50% per la seva incidè
el medi ambient i als vehicles elèctrics se'ls aplicarà una bonificació del 75%.
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Sotmesa la proposta d'ordenança és aprovada per unanimitat dels membres presents.

El Batie dona compte de I'ordenanca fiscal reguladora de la taxa de recollida
tractament de residus sòlids urbans, que diu així:

" T.01 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE lA TAXA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS

Article 1. Naturalesa i fonament

Aquesta ordenança té com a objectiu regular la repercussió del cost del servei
efectiu de recollida i tractament de residus sòlids urbans al Terme Municipal de
Puigpunyent.

Per l'establiment dels criteris de fonament de la present taxa, s'ha dut a terme un
estudi real del temps efectiu que el personal de la brigada de recollida de residus
municipal dedica a la recollida dels residus sòlids urbans de la població del municipi,
segons el tipus d'usuari ( habitatges, comerços, establiments hotelers ... j.

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20 a 27 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, aquest Ajuntament estableix la taxa de recollida i
tractament de residus sòlids urbans que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les
normes de la qual atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2. Fet Imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida i tractament de residus sòlids urbans.

A aquest efecte, es consideren residus sòlids urbans, els contemplats a l'apartat
número 6 de l'article 2 de l'Ordenança Municipal de Residus Sòlids Urbans del terme
municipal de Puigpunyent, aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada en data 28 d'octubre de 2002, i publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears número 80 de data 7 de juny de 2003, on també
s'especifica la separació de les fraccions de residus.

La liquidació i pagament de la taxa de recollida, transport i tractament de residus
sòlids no implica cap tipus de legalització de les edificacions ni de les activitats, sinó el
simple fet de contribuir amb les despeses del servei de recepció obligatòria.

Article 3. Tipus de Recollida

Recollida selectiva dels residus sòlids urbans adreçada a comerço
establiments.

2j Recollida selectiva dels residus sòlids urbans adreçada a ha
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particulars ubicats a sòl rústic i urbà

ARTICLE 4. Subjecte Passiu

Són subjectes passius contribuents d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i
les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària (en endavant LGT), que resultin beneficiades o afectades pel servei
objecte de la present taxa, és a dir, aquelles persones o entitats que ocupin o utilitzin
els habitatges, edificacions, locals, establiments i terrenys situats a tot el terme
municipal.

Tindrà la consideroció de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari dels
habitatges, edificacions, locals, establiments i terrenys, que podrà repercutir, si s'escau,
les quotes satisfetes sobre els usuaris que són els beneficiaris del servei.

ARTICLE 5. Responsables

Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals
als articles 42 i 43 de la LGT.

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència a l'interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la LGT.

ARTICLE 6. Beneficis fiscals (exempcions i bonificacions)

1.- S'estableix la següent exempció:
a) una exempció a favor d'aquells contribuents que, per la seva situació personal,

puguin estar sotmesos a una situació de pobresa temporal i amb el conseqüent risc
d' exclusió social. La seva situació haurà de ser valorada pels Serveis Socials.

Per gaudir de l'exempció, caldrà adreçar la corresponent sol-licitud al
departament de Serveis Socials que emetrà el corresponent informe.

2.- S'estableixen les següents bonificacions:

al Bonificació adreçada a ciutadans i empreses amb habitatges ubicats a sòl urbà
i rústic per compost domèstic:

S'aplicarà una bonificació del 30% sobre la tarifa trimestral de la taxa, a aquells
ciutadans i empreses amb habitatges ubicats a sòl urbà i rústic que a més de fer una

correcta separació selectiva de residus en origen, facin compost domèstic i per tant
no aportin la fracció orgànica dels residus urbans o municipals (FORM) al sistema.

Per gaudir de la present bonificació serà indispensable complir els següents
requisits:

a) Sol Ilcitud de l'interessat de concessió de la bonificació per compost
domèstic

b)

c)

b
seva
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temps efectiu de recollida del residus sòlids urbans als seus establiments:
S'aplicarà una bonificació que podrà arribar al 50% en el supòsit de la quota

trimestral de la taxa en cada cas establerta al quadre de l'article 7 de la present
ordenança, a aquells productors singulars que contribueixin en la millora de la seva

gestió de residus, simplificant i ajudant a la disminució del cost del temps de recollida
de residus sòlids urbans.

En els productors singulars que distin com a mínim 3km de qualsevol nucli urbà, la
bonificació podrà arribar al 75% sempre i quan facin l'aportació de residus al Parc
Verd.

El percentatge de la bonificació a aplicar es determinarà en funció dels criteris i
puntuacions aprovats per Decret de Batlia, tenint en compte la disminució del temps
efectiu que suposi la recollida de residus sòlids urbans.

Per gaudir de la present bonificació serà indispensable complir els següents
requisits:

al Participar correctament en els tasques del servei de recollida selectiva de
residus sòlids urbans, fent una separació i aportació domiciliaria dels residus
urbans de conformitat amb l'Ordenança Municipal de Residus Sòlids Urbans.

b] Sollicitud de l'interessat de concessió de la bonificació per a productors
singulars.

cl Emissió d'informe Tècnic Municipal favorable respecte a la comprovació de la
veracitat dels extrems pels quals es pot aplicar la bonificació i aplicació de les
fórmules que es fixin per l' Ajuntament mitjançant Decret de Batlia per tal
d'establir el percentatge de bonificació.

ARTICLE 7. Quota Tributària

La quota tributària trimestral serà:

Tipus Quota Anual Quota trimestral
,

36,24€Hobitotqes 144,98€
Establiments 1 ( grans hotels) 9.464,36€ 2.366,09€
Establiments 2 (apartaments, agroturismes, hotels i altres
establiments turístics) 2.103,19€ 525,80€
Establiments 3 (restaurants i suoermercotsl � 1.081,64€ 270,41€
Establiments 4 (bars, cafeteries i similars) 751,14€ 187,78€
Establiments 5 (resta d'establiments) 394,35€ 98,59€

El servei extraordinari i ocasional de recollida de residus sòlids urbans, amb petició
prèvia de l'interessat o ordre de Batlia per motius d'interès públic, es facturarà al cost
d'aquest.

ARTICLE 8. Meritació

1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inic' � VU 1Gpú -

prestació del servei, entenent-se iniciada, atesa la naturalesa de re �_c¡ó _/\' �¡..obligatòria d'aquest, quan estigui establert i en funcionament el servei m �ip?Vfl?�;' ,
tP

de rec�llida i tractamen!. de residus sòli�s urbans e� els carrers o llocs on s' �quln\' I::y�) �
els habitatges o locals utilitzats pels contnbuents subjectes a la taxa. � \t;:��fI '

2. Una vegada establert i en funcionament l'esmentat servei, les quotes es me (i;ron .;!;)� �.o. .._�
\< �/ - 6V.\� .

-.�--:-..::-:-:::�·i
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el primer dio de cada trimestre natural.
3. En el cas de primer establiment, la taxa es meritarà el primer dia del trimestre

següent.

ARTICLE 9. Normes de Gestió

Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què es meriti per primera vegada
la taxa, els subjectes passius formalitzaran la inscripció en la matrícula, i presentaran a

aquest efecte la declaració d'alta corresponent L de manera simultània, ingressaran la
quota del primer trimestre.

Quan el servei administratiu corresponent verifiqui que un habitatge o establiment
no està donat d'alta al Padró corresponent, es procedirà d'ofici a donar-lo d'alta,
sense perjudici de que es pugui instruir expedient d'infraccions tributàries.

Les baixes que es produeixin dins l'exercici s'hauran de comunicar a l'Ajuntament
dins dels trenta dies hàbils següents a la data del fet que origini la baixa i es retiraran
del padró del trimestre següent.

Quan es conegui, bé d'ofici o mitjançant comunicació dels interessats, qualsevol
variació de les dades que hi consten en la matrícula, es realitzaran en aquesta les
modificacions corresponents, les quals produiran efectes a partir del període de
cobrament següent al de la data en què s'hagi efectuat la declaració.

El cobrament de les quotes s'efectuarà trimestralment mitjançant rebut derivat de
la matrícula.

ARTICLE 9. Infraccions i Sancions

Pel que fa a les infraccions i sancions, s' aplicaran els articles 181 i següents de la
LGT i les disposicions que la desenvolupin.

Disposició derogatòria
Queda derogada l'anterior i fins ara vigent Ordenança Fiscal Reguladora de la

Taxa de recollida de Residus Sòlids Urbans i trastos vells, així com, totes les seves

modificacions.

Disposició final única
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de I' Ajuntament de la Corporació

Municipal en sessió celebrada el dia 13 de novembre de 2012, entrarà en vigor en el
moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i s' aplicarà a partir de 1'1 de gener de 2013, i continuarà vigent fins
que s'acordi la seva modificació o derogació expressa".

La portaveu del grup Independents i regidora de Medi Ambient explica que les
principals novetats respecte a l'actual són:

hi ha un canvi de categories alhora d'aplicar la taxa, atès que actualment
s'estableixen 3 tipus d'habitatges i la proposta és establir-ne només un. AIif't::'=:::::-.....
mateix, actualment, es contemplen 6 tipus d'establiments i amb I ��U/Gpu
proposta es redueixen a 5. s; /1 1/;..:
es proposa que la bonificació adreçada a productors singu q�,> '\ �contribueixin a la millora de la seva gestió de residus, i qu �pb,ri'17-'if,':� --1
simplificació i ajuda a la disminució del cost de temps efectiu de ollid��':: '

. '('1-- "�o �
"/r}¡.- _ or-:\.��.
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dels residus sòlids urbans als seus establiments pugui arribar 0150% i 0175% als
productors singulars que distin com a mínim de 3km del nucli urbà.
Actualment, l'ordenança contempla que pugui arribar al 75% en tots els
casos.

es suprimeix la bonificació actualment establerta per a la correcto
separació selectiva en origen dels habitatges situats a zones 1 i 2, atès que
es suprimeixen aquestes zones i passen a pagar el mateix import que tots els
habitatges i s'entén que la separació selectiva és una obligació i no és un

aspecte bonificable.
els imposts de les quotes no sofreixen importants canvis, s'ha calculat tenint
en compte el temps de dedicació efectiu per cada tipus d'establiment.

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero demana, respecte a l'estudi econòmic les
següents qüestions:

la diferència de categoria entre el Gran Hotel i els altres hotels o

agroturismes se fa per categoria hotelera?, la regidora de Medi Ambient,
Sra. Margalida Morell respon que es fa segons el temps de dedicació i feina.
Els residus dels disseminats es duran als mateixos punts d'aportació? La
regidora Sra. Margalida Morell diu que si.
Que no és bonificable la separació correcta de residus, que vol dir? La
regidora Sra. Margalida Morell respon que és una obligació que ve donada
per l'ordenança reguladora i que creuen que no s'ha de bonificar per una

cosa que ja ve imposada.
Abans la dedicació més important era la dels comerços, però ara pareix
que és la dels habitatges? La regidora Sra. Margalida Morell respon qu
potser que abans fos així però ara els comerços ho fan millor. Tot s'ha fet
amb un estudi de dedicació de la brigada municipal amb cronòmetre.
A l'informe surt la despesa de compostatge però no surt la despesa de dur
l'orgànica a TIRME? La regidora Sra. Margalida Morell diu que no se paga a

TIRME per orgànica i el cost està inclòs dins despeses de personal i despeses
corrents pel que fa al transport.

Sotmesa la proposta d'ordenança a votació és aprovada per unanimitat dels
membres presents.

Per acabar, el Batie dona compte de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per
ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, cadafals i altres
elements anàlegs, que diu així:

"T.03 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIO DE TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES, CADAFALS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS,
AMB FINALITAT LUCRATIVA.

Article 1. Fonament i naturalesa

De conformitat amb l'article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisend
s'estableix una taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb cadires,
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cadafals i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, recollida a l'article 20.3.1).

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la ocupació de terrenys d'ús públic local
amb taules, cadires, tribunes, cadafals i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.

Article 3. Subjectes passius.

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària en favor de les quals s'atorguin les
llicències o els que es beneficiin de l'aprofitament, si es va procedir a l'ocupació sense
la corresponent autorització.

Article 4. Quota tributària

1. La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança es fixa segons la
superfície ocupada pels elements que constitueixen l'objecte de la present
ordenança, expressada en metres quadrats.

2. Les tarifes de la taxa són les següents:
• Per metre quadrat i any: 10 euros.

Article 5. Meritació

1 . Es merita la taxa i sorgeix l' obligació de pagament quan es concedeixi la
preceptiva autorització per procedir a ocupar la via pública amb els elements
objecte de la present ordenança. Quan es tracta de concessions
d'aprofitament que ja estan autoritzades i prorrogades, quan ja estiguin
incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, quan s'inicia l'any natural.

2. Quan se produeixi l'aprofitament especial sense sol-liciter l'autorització, es
meritarà la taxa en el moment d'inici d'aquest aprofitament.

Article 6. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquiden per cada
aprofitament sol ·licitat o realitzat i seran irreduïbles per anys naturals.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en

aquesta ordenança han de sol licltor-ne prèviament la llicència corresponent i
formular una declaració on consti la superfície de l'aprofitament i els elemo."..¡z;:;...Ï)-;...o:::::-p""" .

que s'instal �aran. A més, hi han d'adjuntar un plànol detallat de la su� 'fu -

U/;.
que es pretén ocupar i de la seva situació dins el municipi. '$

i

�ü>'
. %.

� ) "t I 'Z3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigara ;z: ornb ...:!...... '"<
posterioritat a la concessió de l'autorització, que es compleixen els uiSit1��:( �

"')!
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establerts a l'autorització i. en el cas de que s'observin diferències es notificaran
als interessats i, si n' és el cas, practicaran la corresponent liquidació.

4. No es podrà fer ocupació de la via pública fins que no s'hagi obtingut
l'autorització corresponent i s'hagi abonat la taxa.

5. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, se l'entén prorrogada mentre
l'interessat no presenti la decloroció de baixa.

6. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia de l'any següent,
sigui quina sigui la causa. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació
de continuar pagant la taxa.

7. Les autoritzacions tendron caràcter personal i no podran cedir-se o
subarrendar-se a tercers. L'incompliment

. d'aquest precepte provocarà
I'cnullocló de l'autorització.

Disposició derogatòria

Queda derogada l' anterior i fins ara vigent Ordenança Fiscal Reguladora de la
Taxa de ocupació de terrenys d'ús públic local amb cadires, tribunes, cadafals i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa així com, totes les seves modificacions que
siguin anterior a la present ordenança.

Disposició final única

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l' Ajuntament de la Corporació
Municipal en sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2012, entrarà en vigor en el
moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i s'aplicarà a partir de 1'1 de gener de 2013, i continuarà vigent fins
que s'acordi la seva modificació o derogació expressa".

El Batie explica que les modificacions són únicament a efectes de redacció per
adaptar-la a la normativa actual.

Sotmesa la pròposta d'ordenança a votació és aprovada per unanimitat des membres
presents.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22:15
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Munic' I cosa certifico.

-,
o IG,t:;
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El Batlû� ,

Gabriel �rr
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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 NOVEMBRE DE DOS Mil DOTZE.

Núm. de la Sessió: 17/2012
Dia: 27 de novembre de 2012.
Hora: 20 hores i 30 minuts a 22 hores i 30 minuts
Lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria Lluïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sra. Isabel Martín Roman
Sr. Victor Douat Rigo
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sr. José Frias Cano.
La secretària interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACiÓ DE lES ACTES EN ESBORRANY DE lES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 5
DE JULIOL, 31 DE JULIOL, 30 D'OCTUBRE 115 DE NOVEMBRE DE 2012.

2n.- MODIFICACiÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE lA TAXA D'ABASTIMENT
D'AIGUA POTABLE.

3r.- MODIFICACiÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE lA TAXA DE CLAVEGUERAM.

4t.- APROVACiÓ EXPEDIENT DE MODIFICACiÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2012 EN lA MODALITAT
DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

5è.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ A lA REDACCiÓ DELS
FULLS INFORMATIUS D'ACTIVITATS MUNICIPALS.

2.- MOCiÓ QUE PRESENTA El GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ Al RECONEIXEMENT DE
l'HOTEL SON NET.

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA El GRUP MUNICIPAL PSOE EN RELACiÓ Al MANTENIMENT DE
lES CONDICIONS DEL SERVEI DE TElEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA A PERSONES MAJORS
I/O DISCAPACITADES.

4.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE AMB MOTIU DE lA
CULTURAL DE lES IllES BALEARS A l'EXTERIOR.

5.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS SOBRE lA IMATG
pOlíTICS DE lA COMUNITAT AUTÒNOMA DE lES IllES BALEARS

6è.- CONTROL DE l'EQUIP DE GOVERN:
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ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

1,22 i 29 d'octubre, 5,12 i 19 de novembre de 2012

DECRETS DE BATLIA DES DE 498/2011 FINS 545/2012, ambdós inclosos.

7è.- TORN D'URGÈNCIA

8è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSiÓ

lr.- APROVACiÓ DE LES ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 5
DE JULIOL, 31 DE JULIOL, 30 D'OCTUBRE 115 DE NOVEMBRE DE 2012.

El Batie dona compte de l'acta de la sessió celebrada en data 1'5 de novembre i els
membres presents acorden per unanimitat la seva aprovació.

Queden pendents d' aprovació les actes de les sessions celebrades en dates 5 i 31 de
juliol i 30 d'octubre de 2012.

2n.- MODIFICACiÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D'ABASTIMENT
D'AIGUA POTABLE.

El Batie dona compte de la proposta d'ordenança reguladora de la taxa
d'abastiment d'aigua potable que diu així:

"T.04 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.

Article 1. Fonament legal

De conformitat amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i fent us
de les facultats concedides per l'art.106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora d'hisendes locals s'aprova la taxa d'abastiment d'aigua potable que
es regirà per la normativa abans esmentada.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament de la taxa regulada a aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn del servei i activitats, prestats o realitzats per aquest Ajuntament a que es

refereix l'article anterior.

Article 3. Tarifa bàsica.

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les l
contingudes a l'apartat següent:
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2. Les tarifes d'aquesta taxa seran les següents:
Tarifes de consum per comptador i mes:

a) Habitatges de cap o d'una persona.
- Fins a 4 m3: a 0,34€/ m3
- Excés de 4 m3 fins a 11 m3: a 0,72€/ m3
- Excés d 11 m3 fins a 14 m3: a 2,1 6€/ m3
- Excés de 14 m3: a 5,77€/ m3

b) Habitatges de dues persones:
- Fins a 8 m3: a 0,34€/ m3
- Excés de 8 m3 fins a 15 m3: a 0,72€/ m3
- Excés de 15 m3 fins a 18 m3: a 2,1 6€/ m3
- Excés de 18 m3: a 5,77€/ m3

c) Habitatges de més de dues persones: progressivament s'incrementarà en 4 m3
cada un dels graons per cada persona que hi hagi més a l'habitatge.

d) Comptadors on no hi hagi habitatge, que estiguin connectats a solars: 2,16€/
m3.

e) Comerços i establiments esportius: s'aplicarà la mateixa tarifa que per els
habitatges de 2 persones.

f) Bars i forns: s'aplicarà la mateixa que als habitatges per a 3 persones.
g) Restaurants: fins a 32 places s'aplicarà la tarifa de 4 persones.

• De 33 a 40 places s'aplicarà la tarifa de 5 persones
• De 41 a 48 places s'aplicarà la tarifa de 6 persones
• De 49 a 60 places s'aplicarà la tarifa de 7 persones
• De més de 60 places s'aplicarà la tarifa de 8 persones

h) Residència/ Hotels: s'aplicarà en funció del nombre de places.
Tarifes de servei per comptador i mes:

A) Quota de servei:
1,22 € per comptador i mes

B) Quota de manteniment:
1,22€ per comptador i mes

L'obligació de contribuir neix quan s'inicia l'activitat municipal que constitueix el seu
fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia en la data de signatura del
corresponent contracte de subministrament d'aigua potable.
Per els exercicis següents a l'alta en el padró corresponent, l'obligació de pagament
neix el primer dia de cada trimestre.

Quota de connexió (per noves escomeses): 150€. El pagament s'haurà de realitzar en

el moment de sollicitud d'escomesa.
Tramitació i instal iació de comptador: 160€. El pagament s'haurà de realitzar abans de
la signatura del corresponent contracte.
Canvi de lloc de comptador: preu del cost del servei. Si bé, el sol·licitant haurà de
realitzar uns bestreta de 200€ i una vegada realitzat el servei es farà la correspone�:::---.::::::::::....._
liquidació, tenint en compte el cost real del servei. ��\ DE P;
Desprecinte: 9€ iJ"�' �C'/<:ò
Disposició derogatòria Z 1.1 t" r Cz-

-

., {.!" I,
- ,1(-.;:' t- � "<

Queda derogada l'anterior i fins ara vigent Ordenança Fiscal Regulador �e I¿Y¡��� $:
Taxa d'abastiment d'aigua potable, així com totes les seves modificacions que 'r'fin �

::-::[E'APS
....�=-;;;;--
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anterior a la present ordenança.

Disposició final única

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de I' Ajuntament de la Corporació
Municipal en sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2012, entrarà en vigor en el
moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i continuarà vigent fins que s'acordi la seva modificació o derogació
expressa".

El Batie proposa al Ple de la Corporació aprovar inicialment la modificació esmentada.

La regidora Sra. Margalida Morell explica que respecte a l'ordenança vigent es

produeix un augment del 20% de les tarifes de consum, així com un 20% en les quotes
de servei i de manteniment. La quota de connexió es manté igual, per a la tramitació i
instol loció de comptador es proposa 180€ i pel canvi de comptador es paga el cost
del servei.

La justificació de l'augment de preus és que la taxa és deficitària en un 27%, atès que
des de l'any 2006 l'ordenança no s'ha actualitzat i la xarxa era més reduïda que ara. Si
bé, consideram que els ingressos haurien de cobrir la totalitat del cost del servei, es

proposa anar augmentant progressivament i no d'un pic atès que fa temps que no es

revisava i no causar major perjudici en els rebuts dels ciutadans.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero demana si hi ha un informe econòmic de les
despeses i ingressos i la regidora Sra. Margalida Morell respon que si, que les dades
s'han tret del servei de comptabilitat.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

3r.- MODIFICACiÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE lA TAXA DE CLAVEGUERAM.

El Batie dona compte i lectura de la proposta de modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa de clavegueram que diu així:

"1.05 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM

Article 1. Fonament i naturalesa

Article 2. Fet imposable

l. Constitueix el fet imposable de la Taxa:
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a. L'activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si es

donen les condicions necessàries per autoritzar l'escomesa a la xarxa
del clavegueram municipal.

b. La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres
i residuals, a través de la xarxa de clavegueram municipal.

2. No estaran subjectes a la Taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tenguin la condició de solar o terreny.

Article 3. Subjecte passiu

1 . Son subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a

que es refereix I'artícle 33 de la Llei General Tributaria que seguin:
a. Quan es tracti de la concessió de Llicència d'escomesa a la xarxa, el

propletori. usufructuari o titular del domini útil de la finca.
b. En el cas de presentació de serveis del número l.b) de l'article anterior,

els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiaries
dels esmenats serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris,
usufructuaris, habitacionistes o arrendatari fins i tot en precari.

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o

usuari dels habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, els quals
podran repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris
del servei.

Article 4. Responsables

l. Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39de la Llei
General Tributaria.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general,
en els supòsits i amb l'abast que assenyala I-artçicle 40 de la Llei General
Tributaria.

Article 5. Quota tributaria

1 . La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització
d'escomesa a la xarxa de clavegueram s'exigirà una sola vegada i consistirà en la
quantitat fixa de 90,15 €.

Reemborsament d'obres d'urbanització, realitzades per l'Ajuntament a càrrec
dels particulars: en aquells llocs on ja existeixi l'escomesa de clavegueram, els
sol ílcltonts d'autorització de connexió a les xarxes estaran obligats a pagar, a més
de la taxa per l'autorització, la quantitat: 354€.

2.

Fins a 8m3 0,22 € 1m3
Més de 8 m3 fins 15 m3
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1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta
i baixa en el cens de subjectes passius de la Taxa, en el termini que intervé entre
la data en el que es produeixi la variació en la titularitat de la finca i el darrer
dia del mes natural següent. Aquestes darreres declaracions faran efecte a

partir de la primera liquidació que es practiqui una vegada finalitzat el termini
de presentació de les esmentades declaracions d'alta i baixa.

2. Les quotes exigibles per aquesta Taxa es liquidaran i recaptaran pels mateixos
períodes i amb els mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum

d'aigua.
3. En el supòsit de Llicència d'escomesa, el contribuent formularà d'oportuna

sol·licitud i els serveis tributaris d'aquest Ajuntament, una vegada conced;.;..;id�:::::::::::--.....
aquella, practicaran la liquidació que procedeixi, que serà notifica eO E jJúingrés directe en forma i terminis que assenyala el Reglament Ge de /0
Recaptació. �

Z
Disposició derogatòria -<
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I Més de 15 m3 I 0,72 €/m3

Quan la finca no tengués servei d'aigua potable i tengués escomesa a la xarxa de
clavegueram, pagarà un mínim de 6,60€ per trimestre si fos habitatge i de 26,40€ si
fos local de negoci.

3. En cap cas podrà considerar-se un consum d'aigua inferior al mínim facturable pel
seu subministrament. La quota resultant de la consideració d'aquest consum
tendrà el caràcter de mínima exigible.

Article 6. Exempcions i bonificacions

No es concedirà exempció ni bonificació alguna en l'exacció de la present
Taxa.

Article 7. Meritació

l. Es reporta la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicii l'activitat municipal
que constitueix el seu fet imposable, entenent-se iniciada la mateixa:

a. En la data de presentació de d'oportuna sol·licitud de la llicència
d'escomesa, si el subjecte passiu la formulés expressament.
b. Des de l'efectiva connexió a la xarxa de clavegueram, amb
independència que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense

perjudici de la iniciació de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a
la seva autorització.

2. Els serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residuals, tenen
caràcter obligatori per totes les finques del Municipi que tenguin façana a carrers,
places o vies públiques en que existeixi clavegueram, sempre que la distància
entre la xarxa i la finca no excedeixi de cent metres, i es reportarà la Taxa encara

quan els interessats no procedeixin a efectuar l'escomesa a la xarxa.

Article 8. Declaració, liquidació i ingrés
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Queda derogada l'anterior i fins ara vigent Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa
de clavegueram, així com totes les seves modificacions que siguin anterior a la present
ordenança.

Disposició final

la present Ordenança Fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 27 de novembre de 2012 i entrarà en vigor el mateix dia de la seva

publicació en Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i serà
d'aplicació fins a la seva modificació o derogació expressa".

El Batie proposa al Ple de la Corporació aprovar inicialment la modificació esmentada.

la regidora Sra. Margalida Morell diu que s'ha seguit amb el mateix criteri que
l'ordenança d'aigua, és a dir, augmentar un 20% la tarifa de la taxa per tal de reduir el
dèficit del 70,50% de la taxa. Si bé, aquest dèficit es reduirà de manera progressiva
durant els següents anys, atès que l'ordenança no es revisava des de 2001.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que donaran un vot de confiança.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

4t.- APROVACiÓ EXPEDIENT DE MODIFICACiÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2012 EN LA MODALITAT
DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

la regidora d'Hisenda, Sra. Margalida Morell explica que amb les modificacions
proposades es transferirà crèdit d'aplicacions pressupostàries que a dia d'avui ja es

preveu que no s'esgotarà tot el crèdit en favor d'aquelles que necessiten crèdit atès
que la despesa serà superior que la prevista inicialment.

Es transferirà crèdit de l'aplicació pressupostària destinada a retribucions alts càrrecs,
atès que les dues regidores amb dedicació parcial i exclusiva han renunciat a la seva

paga extraordinària i es destinarà a l'aplicació pressupostària destinada a Serveis
Socials.

Proa. Econ. Descripció Modi'.
912 10000 RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS 3.250,24
232 48003 FONS SOCIAL PER FER FRONT DIFICULTATS ECONÒMIQUES 3.250,24

Així mateix, es transfereix crèdit entre les partides que s'indiquen a continuació:

Pro. Econ. Descri ció Modi'.
011 31900 ALTRES DESPESES FINANCERES

011 33000 INTERESSOS PRÉSTECS
011 91300 AMORTITZACiÓ PRÉSTECS
323 48202 ESCOLA DE ADULTS

323 48203 ESCOLA DE MÚSICA
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334 48900 PATRONAT CULTURA 8.000
341 48900 PATRONAT ESPORTS 3.400
441 46200 CONVENI TARGETA CIUTADANA 1.430
912 23000 DIETES CÀRRECS ELECTES 4.000
920 20600 RENTING EQUIPS INFORMÀTICS 1.200
920 22000 MATERIAL OFICINA 3.000
920 22604 JURíDICS, CONTENCIOSOS 4.100
132 12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES POLICIA lOCAL 2.300
162 13001 PERSONAL lABORAL PRODUCTIVITAT 1.800
151 22706 SERVEI ARQUITECTE TÈCNIC 1.600
151 22707 REDACCiÓ PROJECTES I ALTRES TREBAllS TÈCNICS 1.800
155 22100 ENERGIA ElÈCTRICA- ENllUMENAT PÚBLIC 9.800
161 21000 CONSERVACiÓ I MANTENIMENT 26.700
155 64800 lEASING MINICARREGADORA 30
232 22100 ENERGIA ELÈCTRICA lOCAL PARROQUIAL 110
232 22701 SERVEI TREBAllADOR SOCIAL 90
233 13001 PERSONAL lABORAL RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 3.250,24
321 21200 CONSERVACiÓ I MANTENIMENT ESCOLA 2.000

321 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 5.000
321 22700 NETEJA ESCOLA 3.500

342 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 8.000
430 13000 AODl RETRIBUCIONS BÀSIQUES 500
430 13001 AODl RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 2.700
430 22709 TURISME I ACTIVITAT ECONÒMICA 300
441 22602 CAMPANYA TRANSPORT PÚBLIC 300

452 21000 CONSERVACiÓ I MANTENIMENT 10.000
452 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 3.200
452 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 300
452 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 400

TOTAL 80.430

El Btale proposa al Ple de la Corporació que aprovi inicialment les modificacions de
crèdit esmentades relatives al Pressupost de 2012.

En el debat posterior el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que no votaran a

favor, atès que la matèria pressupostària són decisions que pren l'equip de govern i
sempre donen prioritat als criteris polítics. No seria normal abstenir-se de votar el

pressupost i votar a favor les modificacions de crèdit.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 6 vots a favor (3
Independents i 3 PSOE) i 2 abstencions (PP).

5è.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ A lA REDACCI
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FULLS INFORMATIUS D'ACTIVITATS MUNICIPALS.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero procedeix a la lectura de la moció que diu així:
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GRUP MUNlOPAI. PTlTGPIlNYRNT I GAUl.RA

A L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ANTONIO OEUOERO MAYANS, regidor electe del Grup Municipal del Partit Popular a

l'ajuntament de Puigpunyent, presenta al ple de la corporació la següent MOCiÓ:

Que amb el logo de l'ajuntament es reparteixen periòdicament folis informatius sobre

diverses activitats municipals.

Que aquests folis informatius es venen redactant en català i en anglès, sense que s'inclogui
ni una sola línia en casteilà.

Que la iegislació vigent indica que les dues llengües oficials a Balears són el castellà i el

català propi de les illes.

Que per aquest motiu el fet que els folis informatius d'activitats municipals vengin

redactats en català i en anglès van en contra del marc constitucional i estatutari que tots els

ciutadans de Balears ens hem donat democràticament.

Per tot aixó proposam al Ple el següent ACORD:

Únlc.- . Que tots els folls informatius d'activitats municipals es redactin elles dues llengües

oficials de Balears, el castellà i el català propi de les illes, sense perjudici que a més a mès es

redactin amb un idioma estranger, com és l'anglès; I no únicament amb català i amb idioma

estranger con l'anglès, sense cap línia amb castellà.

Puigpunyent, a 16 de novembre de 2.012.

#.��
ANTONIO DEUDERO MAYANS

Regidor electe i Portaveu del Grup Municipal del PP de Puigpunyent i Galilea
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En el debat posterior la portaveu del grup municipal Independents diu que els folis
informatius normalment venen redactats en català i excepcionalment en anglès un

pic pel mercadet. Però se llevarà l'anglès i es faran com sempre en català.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que I' objectiu de la moció és que se facin
en català i castellà i si s'ha de fer també amb una altre llengua estrangera perquè
s'entengui millor també. L'objectiu no és eliminar llengües.

La Sra. Margalida Morell diu que se seguirà fent en català atès que és la llengua pròpia
i es seguirà amb la política lingüística i el que diu el reglament municipal.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que la llengua vehicular és el català i en

determinats casos per entendre i a segons qui va dirigida la informació, com temes de
promoció econòmica també se fan amb altres llengües.

El Batie diu que se seguirà amb la política lingüística que estableix el reglament, fer-la
en català.

Sotmesa la moció a votació és rebutjada per 6 vots en contra (Independents i PSOE) i 2
vots a favor.

2.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACiÓ AL RECONEIXEMENT DE
L'HOTEL SON NET.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero procedeix a la lectura de la moció que diu així:
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GRTTP MllNTr./PAI. PlJlGPIJNYF:NT l GAUI,F:A

A L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ANTONIO DEUDERO MAYANS, regidor electe del Grup Municipal del Partit Popular a

l'ajuntament de Puigpunyent, presenta al ple de la corporació la següent MOCiÓ:

Puigpunyent com a municipi de muntanya ofereix alguns dels paisatges més admirables

que es poden trobar a Mallorca. La nostra ubicació envejable en el cor de la Serra de Tramuntana

fa que delectem d'un dels entorns naturals més envejables de Mallorca.

Ara a aquesta situació geogràfica tan avantatjosa li hem d'unir un valor afegit que col-loca

a Puigpunyent en el mapa del turisme internacional: el Gran Hotel Son Net.

Fa pocs dies hem pogut saber que l'hotel ha estat guardonat com el millor hotel europeu

per una prestigiosa revista internacional, concretament el premi a l'excel-lèncla al millor hotel de

Europa i zona del mediterrani.

És un orgull per al municipi de Puigpunyent poder comptar amb una instaHació hotelera

d'aquest niveil que gaudeix d'un reconeixement internacional inqüestionable.

Per tot aixó proposam al Ple el següent ACORD:

Únlc.- Donar-li l'enhorabona del ple municipal a la direcció i a la propietat de l'hotel,

valorant el seu treball per l'exceHència i per col-locar el nom del municipi de Puigpunyent en les

guies turístiques internacionals a un niveil tan destacat.

�:;Z;�,ANTONIO«UDERO M:V:
Regidor electe i Portaveu del Grup Municipal del PP de Puigpunyent I Galilea
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En el debat posterior el Batie diu que hi ha poc que discutir i poca cosa a afegir. Faran

arribar l'Acord del Ple a l'Hotel Son Net.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que estan completament d'acord.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

3.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE EN RELACiÓ AL MANTENIMENT DE
LES CONDICIONS DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA A PERSONES MAJORS

I/O DISCAPACITADES.

La regidora de Serveis Social, Sra. Isabel Martin procedeix a la lectura de la moció que
diu així:

"TíTOL: MANTENIMENT DE LES CONDICIONS DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA A PERSONES MAJORS I/O DISCAPACITADES

EXPOSICIÓ DE MOT/US

El servei de teleassistència domiciliària és un recurs que permet la permanència dels
usuaris en el seu mitjà habitual de vida, així com el contacte amb el seu entorn soci
familiar, evitant el desarrelament i assegurant la intervenció immediata en crisis

personals, socials o metgesses per proporcionar seguretat i millor qualitat de vida. Per

aconseguir aquests objectius, es va engegar en 1992 el programa de teleassistència
domiciliària que permet a les persones majors i/o discapacitades que viuen soles i en

situació de risc, entrar en contacte verbal amb un centre d'atenció especialitzada,
prement el botó d'un medalló o polsera que duen constantment posat les 24 hores del
dia i tots els dies de l'any. Aquest botó salva vides. Així mateix, es disposa d'unitats
mòbils que en cas de necessitat es traslladen al domicili de l'usuari per donar solució a

l'emergència sorgida, mitjançant la mobilització de recursos.

El programa s'ha instrumentat a través d'un conveni-marc subscrit entre l'Institut de

Majors i Serveis Socials (IMSERSO) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies

(FEMP) el dia 20 d'abril de 1993, al que es van adherint progressivament a través de

convenis específics de col·laboració les Corporacions Locals interessades en la

implantació del programa en els seus àmbits territorials respectius.
Els pressuposts generals de l'Estat del proper any no inclouen cap partida destinada a

1'1MSERSO per subvencionar els serveis de teleassistència, que fins avui eren assumits en

la seva major part pel govern central, que subvencionava dues terceres parts del cost
del servei, mentre que la resta havia de ser abonat pels propis usuaris.
Davant aquest greu atac al benestar d'aquelles persones que necessiten una ajuda
constant, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Puigpunyent presenta la

següent

MOCIÓ

1.
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2. En cas que el Govern de l'Estat fos insensible a aquesta qüestió, l'Ajuntament
de Puigpunyent sol'licita al Govern de les Illes Balears que es faci càrrec del
cost corresponent als dos terços del servei.

3. En el supòsit de que ni el Govern estatal ni l'autonòmic volguessin assumir la

proporció mencionada del cost del servei, l'Ajuntament de Puigpunyent
sol·licita al Consell de Mallorca que se'n faci càrrec, coneixen que la consellera
insular de Benestar Social ha manifestat la importància del manteniment de la
subvenció del servei per part de l'administració.

4. En cas que cap de les institucions supramunicipals sufraguin el cost proporcional
del servei de teleassistència, l'Ajuntament de Puigpunyent n'assumirà la
responsabilitat".

En eldebot posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que votarien a favor si s'eliminessin els punts
1, 2 i 3 i fos I' Ajuntament qui assumís el cost del servei. Amb el conveni actual que
I' Ajuntament te signat, el preu del servei és de 40€ per usuari i la Creu Roja ho ofereix
per 13€. Amb la situació actual s'han de cercar serveis més eficients.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que el cost actual no són 40€ sinó 29€. Amb la
Creu Roja serien 13€, però la que se demana amb la present moció és que el Govern
no suprimeixi aquesta ajuda, sigui qui sigui que presta el servei, que subvencioni el
mateix percentatge del cost. La moció no parla d'una quantitat concreta, sinó d'u
percentatge sobre el cost. El Conveni se podria signar amb Creu Roja a un preu més
econòmic i que el govern subvencionés el mateix percentatge que fins ara, és a dir, el
65%.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que lo que es pretén és
que l'Estat mantingui el percentatge de finançament que feia fins ara.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que si se modifica la moció dient que el
cost estava supravalorat podrien votar a favor. S'ha de demanar el mateix compromís
a l'Estat que a l'Ajuntament. No se pot demanar al Govern que faci font a la seva part
de despesa i que I' Ajuntament no ho faci.

El regidor del PP, Sr. José Frias diu que estan d' acord en prestar el servei però en

davant la situació econòmica actual tots hem de fer un esforç.

La proposta de modificació de la moció per part del PP és la següent:

ACTA PLE OR DINAR I 27/l1/2012

Suprimir de l'exposició de motius "
... davant el greu atac .... ". ja que queda--:::::=::::::::::-......
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Autònoma ni del Consell Insular ja que és una matèria de caire estatal i
municipal. Per això, s'haurien d'eliminar els punts 2 i 3.

El portaveu del PSOE diu que no se poden llevar els punts 2 i 3. No hi ha acord perquè
primen els interessos dels ciutadans.

El Batie fa constar que li sap greu no aprovar-la per unanimitat.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per 6 vots a favor (3 Independents i 3 PSOE) i
2 vots en contra (PP).

4.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE AMB MOTIU DE LA POLITICA
CULTURAL DE LES ILLES BALEARS A L'EXTERIOR.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí procedeix a la lectura de la moció que diu així:

"MOCIÓ AMB MOTIU DE LA POLlTICA CULTURAL DE LES ILLES BALEARS A L'EXTERIOR

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

El passat dia 8 de Novembre, el Govern de les II/es Balears va anunciar que
abandonaria l'Institut Ramón Llull, consorci integrat inicialment per la Generalitat de
Catalunya i la Comunitat Autònoma de les II/es Balears.

Aquest consorci era una eina de projecció exterior de la llengua catalana i de la
cultura que s'hi expressava en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d'expressió.
Els objectius fonamentalment era la promoció de l'ensenyament del català, la seva

difusió a l'exterior, el coneixement de la literatura que s'expressa en llengua catalana,
la difusió del pensament, l'assaig i la investigació a l'exterior, a més de la promoció de
les relacions, els projectes i les iniciatives conjuntes amb institucions i organismes de
projecció de la cultura, de dins o fora del domini lingüístic.

Aquest abandonament s'afegeix al tancament que la mateixa setmana, va anunciar
l'Espai Mallorca, després que el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, no

complissin amb les seves obligacions econòmiques.

L'Espai Mallorca, és un centre de promoció i difusió de la cultura de les Illes Balears a

Catalunya, que va néixer l'any 1998, com una iniciativa de la Conselleria de Cultura
del Consell de Mallorca en coiíoootack» amb el Gremi d'Editors de Balears.

El seu objectiu, era donar a conèixer els productes culturals de les Illes Balears,
promoure els seus artistes i escriptors, i crear vincles i intercanvis culturals amb
Catalunya.

Aquestes accions constaten una vegada més l'absolut menyspreu del Gover
II/es Balears i el Consell de Mallorca cap a la llengua catalana i a la nostra
identitat i tradicions, copejant durament al sector cultural de les nostres il/es.
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Per tot això el Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent ACORDA:

1.- Instar al Govern de les II/es Balears a no abandonar l'Institut Ramon Llull i reforçar-lo
com autèntic instrument de projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura.

2.- Instar al Consell de Mallorca a que realitzi totes les accions necessàries per mantenir
obert l'Espai Mallorca a Barcelona com a element de promoció dels productes
culturals de les II/es balears i de la promoció dels seus artistes i escriptors.

3.- L'Ajuntament de Puigpunyent constata la importància de la cultura com a
instrument de creació de riquesa i de promoció i dinamització del turisme, així com la
necessitat de que les institucions defensin la llengua i cultura pròpies".

En el debat posterior el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que el seu grup està a
favor del punt 3r i votaran a favor si se pot votar per separat ja que s'ha constituït un
consorci propi reestructurant l'Institut d'Estudis Baleàrics, que assumirà les tasques de
l'Institut Ramon LLull amb personal propi. Aquesta reestructuració s'ha fet per motius
polítics, de reestructuració i d'austeritat.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que el tema de la llengua i la cultura no ve lligat
a la política.

La portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell dona tot el seu suport i del
seu grup a la moció. És una errada deslligar-nos de la cultura catalana i oïllor-nos.

El portaveu del PP vol deixar constància de que estan d'acord amb el punt 3.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per 6 vots a favor (3 Independents i 3 PSOE) i
2 vots en contra (PP).

5.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS SOBRE LA IMATGE DELS
POLíTICS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

La regidora del grup Independents procedeix a la lectura de la moció que diu així:

..--:::::==:::::::---

"El Grup Independent de Puigpunyent i Galilea presenta la següent PROPOS �ò,f¡v� /)��
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Recentment ha aparegut als mitjans de comunicació notícies referents a actuacions
intolerables per part dels Consellers de d'Educació, Cultura i Universitats i el Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de les Illes Balears. Uns càrrecs que pressuposen
unes maneres de fer, uns principis i uns valors com a representant de tots els ciutadans
de les Illes. La imatge donada recentment per part d'ells dista molt del que hauria de
ser i empitjora encara més la crispació social envers la classe política.

En un moment en què el Govern del Partit Popular demana i imposa sacrificis,
retallades, austeritat en els ciutadans/es fa gala d'un profund descrèdit a aquests
principis i mostra el seu costat més irrespectuós amb la Natura, el Medi ambient i amb
els ciutadans, mostrant a tothom el mal ús i desbaratament dels recursos públics per
aconseguir-ne un profit particular.

Per això, el Grup Independent de Puigpunyent i Galilea presenta la següent PROPOSTA
D'ACORD:

I. El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent insta al President del Govern de les Illes
Balears a prendre mesures contundents per tal de restaurar la imatge donada com a
Govern de les II/es Balears i per evitar que fets com aquests es tornin a produir".

La regidora del grup Independents vol afegir un punt a la moció que diu així:

"Recentment ha aparegut una imatge, als mitjans de comunicació, del Sr. Delgado,
Conseller de Turisme i Esports, totalment esperpèntica i deshumanitzada. Mostra
davant la societat de les II/es i la resta del món una actitud grotesca i in cívica, una
actitud indigne del càrrec de representant públic que ocupa.
Els ciutadans de les Illes no ens mereixem uns representants amb aquesta manca
d'ètica i manca de respecte envers la Natura i cap a la ciutadania".

En el debat posterior el portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que en la moció es fa
menció a 3 persones concretes de I' equip de govern i se vol fer la precisió de que les
conductes no són irrespectuoses amb la natura i el medi ambient.
És una actitud que no s'aprova però de la qual s'ha demanat perdó. Que
l'embarcació fos de caire públic no és utilitzar béns públics per lucrar-se privadament i
per fer actuacions delictives.
Es tracta d'una actitud que s'ha de reprovar però no estam d'acord amb el contingut
de la moció i donam el total suport al Conseller que ha demanat perdó. L'actuació del
Conseller d' Agricultura és igual de reprovable però no ha explicat el perquè.

També estam en contra de l'afegit ja que les fotografies són fetes de fa temps, les
responsabilitats no eren les mateixes i són fotos estrictament personals i familiars i que
estan dins un procés judicial familiar. No s'han d'utilitzar circumstàncies de caire privat
per treure altres conclusions a nivell polític. És lamentable treure coses d'àmbit privat i
familiar que són molt complexes.

. ,.t=.,NT /)� -

La portaveu del grup Independents diu que estam molt acostumats a de pt' <:
Adisculpes i ja està. Els polítics han de respectar als ciutadans i no basta dir "lo sien f /rr:\:�� %

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que després de les retallades, que mem es d����>d'
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govern vagin a caçar llagostes amb recursos públics pareix una actuació repro àble·:;¡'�tti: <-
Que la persona que representa la Industria major de les Illes Balears surti d'aq �Q _,���(',l!RS . ��
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manera està danyant la imatge a fora, malgrat sigui per les circumstàncies que siguin,familiars o d'altre caire.

El regidor del PP, Sr. José Frias diu que si fossin conductes reiteratives tendria sentit però
tothom té dret a equivocar-se.

La portaveu del grup Independents diu que li pareix intolerable ja que ja no s'ha
d'actuar d'aquesta manera. Com a ciutadana no me pareix gens correcte i s'ha
d'actuar.

El Batie diu que demanar disculpes està bé, quan una persona comet un error ha
d'assumir la responsabilitat. Estam en un país en el que s'han vist molts de casos de mal
aprofitament de recursos públics, sense una mala gestió possiblement hagués anat tot
millor.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per 6 vots a favor (3 Independents i 3 PSOE) i
2 vots en contra (PP).

6è.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:
1,22 i 29 d'octubre, 5,12 i 19 de novembre de 2012

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que, en relació a les actes de la Junta de
Govern no hi ha res a dir respecte de les de dates 29 d'octubre, 5 de novembre i 19 de
novembre. Queden pendents de revisar les de 23 d'abril, 30 de juliol, 1 i 22 d'octubre i
12 de novembre.

DECRETS DE BAlLlA DES DE 498/2011 FINS 545/2012, ambdós inclosos.

En portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero diu que faltaria revisar els Decrets 527 i 429,
447,454,466,487i491.

Respecte dels altres decrets demana els següents aclariments:

Decret 502/2012.- hi ha una sèrie de pagament pel concert de Le Carromato deli Sons
d'Estiu, que és el Festival de Música. La regidora d'Hisenda diu que si.

Decret 516/2012.- demana què és el consell de coordinació de policies locals. El Batie
respon que hi va haver una reunió a Estellencs, concretament el dia de la dissolució
del Consorci d'aigües de Puigpunyent, per poder constituir un servei de policies en
l'àmbit de la Serra de Tramuntana per la seva geografia peculiar. Hi ha una reunió dia
13 a Esporles.
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Decret 520/2012.- la despesa de 113€ del pou de'n Benet, a què correspon
respon que es tracta d'un pou en el que l'ajuntament treu aigua pel poble
l'ajuntament ha de pagar les despeses de corrent.
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Decret 526/2012.- hi ha un import de 140,40€ de saques de reciclatge a Poraxa, quina
empresa és? La regidora Margalida Morell diu que és el centre autoritzat per endur
se'n.
També hi ha un import de 676,39€ i 401,32€ per lloguer grup electrogen, perquè? El
Batie respon que el del pou de Son Puig es va espanyar i es va llogar fins solventar
l'avaria.
Un altre despesa de 326,70 a Balear de Ascensores, perquè és? És pel manteniment de
l'ascensor de l'escola.
Una despesa a Mundiagua de 1.274,13€ per comptadors. El Batie respon que són per
comptadors per sol·licituds d'escomeses.
I finalment, hi ha una despesa de 696,96€ a Distribuciones Luque, no s'ha de treure a

contractació. El Batie diu que si però encara no s'ha fet.

7è.- TORN D'URGÈNCIA

El Batie proposa incloure per torn d'urgència el nomenament del representant de
l'Ajuntament al Consell Escolar atès que s'ha de reunir el Consell escolar i necessiten el
nomenament.

Els membres presents aproven per unanimitat la referida urgència i incloure a l'ordre
del dia el nomenament esmentat.

7.1.- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT AL CONSELL ESCOLAR DEL CP
PUIG DE NA FÀTIMA.

El Batie proposa nomenar representant de l' Ajuntament al Consell Escolar del C.P. Puig
de Na Fàtima a la regidora d'Educació Sra. Maria Lluïsa Pla Isern.

Sotmesa la proposta a votació, els membres presents aproven per unanimitat la
proposta.

8è.- PRECS I PREGUNTES.

El Batie vol comunicar que com a conseqüència de les festes de Nadal el ple ordinari
del mes de desembre serà dia 18.

Finalment, el Batie vol informar al Ple que es faran arribar agraïments a totes aquelles
entitats i persones que fan feina pel municipi, en concret,

Son Noguera, per l'aportació econòmica a I Sons d'Estiu.

Jaume Adrover que va fer el pregó de les festes de l'any passat,
relacionada amb el món cultural, ha fet una aportació de llibres. Ha
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col Iocor i que són al magatzem municipal.
M. Àngel Aguiló per la coordinació dels Sons d'Estiu de manera gratuïta.
Tota la gent que amb aportacions i esforç fan que Puigpunyent tiri
endavant lis farem arribar agraïments.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batie aixeca la sessió quan són les 22:30
hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora
de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.
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ACTA DE LA SESSiÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACiÓ MUNICIPAL
REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA DEVUIT DE DESEMBRE DE DOS MIL DOTZE.

Núm. de to Sessió:
Dia: 18 de desembre de 2012.
Hora: 20 hores j 30 minuts a 22 hores i 00 minuts.
lloc: Sala de Plens de l' Ajuntament de Puigpunyent.
Hi assisteixen:
Sr. Gabriel Ferrà Martorell
Sra. Margalida Morell Martorell
Sra. Maria lIuïssa Pla Isern
Sr. Toni Marí Enseñat
Sr. Victor Douat Riga
Sra. Isabel Martin Roman
Sr. Antonio Deudero Mayons
Sra. Maria Teresa Pons Picó
Sr. José Frias Cano.
la Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

ORDRE DEL DIA:

lr.- APROVACiÓ DE LES ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 5
DE JULIOL, 31 DE JULIOL, 30 D'OCTUBRE I 27 DE NOVEMBRE DE 2012.

2n.- APROVACiÓ DEL CONVENI DE COL i.ABORACIÓ AMB CREU ROJA PEL SERVEI DE
TELEASsrrÈNCIA DOMICILIÀRIA.

3r.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE INSTANT AL GOVERN D'ESPANYA A
EXCLOURE A lES PERSONES FíSQUES COM A SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT DE
TAXES JUDICIALS

2.- MOCiÓ QUE PRESENTA El GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS EN RELACiÓ ALS
DESNONAMENTS.

4t.- CONTROL DE l'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE lA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES:

26 de novembre i 3 i 10de desembre

DECRETS DE BATLIA DES DE 546/20'11 FINS 598/2012, ambdós inclosos.

5è.- TORN D'URGÈNCIA

6è.- PRECS I PREGUNTES.

DESENVOLUPAMENT DE lA SESSiÓ:

1r.- APROVACiÓ DE LES ACTES EN ESBORRANY DE LES SESSIONS CELEBRADES EN DATES 5
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DE JULIOL, 31 DE JULIOL. 30 D'OCTUBRE 127 DE NOVEMBRE DE 201:2.

El Batie dona compte de l'acta de la sessió celebrada en data 30 d'octubre de 2012 i
els membres presents acorden per unanimitat la seva aprovació.

Aixf mateix. dona compte de l'acta de la sessió celebrada en data 27 de novembre
de 2011 i el portaveu del PP, Sr. Antonio Oeudero voller les següents apreciacions: en
el punt 5è.5, en relació a la Moció que presenta el grup municipal Independents sobre
la imaloe deis polític:s ele In Comunltot Autónomo ele les Illes Boleors a I 'exterior. en el
paràgraf 10 d'aquest punt, al final, on diu ..... L'actuació del Conseller d' Agricultura és
igual de reprovable però no ha explicat el perquè.", hauria de dir: "L'actuació del
Conseller d' Agricultura és igual de reprovable. si bé. no ha demanat disculpes i no
estaria malament fer-ho". Amb les correccions fetes s'aprova l'acta per unanimitat
dels membres presents.

Pel que fa a les actes de les sessions de data 5 de juliol i 31 de juliol s'aprovaran en una

propera sessió, atès que la corresponent a 5 de juliol no s'ha enviat i la de 31 de juliol
s'ha rebut tard i rio s'ha pogut revisar.

2n.- APROVACiÓ DEL CONVENI DE COL i.A80RACIÓ AMB CREU ROJA PEL SERVEI DE
TELEASSITÈNCIA DOMICILIÀRIA.

El Batie dona compfe del Conveni de cot loborccló amb Creu Roja pel servel de
teleassitència domiciliària que diu així:

"CONVENI DE COL iABORACIÓ ENTRE L.' AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I EL COMITÈ
AUTONÒMIC DE LA CREU ROlA A LES ILLES BALEARS, EN MATÈRIA DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA

Palma a XX de XXXXXXX de 2012

REUNITS

D' una part Sr. Gabriel Ferrà Martorell amb DN/ xxxxxxx Batie de l'Ajuntament de
Puigpunyent amb CIF P 0704500 H, actuant en representació del mateix.

D' una a/tro part, Sr. Miquel Alenyà Fuster, amb DNI xxxxx, en quolitat de President del
Comitè Autonòmic de CREU ROJA a les ILLES BALEARS, amb CIF Q2866001G i domicili
social al carrer Arquitecte Gaspar Bennasor, 73, 07004 de Palma.

EXPOSEN

Primer.- L'Ajuntament de Puigpunyent realitza diverses activitats en el camp de I' Acció
Social.

Segon.- E/ Comitè Autonòmic de /0 CREU ROJA a les /lles Balears. a través del seu

persona/ contractat ; voluntari, ha implantat un projecte de col'laboració amb les
Administracions Públiques en matèria de Teleassistència Domiciliària, dirigit a ratenci' �1\I::::'=F.='N�"'"de persones majors, ma/alts i discapacitats. ;::y.:ç."

r. \

\;. r.ô-0'
ïetcet.- La CREU ROJA Institució Humanitària de caràcter voluntari i d'interès p �c, / é�" 2
està configurada legalment com a auxiliar j coHaboradora de les Administr ions �-:?t�:� (5

�. ��¥��ç/ �
('� -<:;'v �',,'f,<J,;;, ,.-:..'t-:
� ,1.'>''''
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Públiques en les activitats humanitàries i socials impuisades per les mateixes.

Quart.- Entre les finalitafs estatutàries de la CREU ROJA (art. 5, oot.s¡ hi ha la promoció i
col �aboració en accions de benestar social I de servet: assistencials i socials, amb
especial atenció a couectius a a persones amb dificuitots per a la seva integració
social: lo prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats púbTiques,
conflictes, malalties i epidèmies; la cooperació al desenvolupament, .... acomodant en
tot moment la seva actuació ols Principis d' Humanitat. ImparciaTitat NeutraUtat
Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.

Cinquè.- El Comitè Autonòmic de la CREU ROJA a les Illes Balears disposo deis mitjans
materials integrats per equips, sistemes de tecnologia i mitjans humans, qualificats
professionalment per a /' atenció específica a les persones majors, ma/olts,
discapacitats, mitjançant el selYei de Teleassistència Domicíliària.

Sisè.- Pel que s'ho exposat en els punts anteriors, segons el Real Drecreto 415/96 d'I de
Març, sobre Actualització de les Normes d' Ordenaçió de /0 Creu Roja Espanyola, les
ports signatàries consideren que la CREU ROJA és una entitat idònia per contribuir ol
desenvolupament de la política social i assistencial de /' Ajuntament de ruigpunyent i
expressen el seu interès en I' establiment d' un conveni que faciliti tal contribució,
ptopiciont. ol mateix temps, el compliment de les finalitats que la CREU ROJA té
confiats en aquest comp.

Sobre les bases de les anteriors consideracions, ambdues parts estan interessades a
ca/ '/aborar en acuesto matèria; aconseguir un major benestar per ols habitants del
municipi de Puigpunyent per la qual cosa sobre la base dels fonaments, objectius i
activitats annexos al present Conveni (Annex I) establertes acorden:

CLAUSULES

1.- L' àmbit d' aplicació d' aquest conveni serà el terme municipal de Puigpunyent.

2.- El Comitè Autonòmic de la CRW ROJA a les Illes Ba/ears assumeix la responsabilitat
del correcte funcionament del servei a través de mobilitzacions deis recursos

disponibles adequats a cada situació.

3.- El Comitè Autonòmic de la CREU ROJA a les /lles Balears, es compromet a /0
prestació del Servei de TeJeassislènCÎa en el leun« indicul, uixí COIT) u /' ussistènCÎ<J
tècnica en /' àmbit d' aquest acord i a /0 realització de les demostracions necessàries
per a una eficaç promoció del Servei.

4.- Aquestes activitats seran complementàries de les intervencions desenvolupades per
I' Ajuntament de Puigpunyent a través deis seus Programes rip. Rp.np.stnr Social,

5.- Lo intervenció de To CREU ROJA no vindrà a substituir les competències dels Serveis
Socials Municipals.
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mantenir-los permanentment actualitzats.

7.- El nombre de terminals de teleassistència que el Comitè Autonòmic de la CREU
ROJA a les Illes Balears posa a la disposició de I' Ajuntament de ·Puigpunyent serà de
30 unitats amb el preu que estableix en la clàusula número 12.
L' Ajuntament de Puigpunyent valorarà i adjudicarà les unitats a casos que, per la seva

situació socioeconòmica, requereixin la prestació del servei. L' Ajuntament de
Puigpunyent també valorarà i determinarà aquells casos que puguin assumir la totalitat
o part del cost menstJal del servei.

8.- El Comitè Autonòmic de la CREU ROJA a les lites Balears es compromet a prestar el
servei en les condicions establertes i a comunicar a ,. Ajuntament de ruigpunyent
qualsevol incidència, necessitat a variació de circumstàncies que a través de I' atenció
d'alarmes a seguiment dels usuaris es detectin.

9.- La responsabilitat del tractament i seguiment de l'usuari, serà de J' Administració.
EJ Comitè Autonòmic de Ja CREU ROJA a les lIfes Ba/ears actuarà so/ament en

situacions imprevistes i d' emergència.

10.- E/ servei de TeJeassistència es prestarà des de Ja Central d' Atenció d' Alarmes de ta
Creu Roja Espanyola.

J 1.- él servei es prestarà per la Creu Raja éspanyola, de forma ininterrompuda les 24h
del dia els 365 dies de I' any.

12.- L' Ajuntament de Puigpunyent ocororô al Comilè Au10nòmic de /0 CREU ROJA a.
les II/es Balears Ja quantitat de ¡ 3,050 euros/mes/usuori per la prestodó del servei de
Teleassisfència. destinats al manteniment del seTvei.

13.- Lo CREU ROJA realitzarà la Facturació mensual del servei de Teleassistència a

l'Ajuntament de Puigpunyent l'import del servei de Teleassistència que apareix en la
clàusula 12 del present conveni en les condicions reflectides en la clàusula 14 de/
matei)(.

74.- La facturació es realitzarà, sobre el temps efectiu del Servei prestat, entre els dies 1
i 5 del mes següent d'iniciat el mateix. El temps efectiu del Servei prestat a ,. usuari es

computarà per dies, inclosos els de la data de /' afta a baixa que li corresponguin.

75.- Lo CREU ROJA posarà a to disposició de /' Ajuntament de Puigpunyent dispositius
perifèrics del servei de Teleassistència sense cost addicional en un nombre igual al 3%
del nombre total d' usuaris. Els dispositius perifèrics a la disposició de l' Ajuntament seran
els següents:
Detector de caigudes, detector de gos (Butà/Ciutat), detector d'inundacions,
detector de monòxid de carboni. telèfon per hipaacúsja. llum flaix ¡ vibrador de coiâ
per a persones amb hipoacúsio, unitat de control remot addiciono/ per a beneficiaris
del servei.
L' Ajuntament de Puigpunyent podrà soi ëctto: més dispositius perifèrics amb un cost
usuari/mes detallat en l'Annex l/

16.- En els casos que resultin danyats elements de l' habitatge com a conseqüència de
/' entrada al domicili de I' usuari en una situació d' alarma o emergència, tant

. _--�l'Ajuntament de Puigpunyent com el Comitè Autonòmic de la CREU ROJA de les Ille � )\�...,� Ô'
�
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Balears s'eximeixen d' aquesta responsabilitat; no obstant això, els usuaris afectats
podran dirigir-se als serveis socials municipals per soï-icita: les ajudes que poguessin
correspondre 'Is en aquest concepte.

En els mateixos termes queden eximits de I' assumpció de costos per les següents
situacions: ma/ament ús. maltractament o maneig per part de personal aliè al servei,
de la instal �ació efectuada per la Creu Roja, necessitat de substitució d' equips
domiciliaris i accessoris per cops. pèrdua a qualsevol altre ús indegut.
A tals efectes I' usuari signarà, en el moment de la instal1ació de I' equip domiciliari, un

document que farà referència a les condicions genera/s; particulars de ta prestació i ús
del servei de Teleassistència Domiciliària de la Creu Roja Espanyola.

17.- A I' efecte de seguiment i avaluació del conveni es crearà una comissió parifària
formada per representants de tots dos organismes. que mantindrà una coordinació
permanent.

18.- El Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i finalitzarà el dia 31 de
desembre de 2013, tret que qualsevol de les parts ho denunciï per escrit, amb una

antelació mínima de 3 mesos. Si no hi ha denúncia expressa per qualsevol de les parts
aquest conveni quedarà prorrogat automàticament per anys successius, amb uno

revisió en les tarifes equivalent a I' augment de l'IPC nacional.

19.- Correspon a /0 jurisdicció ordinària la competència per a la resolució de les
qüestions litigioses que poguessin suscitar -se entre ambdues parts, les quals se

sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de Balears en aquelles qüestions que no hagi
pogut resoldre /0 comissió de seguiment

20.- Cadascuna de les entitats signatàries serà responsable del compliment de lo
normativa reguladora de les dades de caràcter personal en allò que li sigui aplicable.

En provo de conformitat ambdues ports signen el present conveni i els seus annexos

per duplicat i a un sol eîec!e en l/oc i dota expressats al principi".

Seguidament el Batie explica que el servei se finança amb una taxa que preveu la
corresponenl ordenança i que és de 10,3 J €. Se pretén revisar i actualitzar la taxa però
P0r ora es seguirà amb la mateixa. amb un nou conveni per prestar el servei de
manera més econòmica.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

3r.- MOCIONS:

1.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE INSTANT AL GOVERN D'ESPANYA.
.

EXCLOURE A LES PERSONES fíSQUES COM A SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT '\ � NI EN)'
TAXES JUDICIALS �

� 'Ò'({'\
El portaveu del grup PSOE. Sr. Toni Marí procedeíx a la lectura de la moció que di

Antoni Marí Enseñat, portaveu del Grup Municipal Socialista de I' Ajuntament de

Puigpunyent presenta la següent moció:
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"Antoni Mori Enseñat, portaveu del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de
Puigpunyent presenta la següent moció:

MOCiÓ INSTANT AL GOVERN D'ESPANYA A EXCLOURE A LES PERSONES FíSIQUES COM A
SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT DE TAXES JUDICIALS.

EXPOSICiÓ DE MOTIUS:

FI passat dia ?? de novembre vo entrar en vigor ta Llei 70/2012 de novembre, per to
qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i l'Institut
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

Després d'una molt ràpida tramitació al Parlament, amb un evident afany d'ocultació
als ciutadans, el seu contingut constitueix una mostra més de la voluntat del Govem de
dur a terme un desmantellament dels serveis públics essencials, qüestionant a la

vegada l'exercici efectiu dels drets fonamentals.

to Llei 2511986 de 24 de desembre, de supressió de les taxes judicials, l/eva del nostre
ordenament jurídic la figura de la taxa judicial, per propiciar que tots els ciutadans i
ciutadanes puguin obtenir justícia sigui quina sigui la seva situació econòmica o la seva

posició social.

Mitjançant aquesta contrareforma que ha dut a terme el Grup Popular, aquest canvi
normatiu ton radical es produeix sense haver acceptat cop proposta dels grups
parlamentaris al llarg de la seva tramitació a les dues Cambres, i, també contra el
criteri del Grup Socialista d'aquesta contrareforma de fer extensiu el pagament de
taxes judicials a tota persona natural i jurídica, així com les ordres jurisdiccionals civil,
contenciós administratiu i social.

Si bé el Tribunal Constitucional en STC 2012012 de 16 de febrer de 2012 va considerar
constitucional ta mintroducció de la taxa feta per ta Llei 5312002 de 30 de desembre,
tombé va afirmar que "Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se

mostrase que la cuantía de las tasas .. .], .. r son tan elevados que impiden en la
práctica el acceso a la jurisdicción o Jo obstaculizan en un caso concreto en términos
irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento
jurídico 7. Sin embargo, la cuantío de Jos tasos no debe ser excesiva, a la luz de las
circunstancias propias de cada coso, de tal modo que impida satisfacer el contenido
esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia". En consecuencia, Jo cuantía de
las tasas no debe impedir u obstaculizar de manera desproporcionada el acceso a la
jurisdicción".

Recentment, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedràtic de Dret Procesal de Jo
Universitat Autònoma de Borce/ana, deia que: "Si ellegislador, mediante la imposición
de tasas judiciales a de aira forma, pone dificultades poro que un ciudadano que ha
sufrido una lesión de sus derechos pueda acudir a los Tribunales a pedir protección,
esto significa que ese legis/odor está favoreciendo a quien ha lesionado aqueJlos
derechos. Parella, la existencia de tasas judiciales fomenta la morosidad y, en generat,
el incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un sistema de tasas

judicia:'�s dificulte la ?btención de ==. judic!al. en esa misma medida e5t�.<?����benefiCIando a los que IncumpJen sus obligacIones. '

(�, \ r' . "?
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del dret d'accés a la justícia, i, pot convertir-se amb un obstacle impeditiu per a

l'obtenció de la tutelo judicial efectiva.

Per tot això, el Ple de ACORDA:

1. Adoptar urgentment les mesures necessàries per excloure a les persones físiques
com a subjectes obligats al pagament de taxes judicials i a garantir que ningú
es vegi limitat el seu dret d'accés a /0 justFcio per no poder fer front a/
pagament de la taxa judicial. "

En el debat posterior es produeixen les següents intervencions:

El portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero demana al portaveu del PSOE si per presentar
aquesta moció s'ha llegit abans el Reial decret publicat aquests darrers dies al BOE?

Així mateix afegeix el següent:

Les taxes s'aplicaran en primera instància en fa Civil ¡ en lo Contenciós-Administratiu. En
lo Social només quan es recorri.

Queden exempts del pagament de lo taxa:

Els beneficiaris de la Justícia Gratuïta. La justícia serà gratuita per aquelles
persones que de veritat no disposin de recursos, impedint que per motius
econòmics ningú vegi limitat el seu dret d'accés a la justícia.
Els processos penals, que són el 72% del total (informe de 2011 elaborat pel
CGPJ).
La la instància en l'ordre Social. En la 2" instància, si qui recorre és el treballador,
la quantia de fa toxo es redueix un 60%.
Processos de capacitació, filiació i menors.

La protecció dels drets fonamentals.
En lo Civil, estaran exempts de la taxa els judicis monitoris i verbals inferiors a

2.000€.

Així mateix, l'import de lo taxa està inclòs en les costes, Si el tribunal estima to pretensió
del demandant. aquesl recuperarà lo que hagués abonat per aquest concepte.

La recaptació de les taxe) quedarà vinculada ui finonçamenl de lo Juslício Groluï1o
en tot el terrilori nacional. S'han iniciat contactes amb les Comunitats Autònomes per
reformar la Llei d' Assistència Jurídica Graluïla i abordar una gestió uniforme i
coordinada d'aquest servei . la proposta acabaria amb la doble imposició a

Catalunya i València (aquesta darrera ja ha relirat la seva proposta per imposar taxes
ouíonòmlques] .

El Govern estima que lo recaptació per taxes no suposarà més d'un 10% del pressupost
total de la Justícia (306 milions dels 3.900 del totol, inclòs el pressupost del Ministeri, el
CGP J i les CCAA amb la competència transferida). En els països del nostre entorn
s'acosta 0130% i en els països com Alemanya és encara del 45%.

Les taxes pretenen. a més. acabar amb l'abús i les pràctiques dilatòries. El 90% dels
recursos de cassació confirma la primera sentència. En els recursos d'opel ioció arri
al 75% deis casos.
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Les taxes no són l'única iniciativa del Govern per reduir la Iitigiosi1at. S'ha aprovat ja la
Llei de Mediació amb el recolzament d'altres grups parlamentaris i està en marxa la
Uei de Juñsdicció Volunlària.

L'augmenl de les taxes no vulnera la tutela judicial efectiva. Compleix amb la doctrina
del Tribunal Constitucional i la legislació tributària. Hi ha tres sentències del Tribunal
Europeu de Drets Humans que han avalai les taxes sempre que no siguin excessives.
Amb taxes a sense elles, la Justícia a Espanya no és gratuïta.

Alguns mitjans han criticat que la Llei de Taxes beneficia a entitats financeres i

empreses perquè estan exemptes de laxes en molts de casos. No és ceri. Els processos
de delictes econòmics queden exempts del pagament com la resta d'assumptes de la
jurisdicció penal.

Respecte als assumptes de violència de gènere, com per via penal queden exempls
de taxes.

Respecte als divorcis queden exempts de les taxes els processos en els que se decideixi
la guarda i custòdia de fills menors o sobre aliments. en la resta de casos la taxa és de
150€.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marf diu que en quan a que la recaptació per taxes
suposarà un 10% del pressupost total de la Justícia, demana a veure sl el PP ho troba
poc? I pel que fa a que les taxes siguin elevades no sé molt bé quin criteri de valoració
té el PP. Aquesta Uei afecla a classes baixes i limita l'accés a la justícia.

La regidora del grup Independents, Sra. Maria Lluïsa Pla diu que li sembla malament les
modificacions de les normes que afecten als drets fonamentals de les persones. No és
legítim.

El portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero diu que aquesta reforma la veren demanar els
julges i la regidora del pp, Sr. Maria Teresa Pons afegeix que ara no hi estan d'acord
perquè els hi ha suprimit la paga extraordinària de Nadal.

El Batie diu que l'entorn està en contra. Tranquil �itza el fet de que es revisaran els valors
de les taxes per si són elevats. Si tots els col +ectius demanen la revisió, el Govern hauria
de ser receptiu. Lo que preocupa és que hi hagi justícia per rics i per pobres.

La regidora del PP, Sra. Maria Teresa Pons diu que el pobre no paga.

B regidor del PP, Sr. José Frias diu que les taxes serveixen per pagar un servei judicial
com I' Aiuntcrnent ho fa amb els serveis que presto.

B portaveu del PSOE, Sr. Toni Morí diu que la justícia no és un servei, és un dret.

Sotmesa la moció a votació és aprovada per 6 vots a favor 13 del grup Independents ¡
3 del PSOE) i 3 vots en contra [dels regidors del PP).

2.- MOCiÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS EN RELACiÓ
DESNONAMENTS.
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moció que diu així:

"El Grup Independent de Puigpunyent; Go/ilea presenta la següent PROPOSTA relativa
a:

Prendre mesures polítiques en contra els desnonaments ; per tal de materialitzar
l'entrega de l'habitatge hipotecat a canvi del pagament de/ deute.

Han estat necessaris dos suïcidis que han transcendit a l'opinió pública perquè el
govern espanyol es plantegi algun canvi en la Llei Hipotecària, que data de 1946. El
primer d'ells el25 d'octubre, a Gronada, on un home de 54 anys .es va penjar o/ pati
de ca seva. El segon encara més recent, eJ d'una dona a Barakaldo (Pafs Basc) que el
passat 9 de Novembre es va tiror d'un quart pis quan Ja policia entrava dins el seu

habitatge per desnonar-la. N'hi ha hagut molts d'a/tres, que han mort en silenci. Lo
situació actual és que s'estan produinl' 500 desnonaments diaris al territori espanyol,
avocant a families senceres a viure al carrer mentre segueixen pagant als bancs per la
hipoteca d'una caso de la que ja no en són propietariS.

Diversos partits polítics i la societat civil han denunciat aquesta situació injusta
reiteradament, i el PP ha votat en contra de qualsevol proposta de reformo. J és ara,
quan /0 situació és completament ineludible. davant una gran pressió social i amb un

informe otesento! davant el Tribunal de Justicia de /0 Unió Europeo on es denuncio
l'incompliment de la normativa europea de defensa dels consumidors per part de la
normativa espanyola en matèria hipotecària, quan el govern decideix actuar. I
decideix només negociar-ho amb el PSOE, sense consultor cap associació d'arec/ols,
ni ton sols a la resta de partits amb representació poHamentàría. I aixi volen aprovar
una moratòria per als co/1ectius més vulnerables per, en un principi, dos anys. Aquesta
no és forma d'actuar davant la gran responsabilitat que suposo donar resposta rea/ a

una emergència social, sinó que posposen el problema.

Des de la Plataforma d'Afectats perla Hipoteca, associació que coneix de primera mà
el problema dels desnonaments, es considera que si realment hi ha una voluntat

política d'acabar amb els desnonaments. aquests s'han d'aturar urgentment:
especialment en els casos de primera residència i sempre que els afectats siguin
deutors de bona te. Aquesta plataforma considera que e/ context de crisi econòmica;
l'elevadíssim atur actual és una situació excepcional que justifico mesures d'urgència,
tol i com han denunciat altres institucions com el Consell General del Poder Judicial,
Nacions Unides o el Tribunal de Juslfcia Europeu.

És extremadament greu que el PP pretengui decidir sense ni tan sols escoltar a la
pròpia gent afectada, ni a la resta de grups parlamentaris, distanciant d'aquesta
manera encara més /0 política de /0 ciutadania.

Per /0 seva parI, e/ Govern d 'Espanyo, en data 15 de novembre de 20 ¡2, va aprovar
un Reial Decret al respecte, la morotòria aprovada retardo el desnonament dos anys
per a/guns cotiectius. però la resla de l'execució segueix endavant. Es tracta d'un
aplaçament del problema, no de donar una solució. A més restringeix molt les famílies
que s'hi poden acollir, deixant de banda uno gran pari de població afectada i
necessitada. Si realment es vol resoldre s'han de prendre mesures com la dació eo--:;===-=-:-..

pagament retroactiva, lloguer social de/s habitatges que acumula la banc, .0� DE 1>(/
moratòria immediata dels desnonaments de la vivenaa habitual. Totes aq .'�fes '" :/0
opcions han estat p/anlejades a/ Congrés i rebutjades. Per tant s'ha iniciat, de fè la � :�::.:.:, -) �

z,
I .. W Z

::J l:,;'<ó� � �'''lI\:��.�.��r§;J �
'Y.
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vivendes.

No es realitzen estadístiques que permetin delimitar exactament aquells desnonaments
que realment suposen un problema social de primera magnitud. Per això, per poder
conèixer el detoll de les xifres d'aquests desnonaments. el passai 7 de desembre. el
Govern d'Espanyo va procedir a aprovar un Reial decret que estableix que l'Institut
Nocional d'Estadística publicarà, coda tres mesos. dades detallades dels
desnonaments a Espanya, amb la finalitat de distingir clarament entre els diferents
casos.

l'objectiu és conèixer si el desnonamenl afecta a una famnia en la seva primera
vivenda o no, o si es tracta de desallotjaments en locals, nous industrials, locals de
negoci o altre tipus de béns com segones vivendes. etc ... l'INE s'encarregarà de la
novo Estadística d'Execucions Hipotecàries, juntament amb el Col �egi de Registradors
de la Propietat i Mercantils d'Espanya.

A més de l'onteríor. el Govern va aprovar el Reial decret llei 6/2012. de 9 de març. de
mesures urgents de deutors hipotecaris sense recursos, juntament amb l'aprovació
d'un Codi de Bones Pràctiques.

És cert que queda molt de camí per caminar amb la finalitat d'aconseguir elevar el
denominat llindar d'exclusió social. Per això, existeix el compromís que, a més de les
mesures urgent preses, es procedeixi a la iniciativa legislativa que pugui resoldre el
problema de formo més definitiva.

És amb el PP que s'aconsegueixen totes aquestes garanties.

Sorprèn que els que ara pretenen anar de defensors dels més dèbils no recordin el seu

passat més proper. per exemple: que la ministra de Vivenda. Carme Chacón. anuncià
que la Comunitat de Madrid contaria des de 1'1 de gener de 2008 amb els sis primers
jutjats de primero instància de lo civil. dels 10 inicialment previstos. destinats a agilitar
els desnonaments.

El portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí diu que és un tema dramàtic j que hi ha molta gent
que queda al carrer. No valoraran les estadístiques.

El Sr. Toni Marí proposa incloure un punt a la moció que diu així: " L' Ajuntament de
Puigpurtyenl ucordo cancel �or Iols els cornetes corrents i demés dipòslls i productes.
així com jotes les vies de negoci (inclòs el pagament de la nòmina del personal de
l'Ajunlamenl) amb aquelles entitats que no suspenguin o parali1zin Iols els
procediments d'execució hipotecària i/o desnonaments que s'estiguin tramitant en

aquesl ferme municipal respecle d'habitatge habi1ual.

Així mateix en el puni 1 ha de quedar clar que s'ha d'Instor el canvi de la llei
hipotecària amb caràcter urgent.

En relació al punt que vol afegir el portaveu del PSOE, Sr. Toni Marí, el Batie der'J)Q �
la secretària-interventora si legalment es pot adoptar aquest Acord. La tÒffet-PÙ
Interventora respon que atès que l'Ajuntament treballa amb tres entitats fi �eres i té

.. /�ó
préstecs concertats amb totes elles, el punt que es pre1én incloure nomé po�f¡-�r';'¡ C-
efectiu sí I' Ajuntament cancel íés tots els préstecs amb l'entitat correspon pf. cos� Cl1¡fé ti 7-
només es podria dur a terme si es disposés de crèdit pressupostari pe �r a ���>\; S

,.....� '''''�''"' ....;
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l'amortització anticipada.

El portaveu del pp, Sr. Antonio Deudero diu que es tracta d'un impossible jurrdic.

la portaveu del grup Independents, Sra. Margalida Morell diu que el Govern fa de
manera molt urgent reials decrets pel pla d'ajust i per fer relallades i també haurien de
fer urgent aquest tema.

El portaveu del pp, Sr, Antonio Deudero diu que estarien d'acord amb el punt 1 i 3 de
l' Acord, però s'haurien de fer modificacions en l'Exposició de Motius que són les
següents:

del paràgraf 1 elíminar "... produint 500 desnonaments diaris al territori
espanyo!..."
en el paràgraf 2 eliminar ...... i el 1-'1-' ha votat en contra de qualsevol proposta
de reforma ... ''. a partir de "

... i decideix només negociar-ho fins al final del
paràgraf
eliminar el paràgraf 3
del paràgraf 4 eliminar "rebutjades. Per tant s'ha iniciaL" i substituir-ho per
"

... Des deia societat civil s'ha iniciat... "

eliminar el punt 2 de I' Acord.

El Batie diu que lo important és aconseguir el vot favorable de les tres forces polftiques.

El portaveu del PSOE. Sr. Toni Marí diu que votaran a favor encara que no s'inclogui la
seva proposta però vol fer constar que l' Acord que es prendrà és un Acord de mínims,
però sempre votaran a favor.

El Batie diu que també ho considera però prima poder arribar a un acord amb les tres
forces polítiques.

Una vegada introduïdes les modificacions, la proposta quedaria de la següent
manera:

"El Grup Independent de Puigpunyent i Galilea presenta la següent PROPOSTA relativa
a:

Prendre mesures polítiques en contra els desnonaments j per tal de materiaJitzar
l'entrega de l'habitatge hipotecat a canvi del pagament deJ deute.

Han estat necessaris dos suïcidis que han transcendit a l'opinió pública perquè el
govem espanyol es plantegi algun cqnvi en la Llei Hipotecària, que data de 1946. El
primer d'ells e/25 d'octubre, a Granada, on un home de 54 anys es va penjar al pati
de co seva. El segon encara més recent, e/ d'una dona a Barakaldo (País Basc) que el
passat 9 de Novembre es va tirar d'un quart pis quan to policia entrava dins e/ seu

habitatge per desnonar-lo. N'hi ha hagut molts d'allres, que han mort en silenci. La
situació actual s'està avocant a families senceres a viure al carrer mentre segueixen
pagant ols bancs per /0 hipoteco d' uno caso de Jo que ja no en són pcooietcuis.

Diversos partits polítics i la societat civil han denunciat aquesta situació
reiteradament. I és ara, quan la situació és completament ineludible, davant u

pressió social i amb un informe presentat davant el Tribunal de Justícia de
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Europea on es denuncia l'incompliment de la normativa europea de defensa dels
consumidors per part de la normativa espanyola en matèria hipotecària, quan el
govern decideix actuar.

Des de la Plataforma d'Afectats per /0 Hipoteco, associació que coneix de primera mà
el problema dels desnonaments, es considero que si realment hi ha una voluntat
po/ftica d'acabar amb els desnonaments, aquests s'han d'aturar urgentment;
especialment en els casos de primera residència i sempre que els afectats siguin
deutors de bona fe. Aquesta plataforma considera que el context de crisi económica i
l'elevadíssim atur actual és una situació excepcional que justifica mesures d'urgència,
tal i com han denunciat altres institucions com el Consell General del Poder Judicia/,
Nacions Unides o el Tribunal de Justícia Europeu.

Per la seva part, el Govem d'Espanya, en dota 15 de novembre de 2012, va aprovar
un ReiaJ Decret al respecte, la moratona aprovada retarda el desnonament dos anys
per algvns couecnus. però la resta de l'execució segueix endavant. Es tracta d'un

aplaçament del problema, no de donar uno solució. Amés restringeix molt les famílies
que s'hi poden acolIir, deixant de banda una gran part de població afectada i
necessitada. Si realment es vol resoldre s'han de prendre rnesures com lo dació en

pagament retroactiva, lloguer social dels habitatges que acumula /0 banca a

moratòria immediata dels desnonaments de la vivenda habitual. Totes aquestes
opcions han estat plantejades al Congrés. Des de la societat civil s'ha iniciat una

Iniciativa Legislativa Popular per reivindicar-les, i que ja conto amb el suport de més de
500.000 persones.

És necessòria la participació dels afectats en les decisions po/ftiques. perquè són les
víctimes reals de la situació i són les aue coneixen el aue suposa.

Perquè en un sistema democràtic no s'hallrien de prendre les decisions des de la

cúpula dels grans partits sense esca/tor a la ciutadania j especialment en casos com

aquest, que incidei)(en directament en els drets fonamentals de les persones; respecte
dels quals s'han proposat solucions viables.

Per això, el Grup Independent de Puigpunyent; Galilea presento la següent PROPOSTA
D'ACORD

'.EI Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent considera urgent que t'îsiot Espanyol prengui
mesures en teiociô als desnonaments per tal d'aconsegUir l'entrega de l'habitatge
hipotecat a canvi del pagament del deute.

2.EI ple insta oj Govern Espanyol a que els acords que prengui en relació a acabar
amb el drama dels desnonaments, tinguin present a urgència social j comptin amb la

parlicipació i el consens de /0 Plataforma d'Afecfols per la Hipoteca, així com totes les
forces polítiques amb representació a l'arc parlamentari".

Amb les modificacions. fetes., es sotmet la mació a votació és aprovodo per
unanimitat dels membres presents.

4t.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN:

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAl DE DATES:

ACTA PLE ORDINARI18/12/2012 221



0481649 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

26 de novembre I 3 110 de desembre

Queden pendents de control les octes de Iu Junta de Govern Locul de dotes 12i 26 de
novembre, oixi com l'octa de la sessió de doto 10 de desembre.

Pel que fa a l'oda de dia 3 de desembre, no hi ho res a dir.

DECRETS DE BATLIA DES DE 546/2011 FINS 598/2012, ambdós inclosos.

Es debatran ol proper Ple.

5è.- TORN D'URGÈNCIA

5è.l NOMENAMENT VOCAL I SUPLENT REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT A L'ASSAMBLEA
DEL CONSORCI D'AIGÜES DE LES ILLES BALEARS.

El Batie proposo incloure aquest punt per tom d'urgència atès que I' Agència Balear de
l' Aigua i Qualitat Ambiental ens ho remés l'ofici avui mateix i registre d'entrada núm.
2007, sol íicltont que en la major brevetat possible es procedís ·01 nomenament
esmentat. Per tol de no demorar el nomenament pel proper Ple, es proposa que
s'inclogui al present Ple per vio d'urgència.

Sotmesa la urgència a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents.

El Balle dona comple i lectura de l'ofici de l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat
Ambiental de dato 18 de desembre de 2012 i registre d'entrada 2007, segons el qual
ens sol �iciten que. amb la finalitat de constituir I' Assemblee General del Consorci

d'Aigües de les Illes Balears, l'Ajuntament nomeni, en la major brevetat possible. el

representant i un suplent de la Corporoció municipal per formar part de l'esmentat

òrgan.

El Batie proposa nomenar com a representant a la regidora d'Aigua, Sra. Margalida
Morell i com a suplent al Batie, Sr. Biel Ferrà.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 6 vots a favor (3 grup municipal
Independents i 3 grup municipal PSOE) i 3 abstencions (grup municipal PP).

Per acabar, el Batie vol donar compte de la sentència relativa al recurs d'opeHació
que COMASA havia interposat contra la sentència de primera instància que va donar
la raó a l'Ajuntament de Puigpunyent per un tema d'enderrocs a les obres de les
dotació d'aigua i clavegueram de Galilea. L'Ajuntament ha guanyat l'apeHació atès
que s'ha confirmat la sentència de primera instància. COMASA reclamava a

l' Ajuntament 450.000€.

El portaveu del PP. Sr. Antonio Deudero diu que és molt bona noticia.

a sec�erventora,
cristin1-OO)ch.
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26 de novembre 13110 de desembre

Queden pendents de control les octes de lu Junto de Govern l.ocol de dates 12i 26 de

novembre, així com l'octa de la sessió de doto 10 de desembre.

012, ambdós inclosos.

NTANT DE L'AJUNTAMENT A L'ASSAMBLEA

d' urgència a lès que l' Agència Balear de
fici avui mateix i registre d'entrada núm.

possible es procedís ol nomenament
oment pel proper Pie, es propaso que

er unanimitat dels membres presents.

l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat
i registre d'entrada 2007, segons el qual

stituir I' Assemblea General del Consorci

meni, en la major brevetat possible. el

unicipal per formar part de l'esmentat

nt a la regidora d' Aigua. Sra. Margalida

a per 6 vots a favor (3 grup municipal
encions (grup municipal PP).

sentència relativa al recurs o'opel-locló
ència de primera instància que va donar
un tema d'enderrocs a les obres de les

'Ajuntament ha guanyat l'opelkrciô atès
era instància. COMASA reclamava a

e és molt bona noticia.

Batie aixeca la sessió quan són les 22:00
i signo amb mi la Secretària Interventora
ifico.

sec�erventora,
ristin�Ch.
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