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GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 27 DE GENER DE 1997

A la vila de Puigpunyent a dia 27 de gener de 1997 , a les vint-i-una hores i trenta minuts,
sota la Pre'sidència .d�l Sr. BatIe Antoni Al-bona Pujadas, es reuní l'Ajuntament PIe a la Casa

Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas,
Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà Martorell,
Gabriel Ferrà Martorell i Gabriel Genovart Rosselló, ha excusat la seva assistència la Regidora
Antònia León Morey. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas
Font.

'.
.

1.- ACTE ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes anterior, és

aprovada per unanimitat.

2.- RESOLUCIONS.- Queden assabentats de les resolucions de la Batlia adoptades
durant el passat mes de gener.

3.- CORRESPONDÈNCIA.- Queden assabentats d'un escrit de la Conselleria de Turisme
sobre la impossibilitat de concretar si s'ha fet infracció turistica als establiments anomenats Ca Na

Diana i S'Esbart.

Així mateix s'assabenten de l'escrit presentat per Malia Palmer Vila posant en coneixement

d'aquest Ajuntament la seva intenció d'interposar recurs contencios administratiu contra l'acord
de la Corporació Municipal de data 19-11-96.

4.- DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven les següents:

- Construcciones JAUME SA per treballs no prevists
el projecte de dotació de Serveis al Carrer de la Vila i

de Sa Teulera de Son Net
- Pinturas Beny per pintura
- Cremotor per oli i filtre

-lmprempta Mallorquina, per material oficina

l.110.140 ptes.
1l.890 "

4.617 "

3l.132 "
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- Consulori informaticBalear per CD-ROM BOE
- Pablo Rodriguez Morey per neteja de caners

- Aujub SL per retirada de cotenidors
- Sun aliance per assegurance vehicle panda
- Jorvich per calendaris
- Ultima Hora per salutació de les festes de Nadal
- Selex copiadores per fotocòpies
- Telefònica per serveis de telèfon i fax
- Pep Ramon per repartiment calendaris
- Pep Ramon per desplaçaments a Palma
- Julia Sena per desplaçaments a Palma
- Makro per material oficina
- Distribuidora Rotger per paper per l'escola
- Morla Sat per reparació repetidor TV
- Societat d'autors per drets actuacions festes patronals
- Tersa per transports de llibres
- Estanc de Puigpunyent, per segells de correus

- Registre de la propietat per notes infonnatives
- El Consultor de los Aytos. per subscripció anual
- Mifu per subscripció del diari de Balears

-Cepsa per benzina
- Papereria Lluna per folis
- Alcampo per una llentema
- Bar Can Domingo per xocolatada serveis socials
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5.-LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ 1996.- Examinades les liquidacions de la recaptació
voluntària i executiva realitzades durant 1996, la Corporació acorda per unanimitat aprovar-les
en la forma que venen redactades.

. 6.- SEGONA CERTIFICACIÓ OBRES EDIFICI GALILEA.- Examinada la segona
certificació de les obres de l'edifici polivalent de Galilea (segona fase) subscrita pel Director de
l'obra Eugenio Pérez Méndez i realitzada pel contractista Construcciones Juanpo SL, per un

import de l.845.117 ptes. , la Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

7.- IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS TERCERA FASE CAMI SA
VELA.- A indicació del Sr. Batie, aquesta proposta és retirada de l'ordre del dia.

8.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS CAMÍ DE SON PUIG.- La Corporació
Municipal en sessió celebrada dia 20 de maig de 1996 acordà la imposició de contribucions
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especials a les persones especialment beneficiades per les obres de pavimentació asfàltica del camí
de Son Puig.

A la mateixa sessió s'acordà els mòduls i sistema de repartiment aplicable.

A la sessió de dia 18-11-1996 es resolgueren les reclamacions presentades respecte a les
dades que serviren de base per aplicar les liquidacions, i s'aprovà la relació de propietaris afectats,
amb indicació de les quotes provisionals assignades a cada un d'ells.

En consequència el Grup Independent formula la següent proposta d'acord.

a) Aprovar l'expedient de contribucions especials, fent constar que no calla constitució
de l'Associació Administrativa de Contribuents per no superar el pressupost els 10.000.000 ptes.

b) Notificar individualment a ca da contribuent les quotes que li conesp onguin. Els
interessats podrán formular recurs per la Via Contenciosa Administrativa, respecte a les quotes
assignades.

c) Adjudicades les obres a l'empresa Construcciones Jaume SA exigir per anticipat el
pagament de les contribucions especials en funció de l'import de les despeses previstes pels
pròxims 6 mesos, en base al que disposa l'article 223.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1996, de
18 d'abril.

Finalitzada l'obra si el cost fos major o menor que el previst, les quotes definitives es

calcularan sobre el cost definitiu de l'obra.

L'Ajuntament podrà concedir, a sol.licitud dels contribuents, el fraccionament o

l'ajomament de les quotes, a les quals s'els hi aplicaran els interessos corresponents

�
proposicions presentades per a l'adjudicació de les obres de pavimentació asfàltica del camí de
Son Puig per les empreses Contratistas Mallorquines Asociados SA, Construcciones Llull Sastre

SA, Aglomerados Mallorca SA, Construcciones Jaume SA i Construcciones y Pavimentaciones
Siquier SA, la Corporació acorda per unanimitat adjudicar a l'empresa Construcciones Jaume .SA
l'adjudicació de les obres per la quantitat de 8.700.000 ptes., per ésser la proposta més econòmica
de les presentades.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

9.- ADJUDICACIÓ OBRES CAMÍ DE SON PUIG.- Vista l'acta d'obertura de les

Així mateix es faculta el Sr. Batie per a la signatura del corresponent contracte.
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10.- MOCIÓ DECLARACIÓ UNIVERSAL DRETS LINGÜISTICS.- El Portaveu
-

del grup Popular presenta la present proposta d'acord:

" Es grup de Regidors des Partit Popular, d'acord amb allò que disposa s'article 46.2 de
sa llei de bases de Règim Local, presenten a n'es Ple de s'Ajuntament de Puigpunyent sa següent
moció:

ANTECEDENTS:
Sa Declaració Universal de Drets lingüístics, aprovada per sa conferència Mundial de

.

Drets Lingüístics de Barcelona dia 6 de juny de 1996, ha estat una iniciativa que des des primer
moment ha comptat amb sa participació des Govern Balear, a sa qual se va adherí dia 19 de

� novembre es Parlament Balear amb s'aprovació d'una proposició no de llei. Ses màximes

� institucions insulars s'han sumat així a n'es suport otorgat a sa Declaració per múltiples
institucions i centres nacionals i internacionals.

Sa Declaració Universal des Drets Lingüístics se fonamenta en textes de caràcter general
m sa Declaració Universal des Drets Humans i en textes més específics que tenen com a

subjectes ses persones, es pobles, sa cultura i ses llengües. Té com a objectiu principal sa defensa
i sa protecció des drets col.lectius de ses comunitats lingüístiques, aspecte aquest que fins ara no

estava previst en cap altre tipus de declaració.

Es contingut de sa Declaració constitueix un marc d'excepcional importància pel que fa
a n'es reconeixement des drets de ses comunitats que gaudeixen de llengua pròpia, i per tant, de
sa salvaguarda, sa protecció i s'ús de sa nostra llengua.

Per això presentam a n' nes Ple sa següent

MOCIÓ
Demanant que s'Ajuntament de Puigpunyent en sessió plenària:

1.- S'adheresqui a n'es contingut global de sa Declaració Universal des Drets Lingüístics
aprovada dia 6 de juny de 1996, per tal com constitueix es marc des reconeixement des drets
col.lectius de totes ses comunitats lingüístiques, amb independència des caràcter actualment oficial
o no oficial de ses llengues, i amb independència des nombre de parlants de cadascuna d'aquestes.

2.-Doni suport a n'es contingut de sa Declaració en tot allò que afecti a sa nostra llengua
en ses modalitats insulars perquè sien objecte d'estudi i protecció sense perjudici de s'unitatde
s'idioma, d'acord amb allò que estableix s'Estatut d'Autonomia de ses Illes Balears."

El Sr. Bade manifesta que a la passada sessió de dia 16-11-961a Corporació va aprovar
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amb l'abstenció del Grup Popular, una proposta molt semblant a la moció que ara es presenta, amb
la diferència fonamental de que aquella defensa la unitat de la llengua catalana.

Per aquests motius diu el Grup Indepenent és del parer de mantenir la proposta tal com

s'acordà a la sessió i rebutjar la present moció.

El Grup del PSOE adhereix al que acaba de dir el Batie.

Duita la moció a votació es rebutjada per sets vots en contra i un a favor.

11.- MOCIÓ SIGNATURA DE CONVENI DE CARRETERES ENTRE EL
MINISTERI DE FOMENT I LA CAIB.- El Sr. Flaquer presenta la següent moció:

" Com a portaveu del Grup de Regidors populars a l'Ajuntament de Puigpunyent presenta
a la consideració del plenari d'aquest Ajuntament, la següent Moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Títol: signatura del conveni de carreteres.

La nostra Comunitat Autònoma durant tot un seguit d'anys ha estat exclosa de la
financiació que per carreteres assigna el Govern Central per la qual cosa la nostra xarxa viària no

ha estat modernitzada tot el que caldria; així, essent la nostra una comunitat que viu
fonamentalment del turisme, es esencial que per mantenir aquest contem amb una xarxa de
carreteres adequada a les necessitats abans esmentades.

En aquest sentit a instàncies del Partit Popular de Balears es va presentar i aprovar dins
la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat una esmena que possibilitava la signatura d'un conveni

pel finançament de les carreteres entre el Govern Central i la Comunitat Autònoma de les illes
Balears.

Per tot això, proposa que l'Ajuntament adopti el següent acord:

Instar al Ministeri de Foment a que el més aviat possible signi el conveni de carreteres amb
la Conselleria de Foment per tal de que es millori la xarxa viària i donar un millor servei als
ciutadans de la nostra comunitat. També demanam que es tengui en consideració que la quantitat
destinada en inversions sigui el més elevat possible tenint en compte les nostres mancances -

històriques. "

El Sr. Batie contesta que el seu gmp està d'acord en que se millorin les carreteres i per tant
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dona suport a la moció del PP, sempre i quan s'afegesqui que es respectarà el seu entorn.

El portaveu del PSOE diu que està d'acord amb l'indicació del Batie i a més vol fer constar

que d'aquesta moció, com de les restants que presenta el PP es vol fer una qüestió política, i per

tant fa una crítica a la forma en que es plantejen els assumptes.

Amb aquest condicionant és aprovada la moció presentada.

12.- MOCIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE LA SERRADE TRAMUNTANA.- Gabriel

Flaquer, com a portaveu del Grup de Regidors populars a l'Ajuntament de Puigpunyent presenta

a la consideració del plenari d'aquest Ajuntament la següent moció:

"Titol: Protecció de la Serra de Tramuntana.-

La Serra de Tramuntana constitueix un dels espais naturals més valuosos de les Illes

Balears i per tant som partidaris de preservar aquestes valors ecològics, paisatgistics i culturals.

L'experiència a nivell nacional de la figura del Parc Natural no ha estat satisfactòria ja que

la major part de la inversió pública es destina a l'acollida de visitants i s'oblida l'aspecte, ambiental

i cientific.

Així mateix, volem recordar que la llei 8/1987 de 1 d'abril d'Ordenació del Territori de les

Illes Balears, en el seu article 5 exposa que els Plans Territorials Parcials són els instruments

adients per l'ardenació de les arees geogràfiques supramunicipals de característiques homogènies
o que per les seves dimensions o proximitat es faci necessari una organització infraestructural i

d'equipament de tipus comarcal; també a la Llei 1/1991 de 30 de gener d'Espais Naturals i règim
urbanistic de les arees d'especial protecció, preveu al seu article 9 que una ordenació territorial

d'aquest tipus es faci mitjançant un Pla Territorial Parcial.

El Consell de Govern del passat Il d'octubre va aprovar els criteris per l'elaboració del

Pla Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana, així el Govern Balear mitjançant els instruments

legalment adequats ja està procedint a la regulació de la totalitat del territori de la Serra de

Tramuntana.

Per tot això proposa que el Ple de l'Ajuntament adopti el següent acord:

Demanar al Govern Balear que quan s'elabori el Pla Territorial Parcial de la Serra de

Tramuntana es recullin en aquest els següents punts:
.

1.- Conservar el patrimoni natural, els ecosistemes, l'estructura del paisatge i recuperar

els nivells de qualitat ambiental allà on s'hagin perdut.
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2.-Contribuir a la gestió del patrimoni natural i històric perquè puguin esser conegut i queels ciutadans en puguin gaudir endemés d'una part del sector turístic, sense rise de degradació.3. - Cercar i executar propostes de desenvolupament que es facin compatibles amb laconservació de l'entorn.

4.- Aconseguir que els hàbits de la nostra societat es vagin adequant a l'ús racional dels
recursos naturals.

5.- Establir un compromís entre les diferents administracions per adequar les actuacionsals principis del desenvolupament sostenible.

6.- Fomentar la participació de la Societat a les tasques de planificació i gestió del
territori.

7 .

- Fomentar la cooperació, formació i investigació científica."

El Sr. Batle diu que com a criteris per incloure dins els plans territorials parcials de laSena de Tramuntana li pareix bé, i possiblement es podrien incloure alguns més. Amb el que noestà d'acord és en que la figura del parc natural no ha estat satisfactoria, per tant li pareix bé queen un futur el Pla Territorial Parcial de la Sena de Tramuntana es recullin els criteris que figurena la moció, sense descartar la possibilitat de que sigui un parc natural.

El portaveu del PSOE se suma a les indicacions del Sr. Batie i amb aquests condicionantsés aprovada la moció per unanimitat dels presents.

13.- MOCIÓ SOBRE LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS SÒLIDS
URBANS A L'ILLA DE MALLORCA.- El Sr. Gabriel Flaquer presenta la següent propostad'acord:

" El Grupo de concejales del Partido Popular del Municipio de Puigpunyent visto que en
el pasado pleno del Consell Insular de Mallorca se presentó y aprobó una moción conjunta entrelos Grupos de Consellers del PP, PSOE, PSM Y MIXTO para dar una solución global a la gestiónintegral de los Residuos Sólidos Urbanos de la Isla de Mallorca ly en este sentido presentamos

1ante
el pleno la siguiente moción:

1) Apoyar en todos sus términos la moción aprobada por el pleno del Consell Insular e
nallorca de dia 23 de diciembre de 1996, referida a la gestión integral de los Residuos Sólidos -

Urbanos de la Isla de Mallorca, que dice.
..

" El Consell Insular de mallorca, previs els tràmits necessaris, i per tal d'instaurar a
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Mallorca un sistema de gestió integrada pel tractament dels Residus Sòlids Urbans expressa la

seva voluntat de dur-ho a terme atenent a les següents actuacions i compromisos.

a) Posar en funcionament la planta de Son Reus, serveis i instal.lacions complementàries
i aprovar els sistemes prevists per fer efectiu el cobrament de les tames.

b) Dur a terme, a la major celeritat, el tancament dels abocadors, en coherència amb les

detenninacions del pla de Residus Sòlids urbans de mallorca i dels criteris unànimement aprovats

pel Parlament.

c) Reafirmar-se en la necessitat i urgència en què el Pla Director Sectorial de Residus

Sòlids sigui modificat, per tal d'incorporar-hi el reciclatge amb caràcter prioritari i el compostatge,

sota els criteris de preu assumible i de qualitat dels productes resultants.

d) Continuar impulsant el desplegament de contenidors de recollida selectiva i les

campanyes de sensibilització de la ciutadania, així com manifestar el compromís de, un cop

modificat el Pla Director, potenciar immediatament les instal.lacions i serveis adients per

consolidar el Pla de Gestió Integrada.

e) Assumir que, durant el procés d'implantació dels nous sistemes de tractament i

d'avaluació dels seus resultats, els ferns que resultim excedents siguin sotmesos a un procés
d'embalatge temporal pel seu tractament pastellar, sempre que no es superi un apilament de bales

superior a les 150.000 tones.

S's'arribàs a n'aquesta situació s'incrementarà sense demores la capacitat d'incineració amb

recuperació d'energia a la d'altres sistemes prevists al Pla"

2) Instar al Consell Insular de Mallorca a que a la mayor brevedad posible cumpla dichos

acuerdos.

3) Instar al Gobierno Balear a que a la mayor brevedat posible cumpla dichos acuerdos."

El Sr. BatIe contesta que el seu grup no apoya tots els termes de la moció aprovada pel
Ple del Consell Insular de Mallorca eI23-12-96 degut a algunes discrepàncies en el seu contingut.

Duita la moció a votació es rebutjada per set vots en contra i un a favor.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a tractar el Sr. President aixeca la sessió

essent les vint-i-tres hores i trenta minuts de la qual s'extén la present acta i jo com a Secretari _

certifico

ELBATLE ELSECRETARI
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DllJGENCIA.- L'acta corresponent a la sessió ordinària de dia 27 de gener de 1997 que consta

de 8 folis i queda extesa en els folis n° 063502-1 al 063509-1 del paper numerat de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears.

Puigpunyent, 28 de gener de 1997

EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 17 DE FEBRER DE 1997

A la vila de Puigpunyent a dia 17 de febrer de 1997, sota la Presidència del Sr. Batie

Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial, en sessió pública
ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas, Gabriel Flaquer Maimó,
Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà Martorell, Gabriel Genovart

Rosselló i Antònia León Morey. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament
Vicenç Matas Font.

l.-ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes anterior, és

aprovada per unanimitat.

2.- RESOLUCIONS.- Queden assabentats de les resolucions de la Batlia adoptades
durant el passat mes de gener.

3.- DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven les següents:

- Papereria Company per un segell de goma
- Papereria Homar per una caixa d'etiquetes
- Almacenes Rullan per una clau de fontaneria
- Casa Pomar per treballs d'enmarcament
- Pau Rodriguez per netejar carrers de Galilea
- A S'estanc per segells de correus

- Apotecaria Joan Ginard, per analisis aigua
- Pep Ramon per medicaments
- Aujub per retirada de contenidors
- Selex copiadores per fotocòpies de l'escola
- Selex copiadores per fotocòpies de l'Ajuntament
- Marc Sabater per formalització de nòmines i asseg. socials
- Col.legi Puig de Na Fàtima per activitats extraordinàries

- Aux. de Aguas y Alcantarillado per reparacions xarxa aigües
- Miquel Sureda Rubert per encàrrecs
- ABSIS per contracte manteniment programa comptabilitat
- Hewlett Packard per desplaçament per arreglar impressora
- Conselleria de Medi Ambient per còpies plànols
- BOCAm per anunci
- Companyia Telefònica per servei Moviline
- GESA enllumenat públic, Puigpunyent i Galilea

- GESA enllumenat dependències municipals
- GESA energia elèctrica pous aigua
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- Alcampo per rodets fotogràfics
- Cepsa per carburant
- Supermercat Ses Cotxeries per gèneres servits
- Mifu per subscripció Diari de Balears
- Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat públic

5.985 ptes.
18.216 "

72.597 "

6.150 ptes.
332.844 "

3.- DEVOLUCIÓ FIANÇA GlJll.-LEM PONT.- Examinat l'expedient instruit per
devolució de la fiança dipositada pel constructor Guillem Pont Cunill per les obres de remodelació
de la corba de la carretera de Galilea, davant l'Església de Puigpunyent, i atès que durant el

periode d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació per raó del contracte garantit, la

Corporació acorda per unanimitat tornar la fiança de 80.000 ptes. dipositades per a la realització
e les obres indicades.

,

4.- INCLUSIÓ D'OBRES AL PLA D'EQUIPAMENTS ESPORTIDS.- El Ple del
Consell Insular de Mallorca en sessió del dia 23-11-96 aprovà les normes a aplicar pel
finançament d'obres a incloure en el Pla Territorial d'Equipaments Esportius per a 1997-1998 i
convocar tots els Ajuntaments illencs perquè presentin les sol.licituds de projectes per a la seva

inclusió en el Pla.

Considerant necessari l'evacuació d'aigües pluvials en el poliesportiu de Puigpunyent i
l'enllumenat del camp de futbol, en una primera fase, el Grup Independent formula la següent
proposta d'acord:

1) Aprovat l'expedient de sol.licitud de finançament del Consell Insular de Mallorca per
les obres denominades "ampliació instal.lació elèctrica a poliesportiu; camp de futbol, primera
fase", redactat per l'enginyer industrial Miguel Rosselló Sard i que té un pressupost de 6.236.549

ptes.; i "evacuació d'aigües pluvials en poliesportiu de Puigpunyent" redactat per l'arquitecte
ècnic municipal Miguel Sureda Rubert, i que té un pressupost de 3.415.944 ptes., i demanar-ne

'3 inclusió en el Pla Territorial d'Equipaments Esportius del CIM per a 1997, per tal que el CIM
el financii, a fons perdut, en la quantitat de 4.989.239 i 2.732.755 ptes. respectivament.

2) Comprometre's a prendre a càrrec seu la part del pressupost de les obres de referència

que ultrapassi el finançament del CIM, així com els excessos que, sobre el pressupost assenyalat,
es puguin produir com a conseqüència de projectes addicionals, reformes, revisions de preus o

per qualsevol altra causa.

3) Obligar-se a dedicar les instal.lacions que es construesquin en la destinació esportiva
sollicitada, per un termini de vint anys, durant el qual no podrà alienar-ne ni cedir-ne en cap cas

l'ús ni l'explotació comercial amb finalitats lucratives, sense l'autorització expressa del Consell
_

Insular de Mallorca.
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Conselleriéè�dfuf�él<tilií�Hréht, que requeresqui per al desenvolupament de competicions o actes

e!iJ8*U�roficials.

5) Acceptar especificament les normes establertes.

Al mateix temps es proposa crear una partida econòmica, amb el crèdit suficient per al

finançament de la part corresponent a aquest Ajuntament, de les instal.lacions esportives de que

es demana Ia inclusió en el Pia Territorial d'Equipaments Esportius del Consell Insular de Mallorca

per a l'any 1997-98, el pressupost de les quals puja 9.652.493 ptes.

La Corporació acorda per unanimitat acceptar l'anterior proposta.

6.- LIQUIDACIO DEFINITIVA OBRES DOTACIO DE SERVEIS DEL CARRER

DE LA VILA I DE SA TEULERA DE SON NET.- La Corporació Municipal, en sessió

celebrada dia 5 d'agost de 1995 acordà adjudicar a l'empresa Construcciones Jaume SA les obres

de dotació de serveis del carrer de la Vila i de Sa Teulera de Son Net, per un import de

20.680.000 ptes.

A la sessió de dia 18-9-1995 s'acordà la imposició de contribucions especials a les

persones especialment beneficiades per les obres, per un import equivalent al 90 % del cost que

l'Ajuntament ha de suportar per a la realització del projecte.

Acabades les obres i atès que el seu import total és de 22.602.941 ptes., ja que s'ha hagut
d'introduir en el projecte petites variacions i altres obres no previstes inicialment, i tenint en

compte que les quotes assignades per contribucions especials tenien caràcter de provisionalitat
i que les quotes definitives es calcularan sobre el cost definitiu de l'obra; a la vista dels resultats,

practicar a les persones beneficiades liquidacions complementàries a les provisionals.

No obstant això, considerant que el cost definitiu de l'obra, respecte al cost inicialment

vist, és aproximadament un 10 per cent més alt, es proposa que l'Ajuntament assumi

íntegrament l'import dels honoraris tècnics (projecte i direcció), que és de l.277.668 ptes.

D'acceptar-se l'anterior proposta, la liquidació definitiva de les obres, quedaria de la

següent forma:

Obres realitzades .

CI Vila 1l.554.567

Cami Sa Teulera de Son Net 8.660.566

Imprevist ambdós carrers l.110.140

Honoraris Tècnics .

2l.325. 273 ptes.

l.277.668 ptes.
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Projecte 882.188
Direcció arquitecte 395.480

Import total cost de l'obra . 22.602.941 ptes.

Finançament:
Aportació del CIM 800.000
Honoraris tècnics a càrrec
de l'Ajuntament 1.277.668
Contribucions Especials a

Càrrec dels beneficiaris 11.992.746

Ajuntament de Puigpunyent 1.332.527

22.602.941 ptes

Quotes definitives contribucions especials 11.992.746 ptes.
Quotes provisionals contribucions especials 10.920.573 "

DIFERENCIA A REPARTIR: . 1.072.173 PTES.

En consequència el Grup Independent formula la següent proposta d'acord:

1) Assumir íntegrament el cost dels honoraris tècnics (projecte i direcció de l'arquitecte)
2) Aprovar la liquidació definitiva de les obres.

3) Repartir entre les persones especialment beneficiades per les obres, que figuren a la
relació aprovada en el seu dia, l'import de 1.072.173 ptes. com a quotes complementàries i
definitives de les contribucions especials .

.� La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

7.- PROLONGACIÓ DE LA PERMANÈNCIA EN EL SERVEI ACTIU DEL
SECRETARI DE LA CORPORACIÓ.- El Secretari de la Corporació Municipal presenta un

escrit que diu:

"El proper dia 17 d'abril cumplirà 65 anys, edat reglamentària pe a la jubilació forzosa.
Això no obstant, atès que a curt termini no està previst la celebració de concursos per

cobrir places vacants de Secretari-Interventors, i que en l'actualitat s'estan executant o en vies
d'execució cinc projectes d'obres municipals, els quals comporten uns treballs extraordinaris o _

de certa preparació professional, com són plecs de condicions contractes, liquidacions de les
obres, aplicacions de contribucions especials, etc. a més dels treballs que es realitzen anualment
en aquesta època de l'any com poden esser liquidació del pressupost de l'exercici anterior i
comptes generals, formació del pressupost de 1997 i altres, el Secretari que subscriu entén que
no és el moment oportú per jubilar-se i deixar la plaça vacant. Per la qual cosa considera
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convenient fer ús de la facultat que concedeix l'article 107 de la Llei 13/1996, de 13 de desembre,
1. prolongar voluntariament la seva permanència en el servei actiu."

La Corporació Municipal, com a òrgan competent per acordar la jubilació, considera molt

positiva la decisió del Secretari de l'Ajuntament i en conseqüència acorda per unanimitat acceptar
la petició de prolongar voluntàriament la seva permanència en el servei actiu.

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Flaquer s'interessa per un escrit signat per una

cinquentena d'al.lots sobre la construcció d'una pista per monopatins.

El Sr. Batie contesta que s'estudiarà la petició i es demanarà pressupost de la pista.

En aquest estat i no havent altres assumptes a tracter, el Sr. President aixeca la sessió

essent les vint-i-tres hores, de la qual s'estén la present acta ijo com a Secretari certifico

ELBATLE EL SECRETARI
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Oll..,IGENCIA.- L'acta corresponent a la sessió ordinària de dia 17 de febrer de 1997 que consta
de 5 folis i queda extesa en els folis n° 063511-1 al 063515-1 del paper numerat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Puigpunyent, 18 de febrer de 1997

EL SECRETARI
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A la vila de Puigpunyent a dia 17 de març de 1997 , a les vint-i-una hores i trenta minuts,

sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa

Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas,

Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Fané Moreno, Sebastià Bauzà Martorell,

Gabriel Ferrà Martorell, Gabriel Genovart Rosselló i Antònia León Morey. Hi concorregué

l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.- ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes anterior, és

\� aprovada per unanimitat.

� 2.- RESOLUCIONS.-Queden assabentats de les resolucions de la Batlia adoptades

urant el passat mes de febrer.

El Regidor Sr. Flaquer manifesta que a la resolució de data 1-2-97, referent al pagament

fraccionat de la llicència d'obres n" 7/97, hi ha un error aritmètic pel que fa al càlcul de les

quantitats.

Assabentats de dit error, el Sr. BatIe diu que es faran les corresponents correccions.

4.- DESPESES.-Examinades les factures presentades s'aproven les següents:

- A Tersa i Seur per transports
- Cepsa per carburant

- Rep sol per tres botelles de gas butà

- Telefònica per servei telefon i telefax

- A l'estanc de Puigpunyent per segells de correus

- A KNOT editores per un exemplar de personalitats
de l'administració local

2.100 ptes.
12.468 "

9.000 "

34.660 "

13.500 "

3.950 "

- Transports Carbonells per serveis quart trimestre 48.452"

- Pedro Barceló Balaguer per treballs de fusteria 69.885"

- Grabados Naybor per 20 cons 55.680 "

- Font Tube per un transport de gravilla Il. 765 "

- Materials Establiments per tres factures de gèneres 46.659 "

- Auxiliar d'Aigues i Clavegueram per reparacions 34.249"

- Gispert per millitres de bactex 40 142.680 "

- Marc Sabater per formalització nòmines i asseguran. 23.200"

- FOIn CanVidal per dues coques 2.000 "

- Miquel Sureda per encàrrecs 145.000 "

- Canon per reparacions màquina d'escriure 17.244
"
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- Selex per fotocòpies Ajuntament 7.176 "

- La Industrial i Agrícola per gèneres servits 13.350 "

- Aujub per retirar contenidors 54.752 "

- Dielectro Balear per material elèctric 58.302 "

- Almacenes Rullan per unes alicates 986 "

- Construcciones Juanpo per reparacions a l'entrada

dels pous d'aigua de la carretera de Galilea 398.395 "

- Construcciones Juanpo per reparacions a la voravia

de la travessia.
709.363 "

El portaveu del PP diu que el seu grup no està d'acord amb aquesta darrera factura per

les següents raons:

-Es la primera vegada que tenen coneixement d'aquesta obra, ja que no recorda que fos

tractada amb anterioritat.

-Creu que el tancament dels solars correspon als propietaris dels immobles i no a

l'Ajuntament.
- Que el preu és abusiu en relació a l'obra realitzada.

- Que es gasten els doblers en coses que no són tan necessàries, com pot ésser la pista per

a monopatins que demanen els nins del poble i que fou objecte de debat en una passada sessió.

El Sr. Batie contesta que aquest tema es tractà i resolgué per l'equip de govern, i que no

es tracta d'untancament de solar, sinó més bé d'una valla protectora per evitar possibles accidents

dels vianants que van per la voravia, i el que s'ha fet ha estat arreglar els desperfectes de la voravia

,
col.locar uns reixetes galvanitzades per protegir els arbres i al mateix temps col.locar uns tubs

de feno galvanitzat amb pilars, com a barana de seguretat. Que el cost de la barana és de 172.744

ptes. més IVA i benefici industrial i que la resta de la factura correspon a altres obres.

El Regidor Sr. Farré afegeix que el cost de l'obra és inferior al pressupostat.

Després d'aquestes explicacions és aprovada la factura amb els vots en contra del gmp

Popular.

4.- CORRESPONDÈNCIA.- Queden assabentats de l'escrit del Comité de Seguiment
de la Declaració Universal de Drets Lingüístics que agraeix sincerament l'adhesió de l'Ajuntament.

S.-TERCERA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ OBRES SEGONA FASE EDIFICI

GALILEA.- Examinada la tercera i última certifícació de les obres de construcció d'un edifici de

serveis múltiples de Galilea (II fase), subscrita per l'arquitecte director de l'obra Eugenio Pérez

Méndez i realitzada pel contractista Construcciones Juanpo SL, que importa 3.774.937 ptes., de

les quals corresponen al CIM 3.019.950 ptes. i a l'Ajuntament 754.987, la Corporació acorda,

per unanimitat aprovar-la.
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6.- MODIFICACIÓ TIPUS INTERÈS PRÉSTEC DEL BANC DE CRÈDIT
LOCAL.- La Corporació Municipal acordà en el seu dia la contractació d'un préstec amb el Banc

de Crèdit Local, el qual devenga actualment un tipus d'interés dellO'48 %.

Atès la baixada progressiva del tipus d'interès que :fixa el Banc d'Espanya, es demanà una

modificació de l'interès més ajustada a la realitat econòmica.

Del resultat d'aquesta gestió s'ha aconseguit que el B. C.L. acceptàs la modificació del
contracte :fixant el tipus d'interés normal aplicable al MIBOR més el marge del 0'35 %.

La Corporació considera avantatjosa la modificació del contracte i en conseqüència acorda

per unanimitat facultar el Sr. BatIe per signar-lo en les condicions abans indicades.

7.- REBUIG AL GREUGE COMPARATIU CREAT PER L'APLICACIÓ DE

PREUS VARIABLES ALS CARBURANTS.- El parlament de les IDes Balears acordà rebutjar
la situació de greuge comparatiu creada per l'aplicació de preus variables els carburants segons
el territori, que perjudica, una vegada més els ciutadans de les IDes pel sobrecost de la insularitat.

La Corporació Municipal acorda per unanimitat adherir-se a la petició de sol.licitud del
Parlament de les IDes Balears a la Mesa del Congrés dels Diputats per a la tramitació, per via

d'urgència, de la proposta de Llei de Règim Econòmic i Fiscal diferenciat per a les IDes Balears,
al mateix temps que dóna suport urgent a les mesures que es puguin adoptar destinades a

promoure l'entrada de nous operadors petrolers al nostre mercat i així aconseguir l'abaratiment
dels preus dels carburants.

8.- MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI PER A LA DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA DEL MEDI RURAL 5-B.- Assabentats de la proposta d'estratègia del

Desenvolupament del Consorci per a la Dinamització Econòmica del Medi Rural, zona 5-B, la

Corporació acorda ratificar les propostes de modificació dels estatuts, pla d'activitats i nova

organització del Consorci.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar, el Sr. President aixecà la sessió

essent les vint-i-dues hores i trenta minuts, de la qual s'estén la present acta ijo com a Secretari
certifie.

ELBATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 21 D'ABRIL DE 1997

A la vila de Puigpunyent a dia 21 d'abril de 1997 , a les vint-i-una hores i trenta minuts,
sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa

Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas,
Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Fané Moreno, Sebastià Bauzà Martorell,
Gabriel Ferrâ Martorell, Gabriel Genovart Rosselló i Antònia León Morey. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.- ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió anterior és aprovada per
unanimitat.

2.-RESOLUCIONS.- Queden assabentats de les resolucions de la Batlia adoptades el mes

de març.

3.- DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven les següents:

- Auxiliar d'aigües i clavegueram per materials
- Cepsa per carburants
- Pep Ramon per medicament
- Miquel Betti per construcció d'un mur al camí Son Puig
- Casa Pomar Flores per treballs emmarcació
- Alpargatería la Palma per dos parells de botes
- Farmacia Joan Ginard per dues anàlisis aigua
- Joan Ribes per podar els arbres
- ASISA per iguales
- Mifu subscripció diari de Balears
- Revista Galatzó, subscripció primer semestre
- Autocars Carbonell per una excursió dels nins escola
- Marc Sabater, formalització nòmines i assegurances
- Selex copiadoras per fotocòpies
- Miquel Sureda per encàrrecs
- Telefònica, serveis moviline
- Aljub per retirar contenidors
- Autocars Carbonell per transports a Galilea Ier.trimestre
- Autolatina SA. revisió vehicle policia local
- Papereria Company per materials oficina
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18.725 "

1.476 "

76.096 "

4.782 "

8.265 "

8.298 "

122.824 "

113.830 "

3.075 "

1.075 "

18.190 "

23.200 "

9.973 "

145.000 "

3.179 "

69.368 "

48.452 "

6.299 "

3.671 "
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_ ATM per un exemplar de la funció pública local

_ BOE, subscripció anual
_ Alumnes del Col.legi Puig de Na Fàtima per una

excursió als Pirineus
_ GESA per una guia pous aigua
_ GESA enllumenat de carrers

5.400 ptes.
36.075 "

50.000 "

72.039 "

278.187
"

_ GESA enllumenat dependències municipals
_ Consto Juanpo per reparacions Col.legi Puig de na Fàtima

_ Constr. Juanpo per reparacions en els pous d'aigua
_ Const. Juanpo per reparacions a la voravia de Sa Travessia

. segon tram
729.188 "

88.665 "

293.480
"

739.172
"

El portaveu del pp diu que el seu gmp no aprova aquesta factura perquè la consideren

excesivament cara,ja que segons informació obtinguda el preu de la garangola és de 6.653 ptes.

i està facturada en 55.423 ptes. col.locada.

A més del preu excessiu considera que l'obra està mal feta, sobretot els acabats.

Tal com va dir a la sessió anterior, quan el seu grup va rebutjar la factura del primer tram

d'aquesta obra, considera que el preu és abusiu en relació a l'obra realitzada i això fa pensar que

hi pugui haver comissions per mig.

El Regidor d'Obres i Urbanisme contesta que admet la discusió del preu de la factura i si

l'obra està bé o mal feta, ja que és un punt opinable, però el que no pot admetre és que cada

vegada que es discuteix l'import d'una factura hagi de sortir la frase de les comissions.

Quant a al realització de l'obra, els comentaris que ha sentit són favorables i el cost, a

pesar de ser una quantitat considerable, creu que guarda relació amb l'obra realitzada, tenint en

compte que s'han hagut de decantar les pedres del mur per aixecar les columnes i tornar-Ies a

col.locar, amb la finalitat de no estrènyer la voravia que de sí ja és estreta.

No obstant això, es compromet a demanar altres pressuposts, i en el cas que la diferència

siguin considerables, d'alguna manera es compensarà el major cost.

El Sr. Batie opina que tant el preu com l'obra és opinable i que tothom té dret a dir el que

troba. El que no es pot fer són acusacions personals sense presentar proves.

El Regidor Sr. Flaquer diu que no acusa a ningú en particular, únicament diu que pot onar

lloc a pensar que hi pot haver comissions.

El Sr.BatIe contesta que les acusacions només poden anar dirigides a l'équip de Govem

o als funcionaris.
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El Sr. Flaquer insisteix en què no acusa ningú en particular.

4.- RECTIFICACIÓ PADRÓ HABITANTS.- Examinada la rectificació del padró
municipal d'habitants a dia 1 de gener de 1997 del qual resulta una població de dret de l.086

persones, la Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

5.- PROJECTES PLA MIRALL.- Per aconseguir una recuperació i millora de l'entorn

paisagístic de la nostra comunitat, el Govern Balear, per decret 184/1996, de 16 d'octubre, regulà
un pla extraordinari anomenat PLA MIRALL, assumint la Comunitat Autònoma, respecte a

aquest municipi, el 60 % del cost dels projectes.

Les millores que podrien incloure's en aquest Pla són moltes i molt variades, si bé tenint
en compte que per a sol.licitar les ajudes s'han de presentar els corresponents projectes, redactats

per tècnics competents, i que no se té una plena seguretat que aquests siguin acceptats, s'ha

prescindit de millores de gran envergadura, que representarien projectes de cost molt elevat, i en

canvi han estat redactats, pel tècnic municipal, projectets de petites millores, tant a Puigpunyent
com a Galilea, que afecten l'enllumenat públic, asfaltat de caners, voravies i mobiliari urbà.

Els projectes redactats són els següents:

descripció del projecte pressupost

Ampliació enllumenat públic de Galilea
Substitució de faroles del caner de Na Beltrana
Voravia de pedra del caner major de Puigpunyent
Co1.locació de mobiliari urbà
Asfaltat de caners de Puigpunyent
Asfaltat de caners de Galilea

2.748.040
l.423.645
2.07l.997

3.686.002

2.722.694
3.917.958

En conseqüència el Grup Independent formula la següent proposta d'acord:

1) Aprovar els projectes abans indicats.

2) Comprometre's a suplementar els crèdits corresponents en el moment oportú, per fer-se
càrrec l'Ajuntament de la part que li correspon.

3) Comprometre's a incloure als pressuposts anuals l'import del 5% del pressupost total
de cada projecte, per a l'execució de les inversions necessàries de reposició consistents en obres
de conservació, millora i substitució, a l'objecte de mantenir en bon estat d'us els esmentats

projectes.
4) Sol.licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoralles ajudes

pertinents pels projectes indicats.
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5) Facultar el Batle per a signar els documents que siguin necessaris per a dur a terme els
anteriors projectes.

Respecte el projecte de voravia de pedra del caner Major de Puigpunyent pregunta el
Regidor Sr. Flaquer perquè quan es varen retirar els "bordillos" de pedra del caner major, es va

substituir per altre d'obra i ara es vol tornar canviar pel de pedra.

El Regidor Sr. Farré contesta que el que es pretén és enllosar la voravia, deixant l'encintat
actualment existent.

El Sr. Flaquer pregunta on es troben les peces del "bordillo" que es va retirar, el Sr. Batle
contesta que n'hi ha unes quantes a la capella fonda de l'Església. La resta no sap on són.

El Sr. Flaquer diu que ell ho sap. I el Sr. Batle li contesta que si ho sap que ho digui.

La Corporació acorda aprovar per unanimitat l'anterior proposta.

6.- URBANITZACIÓ CAMÍ DE SA VELA TERCERA FASE.- El Ple del Consell
Insular de Mallorca, en sessió celebrada dia 7 d'abril de 1997, aprovà definitivament el Pla d'Obres
i Serveis de 1997 i el Pla BienaI1997-98, en el qual hi figura inclòs aquest Ajuntament amb l'obra
"Urbanització camí de Ses Veles 3a fase" amb un pressupost total de 44.164.932 ptes., desglosat
en les anualitats de 1997 i 1998.

Per dur endavant la contractació de les obres, s'ha redactat el plec de clausules
administratives que s'adjunta, i es proposa l'adopció dels següents acords:

1) Aprovar el plec de clausules administratives particulars que han de regir el contracte

per a l'execució de les obres compreses en el projecte titulat "Urbanització camí de Ses Veles 3a
fase".

2) Les obres es contractaran mítjançant subhasta amb procediment obert.

3) L'aportació de l'Ajuntament és de 4.416.493 ptes. per a l'any 1997 i 4.416.493 ptes per
a l'any 1998, la Corporació Municipal es compromet a incloure, a les partides corresponents del

pressupost de 1997-1998, els crèdits abans indicats.

4) En el cas de no presentar-se reclamacions en contra de les clausules administratives

particulars, fixa el dia 10 de juny de 1997 com a termíni de presentació de les proposicions.
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5) Facultar el Sr. Batle per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a dur
a terme l'execució d'aquestes obres.

La Corporació acorda aprovar per unanimitat l'anterior proposta.

7.- PROJECTE AJUDA SERRA DE TRAMUNTANA.- L'Ajuntament sol.licità a la
Presidència de la Comunitat Autònoma de les IDes Balears una subvenció de 13 milions de

pessetes a l'ampar del decret 6/1997, de 23 de gener, per finançar, en part, el projecte
d'urbantizació del tercer tram del camí de Ses Veles.

La Comissió Avaluadora de Subvencions als Municipis de la Sena de Tramuntana, a la
reunió celebrada dia 19 de març de 1997, acordà considerar que s'ha presentat la documentació
necessària prevista a l'article quart del citat decret per a la concessió d'ajudes econòmiques a

municipis o als Ajuntaments de la Sena de Tramuntana.

No obstant això i el fet destar inclòs el projecte de referència en el Pla d'Obres i Serveis
del Consell Insular de Mallorca, i que s'han rebutjades totes aquelles inversions incloses en el Pla,
la Comissió Avaluadora acordà requerir a aquest Ajuntament perquè en el termini de deu dies
esmeni les deficiències de la sol.licitud de subvenció i aporti a la Presidència del Govern Balear
nova relació i memòria de projectes que, no formant part del Pia d'Obres i Serveis, tengui intenció

que siguin finançats amb les ajudes previstes al Decret 6/1997.

Essent un dels desitjos de l'Ajuntament el soterrament de cables d'electricitat i telèfon que
actualment pengen de les façanes i que sens dubte són poc estètics, la Corporació acordà per
unanimitat sol.licitar de la Presidència del Govern que l'ajuda de tretze milions de pessetes es

destini al soterrament dels cables, instal.lats en alguns caners de Puigpunyent, ja que no estan

closos en el Pla d'Obres i Serveis del CIM ni subvencionat per cap altre Organisme.

8.- CAMP DE TREBALL (ACTIVITATS JUVENILS).- L'experiència
éxtraordinàriament positiva que suposà la realització, l'estiu passat, d'un camp de treball per a la

recuperació de l'antiga drecera de Puigpunyent-Galilea -valoració feta no solament pels joves
participants i els responsables politics, sinó també pels veïnats que aplaudiren la labor duita a

terme-, ens impulsa a promoure de bell nou una segona activitat d'aquest tipus.

Continuant en la línia de l'anterior però ampliant clarament l'àmbit d'actuació, la proposta -

específica és la d'organitzar un Camp de Treball per a la recuperació d'indrets i elements singulars
del terme municipal constitutius del nostre patrimoni històrico-cultural -edificis, fonts, molins,
jaciments, ...

- i aprofitar, també, el període de vacances -del 31 de juliol al 13 d'agost,
aproximadament. -
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Els objectius que ens marcam amb aquest projecte són obvis:

l.- Afavorir actituds positives i tendents a potenciar el respecte envers el patrimoni
cultural propi.

2.- Facilitar recursos per identificar i reconèixer alguns elements sinsulars del nostre legat
històric.

3.- Potenciar el debat entre els joves i la seva implicació en la recerca de mesures per a la
preservació de la nostra herència cultural.

4.- Afavorir la convivència i el treball en comú sota un mateix objectiu l'interés del qual
-tant des del punt de vista cultural com de formació- es inqüestionable.

5.- Col.laborar en l'elaboració de fitxes per a un inventari del terme,

6.- Iniciar un treball de recuperació i neteja.

Es evident que per desenvolupar aaquest camp de treball necessitam comptar amb
l'assessorament dels serveis tècnics i jurídics del Govern Balear per tal de saber exactament fins
on pot arribar la intervenció dels joves en les tasques de neteja i recuperació, per facilitar
informació bàsica que permeti una celta identificació dels elements que poden trobar i per aclarir
els aspectes relacionats amb la propietat, possible ús i conservació.

També es podria comptar amb la col.laboració d'un grup de gent, veïns del poble, que
treballen en aquest tema, organitzant sortides per visitar i localizar llocs emblemàtics i iniciant la
tasca de catalogació pertinent. Entre aquesta gent hi ha també joves que s'hi han incorporat
moguts per aquest mateix interès i per la curiositat de descobrir les pròpies arrels a partir de
testimonis que s'han mantingut i conservat malgrat el pas del temps.

Continua essent un objectiu clar per a nosaltres que aproximadament la meitat dels
participants siguin joves del poble perquè pensam que és la manera que la feina desenvolupada
tengui una celta continuïtat, perquè consideram que és molt important que els joves aprenguin
a estimar la seva terra, la seva cultura, la seva identitat i, també perquè l'objectiu primer que ens

mogué ja l'any passat a organitzar el camp de treball era afavorir des de l'Ajuntament alguna .

activitat d'oci per als joves durant el periode de vacances. (En aquest sentit ens semblà molt
encertada la fórmula proposada pels organitzadors que combinava el treball amb el lleure).

Per incentivar aquesta participació local de què parlavemjust ara, és la nostra intenció

6

Paper transcripció acords i resolucions



063526 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

mantenir la subvenció de l'any passat del 50 % del cost de matrícula per a cadascun dels
participants locals.

El Grup Independent proposa aprovar aquesta proposta i que sigui la Corporació qui
t faciliti, com l'any passat, les instal.1acions municipals -cuina, allotjament i zones de servei i

\� esbarjo-, però donades les nostres limitacions econòmiques so1.licitar de la Conselleria de la

�esidènCia l'ajud que consideri oportú concedir-nos.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta i sol.licitar a la
Conselleria de Presidència del Govem Balear una subvenció de 400.000 ptes. per a les activitats
expressades en el projecte.

9.-CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA MaLORA DE FAÇANES.- La
Conselleria de Foment, mitjançant ordre de día 19 de novembre de 1996, desenvolupa el decret
184/1996, d'Ll d'octubre, en el qual es regula el pla extraordinari de recuperació i millora del
paisatge urbà (MIRALL) pel que fa al programa de recuperació i millora de façanes.

El finançament d'aquestes millores serà a càrrec de la CAIB el35 % del cost, a càrrec de
l'Ajuntament el 25 % i, el 40 % restant, serà a compte dels propietaris.

Per poder acollir-se a aquestes ajudes, l'Ajuntament ha de signar un conveni de cooperació
amb la Conselleria de Foment, abans del día 15 de maig.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent proposta d'acord:

1) Sol.licitar la inclusió d'aquest Ajuntament en el programa de recuperació i millora de
façanes.

2) Incloure en el pressupost de 1997 una partida de l.000.000 ptes. com a quantitat
màxima per assumir el 25 % del cost de les millores de façanes.

3) Facultar el Sr. BatIe per a la signatura del conveni de cooperació.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

10.- REDACCIÓ DEFINITIVA SEGONA MODIFICACIÓ NORMES "

SUBSIDIÀRIES.- El Grup Independent formula la següent proposta d'acord:

"CUMPLIMENTACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEÑALADAS POR LA COMISSIÓ
INSULAR D'URBANISME DE MALLORCA EN SESSIÓN DE 4 Y 11 DE OCTUBRE DE
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1996 AL DOCUMENTO "SEGUNDAS MODIFICACIONES PUNTUALES DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PUIGPUNYENT"

A continuación se completa el citado documento por referencia a los puntos señalados en

el acuerdo de la c.I.D.

1.- Camí de Son Net

El cambio en cuestión se refiere a la asignación del carácter, público o privado, del fondo
de saco que se señala en el plano de referencia. En definitiva, se trata de pasar de una situación
de hecho a una situación de derecho.

El motivo de plantem.' este cambio de asignación de titularidad obedece a la conveniencia
de proporcionar la condición de solar a una serie de parcelas que dan frente al fondo de saco y
que carecen de acceso desde otro vial.

Su condición de camino público es conocida y no se ha reclamado por ningun vecino
durante el periodo de infonnación pública; en consecuencia su obtención es "de facto" al no

cuestionarse su condición de camino público.

Por otra parte, está realizada la urbanización del mismo, por lo que dispone en la
actualidad de servicios urbanísticos en todo su desarrollo: agua, saneamiento, pavimentación y
alumbrado público; siendo su sección transversal de 6.00 fi entre cerramientos.

En cuanto a su incidencia en la capacidad de población de Puigpunyent es nula, en la
medida en que se trata de una zona de vivienda unifamiliar sobre parcela mínjma y no se alteran
los parámetros de su ordenación global.

2.- Modificación del artículo 7.2.16.

En lo relativo a este Artículo, la modificación se entendía que hacía referencia
xclusivamente al Apartado l., no afectando al resto de su contenido. Por lo tanto el citado

Artículo se mantiene redactado de la siguiente manera:

Artículo 7.2.16.- EDIFICACIONES DESTINADAS A VlVIENDA.-

l.- La parcela mínjma para edificaruna vivienda será de 30.000 m2. ya sea de nueva planta
o por reforma de edificaciones existentes. Se exceptúan de esta limitación las viviendas existentes

8

Paper transcripció acords i resolucions



063528

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

en las que se establece la posibilidad de ejecutar obras de reforma y ampliación, éstas hasta un

25% de la superficie existente, con carácter general y un 50 % en viviendas existentes menores
de 100 m2., aún cuando las parcelas sean inferiores a 30.000 m2. en concordancia con 10 que se

establece en el artículo 7.2.8. de estas Normas.

En el tramo comprendido entre 100 y 120 m2., se producirá un ajuste del porcentaje
aplicado a la ampliación, de tal forma que la superficie total resultante (superficie primitiva más
superficie de ampliación) sea de 150 m2. como máximo

2.- La separación mínima a los linderos será de 10 m

3.- La edificabilidad no será superior a 0,01 m2/m2 Y la ocupación en planta no será
superior al 1 %.

4.- La altura máxima no será superior a (2) dos plantas y 8 m. allímite de cumbrera.

5.- La cubierta será inclinada con una pendiente máxima del 30 % rematada con teja
cerámica y los materiales, colores y texturas serán los tradicionales de la zona.

3) Modificación del artículo 5.2.30

La presencia casi continua de ten-enos en pendiente en el área urbana de este municipio,
obligan a planteamientos más versátiles en lo que respecta a la situación de la Planta Baja y,
consecuentemente, de Sótano y Semisótano.

A fin de acotar claramente las tolerancias de ubicación vertical en las plantas Baja, Sótano
y Semisótano, se modifican los puntos l.a), l.b) y l.c) del artículo 5.2.30 tal como se redactan
a continuación:

l.a) Sótano. Se entiende por planta sótano aquella que tiene su techo por debajo de la
lanta baja del edificio.

La altura libre no será inferior a 225 cm ni la altura de piso inferior a 250 cm, salvo lo
dispuesto para garajes en el artículo 6.4.39.

La planta sótano tendrá la misma ocupación que se regule por las condiciones particulares
para el resto de la edificación.
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l.b) Semisótano. Se entenderá por semisótano la planta que cumpla los siguientes
requisitos:

- Tenga las características de sótano tal como se ha definido en el apartado anterior.
- Disponga de ventilación e iluminación natural.
- Cumpla las condiciones de habitabilidad tal como se regula en el artículo 5.4.1 de estas

Normas.
En edificación aislada, caso de construirse semisótanos, se cumplirá la condición

expresada en el artículo 5.2.27 de estas Normas.

Lc) Planta Baja. En general será la coincidente con la cota de nivelación, no obstante se

acepta un margen de adecuación de alturas siempre que su pavimento se halle situado entre
sesenta centímetros (60 cm.) por debajo, y un metro (1 m.) por encima de la rasante del vial en
los puntos de mayor y menor cota respectivamente al que la parcela de frente. "

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

ll.-INFORME INTERES SOCIAL FINCA SON NET.- El Sr. David Franklin Stein,
en representació de l'entitat Son Net S.A., so1.licità la declaració d'interés social del projecte de
reforma d'hotel rural, de construcció de tafona i piscina annexa.

Atès els informes favorables del tècnic municipal, basant-se en el fet que l'edificació es
troba ubicada en sòl no urbanitzable -SNU- segons les Normes Subsidiàries de Puigpunyent, i en
sòl no urbanitzable ARIP segons la Llei d'Espais Naturals del Govern Balear. Que, d'acord amb
el que disposa l'article 7.2.2 de les Normes Subsidiàries es podran autoritzar edificacions o
insta1.lacions d'utilitat pública o interés social que hagin d'emplaçar-se en el medi rural; i que
segons disposa l'article 7.2.8.c de dites normes, la consideració d'utilitat pública o interès social

urà de tramitar-se conforme a l'article 44.2 del Reglament de Gestió Urbanística.

Vist l'informe favorable de la Comissió d'Obres i Urbanisme i la documentació aportada
el' el so1.licitant, a la qual acompanya informe favorable de la Comissió de Patrimoni del ClM

respecte al projecte de reforma d'hotel rural, i autorització prèvia de la Conselleria de Turisme per
a exercir l'activitat d'hotel rural, la Corporació Municipal acorda per unanimitat informar
favorablement la so1.licitud de declaració d'interés social i que s'elevi a la Comissió Insular
d'Urbanisme de Mallorca l'acord del Ple juntament amb la documentació presentada.
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12.-cmCUNSTÀMCIES DEL FET INSULAR.- El Grup de Regidors Populars a

l'Ajuntament de Puigpunyent presenten la següent moció:

Les particulars circumstàncies i problemes que planteja la insularitat de la Comunitat
Autònoma de les IDes Balears suposa desavantatges derivats de la seva situació geogràfica, en

relació a altres comunitats de la península.

Aquests problemes s'accentuen amb el fet d'esser quatre illes, el que comporta un

agreujament de les dificultats pròpies de qualsevol Comunitat pluriprovincial.

La Constitució reconeix i garantitza en el seu article 138.1 la realització efectiva del
principi de solidaritat, invocat expressament a proposit de les "circumstancies del fet insular".

Donat que la resta d'illes de la Comunitat Europea tenen reconeguda la seva insularitat.

El Grup de Regidors Populars a l'Ajuntament de Puigpunyent proposa per a la seva

aprovació devant el Ple la següent moció:

Instar al Govem de la Nació que la legislació que aprovin les COlts Generals tengui
presents i compensi les circumstàncies del fet insular, vetllant així per l'equilibri de tots els
territoris, per reduir a l'arxipièlag balear els efectes negatius derivats de la insularitat.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

13.- SOL.LIDARITAT CONTRA EL RACISME I LA XENOFOBIA.- El Grup
Popular Presenta la següent moció:

Les institucions europees han afirmat repetidament el seu compromís en favor de la
defensa dels drets de l'home i de les llibertats fonamentals i han condemnat la intolerància, el
racisme, la xenofòbia i antisemitisme. Ja eljuny de 1986, el Parlament Europeu, el Consell i la
Comissió, adoptaren una declaració comuna contra el racisme i la xenofòbia que ressalta, entre

tres coses, "la importància d'una informació adequada i d'una sensibilització de tots els ciutadans
(lavant els perills del racisme i de la xenofòbia".

En aquest sentit, el Consell de l'Unió europea i els representants dels Govems dels Estats
membres reunits en el si del Consell i, a proposta de la Comissió, varen adoptar el 23 de juliol de •

1996 una resolució declarant 1997 "Any europeu contra el racisme" i fixant els següents objectius
i mesures a prendre per el seu desenvolupament:

l.- Subratllar l'amenaça que constitueix el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme pel
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respecte dels Drets Fonamentals i la cohesió econòmica i social de la Comunitat.

2.- Fomentar la reflexió i el debat damunt les mesmes necessàries per lluitar contra el

racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme en Europa.

3.- Promoure l'intercanvi d'experiències pel que fa a les pràctiques adequades i plans
eficaços elaborats a nivell local, nacional i europeu per lluitar contra el racisme, la xenofòbia i

l'antisemitisme.

4.- Difondre informació damunt aquestes pràctiques i plans entre aquells interlocutors que

militin contra el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme, per augmentar l'eficàcia de la seva actuació

en aquest terreny.

5.- Donar a conèixer els avantatges de la política d'integració.dirigides a nivell nacional,
en particular en els àmbits del treball, l'educació, la formació i l'habitatge.

6.- Treme profit, quan sigui possible, de l'experiència de les persones afectades o que

puguin esser-ho, pel racisme, la xenofòbia, l'antisemitisme o la intolerància i fomentar la seva

participació en la vida social.

Valorant especialment, per tant, el contingut i la finalitat d'aquesta Resolució, es proposa

al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adherir-se la Corporació de Puigpunyent a la celebració en 1997 de "L'any

europeu contra el racisme i la xenofòbia, tal i com ha estat declarat per la resolució del Consell

de l'Unió Europea abans esmentada.

Segon.- Donar suport el programa de mesmes i accions encaminades a complir els

bjectius continguts en aquesta Resolució, tant a escala comunitària com nacional.

Tercer.- Delegar en la Regiduria de Serveis Socials la iniciativa per impulsar les activitats

i elaborar els programes que ajudin a la difusió dels actes de caràcter polític, actes esportius i

culturals, campanyes d'informació i comunicació, així com l'intercanvi d'experiències ep. la

promoció d'aquesta classe de projectes a nivell local.

Quart- Donar trasllat d'aquests acords al Comité Espanyol per l'any Europeu contra el

Racisme, encarregat de promoure i coordinar les accions adequades als objectius establerts per

la seva celebració.
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Cinqué.- Donar trasllat així mateix, al President del Govem de la Comunitat Autònoma,
al Conseller de Serveis Socials, a la Federació EspanyolalRegional de municipis, i a la Secretaria

General d'Assumptes Socials del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

El Sr. Batle diu que el seu grup donarà suport a la moció si el Grup Popular accepta fer-se

càrrec del punt tercer que figura a la moció.

El portaveu del PP contesta que pot acceptar aquesta delegació però que entén que entre

com a xenofobía, el tractament desigual que es dóna al castellà, davant la prioritat del català.

Atès la interpretació que dóna el Sr. Flaquer a la moció presentada, tant el Grup
Independent, com el Grup Socialista, rectifican la seva postura i rebutgen la moció, per set vots

en contra i dos vots a favor.

14.- CREACIÓ D'UN PUNT D'INFORMACIÓ JUVENll.,.- El Grup Independent
formula la següent proposta:

La Societat cada vegada es més complexa, la informació és bàsica per poder tenir igualtats
d'oportunitats entre els joves, per començar a funcionar necessitam saber de tot, de salut, de

treball, d'associacionisme, de temps lliure, d'Europa, de premis i concursos, d'ajudes, de l'objecció
de conciència, dels seus drets....

Les oportunitats són diverses per tant necessiten estar informats per poder accedir-hi a,

així com un assessorament professional si volem fer una elecció conecta.

Finalitat de la proposta:

Donar resposta a les demandes i necessitats de la joventut del nostre poble, per una part recollir

i fer-se càrrec d'allò que els joves demanen i per altra part estimular-los en la participació
d'activitats encaminades a un interès comú.

Funcions del Punt d'InfOlmació Juvenil:

ORMACIÓ
- Informació d'una manera personal o escrita sobre qualsevol sol.licitud d'informació sobre els

serveis que ofereixen les entitats privades i organismes públics dins l'àmbit municipal, comarcal

o insular.

- Difondre informació que disposa sobre diverses àrees informatives com són ara:

ensenyament, treball, formació complementària, vida social, informacions sobre l'estranger...etc,

- Col.laborar informativament amb altres institucions, comunitats autònomes, ajuntaments,
organismes de joventut, associacions i persones que duguin a terme, tasques informatives o de
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promoció social amb la joventut.

ASSESSORAMENT
- Orientació a grups o joves sobre qüestions d'interès general: sortides prfessionals, servei militar,
Objecció de Consciència, vida social, legislació, plans d'estudi, beques .. etc.

- relació permanent i de consulta amb els organismes competents amb assumptes juvenils (sanitat,
·eball, educació, cultura, esports.etc)

PRESTACIÓ DE SERVEIS

- Creació d'un fons documental, conjuntament amb la biblioteca municipal, sobre temes d'interès
juvenil.

- Creació d'un Centre de recursos materials a disposició de totes les entitats, grups, serveis o

persones del municipi.

- Conjuntament amb les distintes entitats promoure activitats diverses adreçades als joves tals con

Concerts, fòrums, exposicions, cursets, .. etc.

- Promoure l'intercanvi cultural amb els joves d'altres municipis de l'illa, la península i léstranger.

Ubicació del punt d'informació Juvenil

- Estarà a les dependencies de la Biblioteca Municipal, carrer Sa Travessia, 17.

Horalis i persona responsable:

Està pendent de definir, en principi seria dos horabixes a la setmana de 17 a 20 hores.

Pressupost:
La Conselleria Adjunta a la Presidencia està pendent de treure una partida d'ajudes destinades als
Punts d'Informació Juvenil, així com l'Ajuntament pròpiament dit.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

Acabats els punts figurats a l'ordre del dia, el Sr. BatIe pregunta si algun membre de la
Corporació, per raons d'urgència, vol presentar alguna proposta.
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El Regidor Sr. Farré diu que desitja presentar una proposta d'agraïment al tècnic municipal
Sr. Sureda per la tasca realitzada en la confecció dels projectes del Pla Mirall.

La Corporació Municipal accepta per unanimitat la inclusió de la següent proposta:

VOT DE GRÀCIES A L'ARQIDTECTE TÈCNIC MIQUEL SUREDA RUBERT.
El Sr. BatIe encarregà a l'arquitecte tècnic municipal Miquel Sureda la redacció de sis projectes
d'obres, per a la seva inclusió al Pla Mirall.

Degut al poc temps de què es disposava per a la presentació dels projectes, cal dir que el
SI. Sureda ha fet un esforç extraordinari perquè la Corporació pogués aprovar-los avui. ja que
el dia de demà finalitza el termini de presentació.

Aquesta diligència i eficàcia demostrada pel tècnic municipal, cobra més valor si es té en

compte que els treballs els ha realitzat fora de la jomada normal de feina i de forma totahnent

gratuita.

Per tot això el Regidor Sr. Fané proposta a la Corporació l'adopció del següent acord:

Concedir un vot de gràcies a l'arquitecte tècnic municipal Miquel Sureda Rubert per a la
seva aportació desinteressada en la preparació i redacció del projectes del Pla Mirall i per els altres

projectes que ha redactat amb anterioritat, fora de la tasca habitual i totahnent gratüits.

La Corporació acorda per unanimitat concedir aquest vot de gràcies.

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Flaquer pregunta si en el cost del mm del poliesportiu,
que figura a l'acta del gener de 1990 està inclòs el cost dels pilars per a fer una pista coberta.

El Sr. BatIe contesta que no, que les sabates dels pilars figuren en un projecte apart,

El mateix Regidor demana com es troba l'adjudicació de l'asfaltat del camí de Son Puig.

El Sr. Batle contesta que un d'aquests dies ha presentat al contractista la fiança definitiva.

El Sr. Flaquer pregunta si per prut de correus s'ha demanat un local a l'Ajuntament, per
instal.lar una estafeta i que se'ls ha contestat que l'Ajuntament no disposava de cap local.

-

El Sr. BatIe contesta que es així, i que a més considera que si s'instal.la una estafeta de
correus la gent estarà més mal servida perquè s'hauran de subjectar a un determinat horari,

La Regidora Antònia León exposa les deficiències en la recepció d'imatges de la televisió.
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El Sr. BatIe contesta que es posaran en contacte amb Retevisión per intentar solucionar aquests
.

problemes.

La Regidora Catalina Pont pregunta al Sr. Flaquer el que passà a una sessió d'entrenament
d'al.lots que juguen a futbito. El Sr. Flaquer contesta que estava previst des de fa temps jugar un

partit a Felanitx i el mateix dia es feia una acampada a Inca per la llengua. Preguntà si algú
pensava anar a l'acampada i quatre jugadors contestaren que sí. En vista d'aquesta contesta els
va dir que se n'anassin i que ja no entrenarien.

La Regidora Sra. Pont pregunta si la contundència hagués estat la mateixa si no es tractàs
de l'acampallengua.

El Sr. Flaquer diu que sí però que es va sentir més molest quan va saber el motiu, perquè
considera que els aUots des de petits ja se'ls menja el "coco" amb el catalanisme.

En aquest estat i no havent-hi més assumptes per tractar el SL BatIe aixecà la sessió,
essent les vint-i-tres hores i quinze minuts de la qual s'estén la present acta ijo com a Secretari
certifie.

ELBATLE

�
EL SECRETARI

DILIGÈNCIA.- L'acta corresponent a la sessió ordinària de dia 21 d'abril de 1997, que consta de

16 folis, queda extesa en els folis n° 063520-1 al 063535-1 del paper numerat de la Comunitat

Autònoma de les IDes Balears.

Puigpunyent, 22 d'abril de 1997

EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 19 DE MAIG DE 1997

A la vila de Puigpunyent a dia 19 de maig de 1997 , a les vint-i-una hores i trenta minuts,
sota la Presidència del Sr. Batle Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa
Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas,
Gabriel Flaquer Maimó, Damià Fané Moreno, Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà
Martorell i Gabriel Genovart Rosselló, Excusa la seva assistència les Regidores Catalina Pon
Riera i Antònia León Morey. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç
Matas Font.

1.- ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió anterior, és aprovada per
unanimitat una vegada introduïda la següent esmena al punt tretze: tot seguit de l'apartat cinquè
quan el Batle diu que el seu grup donarà suport a la moció si el grup popular accepta popular fer
se càrrec del punt tercer que figura a la moció, s'ha d'afegir que el portaveu del grup del PSOE
s'expressa amb el mateix sentit que el Sr. Batle.

2.- RESOLUCIONS.- Queden assabentats de les resolucions adoptades per la Batlia
durant el passat mes d'abril.

3.- DESPESES.-Examinades les factures presentades s'aproven les següents:

- Cepsa per carburant 6.500 ptes.
- Beep per reparació d'ordinador 9.280 "

- Josep Ramon per repartiment de bans 3.000 "

- Telefònica per serveis telèfon i telefax 32.102 "

- Josep Ramon per medicaments 722 "

- Tersa per transports de llibres l.034 "

- Jump per un toner per impressora 10.200 "

- Ferreteria Coll per còpies de claus l.725 "

- Tabacalera SA per segells de correus 2.790 "

- Marc Sabater per honoraris formalització nòmines i S.Social 23.200 "

- Alcampo per tresrodets fotogràfics 6.885 "

- Rep sol per gas propà poliesportiu 9.000 "

- Farmacia Joy Ginard per anàlisi aigua 6.264 "

- Mifu subscripció diari de Balears 3.075 "

- Miquel Sureda per honoraris projecte edifici Galilea
primera i segona fase 282.148 "
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- Miquel Sureda per encàrrecs mes d'abril
- Eugenio Pérez Méndez per honoraris projecte tercera

fase urbantizació camí de Ses Veles
- Impremta Mallorquina per material oficina
- Aujub per retirar contenidors
- "Selex copiadoras" per fotocòpies per a l'escola
- Selex per fotocòpies per a l'Ajuntament
- Juanpo SL per conducció aigües pluvials del carrer Vila

i de la carretera de Galilea 2.838.455 "

- Juanpo SL per netejar i formigonar voreres del CI Vila 749.041 "

- Fites G.P. per clor i material 75.343 "

- Elèctrica Jordi per reparacions 221.383 "

- Electro Suministros Balear per materials 603 "

- Papereria Luna per material oficina 505 "

145.000 ptes.

883.298
"

64.624 "

111.592 "

5.295 "

10.368 "

4.- DECLARACIÓ INTERÈs SOCIAL ES MOLÍ PAPERER.- Atès el dictamen de

la Comissió d'Obres i Urbanisme sobre la so1.licitud de declaració d'interés social per

desenvolupar l'activitat d'agroturisme a la finca anomenada Es Molí Paperer, que diu:

"Aquesta Comissió, en sessió celebrada el dia 19 de maig, estudià la so1.licitud presentada

per D. Miquel Juan Roca Garcias, que actúa en representació de D. Hermann Josef Janz,

propietari de la finca anomenada "Es Molí Paperer" i a la qual so1.licita s'iniciï la tramitació de

Declaració d'Interés Social per a l'activitat d'Agroturisme a la finca esmentada i s'arriba als

següents acords:

Que l'edificació anomenada "Es Molí Paperer" i que dóna nom a la finca, està catalogada
com a un dels elements quasi únics en el seu estil perque és una de les poques restes existents

ginyeria civil d'aquest tipus, i que es troba en estat quasi ruïnós, però que a hores d'ara encara

dria iniciar una reconstrucció més o menys fidedigna del que era abans.

.

Aquesta Comissió entén i fa seu el document justificatiu de la Declaració d'Interès Social

que s'aporta juntament amb la sol.licitud de referència, i concretament el darrer paràgraf que es

considera fonamental i que diu el següent:

"oo. en su aspecto económico financiero, debido a las propias características de una ANEI

y al elevado coste de las reformas necesarias, el agroturismo es el único medio que puede
-

proporcionar suficientes recursos para financiar la restauración de la propiedad, que de 10

contrario continuará su proceso de degradación con la consiguiente pérdida del legado
histórico ...

"
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Malgrat tot, aquesta Comissió és conscient que tal com s'especifica a l'Informe dels
Serveis Tècnics adjunts a la Comissió, les Normes Subsidiàries de Planejament de Puigpunyent
permeten activitats declarades d'Utilitat Pública a la zonificació SNU-l, on s'ubica l'esmentada

\�
finca. Però no està previst l'Interès Social.

\ � Per altra banda el Projecte que es presenta no suposa cap impacte ambiental ja que utilitza

� unes e�cacions existen�s, .c�mpau�les. amb el grau de prote�c�ó �ue per a la zona �I�eveu la Llei
.

- d'Espais Naturals, s'assoli arxi un objectiu fonamental: la convrvencia de la conservacio de l'entorn
juntament amb la recuperació dellegat històric cultural.

Per tot això, aquesta Comissió proposa que l'Ajuntament en sessió plenària acordi
informar favorablement la Declaració d'Interès Social a l'activitat d'Agroturisme a la finca de la
referència i segons Projecte que la propietat presenta acompanyant la sol.licitud,"

La Corporació Municipal acorda per unanimitat acceptar l'anterior dictamen i informar
favorablement la sol.licitud de declaració d'interés soocial presentada per Miquel Juan Roca
Garcias i que es donin els tràmits prevists a l'article 44 del Reglament de Gestió Urbanística.

5.- PROJECTE URBANITZACIÓ CAMÍ DE SES VELES TERCER TRAM.
Examinat el projecte del tercer tram del camí de Sa Vela, redactat per l'arquitecte Eugenio Pérez
Méndez, s'hi s'han detectat algunes anomalies respecte a les disposicions legals per la qual cosa
la Corporació acorda introduïr les següents esmenes:

Per haver estat derogat el Reglament General de Contractació de l'Estat aprovat pel
Decret 1975, de 25 de novembre, per la vigent Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, totes les cites legals que conté el projecte i que fan referència al Reglament General
de Contractació, s'entendran que pertanyen a la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques 13/1995, de 28 de maig. .

Així mateix havent estat modificada l'ordre de 28 de maig de 1968 sobre classificacions
reses contractistes d'obres, per ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de dia 28-6-1991

pub cada al BOE n° 176 de 24 de juliol de 1991, es modifica l'apartat 5.2 del document n° 5 del
projecte, que queda redactat de la següent forma:

"D'acord amb la Llei de contractes de les Administracions Públiques i l'ordre del Ministeri
d'Economia i Hisenda de 28 de juny de 1991, i tractant-se d'una obra que engloba distints
conceptes, com són moviments de terres, xarxa d'abastament i sanejament, instal.lacions
elèctriques i pavimentació, la classificació que s'exigirà al contractista serà qualsevol dels següents
grups i subgrups:
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Grup A- Moviment de terres i perforacions. Subgrup 1 .- moviment de terres

Grup E.- Hidràuliques. Subgrup 1.- Abastanents i sanejaments
Grup G.- Vials i Pistes. Subgrup 6.- Obres vials sense qualificació específica.
Grup 1.- Instal.1acions elèctriques. Subgrup 9.- Instal.1acions elèctriques sense qualificació

específica. "

En els preceptes continguts en el projecte que estiguin en contradicció amb les clàusules
del Plec de condicions econòmiques administratives aprovades per l'Ajuntament, s'aplicaran les
clausules de l'indicat Plec.

6.-COMPLEMENT DE DESTÍ.- El Real Decret 158/1996, de dos de febrer, modifica
el Real Decret 861/1986, de 25 d'abril, respecte al complement de destí dels funcionaris de
l'Administració Local, equiparant-los en cada moment als que s'estableixen pels funcionaris de
l'administració de l'Estat.

Els nivells mínims i màxims establerts actualment pels funcionaris són:

Escala nivell mínim nivell màxim

GlUpA 20 30

GmpB 16 26

GlUpC 11 22

GlUpD 9 18

GlUpE 7 14

Els nivells que actualment tenen assignats els funcionaris d'aquest Ajuntament són:

Grup B.- Secretari Interventor: nivell 16

Grup C.- Administratiu: nivell Il

Grup D.- Auxiliar Administratiu: nive1l9

Grup E.- Auxiliar de la policia local: nivell 7

Cal dir que aquests nivells eren els màxims permesos pel Real Decret 861/1986, que
modificats pel Real Decret 158/1996, passan a ser nivells mínims.

Considerant de justícia modificar els nivells de complements de destí dels funcionaris
d'aquest Ajuntament per acomodar-los a la normativa vigent, es proposa assignar a partir de l'any
1997, els següents nivells:

Secretari Interventor: nivell 20
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Administratiu: nivell 13

Auxiliar Administratiu: nivell 11

Auxiliar de la policia local: nivell 9

L'aplicació dels nivells proposats no representa un increment del pressupost de despeses

\
.

de personal de l'any 1996, ja que queden compensades amb altres partides del mateix capítol

� :,:oposta d'acord: Assignar als funcionaris d'aquest Ajuntament el nivell de complement de destí

�ans
indicat a partir de dia primer de gener de 1997.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

El Sr. Batie proposa incloure a l'ordre del dia, per raons d'urgència el següent punt, que és

acceptat per unanimitat

COL.LABORACIÓ AMB EL CONSORCI PER A LA DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA PEL MEDI RURAL-ZONA 5B.- L'equip de govem de la Conselleria

d'Agricultura, Comerç i Industria, considera necessari la contractació d'un col.laborador que

repesenti els municipis de la Serra de Tramuntana dins el Consorci per a la Dinamització

Econòmica del Medi Rural-Zona SB.

Vista la relació d'Ajuntaments de la Serra de Tramuntana, la Corporació acorda, amb

l'abstenció del Regidor Damià Farré, el nomenament del Batie d'Esporles com a representant
d'aquest municipi.

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sebastià Bauzà pregunta com es troben les

gestions per a la realització de les obres del camí de Son Puig.

El Regidor Sr. Farré, President de la Comissió d'Obres, contesta que dimarts passat
s'entrevistà amb l'empresari adjudicatari de les obres i tingueren un canvi d'impressions sobre la

forma d'executar les obres i que està previst tenir una nova reunió demà mateix per acabar de

perfilar els detalls.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a tractar el Sr. Batie aixeca la sessió essent

les vint-i-dues hores i de la qual s'estén la present acta ijo com a Secretad certifico

ELBATLE ELSECRETARI
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ACTA DE L'APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL
D'AQUESTA ENTITAT PER A L'EXERCICI DE 1997

CELEBRADA DIA 19 DE MAIG DE 1997

\
\

A la vila de Puigpunyent a dia 19 de maig de 1997, a les vint-i-dues hores, sota la Presidènciadel Sr. Batie Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament PIe a la Casa Consistorial, en sessiópública especial, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas, Gabriel Flaquer Maimó,Damià Fané Moreno, Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà Martorell i Gabriel GenovartRosselló, excusaren la seva assistència les Regidores Catalina Pont Riera i.Antònia León Morey.Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

L'objecte de la sessió és discutir i, en el seu cas aprovar inicialment, el pressupost inicial del'exercici de 1997, elevat a aquesta Corporació Municipal pel Sr. President, en la forma previstaper l'article 194-4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i laplantilla que compren tots els llocs de feina reservats a funcionaris, personal lab oral i eventual.

Assabentats de la memòria de la Badia relativa als ingressos i despeses del pressupost, itrobant-los en la seva totalitat conformes amb els serveis que vénen a càrrec de la Corporació, aixícom els recursos que s'estableixen per atendre'ls, s'acorda per unanimitat prestar-li aprovació.
Així mateix acorden per unanimitat mantenir la plantilla actual. En conseqüència, el pressupostgeneral i la plantilla es fixen en la següent forma:

PRESSUPOST DE L'ENTITAT

Capítoll Imposts directes................ 35.557.473 ptes." 2 Imposts indirectes .............. 4.290.778 "

"
3 Taxes i altres ingressos ........ 19.175.738 "

"
4 Transferències corrents ......... 2l.688.581 "

" 5 Ingressos patrimonials .......... l.028.857 "

" 7 Transferències de capital ...... 6.965.272 "

total ingressos . 88.706.699 ptes.

1

Paper transcripció acords i resolucions



063542 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

DESPESES:

" 3

Despeses de personal .

Béns corrents i serveis .

Despeses financeres .

Trarisferències corrents .

Inversions reals .

Transferències de capital .

Passius financers .

27.95l.962 ptes.
19.782.546 "

l.95l.545 "

1l.493.469 "

19.167.499 "

4.036.650 "

4.323.028 "

Capítoll
" 2

" 4
" 6
" 7
" 9

total despeses . 88.706.699 ptes.

PLANTILLA

A) PERSONAL FUNCIONARI GRUP

1. - Amb habilitació de caràcter nacional

1.1. - Secretari Interventor 1 B

2.- Escala d'administració general

2.l.- Subescala Administrativa 1 C

3.- Escala d'Administració Especial

3.1.- Auxiliar de policia local 1 E

)PERSONALLABORAL

Treballadors picapedrers 2

Netejadores a temps parcial 3

Auxiliar Administratiu (mitja jomada) 1

Treballadores domiciliàries 2

Jardiner a temps parcial 1

Bibliotecària a temps parcial 1
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C) PERSONAL EVENTUAL

Encarregat poliesportiu 1

El Senyor President declara aprovat inicialment el pressupost en la forma descrita i bases

d'execució que s'acompanyen, així com la plantilla que compren tots els llocs de treball reservats

a funcionaris, personal laboral i eventual.

Aquest acord d'aprovació inicial, si no es presenta cap reclamació, es considerarà elevat

a definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord.

Després s'acordà que el pressupost i plantilla siguin exposats al públic per un termini de

quinze dies hàbils, previ anunci en el BOCAIB i en els mitjans acostumats a aquesta localitat.

En aquest estat i havent finalitzat l'objecte de la reunió, el Sr. President aixecà la sessió

essent les vint-i-tres hores i quinze minuts, de la qual cosa s'estén la present acta, ijo, el Secretari,
en donc fe.

ELBATLE EL SECRETARI

DILIGÈNCIA.- L'acta corresponent a la sessió especial de dia 19 de maig de 1997, que consta

de 3 folis, queda extesa en els folis n° 063541-1 al 063543-1 del paper numerat de la Comunitat

Autònoma de les IDes Balears.

Puigpunyent, 20 de maig de 1997

EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 16 DE JUNY DE 1997

A la vila de Puigpunyent a dia 16 de juny de 1997, a les vint-i-una hores i trenta minuts, sota

la Presidència del Sr. Bade Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa

Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas,

Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Fané Moreno, Sebastià Bauzà Martorell,

Gabriel Ferrà Martorell, Gabriel Genovart Rosselló i Antònia León Morey. Hi concorregué

l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.- ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió anterior és aprovada amb el

vot en contra del Grup Popular, segons nota escrita que diu:

"No aprobamos el acta anterior por no reflejar imparcialmente lo sucedido en la misma

y no haberla recibido a su debido tiempo."

2.- RESOLUCIONS.- Queden assabentats de les resolucions adoptades per la Batlia

durant el passat mes de maig.

El Grup Popular diu: "Nos abstenemos".

3.-DESPESES.- Són examinades les següents factures:

- Juanpo SL per treballs extres a l'edifici de serveis múltiples
de Galilea (II fase)

- Telefònica per serveis Moviline
- GESA per energia elèctrica pous d'aigua
- GESA enllumenat dependències municipals
- GESA enllumenat públic carrers Puigpunyent i Galilea

- Tersa per transport de llibres
- Mister Minit per còpies de claus
- Ferreteria Serra per una cinta mètrica
- Cepsa, per carburant
- ATM per un exemplar d'activitats econòmiques
- Transports Pont Riera, per 10 tones d'aigua
- Mali-lin uniformes, per vestuari personal manteniment

- DA Sport per una xarxa d' hambol

- Marc Sabater per honoraris mes de maig

3.250.419 ptes.
3.961 "

98.550 "

85.399 "

38l.378 "

l.003 "

l.020 "

3.640 "

12.439 "

5.100 "

6.146 "

10.479 "

19.024 "

23.200 "
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- S'estanc per segells de correus

- Apotecaria Joy-Ginard, per dues anàlisis aigua
- Mifu per subscripció Diari de Balears
- Serbrok per primes assegurança responsabilitat civil, oficines i

dumper
- Elèctrica Jordi, per reparacions en el poliesportiu
- "Sistemas Tècnicos y Consulta" per fotocòpies

3l.30,0 ptes
12.840 "

3.075 "

49l.113 "

30.694 "

8.062 "

Les anteriors factures són aprovades amb el vot en contra del Grup Popular perquè
"creemos que hay indicios de favoritismo",

4.- SENYALITZACIÓ DE L'ENCREUAMENT DEL PONT.- Es dóna compte de

l'avantprojecte de senyalització de l'encreuament del Pont presentat pel President de la Comissió

d'Obres i Urbanisme que diu:

"DESCRIPCIÓ:
El projecte consisteix en la reconversió i addició de senyalitzacions de trànsit, tant

horitzontals com verticals, a l'encreuament anomenat Es Pont, a la vista dels accidents que es

produeixen. Davant la urgència de la situació, la materialització del projecte adquireix prioritat
l.

Els aspectes fonamentals que inclou aquest projecte són:

- Repintat horitzontal
- Substitució de senyals d'Stop
- Incorporació de senyals de prohibit d'aturar
- Realització d'un mur per als contenidors
- Incorporació de bandes gratalloses.

REPINTAT HORITZONTAL.-

Els senyals existents es troben en un estat de semiesborrat que fa imprescindible el seu

repintat.
En principi es mantindrà el mateix dissenyen tot el que fa referència a senyals blancs. Els

senyals grocs, que es limitaran a resaltar els quatre cantons, es perllongaran fins a una distancia

de 10m. dels cantons i a les vuit voravies afectades, tal com s'especifica en el plànol.

SUBSTITUCIÓ DE SENYALS D'STOP.-

El senyal d'Stop existent a la carretera de Ciutat se substituirà per una més grossa i es

col.locarà a una altària de 2 metres.

El senyal d'Stop existent en el carrer de Sa Riera és obsolet, se substituirà, doncs, per un

d'actualitzat de les mateixes dimensions i altària que la proposada per a la carretera de Ciutat.

S'ubicarà en el punt assenyalat en el plànol, que coincideix amb la cara exterior del mur de
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tancament dels contenidors.

No es considera necessaria la inclusió de més senyals d'aquest tipus.

INCORPORACIÓ DE SENYALS DE PROHIBIT ATURAR.-

Per a confirmar i resaltar la pintura horitzontal groga dels cantons, s'afegiran aquests
senyals a les voravies més conflictives, tal com s'indica en el plànol.

Sota el disc s'afegirà la fletxa que indica l'area de prohibició.
Els senyals es col.locaran sempre de cara a la via de la dreta, i lleugerament girades per

tal que des de la via esquena es puguin veure.

REALITZACIÓ D'UN MUR PER ALS CONTENIDORS.-

El mm ja existent, paraLlel al tonent, es mantindrà sense alteracions, a no ser que es

consideri oportú reparar les crivelles. S'afegirà un mm nou que tanqui en "L", tal com es mostra

en el plànol.

INCORPORACIÓ DE BANDES GRETALLOSES.-

Es distribuiran tal com s'indica en el plànol, en base a grups de dues i a intervals

progressivament menors fins arribar a l'Stop.
A la carretera de Ciutat s'iniciaran a 45 m. de l'Stop
Al carrer de Sa Riera s'iniciaran a 12 m. de l'Stop
A cada grup l'amplària de les bandes serà de 50 cm. i estaran separades igualment altres

� 50 cm. Es construiran a base de morter de porland amb grava i tindran una altària d' 1 cm."

�
�

La Corporació aprova per unanimitat l'anterior avantprojecte, i el Sr. Flaquer manifesta

que: "lo aprobamos por ser una propuesta que nuestro grupo ya presentó en su dia".

5.- CRITERIS PER A SUBVENCIONAR MILLORA DE FAÇANES.- Aquest
Ajuntament ha signat amb la Conselleria de Foment del Govem Balear un conveni de cooperació
en matèria de recuperació i millora de façanes, en el marc del Pla Mirall, en virtut del qual el

Govem Balear aporta un 40 % del pressupost, l'Ajuntament un 20 % i el particular interessat un

40%.

Atès que l'Ajuntament ha destinat l.000.000 ptes. per cobrir la seva aportació, davant

l'eventualitat que quedi curta en funció dels pressuposts dels projectes que es presenten,
s'estableixen uns criteris de preferència i pel següent ordre:

a) Que es tracti de recuperació i millora de façanes que no hagin estat incloses dins cap

pla de millorament anterior,

b) Les que pertanyin a edificis que no hagin modificat la seva façana o la seva configuració
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amb posterioritat a 1'1 de gener de 1990.

c) Les que pertanyin a edificis amb antiguetat superior a 10 anys.

d) Les que pertanyin a edificis de tipologia tradicional situats en el casc antic.

e) L'ordre d'entrada al Registre Municipa1.

Queden exclosos tots els edificis situats fora de la zona urbana definida a les Normes
Subsidiàries.

La prioritat dels projectes, als efectes de subvenció, serà determinada pel Ple, a proposta
de la Comissió Municipal d'Obres i Urbanisme.

Les persones interessades podran presentar les sol.licituds i documentació complementària
fins dia 30 de setembre de 1997, a les oficines municipals de 8'30 a 13'30 de dilluns a dissabtes,
utilitzant els mòdels oficials que se'ls subministrarà.

Les so1.licituds excloses total o parcialment o les presentades després del termini
assenyalat i abans del 31 de desembre.de 1997, podran presentar-se directament a la Conselleria
de Foment.

Les millores que podran esser objecte de subvenció són les següents:

- Parament de façana
- Portes i finestres
- Balcons coberts i descoberts
- Balustrades, comises i volades
- Canalos i baixants de pluvials
- Aiguavessos, llindes i encerclats de portes i finestres.
- Sòcols de protecció en planta baixa.

L'Ajuntament remetrà a la Conselleria de Foment les peticions dels particulars informades
positivament pels serveis tècnics municipals, que seran objecte d'un nou informe per la Comissió
de Recuperació del Paisatge Urbà, la qual elevarà informe al Conseller de Foment en el termini
d'un mes. En tot cas es tindran en compte els criteris de presentacio de les so1.licituds d'acord amb -

l'article 12 del Decret 184/96 de Il d'octubre.

Una vegada acabades les obres, els particulars presentaran els originals de les factures
corresponents a l'Ajuntament i rebran directament de cada Institució que cofinanciï les obres, el
percentatge corresponent.
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Les obres no es podran començar fins que s'aprovi la concessió de la subvenció per part
de la Conselleria de Foment.

L'anterior proposta és aprovada amb el vot en contra del Grup Popular per manifestar "no

tener información a su debido tiempo".

6.- ADJUDICACIÓ OBRES URBANITZACIÓ cAMÍ DE SES VELES TERCERA

FASE.- Atesa l'acta d'obertura de les proposicions presentades per l'adjudicació de les obres de

la urbantizació del camí de Ses Veles tercera fase, que tingué lloc el passat dia 14 d'aquest mes,

amb el següent resultat:

Plec n° 1: Auxiliar de Canalizaciones SA (ACSA):
Plec n° 2: Construcciones Jaume SA:

Plec n? 3: Contratistas Mallorquines Asociados SA

Plec n? 4: Construcciones Llull Sastre
Plec n? 5: Balear de Servicios y Obras SA (BASEOSA)
Plec n? 6: MAB asfaltados y hormigones
Plec n° 7: Ferrer Pons Hnos SA
Plec n? 8: Hermanos Gost Simó SA

Plec n? 9: Vias y Obras Públicas SA (VOPSA)
Plec n° 10: Obras y Pavimentaciones MAN SA

39.527.614 ptes.
38.400.000 "

36.926.300 "

37.98l.840 "

42.000.000
"

38.885.000
"

39.200.000 "

35.500.000 "

39.890.000 "

35.440.000 "

A la vista dels resultats anteriors i essent l'oferta presentada per l'empresa Obras y

vimentaciones MAN SA la més econòmíca i considerant que la baixa ofertada no es pot
nsiderar temerària, la Mesa proposa a la Corporació Municipall'adjudicació de les obres a

l'empresa Obras y Pavimentaciones MAN SA per la quantitat de TRENTA CINC MILIONS

QUATRE-CENTES QUARANTA MIL PESSETES (35.440.000 ptes.).

La Corporació acorda amb l'abstenció del Grup Popular per no haver rebut informació

adjudicar a l'empresa MAN SA les obres d'urbantizació del camí de Ses Veles, tercera fase, per

la quantitat de 35.440.000 ptes., i facultar el Sr. Batie per a signar el contracte corresponent,

OBERTURA D'UNA NOVA PEDRERA.-Amb motiu d'una nota apareguda a la premsa

el passat dia 12 sobre l'obertura d'una nova pedrera en el tenne de Puigpunyent, el Sr. Batle
.

proposa, per raons d'urgència, incloure a l'ordre del dia aquest tema.

La Corporació així ho acorda per unanimitat.

El Sr. BatIe manifesta que en aquests moments no es coneix amb certesa que és el que pot
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passar respecte a l'obertura d'una nova pedrera en el terme de Puigpunyent, que se suposa que

podria ésser a la finca de Son Cotoner d'Avall, a la vegada que en aquesta finca, fa uns catorze

anys, es va so1.licitar l'explotació d'una pedrera, que fou informada desfavorablement per

l'Ajuntament,

Segons el Pla Director Sectorial de Pedreres, a l'apartat d' ârids especials per carreteres

de l'estudi tres del Pla de Canteres, es comptabilitzen cinc jaciments amb materials aptes per a

aquest ús, D'aquests cinc jaciments, quatre són d'ofites i estan situats a la Sena Nord de l'illa de

Mallorca i el cinquè apareix censat com a de calizes i està situat a una zona de Son Cotoner

d'Avall en el terme de Puigpunyent.

Segons informació verbal que ha obtingut, el Consell del Govern Balear ha aprovat el Pla

Director Sectorial de Pedreres, el qual serà exposat a informació pública per termini d'un mes,

en el que es podran formular les reclamacions que s'estimin addients.

Es comenta que segons la nota publicada a la premsa, l'aprovació era amb caràcter

definitiu,

El Sr. Bade diu que en aquest cas, s'hauria d'acudir a la via contenciosa administrativa.

De totes formes, si s'han de presentar al.legacions o reclamacions en contra, que

bàsicament serien per l'impacte ambiental de l'explotació de la pedrera, s'haurien d'encarregar
estudis tècnics complementaris a persones o empreses especialitzades amb aquest tema,

�
El Regidor Sr. Flaquer pregunta qui assumida el cost d'aquests estudis; i contestant el Sr.

�ade contesta que creu hauria d'ésser l'Ajuntament. El Sr. Flaquer considera que les persones que

signin la disconformitat i rebuig a l'obertura de la pedrera, haurien de contribuir a les despeses de

l'estudi,

El Sr, Batie comenta que el que ha de quedar clar és que tant l'Ajuntament, com el poble,
estan en contra de l'obertura de la pedrera, i seria molt interessant que hi hagués consens entre

els distints grups politics i també a nivell popular.

A l'objecte d'obtenir més informació i encaminar les gestions per presentar al.legacions o

reclamacions, la Corporació acorda per unanimitat facultar el Bade per realitzar les gestions que

estimi adients,

Per part del públic assistent, que totalment està en contra de l'obertura de la pedrera, es

presenta un plec de signatures mostrant la seva disconformitat i absolut rebuig respecte a la

possibilitat d'obertura de la pedrera,
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PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Bauzà demana explicacions sobre una festa

rociera que es va celebrar en el poliesportiu.

El Sr. Batie contesta que l'Associació de Cavallistes de Son Roca és la que va organitzar
aquesta festa amb l'autorització de la Batlia.

La Regidora Sra. León manifesta que la recepció d'imatges de la televisió últimament es

molt defectuosa i demana si es pensa fer res al respecte.

El Sr. BatIe contesta que recentment han tingut contactes amb Retevisión i que no hi ha

possibilitats que aquesta s'encarregui d'instaLlar un nou repetidor per a les televisions públiques,
com havia demanat l'Ajuntament, perquè únicament poden atendre nuclis de població superior a

mil habitants.

El Regidor Sr. Ferrà diu que possiblement aquestes interferències son degudes a noves

instal.lacions en el poble veïnat de Calvià i que per corregir-se s'hauria d'instaLlar un mòdul

d'elevat cost.

En aquest estat i no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. BatIe aixecà la sessió,
essent les vint-i-tres hores i quinze minuts de la qual s'estén la present acta ijo com a Secretari

certifie.

ELBATLE EL SECRETARI

DILIGÈNCIA.- L'acta corresponent a la sessió de dia 16 de juny de 1997, que consta de 7 folis,
queda extesa en els folis n° 063544 I al n" 063550 I del paper numerat de la Comunitat Autònoma

de les IDes Balears.

Puigpunyent 17 de juny de 1997

EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 21 DE JULIOL DE 1997

A la vila de Puigpunyent a dia 21 de juliol de 1997
, a les vint-i-una hores i trenta minuts, sota

la Presidència del Sr. Batie Antoni Arbona Pujadas, es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa

Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas,
Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Fané Moreno, Sebastià Bauzà Martorell,
Gabriel Ferrà Martorell , Gabriel Genovart Rosselló i Antònia León Morey. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.- ACTA ANTERIOR.- assabentats de l'acta de la sessió ordinària anterior és aprovada per
unanimitat.

2.- RESOLUCIONS.- Queden assabentats de les resolucions adoptades per la Batlia durant el

passat mes de juny.

2.- DESPESES.- Són examinades i aprovades les següents factures:

A Indústries Argui , per clor. .

A COINSA per materials .

A F erreria Ginard per treballs .

A Naibor per senyals de trànsit .

A Aljub per retirar contenidors .

A Buzones Mallorca per una font .

A Marcos Sabater per formalització nòmines i assegurances .

A Forteza Tobajas per materials .

A JUANPO per treballs a zona recollida selectiva .

A Auxiliar d'Aigües i Alcantarillat .

A Pep Ramon per medicaments .

A Elèctrica Jordi per modificar installació cementiri .

A Elèctrica Jordi per reparacions a l'enllumenat públic .

A Fom Vidal per dues coques per Donants de Sang .

A Selex copiadores per fotocopies .

A Pintures Bemi compra pintura .

A Immaculada Riera per tallers d'estiu .

A farmàcia Ginard - Joy per dues anàlisis d'aigua -

.

A Aljub per retirar contenidors .

1
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8.105 ptes
30.836 ptes
155.392 ptes
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145.000 ptes
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1.933 ptes

155.440 ptes
113.773 ptes

2.000 ptes
22.856 ptes
25.355 ptes
10.000 ptes
6.264 ptes
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A Distribuidora Rotger per material d'oficina .

A Miquel Sureda per encàrrecs mes de juny .

A Jerònima Crespi per rajoles .

A TCA per revisar extintor Policia Local .

A Industrial i Agrícola per material .

A Mad-Lin uniformes per uns calçons i una camisa , .

A MRW missatgers mes de maig .

A PRYCA per refrescos .

A CEPSA per carburant .

A Mifu subscripció Diad Balears .

A BOCAIB subscripció anual. .

A ASISA iguales Maig Juny .

A Telefònica per Telèfon i Telefax .

063552 I

8.86 ptes
145.000 ptes

48.720 ptes
1.908 ptes

42.005 ptes
4.669 ptes
4.524 ptes

4.146 ptes
16.290 ptes
3.075 ptes

19.025 ptes
56.075 ptes
34.326 ptes

El portaveu del PP presenta una nota escrita que diu: "No aprobamos las facturas por no

reflejar el camet de Identidad o el NIF ni el epígrafe donde tienen que ser cargadas."
"Queremos información de la factura pagada a Da Jerónima Crespí por 28 baldosas".

El ST. BatIe informa que es tracta de 28 rajoles a les quals s'han gravat topònims i que
seran coHocades a distints llocs del municipi.

4.- SOL·LICITUDS.- Atesa la sol-licitud presentada per l'Empresa Construciones i Obras Pont
Pont S.L., en demanda de la bonificació de l'IAE prevista a la llei 22/1993, de 29 de desembre;

vist l'informe de l'Agencia Tributària de Balears i l'informe de Secretada, la Corporació acorda

per unanimitat desestimar la bonificació sol-licitada per no constar empleats afectats a l'activitat
a la data de l'alta.

5.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 1996.-

Acte seguit el sr. President manifestà que uns dels objectes de la present sessió era

examinar i aprovar el compte general del pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
de 1996, el qual ha estat exposat al públic i examinat per la comissió especial de comptes, que
ha admès els informes que consten a l'expedient, dels quals resulta que el compte està

degudament lliurat ijustificat i, no havent-se oposat cap objecció fou aprovada per unanimitat.
-

6.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE 1997.-

L'Ajuntament ha contret compromisos ineludibles i inajomables per als quals la
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consignació figurada en el pressupost de 1997 és insuficient, i per tant, es fa necessari l'ampliació
dels crèdits pressupostaris en càrrec al romanent de tresoreria de 1996.

Les partides objecte d'augments són les següents:

Partida 210.00-4

Partida 212.00-4
Partida 212.01-4

Partida 213. O 1-4

Partida 221.00-4

artida 222. O 1-1

"<! artida 224.00-1

Partida 226.08-1

Partida 227.06-1

Partida 463.00-9

Partida 600.00-4

Vies Públiques
Edificis i altres construccions

Poliesportiu
Xarxa d'aigües
Energia elèctrica

segells de correu

assegurances
altres despeses
Estudis i treballs tècnics
Mancomunitat de Tramuntana

Compra parcella cementiri

2.000.000 ptes
500.000 ptes
100.000 ptes

l.800.000 ptes
l.300.000 ptes

100.000 ptes
50.000 ptes

300.000 ptes
310.000 ptes

l.35l.347 ptes
4.000.000 ptes

TOTAL 1l.81l.447 PTES

Els motius dels augments vénen reflectits a la memòria de la Batlia que encapçala aquest
expedient.

Atès l'informe de Secretaria-Intervenció i el dictamen de la Comissió d'Hisenda i trobant-la

de conformitat amb els serveis a càrrec de la Corporació, acorden amb el vot en contra del PP,
aprovar inicialment l'esmentada proposta de suplements de crèdit, en càrrec al romanent de

tresoreria disponible.

Que l'expedient de modificació de crèdits s'exposi al públic durant 15 dies a efectes de

reclamació, el qual es considerarà definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, de

conformitat amb el que disposen els alt. 150-1 i 158-2 de la Llei 30/1988 de 28 de desembre.

El portaveu del PP presenta la següent nota escrita:
" No nos parece normal; que en las conducciones de agua del Camí de Son Puig, se hiciera

una chapuza (palabras del Sr. Alcalde en la Comisión de Hacienda) cobrando las tasas
-

correspondientes a los beneficiarios, i ahora, hay que gastarse mas de l.200.000 ptas a cargo de

todos los contribuyentes, esto, segun nuestro criterio es una falta de responsabilidad i de ética."

"En sessión ordinaria de fecha 18-11-96 se autorizó por mayoría al Sr. Alcalde, para la

fuma de la escritura correspondiente a la compra de un solar para la ampliación del cementerio.

Si se ha fumado o dado conformidad (segun se desprende del suplemento de crèditos de 1997)
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no ha sido en las condiciones estipuladas i aprobadas, por 10 tanto el Sr., Alcalde no ha respetado
el mandato de éste consistorio i en este caso pochi.a haber cometido prevaricación."

El Sr. Batie contesta que quant al primer punt i per aclarir l'expressió de "chapuza" , vol
fer un poc d'història de com es desenvoluparen els fets:

Poc temps després d'entrar en funcionament els serveis de sanejament, es va detectar la
contaminació d'algunes aigües, príncipalment la del pou den Benet Morey, que servia per abeurar
els animals de la finca. Es va ani.bar a un acord entre el consistori d'aquell temps i el Sr. Morey
d'insta1.1ar una tuberia d'aigua potable fins a la seva parce1.1a per mitigar els perjudicis que li
ocasionava la contaminació del pou, i que aquest subministre d'aigüa fou gratuit mentre duràs

r-:��
uesta situació.

Més tart, altres propietaris d'aquella zona so1.licitaren i obtingueren permis de

l'Ajuntament per connectar aquesta tuberia, la qual en el dia d'avui resulta insuficient per atendre
les necessitats, a mes d'estar co1.1ocada molt superficialment i exposada a rompudes i que en

definitiva no mereix una garantia de potabilitat com ha d' esser el subministre d'aigua.

Sens dubte, que l'Ajuntament adoptà la solució mes econòmica per resoldre el problema.
No obstant això no deixa que en els moments actuals es pugui considerar una "chapuza" ,

i que
a més s'ha pres aquesta desició aprofitant el moment d'asfaltar el Camí de Son Puig i posar les
conduccions tal com pertoca.

� Respecte al segon punt el sr. BatIe contesta que no s'ha signat cap escriptura de compra
de terrenys per a l'ampliació del cementeri; que el suplement de crèdit es una previsió
pressupostaria, sense la qual no seria possible fer la despesa, i que abans de signar l'escriptura
sens dubte es farà necessari un nou acord plenari de modificació de les condicions acordades en

sessió del 18-11-96.

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Flaquer presenta una nota escrita que diu: " ¿Como puede
haber sido tan insensible nuestro Ayuntamiento ante la barbarie etarra? Cuando casi la totalidad

de los Ayuntamientos de España sin distinción de color político han colgado un lazo negro o han
emitido algun comunicado o manifiesto en contra del oni.ble crimen o asesinato de Miguel Angel
Blanco Gani.do por parte de ésta banda de alimañas asesinas."

El Sr. Batle contesta que és probable que quasi la totalitat d'Ajuntaments grans d'Espanya
s'hagin manifestat d'alguna manera contra l'assassinat de Miguel A. Blanco, però creu que molts

d'Ajuntaments petits, sobretot a la part forana, no ho feren.

La regidora Antonia Leon diu que en el caner de Na Beltrana hi ha, fa temps, una sèquia

4

Paper transcripció acords i resolucions



063555 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

bastant profunda que fa que els vehicles s'hagin de desviar.

El Sr. Bade contesta que els particulars que obrin sèquies a les vies públiques tenen

l'obligació de deixar el paviment en les condicions abans existents.

La Sra. Leon pregunta què s'ha fet respecte al repetidor de TV .

El Sr. Batle contesta que actualment s'està en contacte en Retevisión, al qual enviarà un

pressupost per a la insta1.lació d'un nou centre reemissor.

La Sra. Leon continua dient que aprop de la seva casa hi fa falta un contenidor de fems

El Regidor Sr. Ferrà diu que a través de la Mancomunitat de Tramuntana es fa un estudi

per a la insta1.lació de nous contenidors.

El Regidor Sr Ramon pregunta al Bade quines noves es tenen respecte a la pedrera de
Son Cotoner d'Avall.

El Sr. Bade contesta que s'ha rebut un pressupost d'una empresa especialitzada en la
realització d'estudis tècnis, per un valor de 2.695.000 ptes, més IVA per a una primera fase, i en

resten una segona i una tercera fase, per tant el cost d'aquests estudis resultaria molt elevat.
Davant això es demanarà un pressupost a la Universitat i a la vista d'ell es resoldrà.

El Sr. Bade continua dient que hi ha un signe de caràcter positiu i és que la propietària de
la finca està en contra de la instal.lació de la pedrera.

En aquest moment no pot aportar mes dades excepte les publicades a la premsa, que són

per tots conegudes.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió
essent les vint-i-dues hores i trenta minuts, de la qual s'exten la present acta ijo com a Secretari
certifie.

ELBATLE

DILIGÈNCIA.- L'acta corresponent a la sessió de dia 21 dejuliol de 1997, que consta de 5 folis,
queda extesa en els folis n° 063551-1 al n? 063555-1 del paper numerat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Puigpunyent 22 de juliol de 1997
EL CRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 30 DE JULIOL DE 1997

A la vila de PUigpunyent a dia 30 de juliol de 1997
,

a les vint-i-una hores i trenta minuts, sota

la Presidència del Sr. Batie Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa

Consistorial, en sessió pública extraordinària, amb l'assistència dels Regidors Gabriel Flaquer
Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà
Martorell i Antònia León Morey. Excusa la seva assistència el regidor Miquel Ramon Matas. Hi

concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

Obert l'acte pel Sr. President, el portaveu del PP , presentà una nota escrita que diu: "

Queremos que conste en acta que la convocatoria de éste Pleno Extraordinario no ha sido
convocado en tiempo i forma, según la Ley de administraciones Locales, en su capítulo V artículo
48 apartado 2, dice que debe hacerse al menos con dos dias de antelación por 10 tanto creemos

que esta convocatoria no se ajusta a la ley".

El Sr. Batie contesta que l'article 46 , apartat 2b de la Llei de bases del règim local disposa
que les sessions plenàries han de convocar-se al menys , en dos dies d'antelació, llevat les
extraordinàries amb caràcter d'urgència, que hauran d'esser ratificades pel Ple.

La urgència queda demostrada en el decret de convocatòria que consta a l'expedient, i

plenament justificada perquè no s'ha rebut fins a les 13, 26 hores del dia 29 de juliol -

circumstància que queda reflectida en fax- el pressupost de RETEVISION per a la instal-lació
d'un reemissor a Puigpunyent i dia 31 d'aquest mes és la data màxima de presentació de
sol-licituds al CIM. Per tant, aquests dos fets, la manca de pressupost per una part, i la data de

presentació de sol-licimds per altra, ens obliga a fixar dia 30 la reunió plenària per poder complir
els terminis establerts.

A continuació es passa al debat de l'únic punt figurat a l'ordre del dia següent:

SOL'LICITUD PLA OBRES I SERVEIS 1998 .- Des de l'any 1995 , l'Ajuntament ha
intentat resoldre el problema de les deficiències en la recepció dels diferents canals de Televisió,
posant-se en contacte amb l'ens públic RETEVISION per sol-licitar la instal-lació d'un nou

-

repetidor.

Segons ens ha informat RETEVISION, no és possible que es faci cârrec de la installació
a nuclis de població inferiors a l.000 habitants, com és el de Puigpunyent o el de Galilea, i per
tant, el cost econòmic de l'equipament i construcció de les infrastructures hauria d'esser a cârrec
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de l'ajuntament.

Sol.lcitat a dit organisme lID pressupost orientatiu, puja 18.083.240,- ptes inclòs benefici
industrial, despeses generals i IVA, quantitat que l'Ajuntament no pot afrontar per si sol, per la

qual cosa, es considera oportú demanar la inclusió d'aquesta instal-lació en el Pla d'obres i Serveis
de 1998, essent aquest l'únic projecte per al qual es demana subvenció en càrrec al citat Pla.

En el cas que aquesta millora tingués cabuda en el Pla referit , RETEVISION, redactaria
els projectes corresponents i s'aportarien, a mes, els documents necessaris per la seva inclusió
definitiva en el Pla d'Obres i Serveis de 1998

Assabentats d'aquesta qüestió, la corporació acorda per unanimitat adoptar els següents
acords:

1 1".- Ratificar el caràcter d'urgència d'aquesta sessió, decretat per la Batlia.

2 n.- Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Mallorca per
a l'obra anomenada "INSTAL·LACIÓ D'UN EQUIP REEMISSOR DE TV." amb lID pressupost
d'execució per contracte de 18.083;240 pessetes i demanar la seva inclusió en el Pla d'Obres i
Serveis per a 1998. La subvenció a fons perdut que se sol·licita puja a lID impoli de 14.466.592

ptes ( 80 %) i l'aportació municipal mínima i màxima és de 3.616.648 ptes (20%).

3 r.- Aprovar el pressupost de l'obra de referència redactat per RETEVISION.

4 r.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres
i Serveis de 1998.

En aquest estat i havent finalitzat l'objecte de la reunió, el Sr. President aixecà la sessió
essent les vint-i-dues hores, de la qual s'extén la present acta ijo com a Secretari certifie,

ELBATLE

DILIGÈNCIA. - L' acta corresponent a la sessió de dia 30 de juliol de 1997, que consta de 2 folis,
queda extesa en els folis n° 063556-1 al n° 063557-1 del paper numerat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Puigpunyent 31 de juliol de 1997

SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 15 DE SETEMBRE DE 1997

A la vila de Puigpunyent a dia 15 de setembre de 1997, a les vint-i-una hores i trenta minuts,
sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa

Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas,
Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Gabriel Ferrà Martorell, Gabriel Genovart Rosselló
iAntònia León Morey. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas
Font.

1.- ACTES ANTERIORS.- Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes de juliol
i de l'extraordinària celebrada dia 30 del mateix mes, són aprovades per unanimitat.

2.- .RESOLUCIONS.- Queden assabentats de les resolucions adoptades per la Batlia
durant els passats mesos de juliol i agost.

3.-DESPESES.- Són aprovades i examinades les següents factures:

- Apotecaria Joy Ginard, per dues anàlisis aigua 6.260 ptes.
- Beep per material oficina 2.784 "

- Tersa, per transport de llibres 890 "

- Distribuidora Rotger, per una pissana 11.520 "

-

- Aujub per retirar contenidors 97.324 "

- Coinsa, per materials 30.252 "

- Industries Argui per clor 49.827 "

- Asisa per pòlissa assegurances juliol i agost 56.075 "

- Mifu per subcripció diali de Balears juliol i agost 6.150 "

- MRW servei missatgers 24.758 "

- Revista Galatzó, subscripció 2n. semestre 1.075 "

- Papereria Company per material oficina 1.665 "

- "Auxiliar Aguas y Alcantarillado" reparacions xarxa aigües 7.330 "

- Selex copiadores per fotocòpies 9.648 "

- Elèctrica Jordi per reparacions elèctriques 258.828 "

- "Sistemas Técnicos y Consultas" per tinta pel fax 11.020 "

- Guillem Ramon per rotulació d'un cartell de Conques 8.000 "

- Pep Ramon per repartiment circulars millora façanes 5.000 "

- Mundiagua per reparació motor pou aigua 717.633 "

- Comissió de Festes de Galilea, aportació 1997 480.000 "
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- Telefònica, serveis telèfon i telefax
- Materials Establiments per gèneres
- Immaculada Riera per tallers d'estiu
- Guillem Bauzà Alomar per materials
- Pep Ramon per medicaments
- Pau Rodriguez per neteja caners de Galilea
- Cepsa per carburants
- Miquel Sureda, encàrrecs mes de juliol
- Miquel Sureda, encàrrecs mes d'agost
- Marc Sabater per formalització nòmines juliol agost
- GESA energia elèctrica pous Son Bru i la Vila
- GESA enllumenat públic
- GESA enllumenat edificis municipals
- Pintures Berni per material
- Autocars Carbonell, transports a Galilea 2n.trim.
- Construcciones Juanpo SL treballs extres edifici Galilea
- A l'estanc per segells de correus

- Hilari Papereria per material oficina
- Pryca per material oficina
- Tallers neumatics Llanos Sena
- Sebastià Bibiloni per lloguer d'una escala
- Construcciones Juanpo per pintar escola de Puigpunyent

063559 I

41.108 "

33.155 "

225.000 "

10.721 "

2.501 "

210.540 "

19.200 ptes.
145.000 "

72.500 "

46.400 "

120.382 "

191.966 "

58.506 "

11.560 "

48.452 "

249.047 "

17.550 "

4.219 "

3.135 "

3.120 "

8.000 "

581.513 "

4.- PLA DIRECTOR SECTORIAL DE PEDRERES.- El Grup Independent formula
la següent proposta:

En el BOCAIB DEL 26 de juliol de 1997 s'ha publicat el text íntegre del Pla Director

Sectorial de Pedreres de les Illes Balears en el qual es declara a l'article Se que l'única nova

pedrera que s'autoritzarà a un ANEI és la de Son Cotoner d'Avall, al terme municipal de

Puigpunyent. A la memòria que acompanya la normativa es justifica tal nova esplotació dient que
es tracta d'obtenir unes dolomies, que es troben a molts pocs indrets de Mallorca i l'explotació
de les situades a altres termes municipals suposaria un major impacte mediambiental.

Desconeixem, perquè ningú no ho ha explicat, quins mètodes s'han utilitzat per arribar a

la conclusió que l'única nova pedrera en una zona d'especial interès ha d'ésser la de Son Cotoner;
-

però si que sabem que no sol ésser comú a Mallorca que un determinat tipus de pedra es trobi
exclusivament en un lloc concret i que just després d'un estudi de prospecció per delimitar quines
són les característiques dels material que apareixen a Son Cotoner i comprovar a quins altres llocs

de Mallorca es troben materials de característiques similars, es conègui la zona on l'impacte
mediambiental és menor. Arribar a la conclusió que el millor lloc és Son Cotoner d'Avall, sense
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passar pels estudis previs esmentats és, com diu l'Associació de Geòlegs de les Illes Balears, un

greu error de planificació.

D'altra banda, és possible que els àrids emprats a Mallorca per l'aglomerat asfàltic siguin
massa tous i no tinguin el coeficient de fregament adequat, però la incidència real i efectiva, de
causa a efecte amb la siniestralitat de les carreteres mallorquines està per demostrar. De fet en

una recent compareixença a una Comissió parlamentària dels tècnics de la Prefectura de

Carreteres, imputaren a l'alta cilindrada i a la velocitat inadequada la causa de quasi tots els
accidents mortals de les Illes. Siniestralitat que ben segur no disminuirá per tenir les carreteres

una capa d'asfalt feta amb àrids de Son Cotoner d'Avall, ja que el material en què estan fetes les
arreteres no és determinat a l'hora d'ocasionar accidents mortals. A Mallorca hi ha un parc

automobilístic sobredimensionat per a la xarxa de carreteres de què disposem que fa que algunes
d'elles suportin més de 100.000 vehicles diaris i per aquí pot ser comencem a veure quina és la

causa que fa que hi hagi tant d'accidents. Tampoc ningú ha explicat quina és la sinistralitat a altres
indrets de l'Estat espanyol en que s'utilitzin materials iguals als de Son Cotoner d'Avall. D'aquest
conjunt de coses sembla suficientment clar que decantar-se per la pedrera de Son Cotoner com

a única opció, es una decisió precipitada. No pretenem de cap manera que s'obri una nova pedrera
a cap altre municipi, creiem que abans d'això s'haurien de cercar alternatives d'altres materials que
es poguessin obtenir sense cap agressió medi ambiental.

Els habitants d'aquest municipi estan molt sensibilitzats enfront d'aquest problema, pot ser

perquè la Garriguera Rasa sigui de pas obligat per arribar a casa, i així ho demostraren a la marxa

d'ahir reivindicant que no es faci la pedrera de Son Cotoner d'Avall, creim que mentre hi hagi
àrids per explotar a les pedreres obertes actualment, no se n'ha d'autoritzar cap més.

� Per tot això formulem la següent proposta d'acord:

Rebutjar el Pla Director Sectorial de Pedreres en quant preveu la possibilitat d'una nova

explotació a Son Cotoner d'Avall, al terme de Puigpunyent. Sol.licitar del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la retirada de l'article 5 del Pla Director Sectorial de
Pedreres de les IDes Balears, Demanar a tots els Ajuntaments de Mallorca i al Consell Insular de
Mallorca que s'adhereixin a aquesta proposta, i que remetin els acords que adoptin tant al Govern
Balear com a l'Ajuntament de Puigpunyent. Sol.licitar dels grups parlamentaris del Parlament de
les Illes que tramitin una proposició no de llei perquè es suprimeixi l'article 5è del Pla Director
Sectorial de Pedreres de les Illes Balears.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

5.- LIQUIDACIÓ FESTES D'AGOST.- El Grup Independent formula la proposta
d'acord relativa a la liquidació de les festes del passat mes d'agost, per un total d'ingressos de
2.049.429 ptes. i un total de despeses de 2.988.328 ptes.
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La Regidora de Cultura, Sra. Pont, diu que probablement l'entitat bancària Sa Nostra farà
una aportació de 100.000 ptes, per la qual cosa el dèficit seda de 838.899 ptes.

La partida d'abonaments que figura a l'estat d'ingressos correspon a productes amb data
de caducitat comprats per ésser despatxats al bar i que no ho foren, per la qual cosa s'han venut
a preu de cost.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar la liquidació, el detall de la qual figura en

els fulls que s'adjunten a la proposta d'acord.

6.- DESTINACIÓ PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA D'AJUD AL TERCER MÓN.
L'Ajuntament està associat al Fons Mallorquí de Solidaritat i cada any ha canalitzat a través

d'aquest organisme els doblers destinats al tercer món. Enguany, emperò, una circumstància
excepcional fa reconsiderar la postura, ja que un Puigpunyentí, en Joan Ignaci Barceló Piña, es

al Paraguai -Departament de Kanindejú- des de fa uns mesos i hi ha de romandre per espai d'un

any, de tal forma rONG a la qual pertany "Fe y Alegria" ha so1.licitat la col.laboració econòmica
del seu Ajuntament per a subvencionar un projecte de compra i manteniment durant un any d'una
moto, amb un pressupost de 3.800 dolars USA, enviant la infonnació complemeutària que
s'adjunta a la proposta per conèixer millor les activitats del gmp i les necessitats de la zona.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent proposta d'acord:

Aprovar la destinació de 3800 dolars USA a rONG "Fe y Alegria" per a la finalitat
indicada. La Corporació acorda per unanimitat aprovar la destinació del 3.800 dolars abans

� indicats i suplementar la partida correspouent per ésser insuficient la consignació pressupostâria

,
<, que figura en el pressupost de despeses de 1997.

7.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'mAS.- Vist el projecte d'ajuda a

domicili per a l'any de 1998, amb un pressupost previst de 4.786.641 ptes., la Corporació acorda

per unanimitat so1.licitar la renovació del conveni de col.laboració amb l'Institut Balear d'Afers
Socials (IBAS) per a l'indicat exercici, i so1.licitar una aportació econòmica de dos milions de

pessetes i facultar el Sr. Batie per a signar el corresponent conveni.

8.- DECLARACIÓ DE LA SERRA DE TRAMUNTANA COM A PARC
NATURAL.- El Grup Independent formula la següent proposta d'acord:

La SeITa de Tramuntana (dilatada comarca que s'estén al llarg dellitoral nord-occidental
de Mallorca en una llargària de prop de 90 quilòmetres, una amplària màxima de quinze o vint
sobre el territori de 20 municipis) constitueix l'espai natural més gran i valuós de les Balears. A
les seves 80.000 hectàries s'hi concentren tot tipus de formacions geològiques, comunitats
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vegetals, espècies animals i paisatges excepcionals que fan que es pugui considerar una zona

naturalística privilegiada (és notable, per exemple, per la presència de cinc comunitats vegetals
úniques en el món)

Igualment la SeITa és també un autèntic tresor cultural on s'hi troben elements i conjunts
de gran valor arquitectònic, etnològic i històric: exemples extraordinaris de cases de possessió,
de torres de defensa, de molins d'aigua, de monestirs, de fortificacions, camins empedrats, fonts,
aljubs marjades, aqüeductes, sitges, forns de calç, fonts...

Malauradament, però, no tot és bellesa i harmonia a la Sena. Des de fa tres dècades tot

un seguit d'activitats i construccions s'hi han instaLlat, i han provocat uns impactes importants i
de vegades irreversibles sobre el territori. A més d'alguns projectes d'urbanització i parcel.1ació,
sorgeixen grans i impactants iniciatives en obres públiques (carreteres, túnels) sense oblidar les

pedreres, els ports esportius, les embotelladores d'aigua i els femers, entre d'altres.

Des que l'any 1978 es va elaborar el primer inventari d'espais naturals, tots els estudis i
treballs elaborats sobre àrees a protegir coincideixen a assenyalar la Sena de Tramuntana com

l'espai més important de les Balears i destaquen la necessitat que disposi d'una protecció global.

La campanya que el GOB i ADENA-WWF han encetat pretén aconseguir la preservació
de la SeITa reclamant distints graus de protecció: reserves naturals en àrees específiques, reserves

marines a la part del litoral, el desenvolupament de la figura de Bé d'Interès Cultural, la
declaración conjunta de Parc Natural i l'impuls de plans de desenvolupament d'acord amb la llei
d'Ordenació del Territori de les Balears. Aquests aspectes generals es concreten, bàsicament, en

els punts següents: promoció dels productes propis, regulació estricta de la construcció dins sòl

rústic, prohibició de les grans obres públiques, recuperació de camins, control de les activitats

d'oci, pla efectiu contra incendis forestals, etc.

Per tot el que hem esmentat, i d'acord amb el que manifestàrem a la sessió plenària del

passat mes de gener sumant-nos a la moció presentada pel Grup Popular que sol.licitava la

protecció de la SeITa de Tramuntana amb esment i cura per a la conservació i recuperació del

patrimoni, recerca de fórmules de desenvolupament compatibles amb l'entorn i l'ús racional dels
recursos naturals i afegint, en contra del que opinava el PP, la possibilitat que el Pla Territorial
Parcial declaràs la zona parc natural, l'Agrupació Independent formula la següent proposta: donar

suport, com altres institucions i entitats, a la iniciativa del GOB de reclamar la creació del Parc

Natural de la Sena de Tramuntana, d'acord amb la llei 4/1989 de Conservació de la Naturales.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

9.- DESIGNACIÓ FESTES LOCALS PER A 1998.- Seguint les normes d'anys
anteriors, la Corporació acorda per unanimitat fixar les festes locals per a 1998 en les següents
dates:
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PUIGPUNYENT:

- Dia 13 d'abril, segona festa de Pasqua de Ressurrecció

- Dia 31
.

de desembre, festa de l'Estandard.

GALILEA

- Dia 13 d'abril, segona festa de Pasqua de Ressurrecció

- Dia 8 de setembre, Nativitat de la Nostra Senyora.

10.- RECUPERACIÓ DE TOPÒNIMS.-EI Grup Independent formula la següent
proposta d'acord:

Un grup de veïnats del poble durant el proppassat curs iniciaren una tasca de
reconeixement de llocs d'interès etnològic i de restes prehistòriques, fruit de la qual es varen

detectar molts d'indrets amb un topònim propi que es pot anar perdent amb el pas del temps. Per
tal d'evitar que caiguin en desús o que no es conegui la seva ubicació exacta es proposa la
col.locació d'unes rajoles amb el nom del topònim al lloc concret que s'indica:

Topònim Ubicació Propietari

�STorrentó
Carretera de Palma Joan Mulet, Petra Morell

a Canal . Camí de Sa vinya públic
a Central Camí de Sa Central Jordi Martorell Coll

Es Pont de la Vila Ctra. Galilea públic
Sa Siquiola Ctra. Galilea públic
Es Pont Negre Pla des Delma públic
Sa Raconera CI Major Bartomeu Matheu Blanquet
Sa Vela camí de Sa Vela públic
Es Senal caner des Senal Juana Meseguer man
Sa Costa d'en Picassa CI Major Hereus de Gabriel Vidal Bonet
Sa Tanassa Sa Tanassa públic

•

Es Planet Es Planet Magdalena Bauzà Marqués
Es Fondet Ctra. Nova d'Esteliencs Catalina Suau Mallo
Ses Baneres Ctra. Nova d'Esteliencs Catalina Llinas Vanrell
Es Rellotge de sol CI Sol Onofre Martorell Pons
Son Bru d'Abaix Caner de S'Estany Malia Arbós Martorell
Sa Clastre de Son Bru Caner de S'Estany Maria Arbós Martorell
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Sa Tanca
Es Garrover de Ses Sabates CI Es Garrover de Ses Sabates públic

CI S'Estany Margarita Martorell Ribot
CI S'Estany Hereus Antoni Arbós
CI S'Estany Margarita Caldentey Ferrà
Sa Travessia públic
Comellar Romagués Ian Charles Knight

EsFom

S'Estany
S'Era

\.� Es Camp Franc

� S�Talaia

� Per la qual cosa proposa aprovar la col.locació de les rajoles esmentades als llocs concrets

assenyalats, prèvia notificació als propietaris dels terrenys on s'han de col.locar perquè en

prenguin coneixement.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

11.- MEMÒRIA ESCOLA ADULTS CURS 96/97 I PROPOSTA PEL CURS 97/98.
A la 1131-g del curs 96/97 l'Escola d'Adults de Puigpunyent ha duit a terme els següents cursos:

CURS MATRICULATS INICIALS HORES

Anglès nivell I 10 7 52

Anglès nivell II 1 O O
Català no catalanoparlants 3 O O

Català per a catalanoparlants 5 3 42
Informàtica 7 6 41'5
Pintura 17 17 52

�intura
16 anys 4 4 25

Ali Floral 23 22 8
Rrestauració de mobles 26 12 36
Ceràmica 18 13 18

Degustació de vins 5 O O

Degustació de cafè 6 6 4

Horticultura B 4 O O
Taller de titelles 7 O O
Teatre 2 O O
Cuina 3 O O

El total de matriculats ha estat de 13 5 _ S'ha de destacar que aquest curs hi ha hagut un

increment de 61 alumnes respecte a l'any passat. El curs de restauració de mobles ha estat el de
més èxit de matrícula.

La valoració global d'aquest cursos és positiva encara que la matrícula d'alguns és molt

baixa, i altres com Angles II, Català per a no catalanoparlants i Horticultura biològica no han

pogut començar per manca d'alumnes suficients.
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El cursos més acadèmics com poden ser els d'Anglès i Català segueixen amb pocs inscrits,
encara que, el d'anglès enguany ha augmentat lleugerament. Això es pot deme que des del principi

- de l'educació d'adults a Puigpunyent es vénen realitzant. De graduat escolar aquest curs hi ha

hagut dos alumnes un dels quals ha obtingut el títol i l'altre segurament el tendrà aquest mes de

s:::----setembre_ Ara bé no hi ha hagut classes de Graduat Escolar però s'ha fet l'ensenyament a distància
vinculat al Centre d'Educació d'Adults "La Balanguera" de Palma, les tutories i els exàmens

presencials s'han fet amb el Coordinador de l'Escola d'Adults.

Els cursos més innovadors de caràcter més cultural i d'oci són els que han tengut més èxit

quant a matrícula i assistència. Això fa pensar que l'oferta ha de seguir encaminada en aquest
sentit. Molts d'alumnes ja han demanat que es tomin a fer alguns d'aquests cursos, com és el de
Restauració de Mobles, ija tenim ofertes per oferir-ne d'altres nous com Iniciació a la Tapisseria.

A informàtica enguany hi ha hagut molt maneo alumnat que el cms passat, però així i tot

s'ha realitzat i s'ha assolit un nivell molt acceptable, els assistents han quedat prou contents. En

principi havíem contactat amb una empresa especialitzada per llogar quatre ordinadors adequats
als programes actuals però en veure que hi havia poca gent apuntada vàrem tornar enrere i ho

poguérem dur a terme amb el nou de la biblioteca, el vell i altres dos del Ministeri d'Educació
i Cultura. El curs que ve es pot tornar projectar i veure si es matricula gent o no.

El curs de Pintura també gaudeix d'un considerable èxit ja que de cada any hi ha més

matrícula, enguany eren 17, com l'any passat però perquè se n'ha fet un per a joves de 16 a 18

anys a causa de la demanda que hi havia, encara que només han estat 4 alumnes.

Festa i sopar de Sant Joan com a cloenda del curs.

'-���
Aquesta activitat ha estat organitzada en col.laboració amb el Patronat Municipal de��tura i les despeses han corregut pel seu compte. Per la qual cosa els ingressos obtinguts en el

sopar i el bar de la festa s'han tomat al Patronat.
El resum econòmic és el següent:

Despeses
Ingressos

403.238 ptes.
250.025 "

Diferència -153.213 ptes.

S'ha de mencionar que de cada any aquesta festa està més consolidades, al sopar hi
assistiren 75 persones, però després a la festa amb música i focs l'assistència va ser molt
nombrosa. Al G:imàs G:im Squash i a la cotxera de na Joana de Ca'n Figa hi va haver les

exposicions dels treballs realitzats pels alumnes durant els cursos de Restauració de Mobles, Art

Floral, Ceràmica i Pintura, va ser el primer curs que no sols hi va haver pintura.
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Resum econòmic de les activitats lectives:

Ingressos de matrícula 127.000

Despeses de professorat 766.650

Diferència - 672.650 ptes.

En resum els comptes de l'escola d'adults queden:
Total ingressos 377.025
Total despeses 1.202.888

Diferència......................................... - 825.863 ptes.

Tenint en compte que el pressupost per aquest curs 1996/97 era de 1.250.000 ptes. s'han
deixat de gastar 424.137 ptes. perquè els curs de Graduat Escolar només ha funcionat a nivell de

tutories,i els de català per a no catalanoparlants, anglès II, taller de titelles, teatre i horticultura

biològica que estaven programats no s'han arribat a fer per manca de matrícula. També cal
esmentar que estava previst una important despesa per a lloguer d'ordinadors que no s'ha fet. Però
crec que és important mantenir el mateix pressupost per als curs que ve ja que l'oferta d'un any
a altre augmenta i el nivell de participació també, sobretot des que es va enfocar més al caire
cultural i d'oci. Ara bé crec que cal mantenir l'oferta dels cursos més acadèmics encara que la

participació d'alumnes sigui menys nombrosa.

Vista aquesta memòria, per al curs 1997/98 es proposa una oferta similar a la del curs

passat augmentant el nombre de cursos destinats més a l'oci i al temps lliure així com a l'ampliació
cultural.

Cursos de durada anual: Graduat escolar, Anglès nivell I i II, Català per a no

catalanoparlants, Català per a catalanoparlants, Pintura.

Cursos de durada curta o trimestral: Infonnàtica, Cuina, Taller de Flors Seques,
Degustació de Vins, Horticultura Biològica, Restauració i Decoració de Mobles, Ceràmica,
Teatre, Taller de Titelles, Taller de Tapisseria, etc.

El pressupost podria quedar així:

Professorat.
Activitats
Material

1.100.000 ptes.
100.000 "

50.000 "

Total.. 1.250.000 ptes.

La Corporació queda assabentada de l'anterior memòria i aprova per unanimitat la
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proposta pel curs 97/98.

12.- MEMÒRIA DE L'ESCOLA DE MÚSICA 96/97 I PROGRAMACIÓ CURS
97/98.- Es dóna compte de la Memòria de l'escola de música durant el curs 96/97 i que diu:

Iñiciació 11

Llenguatge musical 1 11

Llenguatge musical 2 6
Piano 13
Guitarra 2
Flauta de bec 2

La coral constituïda per quinze cantaires a partir del segon trimestre va deixar la seva

activitat.

RESUM ECONÒMIC

INGRESSOS

Matrícula
Ir. trimestre
2n trimestre
3r bimestre

60.000

54.500
52.500

5l.000

total . 218.000 ptes.

A hores d'ara falten per cobrar 17.000 ptes. d'alumnes que encara no han fet efectives les

quotes.

DESPESES

Pagament classes
Coordinació
Materials i varis

610.150

150.000

8.500

total............. 768.650 ptes.
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COST REAL DEL CURS

Despeses
Ingressos

768.650 ptes
218.000 "

Diferència: 550.650 ptes.

La previsió inicial per a aquest curs era de 1.350.000 ptes.però no hem arribat a aquesta
quantitat per:

1) Férem un ajust de les hores de piano que era la partida més grossa

2) Les classes de flauta travessera i tècnica vocal, no s'impartiren per manca de demanda.

3) Perquè hi va haver una baixada considerable d'alumnes de guitarra i sols hi dedicàrem
una hora setmanal. de les dues i mitja previstes.

PROGRAMACIÓ CURS 97/98

Hem pensat com a novetat introduir dins la programació de l'escola una sessió de ball de
bot. El motiu que ens impulsa a programar aquesta activitat no és en absolut el de crear cap tipus
d'agrupació folklòrica, primordialment perquè la filosofia o l'esperit del ball de bot és el d'una
dansa lliure i popular que no té altres normes que la de conèixer els passos i aplicar-los segons

me voluntat dels dançaires.

En segon terme perquè a Puigpunyent ja existeix una agrupació, Flors d'es Salt, que
eix la possibilitat de desenvolupament d'aquest altre tipus de concepció del ball a les persones

interessades amb ell.

La nostra pretensió és sols oferir una activitat lúdico/musical entroncada amb la nostra
cultura popular

.

les activitats proposades són:

Llenguatge musical iniciació (4/5 anys):
1 sessió setmanal de 45 minuts

prof: Maya

Llenguatge musical 1
dues sessions setmanals de 45 m.

prof: Maya

Llenguatge musical 2
dues sessions setmanals de 45 ID.
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Paper transcripció acords i resolucions



063569 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

prof: Francisca Riera

Llenguatge musical 3

dues sessions setmanals de 45 ID.

prof Francisca Riera

Piano
alumnes a partir de 8 anys, sessions de 20 a 30 ID. en funció de la seva experiència.
prof: Francisca Riera, Malia Morey

Guitarra
alumnes a partir de 8 anys. sessions de 20 ID. aprox. per alumne.
prof: Jaume Nadal

Flauta de bec
alumnes de 8 anys o més, una sessió setmanal de 30 m.

prof Conxa Gonzàlez

Ball de bot
alumnes a partir de 8 anys i adults. Una setmanal d'I hora i 30 minuts.
prof: a determinar.

Despeses

Per honoraris de classe
Iniciació: 33 sessions de 45 m

Ll. musical 1: 64 sessions de 45 ID.

Ll. musica12: 64 sessions de 45 m.

Ll. musical3: 64 sessions de 45 m.

Piano: 5 h. setmanals
Guitarra: 1'30 h. setmanals
Flauta de bec: 1'30 h. setmanals
Ball de bot: 1'30 h. setmanals

59.925 ptes.
110.400 "

110.400 "

110.400 "

345.000 "

123.300 "

123.300 "

123.300 "

suma 1.106.025 ptes.
..

Per coordinació: Iû mesos a 15.000 ptes.
Material didàctic i varis

150.000 ptes.
50.000 "

total.
. 1.306.025 ptes.
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Ingressos:

Per matrícula
Ir. trimestre
2n. trimestre
3r. trimestre

60.000 ptes.
60.000 "

60.000 "

60.000 "

total.
. 240.000 ptes.

preu aproximat del curs: 1.066.025 ptes.

Aquestes quantitats són estimatives i estan en funció de l'increment de matrícula i que es

duguin a terme totes les activitats programades.

La Corporació queda assabentada de l'anterior memòria i aprova per unanimitat la
programació pel curs 97/98.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar, el Sr. President aixecà la sessió
essent les vint-i-dues hores i trenta minuts, de la qual s'estén la present acta ijo com a Secretari
certifie.

ELBATLE EL SECRETARI

Dll.JGÈNCIA.- L'acta corresponent a la sessió de dia 15 de setembre de 1997, que consta de
13 folis, queda extesa en els folis n° 063558-1 al n" 063570-1 del paper numerat de la Comunitat
Autònoma de les IDes Balears.

Puigpunyent 16 de setembre de 1997
EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 16 DE SETEMBRE DE 1997 AMB MOTIU DE LA VISITA

OFICIAL DEL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES

ILLES BALEARS

A la vila de Puigpunyent a dia 16 de setembre de 1997
, a les nou hores i trenta minuts, es

reuní l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial, en sessió extraordinària, sota la Presidència del
.

President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Molt Honorable Sr. Jaume Matas i
Palou, i amb l'assistència del Sr. Batle Antoni Arbona Pujadas i dels Regidors Gabriel Flaquer
Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Gabriel Ferrà Martorell, Gabriel Genovart
R elló i Antònia León Morey. Està present en aquest acte el Conseller de Sanitat i Consum

rable Sr. Francesc Fiol i actuade Secretari el de la Corporació Vicenç Matas Font.

Excusaren la seva assistència Miquel Ramon Matas i Sebastià Bauzà Martorell.

Obert l'acte el Sr. Batle manifestà:

"La visita institucional del President de la Comunitat Autònoma és per a nosaltres motiu
de satisfacció perquè demostra que tenim un president que vol estar vacunat contra síndromes
d'aillament i vol conèixer la realitat social, política i cultural de cada poble i la millor manera és
fer-ho de primera mà, sense intermediaris que puguin distorsionar-la o si més no disfressar-la.

Aquesta activitat del nostre president és, idò molt ben valorada, com a ciutadans de les illes, digne
de tot elogi. Com a receptors de la visita i amfitrions vostre, en aquesta jornada, voldríem que vos

trobéssiu a gust en aquest petit poble de la Sena de Tramuntana i que això sigui només el principi
d'unes relacions institucionals fluïdes, cordials i profitoses.

Si em permeteu a manera de sinopsi que vos faci cinc cèntims d'exposició de les nostres

ocupacions, com qui abans de veure una pel.lícula llegeix el comentari del diari per situar-se,
vos diré que aquest municipi té una població en tom dels 1.100 habitants, situada a la SeITa de
Tramuntana i a 14 km. de Palma. Potser aquestes dades semblin perogrullades, però crec que són
el marc que centren la realitat socio-política i econòmica del municipi.

La poca distància amb la capital fa que la població activa vagi de forma majoritàriament
abrumadora a Palma a guanyar-se les sopes i aquest fet fa que hàgim de tenir especial cura a

combatre els efectes negatius d'un poble dormitori, sense que tampoc vulgui estendre'm ara en

disquisicions de caire sociològic.
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Que la població sigui escasa té una incidència especialment greu en la qüestió escolar,
aprofundida negativament per la reforma, que fa que a mig termini l'escola pugui veure

amenaçada la pervivència per tenir una baixa matrícula, a més d'altres problemes que tampoc són
el moment ni el lloc d'analitzar.

Que formem part de la Sena de Tramuntana condiciona també la nostra existència, perquè
en el passat la gent vivia de l'agricultura i ramaderia i d'alguna activitat complementària, al servei
més o menys directe d'unes poques possessions, és a dir que la gent eren aquí jornalers això

representa que les construccions en general no tinguin la categoria de les que hi ha a altres indrets
n la indústria propicià una circulació de doblers que es deixa veure en el llegat arquitectònic. Per
ntra fer prut de la Sena vol dir tenir un paisatge privilegiat, que a més a més és l'únic que tenim,

la bellesa natural d'aquestes contrades ha fet que s'hi hagin instaLlat ciutadans de tot el món
cercant tranquil.litat. Aquestes condicions naturals s'han de preservar i per això no ens sap gens
de greu tenir el cent per cent del territori afectat per la Llei d'Espais Naturals, perquè és una

garantia de conserver el poc que tenim, encara que això limiti el creixement, i com a conseqüència
immediata la capacitat econòmica i de generar recursos. La conservació medi ambiental és la
nostra bandera i voldríem que també ho fos del Govern de la Comunitat Autònoma. A ningú se

li escapa que per millorar el turisme i que sigui de qualitat han d'existir racons a Mallorca com

Puigpunyent, el contrari representarà a la curta o a la llarga la mort de la gallina dels ous d'or que
és el turisme. Estic segur que aquesta anàlisi senzilla, tampoc és el moment per a més, el

compartiu i per això mateix voldríem demanar-vos una cosa: no autoritzeu cap nova pedrera al
nostre terme municipal, vos farem arribar un acord que per unanimitat prengué ahir vespre la

Corporació que deixeu sense efecte l'article 5è del Pla Director Sectorial de Pedreres, apeLlam
a la vostre sensibilitat, però tampoc volem posar-vos aquí i ara mateix en un compromís perquè
us definiu.

� Com haureu tingut ocasió de comprovar al llarg del més d'un any que fa que esteu al front
'\) del Govern de les Illes que no tenim per costum venir a plorar, ni molestar l'acció de govern amb

peticions econòmiques constants, tenim el pressupost que tenim i l'administrem com millor

podem. Son conscients que ni sou el Rei Mides, ni Marshall, ni els Mags d'Orient que ens visiteu

per deixar-nos plens de regals, ni tan sols vos ho demanem. Els pressuposts de totes les
institucions són escassos i més que doblers volem que ens deixeu l'esperança de pensar que a Son
Cotoner d'Avall no hi haurà cap pedrera."

El Sr. President de la Comunitat Autònoma després de saludar cordialment els presents,
donà les gràcies per l'hospitabilitat rebuda i exposà el sentit d'aquesta visita, que no és altre que
intentar complir amb la seva obligació com a President, tenint un contacte directe amb el poble,
sense intermediaris, per conèixer els problemes locals.

Agraeix que no se li hagi fet una llista de peticions, i a continuació fa referència a la
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concessió d'ajudes econòmiques als Ajuntaments de la Sena de Tramuntana i concretament al de
.

Puigpunyent, que ha estat subvencionat amb dotze milions de pessetes per millora de les
infrastructures, fent constar la desvinculació d'aquestes ajudes amb les del Pla d'Obres i Serveis.

Diu que lluitarà per preservar el medi ambient, sense oblidar el creixement econòmic,
mitjançant els corresponents Plans (Plans Parcials Territorials, Pla Sectorial de Pedreres, etc.) i
finalment s'ofereix com a President de tots per a intentar resoldre els problemes que afectin la
nostra comunitat.

El Sr. President aixecà la sessió essent les deu hores, de la qual cosa s'estén la present acta

ijo com a Secretari certifie.

ELBATLE EL SECRETARI

DllJGÈNCIA- L'acta corresponent a la sessió de dia 16 de setembre de 1997, que consta de 3

folis, queda extesa en els folis n? 063571-1 al n? 063573-1 del paper numerat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Puigpunyent 17 de setembre de 1997
EL SECRETARI
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063574

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 20 D'OCTUBRE DE 1997

A la vila de Puigpunyent a dia 20 d'octubre de 1997, a les vint-i-una hores i trenta minuts, sota

la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuni l'Ajuntament Ple a la Casa

Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas,
Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà Martorell,
Gabriel Ferrà Martorell, Gabriel Genovart Rosselló i Antònia León Morey. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1) ACTES ANTERIORS.- Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes de
setembre i l'extraordinària celebrada dia 16 del mateix mes, són aprovades per unanimitat.

2) RESOLUCIONS.- Queden assabentats de les resolucions adoptades per la Batlia
durant el passat mes de setembre.

3) DESPESES.- Són examinades i aprovades les següents factures:

- GESA per acomesa edifici polivalent de Galilea
- GESA per acomesa enllumenat públic Ses Veles
- S'Estany per segells de correus

- Paperoms per un segell de goma
- Mister Minit per còpies de claus
- Cepsa per carburants
- Gomariz per treballs jardineria edifici Galilea
- Marc Sabater per honoraris formalització nòmines
- Pep Ramon per medicaments
- Farmacia Joy Ginard per dues anàlisis aigua
- Repsol per tres càrregues de gas butà
- Almacenes Rullan per materials
- Imprempta Mallorquina per material oficina
- "Sistemas técnicos y Consulta" per fotocòpies
- Servimon per una manguera
- Casa Planas per rodets fotogràfics
- Imprès rapid per fotocòpies
- Mifu, subscripció diari de Balears
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- La Industrial i Agrícola per materials 6.580 "

- Distribuidora Rotger per material oficina 1.541 "

- Seur i Tersa per transports 2.895 "

- Papereria Company per material oficina 2.267 "

- Argui per clor 78.337 "

- Lladó pol per material higiènic per les escoles 17.517 "

- Pau Rodríguez per neteja de carrers 113.100 "

- Mad-lin per roba de feina 7.412 "

- Makro per material oficina 42.853 ptes.
- Telefònica per servei telèfon i telefax 40.485 "

- Aujub per retirar contenidors 140.244 "

- GESA per energia pous de Son Bru i la Vila 173.374 "

- GESA per enllumenat edificis municipals 86.018 "

- GESA per enllumenat públic carrers Puigpunyent i Galilea 266.744 "

- Col.legi Puig de Na Fàtima per aportació compra ordinador 80.000"
- A CMS per material neteja 56.664 "

- Transport MM per treballs de grua 41.760 "

- Gabriel Ginard per transport de cadires 55.000 "

- Miquel Sureda per encàrrecs 145.000 "

- A l'O.N.G. Fe i Alegria, aportació 566.519 "

- Col.legi Puig de Na Fàtima per una funcio d'en Patufet 31.800"

....._� - Malla SA per col.locar banderoles per la Diada de Mallorca 92.800"

�\ El portaveu del PP diu que el seu glUp no està conforme amb aquesta despesa, ja que la
Diada no figura com a Festa Local.

4) SOL.LICITUDS.-Examinat l'expedient tramitat per a la concessió de llicència

municipal a la Sra. Cristina García Martínez per a l'obertura d'una merceria al Carrer Major ño
106, segons projecte redactat pels enginyers tècnics industrials Bernat Artigues Fiol i Francisco
J. Marimón Cortés.

El Sr. Batie contesta que es varen col.locar les banderoles per col.laborar amb el CIM.

Atès que dita activitat es troba exclosa de qualificació, segons l'annex 1 de la llei

aprovada pel Parlament Balear en data 30-3-95.

Vist l'informe favorable de l'arquitecte tècnic municipal i de la Comissió d'Obres i
Urbanisme la Corporació acorda per unanimitat concedir la llicència sol.licitada previ pagament
dels drets corresponents.

Atesa la petició formulada pel grup de teatre Gall de Foc, interessant una subvenció de
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36.944 ptes. per atendre el dèficit de l'homenatge a les persones majors d'aquest poble, la
Corporació acorda per unanimitat concedir la subvenció so1.licitada.

5) SUPLEMENTS DE CRÈDIT.- L'Ajuntament ha contret compromisos inel.1udibles
i inajornables pels quals la consignació figurada en el pressupost de 1997 és insuficient, i per tant
es fa necessària l'ampliació dels crèdits pressupostaris amb càrrec al romanent de tressoreria de
1996.

2.193.294 ptes.

La partida objecte d'augment és la següent:

Partida 21000-4 Vies públiques

A continuació i amb càrrec als majors ingressos recaptats.un cop esgotat el superavit o

partida resultant i sense aplicació dels ingressos sobre les despeses de l'exercici anterior, es

proposen els següents augments:

Partida 21000-4 Vies Públiques
Partida 21200-4 Edificis i altres constniccions
Partida 22000-1 Material d'oficina
Partida 22001-1 Subscripcions i anuncis
Partida 21203-4 Carburants
Partida 22108-1 Productes de neteja
Partida 22200-1 Telèfon
Partida 22607-1 Festes
Partida 22608-1 Altres despeses
Partida 22706-1 Estudis i Treballs Tècnics
Partida 48902-3 Subvencions a particulars
Partida 48904-3 Fons de solidaritat
Partida 62202-4 Extres edifici Galilea
Partida 63000-4 Pla Mirall
Partida 60102-4 Aportació tercera fase camí Sa Vela

723.643 ptes.
800.000 "

200.000 "

50.000 "

50.000 "

710.000 "

115.185 "

248.644 "

200.000 "

434.000 "

1.036.944 "

122.986 "

379.960 "

5.919.750 "

825.124 "

TOTAL 11.816.236 ptes.

Els motius dels augments venen reflectits a la memòria de la Batlia que encapsala els"
respectius expedients.

Atès els informes de Secretaria Intervenció i els dictamens de la Comissió d'Hisenda i
trobant-los de conformitat amb els serveis a càrrec de la Corporació acorden per unanimitat

aprovar els expedients de suplements de crèdit abans indicats i que s'exposin al públic durant
quinze dies a efectes de reclamacions, i es consideraran definitivament aprovats si no es presenten
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reclamacions, de confonnitat amb el que disposen els articles 150-1 i 158-2 de la Llei 30/1988
de 28 de desembre.

6)SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE FAÇANES.- Aquest punt queda
ajomat i serà tractar a la sessió extraordinària que se celebrarà el proper dia 25 d'aquest mes.

l
7) CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA DE MEDI

.

AMBIENT (PLA MIRALL).- La Comissió del Pla Mirall ha proposat al Conseller de Medit� �bient una inversió subvencionable de 16.238.949 ptes., amb una aportació de la CAlB de

�.730.817Ptes..

Malgrat que l'expedient encara no ha estat resolt per part de la Conselleria, i amb l'objecte
d'agilitzar els tràmits administratius, es proposa aprovar l'esborrany del conveni de coLlaboració
per al finançament del Pla Extraordinari de Recuperació del Projecte Urbà (Pla Mirall), que ha
estat adaptat al conveni tipus publicat al BOCAlB n° 18, d'Ll de febrer de 1997, i facultar el BatIe
per a la signatura del conveni.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

8) COMPRA PARCEL.LA·COLINDANT AMB EL CEMENTmI.- La Corporació
en sessió celebrada dia 18 de novembre de 1996 acordà adquirir una parcel.la per a l'ampliació
del cementiri municipal, propietat del Sr. Jordi Martorell Coll, pel preu de 400 ptes./m2. La forma
de pagament s'acordà que seria un 10 % en el moment de la signatura de l'escriptura i la quantitat

nt en un termini de 18 mesos, sense interés.

En data 14-10-97 el Sr. Jordi Martorell Coll i Malia Ribot Ripoll, propietaris de
mentada parceLla, han presentat un escrit modificant la seva oferta en el sentit que estarien

disposats a vendre a l'Ajuntament la parcel.la de la seva propietat de 9.500 m2., lindant amb el
cementiri, pel preu de 3.800.000 ptes. i que es faria un únic pagament en signar l'escriptura.

La Corporació acorda per unanimitat acceptar la modificació de l'oferta, revocar l'acord
plenari adoptat dia 18/11/1996 i facultar el Sr. BatIe per a signar la corresponent escriptura.

9) ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.- Con es fa cada any, el claustre de.
professors del Col.legi Puig de Na Fàtima proposa la realtizació de detenniuades activitats
complementàries a les docents, com són:
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GOVl!RNi�lEAR pressupost
comptat transport

ConsellerialOO�ajdi1lruórR�
Ii'dnteóél's bunyols
Setmana del llibre
Feste de Camestoltes
Teatre a Ciutat:

En Joan Petit
Pinotxo

12.000
35.000
40.000

3l.800

3l.800

17.350
17.350

17.350Can Tàpera
Programa de Salut dental

Programa d'Educació Sexual
El berenar dels dimecres

Greenpeace
Educació viària

isita coves

isita bombers i territori Miró
Visita mercat, betlems i Son Bonet

10.000

9.275 39.728

17.350

17.350

Rossec: 169.875 126.478

total.. 296.353 ptes.

Acampada de fi de curs APIMA 200.000

Les 169.875 ptes. de la columna comptat, proposariem fossin ingressades globalment a

principi de curs al compte corrent de l'escola.

Les 126.478 ptes. que formen la segona columna proposam es paguin directament al

transportista
�

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta, si bé el pagament es farà\) a mesura que es facin les activitats, mitjançant la presentació dels corresponents justificants.

Respecte a la possible subvenció per a l'acampada de fi de curs, queda pendent de

presentar programació específica on constin recursos materials, pressupost, programa

d'activitats, etc. etc.

10) ACTIVITATS EXlRAESCOLARS.- L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del

Col.legi Puig de Na Fàtima, sol. licita una subvenció de 874.000 ptes. per a dur a terme una sèrie

d'activitats extraescolars, fora de l'horari lectiu. Les activitats programades són les següents:
<-

activitat n° hores x pessetes total

anglèsA 31 x 2.300 7l.300

anglès B 29 x 2.300 66.700

teatre A 30 x 2.300 69.000
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teatre B 29 x 2.300
teatre C 43,5 x 2.300

'pintma A 29 x 2.300

pintura B 58 x 2.300

psicomotricitat A 43,5 x 2.300

r \" psicomotricitat B 43,5 x 2.300

� escacs 43,5 x 2.300

� ��t coral -----------

�ntes biblioteca -----------

total.
.

66.700

100.050
66.700

133.400

100.050
100.050

100.050

874.000

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta, sempre que hi hagi un

minim de cinc alumnes per activitat.

11) CANVI I DESIGNACIÓ DE NOM A ALGUNS CARRERS.- El Grup
Independent formula la següent proposta:

Als darrers anys la trama urbana de Puigpunyent s'ha vist sensiblement modificada en

diversos aspectes, ja sigui per l'obertura de nous caners, o la consolidació o urbanització d'antics
camins ja més o menys definits. Això ha donat lloc que els vials afectats per aquestes
modificacions hagin quedat o bé sense nom o bé, la majoria, amb una denominació dubtosa que
sembla basar-se exclusivament en la intuïció.

A més aquesta trama està agafant una coherència en la seva estructura urbana que ens

obliga a fer el mateix amb la denominació dels caners, o fins i tot, amb la seva renumeració.

Aquesta proposta té per objecte aclarir aquesta situació i asignar amb precisió els noms

més escaients als vials que d'una manera o una altra han estat afectats,i seguint el mateix esperit
de sempre de no personalitzar ni dedicar caners a persones concretes.

1.- Camí de Sa Vela: afecta exclusivament a la seva extensió. Aquest carrer neix al carrer

de Sa Travessia, deixa a la dreta la Casa de Cultura i posteriorment la Casa de la Vila, continua

pel que sempre ha estat el Camí de Sa Vela i, arribant a la zona esportiva, ha de continuar segons
projecte d'imminent execució i seguint el traçat que marquen les NN.SS., fins a la Ctra. Nova ..

d'Estellencs.

2.- Carrer d'es Pla d'es Deuma: Nova denominació. És el caner sense sortida,
darrerament urbanitzat, que parteix del caner de Sa Teulera, a l'esquena i a uns tre-cents metres

de la Ctra. de Galilea.
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3.- Es Planet: Es tracta de la implantació oficial d'aquest nom a la petita plaça o

creuaments de carrers que sempre ha estat conegut amb aquest nom.

4.- Carrer d'es Trast: Afecta exclusivament la seva extensió. Aquest carrer neix a Es
Planet i, pujant, absorbirà el tram seguit que fins ara es deia d'es Senal. i continuant tot dret
atravessarà la zona de Na Beltrana seguint també sempre dret pel petit tram de recent realització,
i acabaria al caner de Na Beltrana.

5.- Carrer d'es Serral: Afecta exclusivament la seva extensió. Aquest caner es limitarà
ara al tram que, pujant des del caner Major, desemboca perpendicularment al nou caner d'es
Trast.

6.- Carrer de Na Beltrana: Afecta exclusivament la seva extensió. Aquest caner neix
a Sa Travessia i, pujant, tomba a l'esquena deixant a la dreta l'inici del Comellar Romagués,
continua pel pla o encreuament de caners que hi ha a Na Beltrana i agafa el caner de la dreta que
desemboca perpendiculannent al nou caner d'es Trast.

7.- Carrer Puig de Na Fàtima: Nova denominació. És el petit caner que surt a l'esquerra
i des del pla o encreuament de caners que hi ha a Na Beltrana, i dona obliquament al nou caner

d'es Trast, just al punt on es va obrir recentment la perllongació final d'aquest caner.

8.- Carrer de Sa Central: Afecta exclusivament la seva extensió. Aquest caner neix al
caner de Sa Riera i continua creuant el camí de Sa Vela i deixant a la dreta la Casa de la Vila i
es Pou Nou fins a desembocar al caner Major.

�
La Corporació acorda per unanimitat aprovar inicialment l'anterior proposta i fer-la�Ública a les persones afectades perquè puguin presentar, abans de dia 15 de novembre les

al.legacions o suggerències que estimin a ddients.

Per raons d'urgència la Corporació acorda per unanimitat incloure a l'ordre del dia els
següents punts:

- MOCIÓ PER A L'AMPLIACIÓ I MILLORA DEL TREN A MALLORCA.- El

portaveu del Grup Popular presenta la següent proposta:

"Atendidas las competencias titularidad del Govern Balear en materia de transporte de
ferrocarril.
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Atendido que, en la Isla de Mallorca, el ferrocarril ha venido contanco con una gran
aceptación social, prestando un importante servicio alternativo de transporte.

Atendidas las posibilidades de un mayor aprovechamiento de las actuales infraestructuras
ferroviarias, asi como de ampliación del actual servicio.

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Puigpunyent eleva a la consideración
del Pleno, en su sesión a celebrar dia 21 de octubre de 1997, la siguiente moción:

"El Pleno del Ayuntamiento de Puigpunyent acuerda dirigirse al Govern Balear en

solicitud de que se adopten las siguientes medidas en relación a los servicios ferroviarios de
Mallorca:

¡a.- Extender la actual linea de ferrocarril de Inca hasta Alcudia reabriendo, con caracter

prioritario, la antigua linea de Sa Pobla.

2a._ Previos cuantos informes jurídicos, técnicos y económicos fueren precisos, en función
de su coste, inversiones y rentabilidad, evaluar las posibilidades de reapertura de las antiguas
lineas ferroviarias, así como las relativas a la instauración de otras de nueva implantación que
permitan unir la Ciudad de Palma con otras localidades e, incluso, con otros centros de interés

por su trascendencia social."
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

-CERTIFICACIONS N° 1 I 2 DE LA PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DEL

CAMÍ DE SON PUIG.- ExaIninades les certificacions números 1 i 2 del projecte de

pavimentació asfàltica del camí de Son Puig, realitzada pel contractista Construcciones Jaume SA
i autoritzada per l'arquitecte tècnic Miquel Sureda Rubert, director de les obres, per un import de
798.494 i 2.457.279 ptes. respectivament, de les quals correspon abonar l'Ajuntament 976.732
i la CAlB 2.279.041 ptes., la Corporació acorda per unanimitat aprovar-les i sol.licitar de la
Comunitat Autònoma de les IDes Balears les aportacions corresponents.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a tractar, el Sr. President aixecà la sessió
essent les vint-i-tres hores i trenta minuts, de la qual s'estén la present acta ijo com a Secretari
certifie.

ELBATLE EL SECRETARI

DILIGÈNCIA.- borresponent a la sessió de dia 20 d'oc re de 1997, que consta de 8

folis, queda extesa en els folis n° 063574-1 al n? 063581-1 del paper numerat de la Comunitat
Autònoma de les IDes Balears.

Puigpunyent 21 d'octubre de 1997

»:
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRA-ORDINÀRIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 25 D'OCTUBRE DE 1997

A la vila de Puigpunyent a dia 25 d'octubre de 1997 , a les deu hores, sota la Presidència
del Sr. Batle Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial, en sessió
pública extra-ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas, Catalina Pont
Riera, Damià Fané Moreno, Gabriel Ferrà Martorell, Gabriel Genovart Rosselló i Antònia León
Morey. Hi concorregué l'infrascrit Secretad d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

Oberta la sessió, el Sr. President manifesta que l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el
dia 16 de juny de 1997, establi uns criteris de preferència per a la concessió de subvencions als
sol.licitants d'ajuds per a la recuperació i millora de façanes, en el marc del Pla Mirall, en el cas

que el milió de pessetes destinat com a aportació munícipal fos insuficient per atendre totes les
peticions.

El total de sol.licituds presentades són 25, amb un pressupost global de 15.403.736 ptes.
essent l' aportació munícipal d'un milió de pessetes, el pressupost màxim subvencionable és de
cinc milions, per tant és obligat fer ús dels criteris de preferència acordats per la Corporació en

sessió de dia 16 de juny de 1997.

Baix aquest objectiu és dóna lectura al dictament de la Comissió d'Obres i Urbanisme que
diu:

� "En sessió que tengué lloc dia 16 de juny de 1997, la Corporació establi com a criteri de�\}referència per concedir la part de subvenció a càrrec de l'Ajuntament, per un total d'un milió de
pessetes, els següents:

a) Que es tracti de recuperació i millora de façanes que no hagin estat incloses dins cap
pla de millorament anterior.

b) Les que pertanyin a edificis que no hagin modificat la seva façana o la seva configuració
amb posterioritat a 1'1 de gener de 1990.

c) Les que pertanyin a edificis amb antiguetat superior a deu anys.
d) Les que pertanyin a edificis de tipologia tradicional situats al casc antic.

e) L'ordre d'entrada al Registre Munícipal.

1

En el termini assenyalat per a la presentació de sol.licituds se n'han presentades 25, les
quals es relacionen a continuació:
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l.- Alejandro Adrover López Ctra. Nova Estellencs 44
2.- José Ramon Marquès Na Beltrana 18
3.- Malia Suau Font Ctra. Vella Estellencs 42
4.- Antonio Ripoll Martorell Vila 7
5.- Pere Barceló Barceló Major 26
6.- Margarita Barceló Barceló Major 30
7.- Bartolomé Moragues Quetglas Ctra. Galilea 23
8.- Juan Matas Vila Estany 12
9.- Juana Balaguer Pons Estany 3

10.- Gabriel Carbonell Palmer Sa Travessia 16
1l.- Antonia Llabrés Martorell Es Trast 6
12.- Lorenza Balaguer Bordoy Es Rafa12
13.- Margarita Caldentey Ferrà SollI
14.- Vicenç Sanchez Carbonell Ctra. Nova Estellencs 54
15.- Vicente Ginard Arbos Ctra. Nova Estellencs 17
16.- Ana Hemández Dols Vila 1
17.- . Freo. Javier Picó Homar Ctra. Galilea 16
18.- Pedro Frau Bauzà Major 60
19.- Rosa Riera Cunill Sa Cova des Bous 4
20.- Margarita Busquets Isem Major 96

�L-
Margarita Moragues Garau Ctra. Nova Estellencs 24

2.- Femando Berenguel Casellas Son Serralta 51
.., Francisca Bennasar Bonet Ctra. Nova Estellencs 7.). -

4.- Francisco Palmer Sanchez Vila 4

25.- Maria Helena Malkmus Escalonada 2

De totes les indicades no compleixen el punt a) dels criteris de preferència les números
9, 10, 14, 17 i 19, les quals queden fora de subvenció.

Queden també excloses per no complir l'apartat b) la n" 3, 10 ilI.

Tampoc compleix el punt c) la n° 10.

•

No compleix l'apartat d) les assenyalades amb els números 2, 7, 15, 22, 24 i 25.

En aquest punt es considera preferent la tipologia tradicional per tal que no quedin
excloses totes les so1.licituds de Galilea, ja que el casc antic queda reduí! a un redol molt petit
situat entorn de l'Església, per la qual cosa la Comissió entén que el criteri de casc antic no es pot
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tenir en consideració a Galilea i d'aquesta forma encara que la n° 12 no se situï en aquest nucli,
sí que és de tipologia tradicional, i per tant es considera de preferent subvenció.

La casa n° 15 encara que és situada a casc antic, no és de tipologia tradicional; raó per la
qual, atesos els pressuposts de totes les altres, no es possible atendre la seva subvenció.

En conclusió la Comissió informa favorablement per a la subvenció de façanes incloses
al Pla Mirall els expedients: 1,4, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 18,20,21 i 23.

Atès que el pressupost total excedeix en 48.128 ptes. el màxim possible, aquesta quantitat
es restarà del pressupost més elevat, que pertany a l'expedient n? 1.

Ja que cap expedient ha estat exclòs, per no complir els requisits prevists al decret 184/96,
d.' 11 d'octubre, els particulars interessats podran sol.licitar directament davant la Conselleria de
Foment la subvenció, però en aquest cas hauràn d'assumir un 60 % del total del pressupost. Si
en els vuit dies següents a la notificació de l'acord del ple no han expressat el seu interès de
retirar la so1.licitud, serà el propi Ajuntament qui s'encarregarà de presentar tots els expedients,
subvencionats o no per l'Ajuntament, davant la Conselleria."

La Corporació acorda per unanimitat acceptar íntegrament el dictamen de la Comissió
d'Obres i Urbanisme i concedir les següents subvencions:

Alejandro Adrover López
Antonio Ripoll Martorell
Pere Barceló Barceló

Margarita Barceló Barceló
Joan Matas Vila
Lorenza Balaguer Bordoy
Margarita Caldentey FeITà
Ana Hernàndez Dols
Pedro Frau Bauzà

Margarita Busquets Isern

Margalida Moragues Garau
Francisca Bennassar Bonet

195.774 ptes.
28.768 "

64.109 "

24.934 "

72.245 "

111.360 "

82.478 "

137.750 "

47.235 "

108.140 "

70.135 "

57.072 "

TOTAL : 1.000.000 ptes.

Excloure de subvenció els sol.licitants que es relacionen en el dictamen de la Comissió
pels motius abans expresats:
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En aquest estat havent finalitzat l'objecte de la sessió, el Sr. President aixecà la reunió
.

essent les onze hores i trenta minuts, de la qual s'estén la present acta ijo com a Secretari certifie.

ELBATLE EL SECRETARI

DILIGÈNCIA- L'acta corresponent a la sessió de dia 25 d'octubre de 1997, que consta de 4

folis, queda extesa en els folis n° 063582-1 al n° 063585-1 del paper numerat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Puigpunyent 27 d'octubre de 1997
EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJlJNTAMENT

PLE DIA 17 DE NOVEMBRE DE 1997

A la vila de Puigpunyent a dia 17 de novembre de 1997 , a les vint-i-una hores i trenta minuts,
sota la Presidència del Sr. Bade Antoni Arbona Pujadas, es reuni l'Ajuntament Ple a la Casa

\ Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas,

� Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà Martorell,
Gabriel Ferrà Martorell, Gabriel Genovart Rosselló i Antònia León Morey. Hi concorregué

�in£rascIit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.- ACTES ANTERIORS.- Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes anterior
i l' extraordinària celebrada dia 25 del mateix mes, són aprovades per unanimitat.

2.- RESOLUCIONS.- Queden assabentats de les resolucions adoptades per la Batlia
durant el passat mes d' octubre.

El Regidor Sr. Flaquer manifesta que la resolució concedint l'alta a José Frias Cano i
familia figura duplicada.

3.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven les següents:

- ASISA, per iguales assistència sanitària
- COINSA per gèneres servits

.

- La Industrial i Agrícola per gèneres servits
- Distribuidora Rotger per gèneres

.

- CIBAL multimedia per renovacio CD BOE
- NAYBOR per disc
- Construcciones Juanpo per obres a l'escola i altres
- Mundi Agua per reparacions xarxa aigua
- Tersa per transports
- D.A. Sport per un banderí de comer

- Marc Sabater per formalització nòmines i assegurances
- Angel 24 per serveis mes de setembre
- CoLlegi Puig de Na Fàtima per festa dels bunyols
- Miquel Llabrés per pintar bancs de Ses Timbes
- Miquel Llabrés per pintar consultori
- Sistemes tècnics per fotocòpies
- Pryca per un aparell BEEP philips

56.075 ptes.
80.713 "

64.310 "

2.138 "

58.000 "

29.354 "

l.110.085 "

147.504 "

7.285 "

20.880 "

26.297 "

2.789 "

7.185"
.

47.560 "

49.880 "

7.009 "

9.990 "
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- Pryca per tres rodets fotogràfics i uns prismàtics
- Autocars Carbonell per un transport a l'auditorium
- Bodega Blanquema per gèneres servits
- Esparteria La Palma per dos parells de botes
- Construcciones Jaume per xarxa aigües camí Son Puig
- Construcciones Jaume per excavacions cami Son Puig
- MIFU, subscripció Diari de Balears
- Elèctrica Jordi, per reparacions al'escola
- Elèctrica Jordi, per treballs al poliesportiu
- Elèctrica Jordi, reparacions enllumenat públic
- Telefònica per serveis movi-line
- Aujub per retirar contenidors
- CMS per materials de neteja
- Cepsa per carburant
- Miquel Sureda per encàrrecs

063587 I

16.450 "

17.350 "

14.802 "

8.750 "

l.314.525 "

196.578 "

3.075 ptes.
29.757"
79.905 "

210.087 "

3.880 "

90.944 "

15.194 "

15.150 "

145.000 "

4.-S0L.LICITUDS.- Es retirada de l'ordre del dia la sol.licitut presentada pels veïnats

del caner Na Beltrana, per esser tractada a una propera sessió.

5.- INFORME CONSTRUCCIÓ HABITATGE SON COTONER D'AMUNT.
Atesa la sol.licitud formulada pel Sr.Fernando Moscardó i Ramis d'Ayreflor per a la tramitació
de llicència municipal per a la construcció d'un habitatge unifamiliar a la finca de Son Cotoner
d' Amunt, ubicada a sòl rústic comú, i vists els informes dels tècnics municipals i el dictamen de

omissió Informativa d'Obres i Urbanisme, la Corporació per unanimitat acorda:

1) Considerar que no existeix possibilitat de formació de nucli de població, informant
rablement la sol.licitud. .

2) Sol.licitar de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca l'informe previ i vinculant

que assenyala l' article 36 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, respecte al compliment dels requisits
dels articles 25 i 28 de l'esmentada llei.

3) Remetre l'expedient a la Comissió Insular d'Urbanisme per a l'admissió de l'informe
abans indicat i als efectes de l'autorització que disposa l'article 16.3 del text refós de la llei del

sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny.

6.- CERTIFICACIÓ N° 3 DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA
DEL CAMÍ DE SON PUIG.- Examinada la certificació n° 3 i última de les obres de

pavimentació asfàltica del camí de Son Puig, realitzades pel contractista Construcciones Jaume
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SA i autoritzades per l'arquitecte tècnic Miquel Sureda Rubert, per un import de 5.444.227 ptes.,
de les quals corresponen a l'Ajuntament 1.633.268 i a la CAIB 3.810.959, la Corporació acorda

per unanimitat aprovar la indicada certificació i que s' enviï un exemplar a la Comunitat Autònoma
a efectes de la seva aprovació.

\
7.-CERTIFICACIONS N° 5 I 6 DE SON SERRALTA.- Donat compte de les

..

certificacions n° 5 i 6 de les obres d'urbanització de Son Serralta, executades per l'empresa
Contratistas Mallorquines Asociados SA, i autoritzades per l'Arquitecte Eugenio Pérez Méndez

l'Enginyer Industrial Joan Perelló Picornell, per imports de 4.814.116 i 3.058.654 ptes.
'espectivament, de les quals queden per executar 489.806 ptes., el Regidor Sr. Flaquer considera

que no s'haurien d'aprovar perquè les obres estan mal fetes i a més no estan acabades.

El Sr. BatIe demana que es puntualitzi quines són les obres certificades i no realitzades,
pero el Sr. Flaquer, que no pot contestar la pregunta perquè diu que no disposa del detall de les
certificacions.

A la vista del debat mantingut, el Sr. Balte proposa els següents acords:

1) Aprovar les dues certificacions al principi indicades, per considerar que estant signades
pels tècnics directors de les obres, no té elements de judici per considerar que les certificacions
no són conectes.

2) Entregar al Regidor Sr. Flaquer el detall de la darrera certificació on s'hi acumulen el
total d'unitats d'obra realitzades perquè pugui comprovar sobre el terreny si s'ajusten a la

litat.

3) Convocar els tècnics responsables de la direcció de les obres perquè exposin els seus

p s de vista respecte al desenvolupament de les obres, als efectes que puguin tenir solucions
en el seu cas, així com si s 'han pres mesures per corregir els defectes, cas d' existir.

Posada a votació l'anterior proposta és aprovada amb el vots a favor del gmp Independent
i del PSOE i amb l'abstenció del gmp Popular.

8.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA SERVEIS D'AIGUA.- L'esmentada ordenança
preveu la interrupció del subministrament d' aigua motivat per força major o la suspensió del
subministrament per avaries a la xarxa, circumstàncies que cada any dissortadament es

produeixen, amb greus conseqüències per a totes aquelles persones que no disposen a llurs

habitatges de cap mena de reserva,

Les cases construïdes amb anterioritat a l' entrada en fimcionament del Servei d'Aigua
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disposaven d'un aljub o cistema per proveïrse de l'aigua necessària pel seu consum, que alguns
-

propietaris després condemnaren i que caldria, en el seu propi benefici, que els recuperessin i

mantenguessin en condicions òptimes d'ús.

Com a mesura per a garantir que els usuaris del servei d' aigua potable podran suportar
les intenupcions o suspensions del subministrament que es puguin produir durant un reduït
nombre de dies, es considera necessari obligar els propietaris de construccions de nova planta, a

disposar d'un diposit o aljub amb una cabuda d' 1,5 m3. Per cada cent metres construïts o fracció

per tal de poder contractar el subministrament d'aigua potable a través de la xarxa municipal.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent proposta d'acord:

Aprovar la modificació en els termes assenyalats, que entrarà en vigor a partir de la

publicació en el BOCAm un cop aprovada definitivament en la forma prevista als articles 49 i
70.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar inicialment l'anterior proposta, que serà
elevada a definitiva en el cas que no es presentin reclamacions, sense necessitat d'adoptar nou

acord.

9.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
Fins ara les segregacions i divisions de terrenys en sòl urbà estaven inclosos a la tarifa d'aquesta
ordenança i les segregacions a sòl no urbanitzable estaven fora del fet imposable. El criteri, però,
s'ha de revisar ja que no té gaire sentit que existeixi un tractament distint per a dues situacions

comparables.

� Perla seva banda l'article 13 deJa llei 67/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic, disposa que
estaran subjectes a l' obtenció de llicència municipal prèvia, les parcel.1acions, segregacions o

divisions de terrenys o finques quan siguin conformes amb allò que disposa aquesta llei i la

legislació agrària pròpia de la Comunitat Autònoma de les IDes Balears.

De la pròpia redacció de la llei cal interpretar que no totes les divisions i segregacions a

SÒllÚStiC han de tenir la superficie minima susceptible d'edificació.

Així les coses és convenient modificar l'ordenança reguladora de la taxa per a

l'atorgament de llicències urbanístiques i afegir a les tarifes un apartat, amb la següent redacció:

"Per a parcel.1acions, segregacions o divisions de terrenys de finques en sòl rustic, es

pagarà una taxa de:
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a) 15000 ptes. per cada parceLla que com a conseqüència de la divisió o segregació dels

terrenys resulti amb la superficie mínima susceptible d'edificació, segons la qualificació
urbanística de la finca matriu definida a les Normes Subsidiàries de Planejament.

b) 7000 ptes. per cada parceLla que com a conseqüència de la divisió o segregació dels

terrenys no resulti amb la superficie mínima susceptible d' edificació, segons la qualificació
urbanística de la finca matriu definida a les NN. SS. de planejament.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent proposta d'acord:

Aprovar la modificació de l'ordenança esmentada amb els termes assenyalats, que entrarà
en vigor a partir de la data de la seva publicació en el BOCAIB, en els termes prevists a l' article
17.4 de la Llei 39/1988, que continuarà vigent fins que sigui derogada o modificada.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar inicialment aquesta ordenança, que serà
elevada a definitiva, si no es presenten reclamacions, sense necessitat d'adoptar un nou acord.

10.-ORDENANÇA FISCAL OBERTURA D'ESTABLIMENTS.- L'ordenança
reguladora per la taxa d'obertura d'establiments data de l'any 1989, per tant, cal adaptar-la a les

disposicions actuals i a les necessitats d'avui. Per la qual cosa el Grup Independent formula

proposta de modificar el text de l'ordenança i fixar les següents quotes tributàries:

1) Per a l'atorgament de llicències d'obertura d'establiments
industrials o comercials, es pagarà com a taxa el 300% de la quota
de l' IAE, amb un mínim de 25.000 ptes.

2) Increments sobre la quota anterior

Per cada màquina d'atzar que doni premi en metàl.lic
Per cada plaça d'hotel rural
Per cada plaça d'hostal o pensió
Per cada plaça d'apartament turistic
Per cada plaça d'agroturisme

15.000 ptes.
3.000 "

1.500 "

2.000 "

1.000 "

3) En els casos d'activitats classificades en el nomenclator

aprovat pel decret 9/1996 del Govern Balear, la quota inicial s'incre
mentarà amb un 50 %.

4) Quan es tracta de sol.licituds d'ampliació s'aplicarà el
50 % de les quotes i increments.
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Vist l'estudi econòmic i l'informe favorable de la Comissió d'Hisenda, la Corporació
acorda per unanimitat aprovar inicialment l'ordenança i que s'exposi al públic per termini de

.

trenta dies, a efectes de reclamacions.

En el cas ,que no es presentin reclamacions, dita ordenança serà elevada a definitiva, sense

necessitat d'adoptar un nou acord.

11.- ORDENANÇA FISCAL EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIDS.
Fa bastants d'anys l'Ajuntament acordà derogar l'ordenança reguladora de la taxa per a

l'expedició de documents administratius, si bé donat que actualment la gent sol.licita cada dia més
els serveis dels tècnics municipals, principalment en qüestions urbanístiques, es fa necessari
restablir aquesta taxa per compensar el cost que representa l'expedició de documents i expedients
en que intervé l'administració, a benefici dels particulars.

Vist l'estudi econòmic i I'informe favorable de la Comissió d'Hisenda, la Corporació, a

proposta del Grup Independent, per unanimitat acorda:

1) La imposició de la taxa municipal pel: a l'expedició de documents administratius.

2) Aprovar l'ordenança reguladora amb les següents tarifes:

Per cada cèdula urbanística
Per cada informe tècnic urbanístic i sobre edificacions

- Per cada traspàs i renovació de títol funerari
Per cada certificació expedida per la secretaria intervenció

Ajuntament sobre documents o dades compreses dins el
darrer quinqueni

Per cada certificació expedida per la Secretada Intervenció
de l'Ajuntament sobre documents o dades de fa més de 5 anys

Fotocòpies de documents municipals, per foli

10.000 ptes.
10.000 "

5.000 "

300 "

1.000 "

100 "

3) Que s'exposi l'acord d'imposició i l'aprovació de l'ordenança reguladora al públic, a

efectes de reclamacions, per un termini de trenta dies. En el cas que no es presentin reclamacions,
els acords inicialment aprovats seran elevats a definitius, sense necessitat d'adoptar nous acords.

12.- NOMENAMENT REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR.- El que fins
ara ha estat el representant de l'Ajuntament al Consell Escolar, Sr. Ricard Vila Barceló ha
demanat que quan fos possible el rellevessin d'aquesta responsabilitat, per la qual cosa el Grup
Independent formula la següent proposta d'acord:
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Acceptar la dimissió del Sr. Vila Barceló com a representant de l'Ajuntament al Consell
Escolar del Col.legi Públic Puig de Na Fàtima, agraint-li la seva dedicació al càrrec, que sempre
hem valorat de forma molt positiva.

Nomenar nou representant el Sr. Joan Ferrà Martorell, domiciliat al caner de la Vila n°
14 de Puigpunyent.

Comunicar aquesta proposta als Srs. Vila, Sr. Ferrà i al President del Consell Escolar.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

Per raons d'urgència, el portaveu del Grup Independent desitja incloure al' ordre del dia,
per esser tractar a aquesta sessió, els següents punts:

- Compra parcel.la ampliació cementiri.
- Obsequi de la Banca March de quatre volums sobre el pintor francès Antoine Watteau.

La Corporació acorda per unanimitat incloure al'ordre del dia els punts indicats que són
motiu del següent debat.

COMPRA PARCEL.LA AMPLIACIÓ CEMENTffiI.- En sessions passades ja es va

tractar aquest tema, i s' arribà a un acord amb el propietari sobre el preu de compra per metre

quadrat. No obstant han sorgit discrepàncies sobre la superficie estripturada i la superficie real

que figura a un plànol que presenta el propietari, signat per tècnic competent.

� Pertal motiu la Corporació Municipal, després d'assabentada d'aquesta qüestió acorda
per unannmtat:

1) Adquirir deIs propietaris Jorge Martorell Coll i Malia Ribot Ripoll una parceLla de
9.894 m2, procedents de la finca inscrita en el Registre de la Propietat finca 1119, foli 89, tom

2706, llibre 25 de Puigpunyent, inscripció primera.

2) El preu de compra és de 3.957.600 ptes.

3) La parcel.la objecte de compraventa confronta al nord amb la parcel.la n? 89, al sud, -

amb la parcel.la 81 mitjançant camí, a l' est amb la porció segregada i venuda a la Sra. Patricia
Nichols i a l'oest amb la parcel.la n? 85, totes elles del polígon 1 del cadastre de Puigpunyent.

4) S' autoritza el Sr. Batie per a la signatura de la corresponent escriptura de compraventa.
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OBSEQUI DE LA BANCA MARCH.- El Sr. Batie dóna compte que la Banca March
ha obsequiat la Biblioteca Municipal amb quatre volums que componen l'estudi crític de l'obra
del pintor frances Antoine Watteau.

La Corporació acorda acceptar l' obsequi, que serà entregat a la biblioteca municipal, i

agrair a la Banca March la gentilesa que ha tingut amb aquest gest.

PRECS I PREGUNTES.-EI Sr. Batie informa els reunits de la calta d'agraïment de la
Comissió de Desenvolupament Comunitari "Santo Domingo" de Kanindeyú (Paraguay) per a

l' ajuda rebuda per al tercer mon.

El Regidor Sr. Flaquer demana qui va donar ordre de col.locar un disc de limitació de 18
tones al camí de Son Serralta i perquè s'ha canviat amb un de 20.

El Sr. Batie contesta que el disc es col.locà a petició dels veïns per evitar que camions de

grans tonatge poguessin espatllar el paviment del camí, i s'ha substituït per un de 20 tones, perquè
aquesta limitació és la que normalment existeix dins el poble i per evitar problemes amb els
camions de 20 tones de càrrega màxima.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a tractar, el Sr. President aixecà la sessió
éssent les 24 h. De la qual s'estén la present acta ijo com a Secretari certifico

ELBATLE

Jr
EL SECRETARI

DILIGÈNCIA.- L'acta corresponent a la sessió de dia 17 de novembre de 1997, que consta de
8 folis, queda extesa en els folis n? 063586-1 al n° 063593-1 del paper numerat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Puigpunyent 18 de novembre de 1997

EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 15 DE DESEMBRE DE 1997

A la vila de Puigpunyent a dia 15 de desembre de 1997
, a les vint-i-una hores i trenta minuts,

sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa
Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas,
Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Fané Moreno, Sebastià Bauzà Martorell,
Gabriel Ferrà Martorell i Antònia León Morey. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest
Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.- ACTA ANTERIOR.-Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes anterior és

aprovada per unanimitat.

2.- DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven les següents:

- Gamma per tres calefactors
- Llibreria Mozart per material escola de música
- Correus per franqueig mes d'octubre
- Correus per franqueig mes de novembre
- Rellotgeria espanyola per revisar rellotge de la plaça
- Telefònica per serveis telèfon i telefax
- Construcciones Juanpo per reparacions teatre Galilea
- CMS per material neteja
- MRW per serveis missatgers, quota abonament
- Stop per fotografies aèrees
- Coinsa per material xarxa aigües
- Elèctrica Jordi per reparacions a edificis
- Pablo Rodriguez per neteja de caners

- Aujub per retirar contenidors
- Transports Pont Riera per viatges d'aigua
- Industries Argui per clor
- Famacua Joy-Ginard per analisis aigua
- "Auxiliar aguas y Alcantarillado", per material
- Magatzem Verd per plantes cementiri
- Antoni Rueda per desplaçaments amb cotxe particular
- Pep Ramon per desplaçaments
- Pep Ramon per medicaments
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17.700 ptes.
8.703 "

11.551"
17.798"
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7.555 "

73.956 "

120.060 "

81.316 "

40.608 "

90.089 "

26.500 "

54.173 "

17.865 "

4.000 "

3.000 "

5.546 "
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- ASISA per iguales novembre, desembre
- GESA energía elèctrica
- Ferreteria Mateo per còpies de claus
- Forn can Vidal per sis coques
- Ses Cotxeries per gèneres servits
- Alcampo per material oficina
- Pintures Berni, per pintura
- Al dipositari per bestretes durant l'any
- La Industrial i Agrícola per gèneres servits
- Tersa per transports
- Cepsa per carburant
- Per segells de correus

- Miquel Sureda per encàrrecs
- Marc Sabater per formalització nòmines i assegurances
- Mifu, subscripció al Diari de Balears
- Sun Aliance per assegurança vehicle PM-4674-CD
- Papereria Company, per material oficina
- S 'Estany per cartulines
- Autocares Carbonell, per excursió a Can Tàpera
- Autocars Carbonell, transports a Galilea 3er.trim.
- Sistemas Técnicos y Consultas per factures

063595 I

56.075 "

460.315 "

1.836 "

6.000 "

167.588 "

4.875 "

9.420 "

11.819 ptes.
9.422 "

1.053 "

17.200 "

5.600 "

145.000 "

28.559 "

3.075 "

42.157 "

3.596 "

1.875 "

17.350 "

48.452 "

25.417 "

4.- BAIXES DE REBUTS.- Examinades les relacions de baixes de rebuts de l'exercici
de 1997 i anteriors, presentada per la recaptació municipal, pels motius que a les mateixes
s' especifiquen, pels següents conceptes:

� CONCEPTE

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
IBI urbana
Vedats de caça
IAE Ajuntament
IAE CIM

Consum aigua

1997

56.955
51.377

5.500

17.388

4.347

ANYS ANTERIORS .

24.700
54.131

1.264

La Corporació acorda per unanimitat donar de baixa els anteriors rebuts.

5.- SUBVENCIONS A GRUPS CULTURALS.-Atesa la proposta del Patronat

Municipal de Cultura respecte a les peticions de subvencions presentades pels grups culturals
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d'aquest municipi, la Corporació acorda per unanimitat atorgar les següents subvencions:

Grup Es Puntals

Grup Terra Alta
Revista Galatzó
Associació Persones Majors
Grup de Ball de Bot

Grup d'Excursionisme

70.000 ptes.
70.000"
45.000"
25.000"
30.000"
10.000"

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr.Ramon pregunta qui es fa càrrec de les
.

deficiències de la pavimentació del camí de Son Puig.

El Regidor Sr. Fané contesta que els desperfectes que es produiren al' asfaltat, els ha

arreglat el contractista de les obres per compte seva. L'esbaldrec del marge, a mitjant camí, serà
a càrrec del propietari de la finca, ja que el mur esbucat pertany al propietari.

I l'arreglo que s'ha fet a l'entrada del camí, devora el poble, correspon a desperfectes del

marge i de la cuneta, produits per la nivellació del camí i per l' erosió de les aigües pluvials, i

aquestes obres seran a càrrec de l'Ajuntament.

El mateix Regidor Sr. Ramon considera convenient es prenguin dues mesures perquè la

gent pugui gaudir de la plaça de Son Bru: una es nivellar el tríspol per evitar el bassiot que es

produeix quan plou, l'altra evitar que els cotxes aparquin davant l'entrada de la plaça,
obtaculitzant l'accés a la gent i sobre tot als nins petitons que els duen en cotxets a la plaça.

El Regidor Sr. Farré diu que es prendran les mesures necessâries respecte a aquest tema.

Els Regidors del PP dónen les bones festes als demés membres de la Corporació amb
motiu de les festes Nadalenques, felicitació que s'agraeix i a la vegada es corresposta pels altres

grups.
En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió

essent les vint-i-tres hores i trenta minuts, de la qual s'exten la present acta ijo com a Secretari
certifie.

ELBATLE

DILIGÈNCIA.- L!rresponent a la sessió de dia 15 desembre de 1997, que consta de
3 folis, queda extesa en els folis n° 063594-1 al n° 063596- 1 del paper numerat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Puigpunyent 16 de desembre de 1997
EL SECRETARI
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