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A J U N T A M E N T D E P U I G P U N Y E N T

ACTES DE L'AJUNTAMENT PLE

ANY 1993

DILIGENCIA D'OBERTURA.- El present llibre. que consta de

fulls. s'habilita per a la transcripció de les actes de
sessions que celebri l'Aiuntament Ple durant l'any 1991.
folis del qual s'han numerat correlativament i leqalitzat amb

siqnatures del President i del Secretari de la Corporació.

89

les

els
les

Puiqpunyent. 1 de qener de 199�.
EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE EL
DIA 13 DE GENER DE 1993

A la vila de Puigpunyent, a 13 de gener de 1993, a les 21
hores i 30 minuts, sota la presidència del Sr. BatIe Antoni
Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament PIe a la Casa Consistorial,
en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors,
Gabriel Flaquer Maimó, José Mª Pérez Fontirroig, Joan Betti
Morell ,Manuel Pinte�o Gómez, Antoni Ginard Barceló, Sebastia
Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà Martorell i Magdalena Font Palmer.
Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Viçenc
Matas Font.

:\ 1. -ACTA ANTERIOR. - Ober'ta 1 ël, sessi ó pel Sr'. Pr'esi dent i

assant. a t.rac t ar- el pr-í mer- punt de l'or'dr'e d e l d ía , com és

'aprovació de l'acta de la sessió anterior, el port.aveu del Grup
opular presenta un escrit que diu:

"t'�uestr'o Grup o no ël,pr'ueba el act.a por' los si gui entes

mot.ivos, ent.re otros:

No refleja lo sucedido verdaderament.e, al presentar nuestra

impugnación al acta ant.erior, referente a la no inclusión de un

escrit.o presentado por nosotros y sí, en cambio, el comentario

del Sr. Bet.ti, a lo que dicho Sr. Betti contestó que era una

pregunta hecha a la Conselleria de Sanidad, se le hizo ver por
otra parte de nuestro portavoz que no es normal hacer una

pregunta a alguien que no está en el Pleno ni representado; acto

seguido el portavoz del PSOE dijo: esto son tonterias se aprueba
el acta por siete votos a favor y uno en contra, sin darse cuenta

que solamente habia en el Pleno siete personas, y ademas
adelantandose a la manifestación por parte del Grupo
'ndependi ente, por' todo lo cual no se Il evó a votac ión. "

Després de discutida aquesta qüestió i considerant tant el

Independent com el Grup Socialista que l'acta és correcta
com ve redactada, acorden aprovar-la per set vots a favor i

els dos en contra del Grup Popular.

2.-CORRESPONDENCIA.- El Grup Popular presentà un esc�it que
d í u:

"El Grupo Popul aro qui er'e man i f estar' su agr'2\dec i mi ento al

Equipo de Gobierno por las facilidades otorgadas a nuestro

portavoz, para conseguir el detalle de las solicitudes

presentadas a este Ayuntamiento en relación con la restauración
de fachadas.

Dichas facilidades se basan, en el hecho, de que hubo que
copiar todo el informe.a mano, cuando simplemente era hacer una
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fotocopia o sacar el listado del ordenador.

Conociendo la buena voluntad de los que Gobiernan, suponemos

que ha sido Ror el ahorro que representa hacer una fotocopia o un

folio de papel continuo.

Al mismo tiempo les rogamos se lean el Real Decreto
2568/1986 de 28 de novi embr·e. "

A més afegeix que en demanar una còpia de la resoluciÓ, el

Regidor Sr. Betti li contestà que a l'endemà podria passar per

l'Ajuntament a recollir-la. El Sr. Betti nega que li digués això.

\
El Sr. BatIe diu que totes les sol.licituds de millora de

� -F .::\çanes f or·en i nf or·mades p er- 1 a Comi ssi Ó d' Obr·es, de 1 a qual

I�
forma part un representant del Grup Popular i que,a més,se'n va

dorrar- compte a un PI e, p er- tant va consi der·at-· i nnec:essar·i donar·

més detall sobre aquest tema.

3.-RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- S'assabenten de les

resolucions adoptades per la Batlia durant el passat mes de

desembt-·e.

4.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
1 f.=!S ��egüents:

A Garrido per cinc calefactors

A Mita, còpies mes de novembre
- A Arabi Iluminación, per bombeta

halògena
- A Lladopol per material escolar

A Espaverd, per plantes
A Ferreteria Mateo, per gèneres
A Cedipsa, per combustibles

- A l'Impremta Mallorquina, material
d'oficina 54.568

A la Boutique de l'ordinador, material 6.261

A Casasnovas y Roca per clor 574.264

MRW serveis missatgers, novembre 15.456

A MRW, quota mensàfon 4.543

Al Dipositari, per petites despeses
estrets durant 1992 21.814

A Embutidos V.G., per 15 obsequis de

53.220 ptes.
14.760 "

59.230 "

45.023 "

3. c::"-:Sc::' "
..J (,J

2.690 "

479 "

"

"

"

"

"

"

-:o-:¡- 140 "
I ,_, II

4·1.975 11

5.858 "

64.791 11

6.004 11

4.328 11

18.603 11

7.500 11

A Marc: Sabater per honoraris

A Materials Establiments per dues

factur·es
- A Gilet Oficina per mobles per a

l'assistenta Social
- A Laboratoris Bordoy per una anà-

lisi d'aigua
A Baltasar Alomar per gèneres
A José Cano per medicaments

A Rafel Ramon per repart programes
- A la Federac:ió Balear de Futbol Sala

per arbitratges 18.750
- Al Col.legi d'Arquitectes per honora-

ris projecte urb. cami Ses Veles Tram II 974.609

11

11
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5.-BAIXES DE REBUTS.- Examinades les relacions de baixes de
rebuts presentades pel recaptador municipal, la CorporaciÓ acorda

per unanimitat donar de baixa les quantitats que a continuació
s'indiquen pels segUents conceptes:

ANY 1992
Ibi Urbana 81.881 ptes.
Fems 97.125 "

Entrades ...........•.•. 2.200

Impost Act. Econòmiques. 53.047

Impost vehicles •...•... 76.340

"

"

"

ANY 1991 I ANTERIORS
Urbana ..............•. 226.884 ptes.
Llicències fiscals .....

Impost de Circulació •.

Recollida de fems ...•.•

Plus Vàlues ....•..•..•

6.058
1.090

12.400
14·.411

"

"

"

"

6.-LIQUIDACIO RECAPTACIO 1992.- Vista la liquidació
formulada pel Recaptador Municipal dels valors corresponents a

l'exercici de 1992 i d'anys anteriors per les quantitats
recaptades i pendents de cobrament pels conceptes que a

continuació es relacionen, la Corporació acorda per unanimitat

aprovar les segilents liquidacions:

LIOUIDACIO 1992

Tot a l càr·r·ec ... II Q .. II II :I II II .. a ......... ., • II 11 .. II .. II .. 28.448.323 ptes.
Ba i i'� es 11 " II 1:1' a 1:1 .. II .. a a a a .. " II III • "' 310.593

24.793.251
3.344.479 "

"

RE'C ap tat a a .. *' " II ......... II .. II II • a .... a a ....... II ....

"

Pendent de cobrament .......•...•••••.

LIOUIDACIO D'ANYS ANTERIORS A 1992

Total càF'r'ec 7.345.431 ptes.
Ba i �{ es " II II II It 1:1 a la II II .. ri .. II .. 261.653

2.449.604
4.634.179 "

"

Rec ap 1.: at II II .. II II a .. a a " II II

"

Pendent de cobrament •..........•..•..

El percentatge de cobrament de dites liquidacions és de

90'54 % per a la liquidació de 1992 i del 33'35 % per a la d'anys
an terí or-a ,

El Portaveu del Grup Popular considera que el pendent d'anys
anteriors és molt elevat i que s'hauria de fer tot el possible
per reduir aquesta xifra.

7.-CESSAMENT DE L'AUXILIAR DE LA POLICIA LOCAL.- El proper
dia 12 de febrer de 1993 l'auxiliar de la policia local d'aquest
Ajuntament José Cano Atienza, complirà l'edat reglamentària per a

la jubilació forçosa, per la qual cosa la Corporació aprova per
unanimitat el cessament del dit funcionari que tindrà efectes a
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dotze de febrer de 1993.

S.-CONCERT D'AJUDA A DOMICILI.- Vist el projecte d'ajuda a

domicili per a l'any 1993, la Corporació Municipal acorda per
unanimitat presentar a l'INSERSO sol.licitud d'acció concertada

\ amb un pressupost de 4.786.641 ptes.i sol.licitar una ajuda de
� 4. 118.240 ptes., assumi nt el comprorní s de gest i cm ar- el ser--vei

� d'ajuda a domicili í facultar-- el Sr--. BatIe p er- a sub acr-í ure amb

l'INSERSO el conveni de col.laboració corresponent.

9.-DESTI DE LA QUANTITAT COBRADA PEL PERMIS D'OBRES DE LA

RESIDENCIA DE PERSONES MAJORS.- El Grup Popular proposa destinar

íntegrament la quantitat cobrada pel permís d'obres de la

residència a obres socials ja que és un ingrés no previst i a més

en el pressupost de 1992 no figura el 6 % per dites obres

soc
í

al s.

El Sr. BatIe contesta que la quantitat cobrada pel permís
d'obres de la residència de persones majors s'ingressà, a l'igual
de les demés llicències d'obres, a la partida pressupostària
oberta per a tal finalitat en el pressupost de 1992, i en el cas

que la quantitat total recaptada sigui superior a la

pressupostada, l'excés s'incorporarà al superàvit de la

liquidació de l'exercici, tal com disposa la normativa

prèssupostària vigent.
Pel que fa al 6 % d'obres socials, manifesta que si bé en el

pressupost no figura una partida global del 6 % per obres

socials, si que hi figuren distintes partides de caire social,
com sÓn l'ajuda a domicili, els desplaçaments a Galilea del metge
i del practicant, el servei d'anàlisi per als malalts, les

subvencions a les monges de Puigpunyent i de Galilea, la

subvenció a l'empresa d'autocars per desplaçaments a Galilea,
subvenció als nins de l'escola i a la tercera edat, escola

d'adults, etc. etc., que en conjunt probablement supera el 6 %

del pr-esaup oa t ,

El Sr. Flaquer diu que no hi figura cap ajuda per als

disminuits físics a psíquics del poble.
El Sr. BatIe contesta que aquests són atesos pels serveis

d'assistència que té l'Ajuntament a través de l'assistenta

IO.-RECONEIXEMENT DE LA LABOR DEL SECRETARI INTERVENTOR.- El

Grup Socialista, donada la desafortunada actuació del portaveu
del Grup Popular al darrer Ple Municipal d'aquest Ajuntament, fa

la segUent proposta d'acord:
"Ccin s

í

d erar- e:-:cel.lent la gestió r-ealitzada pel Sr--. Vicenç
Matas Font, com a Secretari d'aquest Ajuntament, gràcies a la

qual i al seu assessorament tècnic, tots els Regidors que han

format part dels diversos Consistoris han tingut més fàcil el seu

treball, en benefici dels veinats de Puigpunyent i de Galilea:

Per altra banda, no cal fer referència a la seva funció com

a Interventor, perquè està demostrada la seva capacitat d'ençà de

la seva presa de possessió ara fa tretze anys.

Reconeixement també a la feina realitzada pels Auxiliars

Administratius, Sr. Josep Ramon i Sra. J�lia Serra, en el

desenvol upament del s seus t.reb a Ll s.
"
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Tant el Grup Independent com el Grup Popular s'adhereixen a

la proposta del PSOE,i el Sr. Flaquer afegeix que ell no té res

en contra dels empleats municipals, sinó tot al

fan la feina bé, especialment la que els hi manen.

Dui ta l a pr-aposta a votaci Ó és apr-ovada per
dels membres de la CorporaciÓ.

El Secretari expressa a la CorporaciÓ Municipal el seu

agr-a
ï

rnerrt; pel r-econei :-:ement que 1 i acaben dl ator-gar-, espec i al ment

al Grup Socialista que ha estat qui ha promogut l'acord.

Agraeix sincerament en nom seu i dels companys de feina

l'interès que sempre ha demostrat el Regidor José Maria Pérez, al

llarg dels tretze anys, tant si ha estat al govern com a

l'oposiciÓ, en defensar als empleats municipals sempre que s'ho

han mer-escut"

Aixi mateix aprofita l'ocasió per agrair póblicament al

poble de Puigpunyent i de Galilea les atencions que han tingut
amb ell al llarg dels tretze anys que ha estat al front de la

Secretaria i perquè han volgut comprendre i perdonar les errades

que sens dubte ha tingut, la qual cosa fa que se senti molt bé

en el càrrec que desenvolupa.

c on t rar- i , que

la totalitat

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. BatIe demana abans de començar

aquest punt si hi ha algun Grup que vulgui presentar cap proposta
per raons d'urgència, tal com mana el Reglament d'Organització i

Funcionament de les Corporacions Locals. Contesten que no.

Seguidament el portaveu del PSOE formula les segUents
pr- E;:g un t. es:

- Demana que es doni lect.ura al Reglament d'OrganitzaciÓ de

les Corporacions Locals referent als precs i preguntes.
El President llegeix els preceptes que fan referència a

aquest punt.

Demana si es poden arrabassar les palmeres mortes de la

plaça de Son Br-u

El Sr. BatIe contesta que és una feina un poc laboriosa però
ue es mirarà de fer qualque cosa.

es corregirà el renou que fan algunes clavegueres
a les vies públiques quan hi passen per damunt els

Si

instal.lades

vehicles.

El Sr. BatIe contesta que ho tindrà en compte.

El portaveu del Grup Popular Sr. Flaquer demana que s'ha fet

d'un quadre que estava col.locat al Saló d'Actes de la Casa de

Cul tur-a.

El Sr. BatIe diu que aquest quadre és propietat d'en

Arango i el va substituir per un tapiç.
Diego

El Sr. Flaquer diu que pensava que els artistes que

intervingueren en la decoració del Saló de la Casa de Cultura ho

feren gratuïtament i en canvi l'Ajuntament pagà el tapis.

El Sr-. Betti contesta que l'Ajuntament pagà el material del
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tapis, però el disseny i la feina de l'artista foren prestats
gratuïtament per en Diego Arango.

En
el Sr'.

aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar

President aixecà la sessió éssent les vint-i-dues hores i

quaranta cinc minuts de la qual s'estén l'acta present i jo com a

Secretari certifie.

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 30 DE GENER DE 1993

A la vila de Puigpunyent, a 30 de gener de 1993, a les 10

hores i 30 minuts, sota la presidència del Sr. BatIe Antoni

Arbona Pujadas, es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa Consistorial,
en sessió pública extra-ordinària, amb l'assistència dels

Regidors, José Mª Pérez Fontirroig, Joan Betti Morell,Manuel
Pinte�o Gómez, Antoni Ginard Barceló, Sebastia Bauzà Martorell,
Gabriel Ferrà Martorell i Magdalena Font Palmer. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Viçenc Matas Font.

Obert l'acta pel Sr.

de l'ordre del dia:
President, passa a exposar l'unie punt

Continuant en la linia traçada desde fa uns anys en millorar

les façanes d'aquest municipi, proposa que s'acordi acollir-se al

Pla de Millorament de Façanes de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports per a l'any 1993.

La quantitat que l'Ajuntament té previst destinar a tal fi

és de 1.000.000 ptes.

La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.

En aquest estat i havent finalitzat l'objecte de la reunió

el Sr. President aixecà la sessió essent les 10 hores i 45

minuts, de la qual s'extén la present acta i jo com a Secretari

e err·tif i e .



ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 17 DE FEBRER DE 1993
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A la vila de Puigpunyent a 17 de febrer de 1993, a les

vint-i-una hores i trenta minuts, sota la presidència del Sr.

BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament PIe a la Casa

Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels

Regidors Gabriel Flaquer Maimó, José M. Pérez Fontirroig, Joan

Betti Morell. Manuel Pinte�o Gómez, Antoni Ginard Barceló,
Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà Martorell i Magdalena
Font Palmer. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest
Ajuntament Vicenç Matas Font.

actl"E!s

ACTES

de la

ANTERIORS.- Foren aprovades per
sessió ordinària del mes

unanimitat

B.nter· i or- i

l'extraordinària celebrada dia 30 de gener passat.

2) RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- S'assabenten

F·eSCJ.l U.Cl C¡fïS per· la Batlia durant el pa.s·:;at
eje

mc�·:;

le'5

d E�

les
__ I __

LJ t-:

3) DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
segü£::-nt�5:

Martorell i Mateu Caldentey per roba

GESP¡ P €0t-·

C3ES?'j p er-

GESr.) peto.
GESri per·
GES('� peto.
GES?; p er-

GE�"3("� p er-

enllumenat públic
energia elèctrica pou Son Bru

energia elèctrica pou de la vila
enllumenat Casa de la Vila

enllumenat Col.legi Públic
enllumenat Centre Sanitari
enllumenat Cementiri

A ASISA per iguales mes de gener i febrer

A Mita per còpies mes de desembre

A Mita per còpies mes de gener
A MRW per quotes buscapersones, mes de gener

- A MRW per quotes buscapersones, mes de febrer
- A Miquel Sureda per encàrrecs

A Miquel Sureda, per rodets fotogràfics
- A Fontube, per comporta formigó

A Grabados Naybor per senyals trànsit

A Editorial Aranzadi per subscripció anual

A Guillem Ginard encarregat aigUes, desembre

A Guillem Ginard encarregat aigUes, gener
A Jaume Barceló, fuster per feines

A José Cano per medicaments

A Josep Ramon per medicàments

A la Logopeda Maria J. de Prada per des

plaçaments, desembre i gener
- A Repsol per butà poliesportiu

A Ultima Hora subscripció desembre, gener
A Elèctrica Jordi, enllumenat festes Nadal

1 ,!j.• 000 ptE?S:;
246. CjI()8 "

3·4. 946 "

1·-' , ()2¿'j "
",::'0.

t:>:3 ft 391
18. l-;,96 "

4. 35�3 "

.-; 2·,:1·(') "
...::'n

93. 698 "

4. 032 "

6. L127 "

4. 543 "

it· lO 543 "

t,5 ti 619 "

4. 050 "

8fr3 "

�H 481 "
..

;5�3 . 869 "

51 208 "
.

41 400 "
.

88. 1·49

10. 405 "

325 "

7. 700 II

O 300 II
.......

1::.- 000 II
...J.

1 16. 6ï'3 "



del carrer de Na Beltrana
- A Elèctrica Jordi, col.locar antena TV i

endolls al local de la tercera edat
- A Elèctrica Jordi� canviar de lloc la Tele

visió, col.locar endolls i altres reparacions a

l'escola
A Juan A. MirO Fuster material neteja
A Hiesm�r, dos viatges recollida cotxes vells
A Marc Sabater per honoraris

A Miquel Llabrés, pintar baixos Casa Cultura

A Salvador Llabrés� feines magatzem mpal.
A Joan Riutort, per porta basculant al

magatzem rnun
í

c
í

p a l

A Rafel Ramon� repartiment programes
A Engar per liquid de frens

A F' ¿¡.p E?t-· er' i a Mag is. t. et-· i per" e ato. p et es

Subscripció Consult.or Ayuntamientos
A MRW serveis mes de desembre

A la telefònica servei telefax
A la telefònica servei t.elèfon C. de la Vila

A la telefònica, telèfon centre sanitari

A Laboratoris Bordoy per anàlisi d'aigua
Al Col.legi d'Enginyers Tècnics Indust.rials,

hono�aris projecte instal.lació elèctrica C.Cult.ura
- Al Col.legi d/Aparelladors� liquidació final

honoraris Alejandro Fernandez, projecte pl. Ajuntament 375
- A Casa �ulià, material fot.ogràfic 7.818
-- (�! LI or·en 9 C¿�r'bLjnEd l, sE!r'\'ei S· tr·anspor·t. C�<:Ü í I €'?ël.

mesos de Juliol a Desembre
A Preyt.esa per calendaris 1993
A Gràfiques Garcia, calendaris 1993

A FCS per calendaris
A Deportes Olympia, per dos cèrcols basquet
A Magdalena Ginard, segells correus

A Mat.erials Establiments, per gèneres

A Elèctrica Jordi,
A Elèct.rica Jordi,
A Elèctrica Jordi,
A Elèctrica Jordi,

reparacions Puigpunyent
enllumenat Nadal Galilea

port.a comptador Son Bru

canviar i net.ejar llànties
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35.663
54. ('40
47.208

531: 213 "

2-? " 1 ' < "
c" J.

::;:\4 8E:4 "
·

13. 500 "

1 1 �jOO "
·

20. 8i6 "

1.6:2. 21+7 "

"':1-:- 950 "
-_' i ·

iO':::¡ '::150 "
¡ .....JI:

12. 500 "

1 56L!r "
·

1 OtJ5 "
·

29" 973 "

1 1 5'7'2 "
·

r:: 239 "
d.

8. "?8ï' "

,!j. 409 "
·

L 004 "
'_.l:t

94. 081 "

96 000 "
·

28. ""i"�.;O "

t:::'t:." 20(; "
w.__' ·

6 600 "
·

1--' 200 "
-:r- ·

6. 600 "

:;� 7""")L_ "
" I ..:_t.J

p t e ss ,

"

"

"

"

4) CORRESPONDENCIA.- El Sr. BatIe per informar els membres

de la Corporació dÓna lectura a la carta que en data 30 de

desembre de 1992 envià al Molt Honorable Sr. President. del Govern

Balea.r· que diu:

"Per'
í

n d icac
í ó

del Sr'. Domingo Llull hem �:;;abut. qLl�:! t�l p rop er-

dia 4 de gener tindrà lloc la col.locació de la primera pedra del

Centre d'Atenció de Persones Majors de Puigpunyent, amb la vostre

assistència, la de l'Honorable Conseller de Sanitat i la de

l'il.lm Sr. President del Consell de Mallorca, ent.re d'altres; a

l'acte de la qual heu tingut a bé convidar-nos.

Com ja deveu estar informat tota la tramitació d'aquest
Centre, des de la donació del solar per part de Mn. Francesc

Llinàs fins a la redacció del projecte, ha est.at duit.a a

espatlles de l/Aj�nt.ament de Puigpunyent, malgrat tinguessim a

iniciativa nostra una ent.revista amb l'Honorable Sr. Conseller de
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Sanitat el dia 15 d'octubre de 1991� a la qual ens va oferir

participar activament en la redacció del projecte i futura gestió
del Centre. Per tal de concretar la intervenció de l'Ajuntament,
el dia 11 de novembre de 1991 sol.licitàrem una nova entrevista

amb el Conseller de Sanitat sense que a hores d'ara s'hagi dignat
r-r:;!br--e ¡

ns.

Aquest fet vol dir clarament que la intervenció del nostre

Ajuntament en aquest Centre no es veu necessària ni interessant i

aquesta manca de diàleg ha enrarit les relacions amb la

Conselleria de Sanitat, que mai no ha explicat el que per a

nosaltres resulta fonamental, que és la futura gestió del Centre.

Amb aquests antecedents comprendreu que la nostra actitud és

de no fer nosa allà on hem estat sistemàticament rebutjats i que

participar amb la sola presència a l'acte de col.locació de la

primera pedra representaria una participació institucional que no

hem tingut i que no faria més que confondre l'opinió pública.
Tanmateix sempre estarem disposats a col.laborar en

qualsevol iniciativa per millorar els serveis i la qualitat de

vida deIs nostr-es c
í

ut ad ans , p erò no par-t
í

c
í

p arem €:>n actr�s que

just suposin quedar bé formalment però que en el fons no responen

a un esperit de col.laboració institucional, com ben clarament ha

quedat df.?mC"¡stt-'ë�,t: all1 ar'g del 'f.:,2mps en aquest cas"

Així doncs, lamentant la situació creada, de la qual no en

sorn absol utament 1""2�;pC)f""¡"5¿ÜJ 1 e�::;, no a�-5si st: i r-f.?m a l' ¿,cte e�,mE?ITtat."

5) SOL.LICITUD DE SUBVENCIO A LA DIRECCIO GENERAL DE

JOVENTUT.- El Grup Independent formula la segUent proposta:
sol.licitar una subvenciÓ per una activitat a realitzar pels nins

del nostre poble, perquè el qui van al col.legi públic puguin
anar a l'acampada que s'acostuma realitzar els darrers dies del

curs; enguany, concretament, serien els dies 14, 15 i 16 de juny.
El nom de l'esmentat projecte d'acampada podia ésser

"ACI!"H"IP(:�D(.l DE:� F I DE CUf�E," i (;? 1 ';5 ob j ec: t:L us e-::;p €'�c í +í e s E� 1 o,,:;

serJUen1.:s:
a) Acostar els infants a una realitat diferent a l' E:>nt.or"n

qUC.1t í di ¿J,.

b) Desenvolupar en els infants, sobretot en els més petits,
una certa autonomia personal.

c) Desenvolupar més els vincles de relació entre alumnes i

proof es'::;or's.

dl Despertar i desenvolupar la creativitat i la participació
dels infants, individualment i en grup, mitjançant activitats

adients, com poden ésser tallers, excursions, jocs dirigits, etc.

Els al.lots participarien individualment i per equips en

aquelles activitats més en consonància amb la seva manera d'ésser

i els seus guts. Per tant, la metodologia serà activa. Els'

professors-monitors suggeriran i dirigiran les esmentades

activitats, donant el protagonisme al nin. Pensam que aquesta
metodologia activa ha de servir per crear i augmentar els hàbits

de responsabilitat i de respecte.

Les activitats que es realitzarien són:
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Dia 14 de juny.- mati: viatge Puigpunyent-Campament.
Tar'da: f-lct:i. vi t.at�5 per' c on

è í

)-:er" el

d'estada i els seus voltants.

Vespre: Vetllada l�dica.

Dia 15 de juny.- Mati: Tallers. Anar a la Platja
Tarda: Excursió per als voltants

Vespre: Vetllada.

Dia 16 de juny.- Mati: Tallers. Platja
Tarda: Tornada a Puigpunyent

1], oc::

Els lloc::s de realització per ordre prioritari
seg Üf�nts:

a) Campament de la Colonia de Sant Pere

b) Alberg de la Victòria .- Alc�dia

c::) Campament de la Victòria .- Alc�dia
dl Campament de Lloret .- Lloret

Els professors assistents sÓn:

Maria Andreu Taberner

Conxa González Sabater
Marilena Vidal Massanet
A més de dues monitores a determinar.

El nombre d'alumnes participants seria d'uns 65 de 4 a 16

any':5.
Hi ha un cas de sindrome de Down
El pressupost, es desglosaria de la segUent manera:

Tr- ansp or- t. 45.000 ptes.
Allotjament i menjar 312.900

1'1.:":i. t f?r' i 0. P er- ¿:\ ls t a l I E�r' s, ••••••••••• 40. 000

j\1cJi"l:i. t; OF· es II u G ft ** Q *' ti ti " n '" " n ti Cl II II ot II It n Q " ** �:.\() u ()(H)

Lmpr-ev
í

sst s i despeses ç_¡en¡?r·als..... 10.000

Il

Il

Il

Il

t.otal .lIall"a".Utl .lIl1nll nan anfl:lla. I<"",UII 43-;'.000 pteS-5.

Del pressupost t.ot.al la subvenciÓ que es sol.licita a la

General de Joventut és de 244.900 ptes.

6) OFERTA DE COMPRA A L'ESGLESIA DE MALLORCA D'UNA PARCEL.LA

GALILEA.- El grup Independent. formula la següent proposta
d I <:�cc)t""'d:

Un dels deures de les Administracions P�bliques, és acostar

se als ciutadans, apropar els serveis, fer més fàcils les

relacions amb els administrats.

Aquest deure genèric, es transforma amb un deure amb el

poble de Galilea que precisa millorar l'atenció mèdica, no haver

se de desplaçar a l'Ajuntament per qualsevol tràmit 1 disposar
d'un local ampli a l'abast dels col.lectius que el vulguin emprar

i tot aixÒ no serà possible fins que no es disposi d'un edifici

polivalent que respongui a aquestes activitats ben reals i

sentides pels galileus com les deficiències que cal solucionar

com més prest millor.
La ubicac::ió d'aquest edifici, per raons òbvies, ha d'esser a
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un lloc cèntric 1 topadís. Dels solars disponibles, aquells que

pertanyen a la Mita de Mallorca sÓn els que reuneixen millors

condicions i concretament el solar que hi ha entre l'Escopidor i

la pista esportiva.
El caràcter social del projecte a desenvolupar-hi, la

qualificaciÓ urbanística i la finalitat no especulativa de les

parts implicades, aconsellen una oferta a tant alçat de 2.850.000

ptes. per tot el terreny comprès al perimetre que s'assenyala al

plànol adjunt, ben entès que s'haurà de conservar el cami d'accés

a la pista espcirtiva.
Per la qual cosa

�? u 85(j ti ()()C¡
proposen oferir a la Diòcesi

ptes per a la compra del
de Mall ore a

tey,·t-'E:')ny d o

SF' •

La proposta s'aprova per unanimitat, i s'acorda

BatIe perquè faci les gestions corresponents i

+ac u l tar' al

signi els

documents necessaris.

7) APUNTAR A LES FACTURES EL NUMERO DEL CAPITOL AL QUAL VAN

APLICADES.- El Grup Popular proposa que per poder obtenir una

informaclD pressupostària, en cada factura s'assenyali el nÚmero

de capitol al qual va aplicada. D'aquesta manera en fer la còpia
per entregar a cada grup politic per el seu estudi quedarà
Y·'eflectit.

El Sr. BatIe contesta que abans, a petició del Grup
Socialista, ja es consignava la partida pressupostària i que si

actualment s'ha perdut aquesta pràctica es tornarà reprendre.

El Sr. BatIe proposa que siguin tractats a aquesta reunió,

per raons d'urgència, malgrat que no estiguin inclosos a l'ordre

del dia, els assumptes referents a la rectificació del padró
d'habitants a 1 de gener de 1993 i la proposta de subvenció al

Pla Especial de la Conselleria Adjunta a la Presidència per a

policies locals.

La Corporació acorda per

assumptes abans esmentats, que són

unanimitat incloure els

tractats a continuació.

dos

8) RECTIFICACIO DEL PADRO D'HABITANTS.- Examinada la

rectificació anual del padró municipal d'habitants referents a

1'1 de gener de 1993, que dóna una població de dret de 1148-

persones, de les quals 563 sÓn homes i 585 dones, la CorporaciÓ
acorda per unanimitat aprovar aquests resultats i que s'exposin
al públic a efectes de reclamacions.

9) SOL.LICITUD A LA CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA AL

PLA ESPECIAL DE SUBVENCIONS PER A POLICIA LOCAL.- L'Ajuntament té

previst cobrir la vacant d'Auxiliar de policia local segons la

convocatòria publicada al BOCAIB nQ 148 de data 8 de desembre de

1992.
El nomenament d'un Auxiliar de Policia Local donarà lloc a
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1 'adquisició dels uniformes reglamentaris tal com disposen les

Normes Marc de la Comunitat Autònoma.

Ai:-; :í.

pob l.:;l.c ió

vehicle

mat,=i}( 1 a

(Puigpunyent
muri i c ip e l p er

separació dels dos nuclis principals de
i Galilea) fa necessari disposar d/un

tal que el servei de pOlicia local resulti

efiC29n
L'Ajuntament, encara

necessitats, no compta amb

adquisiciÓ, per la qual cosa

Sol.licita a la Conselleria Adjunta a la Presidència, en

càrrec al Pla Especial de Subvencions� una aportació, al més

amplia possible, per atendre la compra d'un vehicle adequat per a

la policia local, de les caracteristiques que el BatIe disposi;
així ccim a l'adquisició dels uniformes reglamentaris per
l/Auxiliar de Policia Local que ocupi la plaça.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la proposta
d'acord d'aprovar la sol.licitud d'ajuda abans indicada i

facultar el BatIe per adquirir el vehicle que estimi més adequat
pel servei, aixi com per signar els documents corresponents.

que és. conscient d'aquestes
suficients per a la seva0?ls mitja.ns.

La Corporació acorda per
proposta d/acord.

un an ím ít a t;

EQ aquest estat 1

Sr. President aixeca

trenta minuts de la

Secretari certifie.

no havent-hi més assumptes per tractar,
la sessió èssent les vint-i-dues hores

que s'estén l'acta present 1 jo com

el
i

a
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 17 DE MARÇ DE 1993

A la Vila de Puigpunyent a 17 de març de 1993, 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 Gabriel Flaquer Maimó, José M. Pérez Fontirroig, Joan

Betti Morell, Manuel Pinte�o Gómez, Antoni Ginard Barcelój
Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà Martorell i Magdalena
Font Palmer. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest
Ajuntament Vicenç Matas Font.

l)ACTA ANTERIOR.- Fou aprovada per unanimitat l'acta de la

sessió ordinària del mes anterior.

2)�ESOLUCIONS DE LA BATLIA.

adoptades per la Batlia durant el

L_ 3)DESPESES.- E:-:¿-\minades les

� I es seg üerrt; .:::-:

�
- A Tersa, per transports
- A Josep Ramon per medicaments
- A Josep Cano per medicaments

Al Col.legi Puig de Na Fàtima per material

de la Festa de Carnavall 15.940

A Materials Establiments per gèneres 1.380

A Josep Ramon per material d'oficina 1.161
A Forteza Tobajas per material llanterneria 16.223
A MRW, per serveis missatgers mes de gener 15.456

A MRWj per serveis buscapersones març 4.543

A La Industrial i Agricola per gèneres 2.942

A Casasnovas i Roca per clor 97.750
A Euroflora per arbres 31.866
A Info Balear per aparell connexions impressora

S'assabenten de les resolucions

passat mes de febrer.

factures presentades

A la papareria ON per material d/oficina
A Ferreteria Mézquida per materials

�3., i sz

�3 It :2�3()
ptr:-:s:-.

II

A Miquel Sureda per treballs professionals
A Ultima Hora, subscripció mensual

6�:i. 61. Cf

:? u �5()()

"

"

"

11..228 "

"

II

"

"

"

"

II

- A Guzman per materials
A la Telefònica, telèfon Casa de la Vila
A la Telefònica, servei telefax
A la Telefònica, telèfon Centre Sanitari
A Limpiezas Barceló, per neteja fosses sèp-

19.550
3 ft 2(j(j

9. ()f-?2 II

als dos ordinadors
"

511515 "

II

- A Gestetner per un kit fotocopiadora
- A Magdalena Ginard, per segells correus

128.800
40.2T3 "

"
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- Elèctrica Jordi per desmuntar Festes Galilea
i canviar bombetes 32.660

Elèctrica Jordi,reparacions Escola i polies-
portiu i desmuntar llums de les festes 49.638

- A Pablo Rodriguez Morey, per neteja del
poliesportiu 121.336

"

"

4)PLA MUNICIPAL D'ACCIO SOCIAL PER A 1993.- La treballadora
Social d'aquest Ajuntament, ha redactat distints
projectes de caire social per a l'any 1993, com són:

1. -" Pro o i ectE' dt�? S(:�roooo,¡ei s-; d ' f�j uoda a domi c í. I i (SAD) dest i n a í; ¿:\
la població en gener�l (amb prioritat a la tercera edat,
disminuïts fisics i psiquics i a l'infant), amb un pressupost de
3" (17C) 1: 7163 Ç) t: I:eS II

2.- Projecte d'informació, orientació i assessorament, amb
un pressupost de 870.000 ptes.

3.- Projecte de prevenCIó i inserció social amb un

pressupost de 214.000 ptes.

\� o o ���1\.les:;t�3 pt-oOjE'ctE'�:::o t�':::;taiï sulJvenciondt.�:� erOl parot p er- i : Ins¡et"°so

I� 1 el LIM l per l/Ajuntament de Puigpunyent.
La Corporsc i Ó ¿tc:orood¿� pet-o unan i mi tat apr-ov.ar- el s p roi ¡:?c:tes

abans esmentats, sol.licitar les corresponents subvencions i
facultar el Sr. BatIe per signar els convenis pertInents.

o

5.-PAVIMENTACIO PARCIAL AMB FORMIGO CARRER COMELLAR
ROMAGUES.- El Sr. BatIe exposa que degut al mal estat en què es

troba el carrer d'Es Comellar Romagués, es fa necessari arreglar
parcialment el seu paviment mitjançant una capa de formigó.

El Regidor Sr. Pérez pregunta si no seria millor arreglar-lo
totalment degut a la seva esc:asa longitud.

El Sr. BatIe contesta que dependrà del seu cost i de les
disponibilitats econòmiques de l/Ajuntament.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar la reparació del
��rrer d'es Comellar Romagues, tal com s'ha dit.

6)SENYALITZACIO DE PROHIBIT APARCAR VEHICLES DESDE EL NUMERO
AL 40 DEL CARRER MAJOR.- El Grup Popular presenta una proposta

il Todos conocemos 1 a p œ l i 9roosi dad tie 1 a CLlToVa dE' f:3a F:�<;:tCOnE't-oo::\
c:uando hay coches aparcados ya que estos quitan la visibilidad.
Para evitar posibles disgutos a los vecinos de nuestra loc:alidad,
proponemos que en la mencionada zona se coloque l�
c orres.p oncí í E'ntf2 !=.¡er{ �':\l i z <;:le: i l'ln de p roh i b í. do ap,3t"°C¿\roo"

II

7)SENYALITZACIO DE PROHIBIT APARCAR CADA TRENTA METRES EN
ELS CARRERS MAJOR I CARRETERA NOVA D'ESTELLENCS.- El Grup Popular
formula la següent proposta d'acord:

"Todos conocemos 1 ¿lo odi sea qUE' supone c ruz ar- nues t r-o

municlpio desde la plaza del Ayuntamiento hasta Ca Ses Monjes?
por lo que nuestro 9rupo propone indic:ar en la calle Majar y Nova
d/Estellencs unas zonas cada treinta metros aproximadamente,donde no se pueda aparcar, de manera que los vehic:ulos no
molesten a los que circulen en sentido contrario? apartándose en
las menCiCjf""lë�das zonëloS."
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El Sr. BatIe contesta que si bé considera interessant

ambdues propostes? en aquest moment la col.locació de senyals de

prohibiciÓ d'aparcar segurament serien poc respectades perquè no

es compta amb la persona adequada per fer-les complir. Quan

disposi l'Ajuntament d'un auxiliar de policia local, serà el

moment de replantejar-se aquest tema i fer la reorganItzació del

trànsit de tot el poble que es consideri més adient.

En conseqilència la Corporació acorda ajornar

final per el moment en que s'hagi fet l'estudi

tX'0,nsi t.

la r'esDl uci ó

g). ob a I del

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Ferrà informa que en el

pas del carrer majar amb el cami de Sa Vela, devora la figuera,
quan plou es produeix un bassiot i per evitar-hD es posarà una

solera de formigó a tot el carrerÓ.

En aquE'st
SI"'. Pf"esi dent

tr'enta mi nuts

est,3,t i

a íx ec,I:l
elf.? I a

no havent-hi més assumptes per tractar

la sessió essent les vint-i-dues hores

qual slestén llacta present i jo com

Secretari certifie.
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PLE DIA 14 D'ABRIL DE 1993

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

A la vila de Puigpunyent a catorze d'abril de mil nou-cents
noranta tres a les vint-i-una hora i trenta minuts, sota
Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona Pujadas, es

l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial, en sessió pública
ordinària, amb l'assistència dels Regidors Gabriel Flaquer Maimó,
José Maria Pérez Fontirroig, Joan Betti Morell, Manuel Pinte�o

Gómez, Antoni Ginard Barceló, Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel
Ferrà Martorell i Magdalena Font Palmer. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

l)ACTA ANTERIOR.- Fou aprovada per unanimitat l'acta de
ordinària del mes anterior.

2)RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- S'assabenten de les resolucions
adoptades per la Batlia durant el passat mes de març.

3)DESPESES.- Examinades les factures presentades aproven

següents:

- A Pedr-o Fer-r-à LI ull per- tr'ami taci ó e:<pedi ent
enllumenat pista poliesportiva 14.498

A Ferreteria Mezquida per gèneres servits 550
- A Cedipsa per car-burant 486

A Joan Aguiló per llavors de gespa 2.324
A Guillem Ginard, encarregat d'aigües 44.620
A Miquel Sureda per encàrrecs 65.619
A Josep Ramon per medicaments 3.990
A Casasnovas i Roca per clor 97.750

- A Andreu Bordoy per anàlisi d'aigua 6.400
A MRW per serveis prestats durant el mes

de febr-er-
A

ptes.
"

15.456
Ultima Hor-a subscr'ipció mes de maro; 2.500"

A la Revista Galatzó, subscr-ipció 1.000 "

A ASISA pr-í mes assegur-ances 93.698 "

A Magdal ena Gi nar-d per- segell s de corr-eus 3.500 "

A Mi quel LI ahré s per- pi ntar- Casa de Cul tur-a 4-8.472 "

A La impremta mallorquina per material
oficina

- A Gestetner per un kit de tonner
- A Salvador Ramon per feines pl.S.Bru

A GESA per enllumenat públic
A GESA enllumenat col.legi públic

- A GESA, pou de Son Bru

A GESA, pou de la Vila
A GESA, centre sanitari
A GESA, Casa de la Vila

- A GESA, Cementiri Municipal
- A Elèctrica Jordi enllumenat festes

Car-naval Gal:i 1. ea

89.585 "

40.273 "

57.500 "

186.480 "

229.716 "

34.255 "

6.747 " •

4.520 "

44.669 "

2.368 "

ï'. :::'H4 "

"

"

"

"

"

"

"

"
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A Elèctrica Jordi per feines pista tennis 40.940 ptes.
A Elèctrica Jordi per feines enllumenat

públic de Puigpunyent
A Elèctrica Jordi per treballs a l'escola

A Marc Sabater per honoraris mes de febrer

A Marc Sabater, honoraris mes de març
A Mita facturació còpies mes de febrer
A la logopeda Maria J. de Prada mesos de

gener- i febrer'

29.848 "

6.072 "

9.660 "

43.988 "

9.505 "

6.300 "

4) SOL.LICITUDS.- Vista la petició subscr'ita pels +unc
í

oner-í a

Vicenç Matas Font i Josep Ramon Marquès, la Corporació Municipal,
fent ús �el que preveu la disposició transitòria cinquena del

Reial Decret 480/1993, de 2 d'abril, pel qual s'integra al Règim
General de la Seguretat Social el Règim Especial de la Seguretat
Social dels funcionaris de l'Administració Local, acorda per
unanimitat continuar prestant l'assistència sanitària als

funcionaris en actiu i els seus beneficiaris, a través de

l'entitat privada ASISA, tal com es fa actualment.

5) NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIO DE SEGUIMENT I CONTROL

DE LA RESERVA DEL PUIG DE GALATZO.- Quan es va aprovar la

llicència d'activitats de la Reserva del Puig de Galatzó es va

preveure redactar un reglament de funcionament d'una Comissió de

Seguiment i Control, que ara es sotmet a la consideració del Ple

de la Corporació Municipal per a la seva aprovació abans de

donar-ne trasllat a la propietat perquè en un termini de quinze
dies manifestin el que creguin oportú.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la proposta
d'aprovar, en els termes que a continuació es detallen, les

normes de funcionament de la ComissiÓ de Seguiment i Control de

la Reserva del Puig de Galatzó.

"En el moment de concedir' la llicència d'ober·tur·a i

funcionament de l'activitat de la Reserva Puig de Galatzó,
l/Ajuntament de Puigpunyent es va reservar la seva fiscalització

i control per tal que no afectàs negativament l'entorn i el medi

natural, mitjançant una Comissió de Control.

Per tal de dotar aquesta Comissió d'unes regles de joc, es

redacten les presents

Normes de Funcionament

Article 1.- La Comissió de Control de la Reserva és un ens

caràcter consultiu, sense personalitat jurídica pròpia,
dependent, excepte en el seu finançament, de l'Ajuntament de

Pu
í

gpunyent.

Article 2.- La finalitat d'aquesta Comissió és informar

l'Ajuntament sobre el desenvolupament de l'ús turístic-recreatiu

de senderisme de la finca Es Ratxo, en relació al seu entorn i al

medi natural en general.
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Article 3.- La finalitat establerta a l'article anterior, es

durà a terme mitjançant funcions de vigilància, informatives i

consultives.

Article 4.- Les tasques
especialment a la Comissió, són:

a) Que l'activitat de senderisme es desenrotlli

superficie total de 19'6 Hes, úniques d'accés públic.
b) Que a l'anterior sector hi hagi una zona de 2 Hes. en la

qual es dugui a terme en exclusiva l'activitat cientifica de

desenvolupament i estudi de plantes autòctones sense accés

p úb 1 i c.

c) Que la resta de la finca es destini

agricoles i forestals que li són pròpies,
d'ús per part del SECONA.

d} Que la totalitat de la finca sigui un refugi de caça.
e) Vigilar l'estat de conservació del cami d'accés a la

Reserva per dins la finca Son Net.
f) Que l'afluència de visitants no sigui superior a 900

(112 visitants/hora, 35

de vigilància encomanades

en una

a activitats
al c on t ro Isotmeses

persones per dia durant vuit hores

persones per quilòmetre de cami).

Article 5.- Les funcions informatives de la Comissió es

duran a terme mitjançant la redacció dels informes que cregui
oportuns sobre el desenvolupament de les activitats de qualsevol
tipus que es desenrotllin a la finca Es Ratxo i, especialment,
proposant a l'Ajuntàment l'adopció de les mesures d'intervenció

necessàries per tal de garantir la compatibilitat dels distints

usos de la finca Es Ratxo amb el medi ambient.

Article 6.- Les funcions consultives de la Comissió es

duran a terme informant a l'Ajuntament sobre qualsevol qUestió
que li demani en relació a la Reserva. Aixi mateix haurà d'emetre

el corresponent informe abans de concedir qualsevol nova

llicència d'obres o activitats a la finca Es Ratxo, a que de

forma indirecte afecte la seva explotació.

Article 7.- La Comissió estarà integrada per dos

representants de la propietat, dos de l'Ajuntament, un de la

Universitat de les Illes i un altre del SECONA, assistits d'un

Secretari, amb veu, però sense vot.

Cada membre tindrà un suplent.

Article 8.- Els representants de cada una de les parts
integrants de la Comissió podran ser cessats i substituïts en

qualsevol moment per la mateixa Institució a persona juridica que

els va nomenar, mitjançant comunicació al BatIe, qui ho posarà d�

manifest davant la Corporació a la primera reunió que celebri.

Article 9.- Els representants de l'Ajuntament seran nomenats

pel Ple de la Corporació a proposta del Regidor d'Urbanisme.

Article 10.- Les persones integrants de la Comissió

desenvoluparan el càrrec gratuitament, sense perjudici de

percebre per cada reunió �na dieta de l'import que fixi la pròpia
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Comissió, a càrrec de la propietat.

Article 11.- L'Ajuntament lliurarà a cada membre de la

Comissió una credencial que li permetrà tenir lliure accés, en

qualsevol moment, a les instal.lacions de la Reserva.

Article 12.- La Comissió es reunirà en sessió ordinària el

mes d'abril i octubre de cada any; i en sessió extraòrdinaria

cada vegada que la convoqui el seu president a iniciativa pròpia
o a sol.licitud de tres dels seus membres.

Article 13.- Les reunions tindran lloc al terme municipal de

Puigpunyent, a l'indret que concretament s'expressi a la

convocatòria,la qual contindrà l'ordre del dia dels assumptes a

tractar, i l'hora de la reunió en primera i en segona
c orivoc at.òrí a ,

Article 14.- La Comissió estarà vàlidament constitu�da en

primera convocatòria si hi compareixen la meitat dels seus

membres, i en segona convocatòria si hi compareixen tres dels

seus membr-es.

Article 15.- La Comissió elegirà d'entre els representants
de l'Ajuntament un President, que presidirà les reunions dirigirà
els debats i tindrà vot de qualitat en cas que es produeixi un

empat en alguna votació.

Així mateix triarà un sospresident que substituirà el

president en cas d'absència.
Actuarà de Secretari el de la Corporació Municipal.

Article 16.- De cada reunió el Secretari
autoritzada amb la signatura del President,
al s efectes opor-tuns."

aixecarà una acta,
que remetrà al BatIe

La Corporació acorda per unanimitat aprovar les anteriors

normes i que es segueixin els tràmits oportuns.

6) REGLAMENT DE DISTINCIONS I HONORS.- A vegades algú ha

plantetjat la possibilitat de distingir d'alguna manera

personatges concrets del nostre poble. La qUestió no és senzilla.

Tots tenim aspectes meritoris, dignes d'encomi, i si s'ha de

distinguir a algú individualment ha d'ésser perquè realment

destaqui per damunt els altres. Tot plegat, sembla evident que

hagi d'estar regulat amb un reglament de distincions i honors,
per tenir una norma de referència, per tractar amb igualtat tots

els casos.

Per la qual cosa el Grup Independent formula proposta_
d'aprovar provisionalment el Reglament de Distincions i Honors

que a continuació es detallarà i que se sotmetrà a informació

pública per termini de trenta dies des de la publicació al

BOCAIB. En cas de no presentar-se reclamacions s'entendrà

aprovat definitiva�ent.
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"REGLAMENT DE DISTINCIONS I HONORS

Capítol I

Classes

Article 1.- Els honors i distincions que aquest Ajuntament

pot atorgar, són:
a) Proclamació de Fills II.lustres
b) Declaració de Fills Adoptius
c) Concessio de la Medalla de la Vila

Capítol II
Dels Fills Il.lustres

Article 2.- El major honor i distinció és la proclamació de

Fill Il.lustr·e.

Article 3.- Per a la proclamació de Fill Il.lustre s'haurà

de tramitar el corresponent expedient en la forma determinada en

aquest Reglament.

Article 4.- A l'expedient s'haurà d'acreditar que el

proposat, endemés d'ésser natural de Puigpunyent o haver merescut

ser declarat Fill Adoptiu i d'haver passat, com a mínim, tres

anys de la data de la mort del proposat, haurà de reunir alguna
de les següents condicions:

a) Haver desenrotllat en les seves ocupacions habituals una

tasca poc comuna, de caràcter excepcional, que hagi tingut ressò

fora d'aquest terme municipal.
b) Haver aconseguit en qualsevol activitat científica,

artística, cultural o esportiva un reconeixement important més

enllà d'aquest terme municipal pel seu caràcter extraordinari.

Article 5.- Reunir les esmentades condicions

suficient per a la proclamació del Fill Il.lustre si

actuacions que poguessin desmerèixer el concepte

pr·oposat.

no ser·à

e:·:istissin

públic del

Capítol I I I

Dels FÚls Adoptius

Article 6.- Per ésser declarat Fill Adoptiu, s'haurà de

tramitar el corresponent expedient en la forma que es determina

en el present Reglament.

Article 7.- A l'expedient s'haurà d'acreditar que la persoria_
a qui es tracta d'atorgar tal distinció posseeix qualsevol de les

condicions establertes als apartats a) i b) de l'article 4.

Article 8.- La declaració de Fill Adoptiu podrà donar lloc a

que, amb les formalitats d'aquest Reglament pugui ésser nomenat

Fill Il.lustr·e.
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Capitol IV
De la medalla de la Vila

Article 9.- La Medalla de la Vila podrà ésser concedida en

forma individual o col.lectiva, d'acord als preceptes d'aquest
Reglament.

Article. 10.- La Medalla de la Vila serà de plata. De forma

circular, de 35 mmmm de diàmetre. A l'endret durà gravat l'escut
de la Vila i al revés durà la inscripció MEDALLA DE LA VILA DE
PUIGPUNYENT. Al llaç, la senyera i al passador s'hi gravarà la
data de concessió de la medalla.

Les medalles col.lectives faran constar tal circumstàmcia a

la inscripció del revés, i a les individuals hi constarà el nom

del condecor·at.

Article 11.- Es podrà concedir la Medalla de la Vila a les

persones o col.lectius que hagin treballat desinteressadament en

pro de Puigpunyent i/o de Galilea i hagin contribuït al

creixement cultural del Poble, per actes que determinin

avantatges per a la població, per tot allò que afavoreixi de
forma notòria i evident, en benefici del progrès del Poble i, en

fi, per tot allò que d'una o altra manera resulti digne d'aquesta
concessió.

Capitol V

Del s e:·:pedi ents

Article 12.- L'expedient de concessió s'iniciarà d'ofici, o

a petició d'un 10 per cent de persones majors d'edat censades a

aquest municipi, per l'Ajuntament en sessió plenària.

Article 13.- El BatIe designarà un Regidor que actuarà de

Ponent en els expedients de Fills II.lustres i Adoptius, el qual
recopilarà tots els mèrits que reuneix el proposat, aixi com els

oportuns justificants, en un termini de sis mesos.

Article 14.- L'informe del Ponent estarà a disposició
pÚblica per un termini de tres mesos perquè tothom que vulgui,
pugui presentar esments, oposicions i consideracions a la

pr·oposta.

Article 15.- Conclòs l'expedient, es reunirà, en sessió

secreta, sota la Presidència del BatIe, un Jurat integrat per

tots els Regidors de l'Ajuntament assistits pel Secretari de la

Corporació, que actuarà com a tal.

Article 16.- Per constituir-se vàlidament l'esmentat Jurat

hi han de concórrer les tres quartes parts dels seus membres.

Article 17.- Un cop el Ponent exposi els mèrits i motius per

a la concessió de la distinció, el Secretari donarà lectura a les

oposicions, consideracions i esments que en el seu cas

s'haguessin formulat durant l'exposició pÚblica de l'expedient; a

continuació el Jurat deliberarà.
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Article 18.- A continuació es votarà la resolució de
l'expedient, en votació secreta, introduint, dins una urna

personalment cada un dels membres del Jurat una papereta amb la
1 'e)':pr'essió "SI" o "NO", segons que con s

í

derr o no que el
proposat merèix la distinció. A l'inici de la sessió, el
Sec¡r'etar':i far'à entr"ega, a cada rnernbr-œ , d /

una paper'eta amb el "S I"
i una ¿,'II t ra amb el "NO". Cap membr-e pr'esent es p odrè ab st eridr-e ,

Article 19.- Per poder ésser proclamat Fill Il.lustre o

declarat Fill Adoptiu, serà precis aconseguir les quatre quintes
parts de vots afirmatius.

Si no s'aconsegueixen els vots afirmatius suficients,
l'expedient s'arxivarà sense més tràmit, o es proposarà que
s'iniciïn els tràmits per a la concessió de la Medalla de la
Vi 1 a.

Ar'ti cl e

elevada al
r'ati f i caci 6.

20.-- Si
PIe de

la resolució del Jurat és
la Corporació Municipal

+evor-eb l e

per' a la
ser'à
seva

Article 21.- Per a la concessió de la Medalla de la Vila, se

seguirà el mateix procediment assenyalat als articles del 12 al
18 i 20 d'aquest Reglament, reduint els terminis indicats a un

ter'ç.

Article 22.- Per poder concedir la Medalla de la Vila serà
necessari que els vots afirmatius siguin, com a minim, l�s quatre
cinquenes parts dels membres del Jurat presents. Si no

s'aconseguissin, s'arxivaria l'expedient sense més tràmit.

Article 23.- Per a la resolució definitiva del
l'Ajuntament de proclamació de Fill II.lustre, declaració

Adoptiu o concessió de la Medalla de la Vila serà precis
favorable de la majoria absoluta dels seus membres.

PIe de

de Fill
el vot

Capitol VI
Cer'i mon i al

Article 24.- La proclamació de Fill II.lustre, declaració de.
ill Adoptiu o concessió de la Medalla de la Vila, suposarà la
elebració d'un acte públic que tindrà lloc al Saló de Sessions

de la Casa de la Vila el segon divendres després de la data en

que tingui lloc la sessió plenària de la Corporació Municipal
prevista a l'article 23.

L'acte s'iniciarà amb la lectura de la biografia del Fill
II.lustre proclamat, dels motius de la declaració de Fill Adoptiu
o de concessió de la Medalla.

A la mateixa cerimònia es lliurarà un certificat de la
distinció ator·gada."

La Corporació acorda per unanimitat aprovar
Reglament.

1 ' anter' i or'
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7) FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA D'ADULTS.- L'escola d'adults no

hauria de tenir un funcionament efimer, sina que any rere any,

s'hauria d'anar consolidant. Perquè això sigui aixi, han de

concórrer dues circumstàncies: una organització i un alumnat amb

ganes de participar. Aquest darrer aspecte no depèn de

l'Ajuntament, malgrat es pugui fer una tasca important de cara a

engrascar la població. En canvi l'organització de l'Escala si que

en depèn.
Es tracta, amb aquesta proposta, de definir amb breus

pinzellades el què i el com ha d'ésser la nostra Escola d'Adults.

OBJECTIUS: L'Escala d'Adults, és una escola municipal
depenent de l'Ajuntament de Puigpunyent, que està dirigida a la

població adulta del municipi per millorar la seva formació

bàsica, de l'oci i professional.
ENTITAT COL.LABORADORA: Pel desenvolupament dels objectius

assenyalats, l'Escala d'Adults comptarà amb entitats

col.laboradores per fer possible el seu funcionament d'acord amb

les directrius que fixi el Ple de l'Ajuntament, que atorgarà la

qualitat d'entitat col.laboradora a les que ho sol.licitin.

FINANÇAMENT: L'Escala d'Adults es finançarà amb les

aportacions que faci l'Ajuntament previstes al pressupost
municipal, sense perjudici que es puguin obtenir subvencions.

JUNTA DIRECTIVA: Ser-à qui dur-à la dir-ecció efectiva de

l'Escala, i estarà integrada per dos professors elegits d'entre i

pels professors de l'Escala, un coordinador anomenat pel BatIe,
un representant de l'Ajuntament i un representant de cada una de

les entitats col.laboradores.

Seran funcions especifiques l'organització dels cursos,

programes i pressupost, contractar el professorat, elaborar la

memòria per presentar al Ple de l'Ajuntament, confeccionar la

propaganda i qualsevol altre funció que
-

impliqui un millor

funcionament de l'Escala.

Es reunirà, prèvia convocatòria del Representant de

l'Ajuntament i sota la seva Presidència, cada vegada que ho

cregui oportú i com a minim abans de començar el curs, durant el

mes de setembre, a principi de curs, trimestralment i a final de

cur-so

COORDINADOR: S'encarregarà de fomentar i impulsar l'Escala,
de la relació d'aquesta amb les Institucions,
entre professors i entre professors i Junta

seguiment de les matèries que s'imparteixen, de

econòmica de l'Escala i finalment coordinarà

fit:-:es, p ...-ogr-ames, etc .••

"

de 1 a conne:-: ió

Di r-ect i va, del
1 'admi ni str-ac ió

l'elabor-ació de

Per la qual cosa el Grup Independent formula la

d'aprovar el funcionament de l'escola d'adults a que

referència als antecedents de la proposta.

pr-aposta
s'ha fet

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

pr-aposta.

7) FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA DE MUSICA.- L'escola de Música no

hauria de tenir un funcionament efimer, sina que any rere any

s'hauria d'anar consolidant. Perquè això sigui aixi, han de

concórrer dues circumstàncies: una organització i un alumnat amb
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ganes de participar.
1 'Ajuntament, malgrat
engrascar la població.
en depèn.

Es tr-acta,
pinzellades el
Música.

OBJECTIUS: L'Escola de Música, és una escola municipal
depent de l'Ajuntament de Puigpunyent, que està dirigida a tota

la població del municipi per a l'aprenentatge de la música i la

millora de la formació musical.

ENTITAT COL.LABORADORA: Pel desenvolupament dels objectius

assenyalats, l'Escola de Música comptarà amb entitats

col.laboradores per fer possible el seu funcionament d'acord amb

les directrius que fixi el Ple de l'Ajuntament, que atorgarà la

qualitat d'entitat col.laboradora a les que ho sol.licitin.

FINANÇAMENT: L'Escola de Música es finançarà amb les

aportacions que faci l'Ajuntament previstes al pressupost

municipal, sense perjudici que es puguin obtenir subvencions.

JUNTA DIRECTIVA: Serà qui durà la direcció efectiva de

l'Escola, i estarà integrada per un coordinador anomenat pel
BatIe, un representant de l'Ajuntament i un representant de cada

una de les entitats col.laboradores, eventualment hi podràn
participar els professors.

Seran funcions especifiques, l'organització dels programes

i pressupost, contractar el professorat, elaborar la memòria per

presentar al Ple de l'Ajuntament, confeccionar la propaganda i

qualsevol altra funció que impliqui un millor funcionament de

1 'Escol a.

Es reunirà prèvia convocatòria del Representant
l'Ajuntament i sota la seva Presidència, cada vegada que ho

cregui oportú i com a minim abans de començar el curs, durant el

mes de setembre, a principi de curs, trimestralment i a final de

cur·s.

COORDINADOR: S'encarregarà de fomentar i impulsar l'Escola,
de la relació d'aquesta amb les Institucions, de la connexió

entre professors i entre professors i Junta Directiva, del

seguiment dels programes, de l'administració econòmica de

l'Escola i finalment coordinarà l'elaboració de fitxes,

Aquest darrer aspecte no depèn de

es pugui fer una tasca important de cara

En canvi l'organització de l'Escola si que

amb

què
aquesta proposta, de definir

i el com ha d'ésser la nostra

amb br-eus

Escola de

de

pr-ogr-ames, etc •.•

"

Per la qual cosa el Grup Independent formula la

d'aprovar el funcionament de l'escola de música a que
referència als antecedents de la proposta.

pr-oposta
s'ha fet-

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta d'acord.

9) PROPOSTA DE RESOLUCIO DE L'EXPEDIENT D'INFRACCIO URBANISTICA

DEL SR. DIRK REIFFERSCHEIDT.- Es dóna lectura a la proposta de

resolució subscrita per l'instructor, Joan Betti Morell, referent

a l'expedient sancionador seguit contra el Sr. Dirk

Reifferscheidt, el contingut del qual és el següent:
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PROPOSTA DE RESOLUCIO

Atès que segons informe del tècnic municipal
anomenat Casa Diana de Galilea s'han realitzat obres

d'habitatge sense llicència municipal.

a l'edifici

d'ampliació

Atès que l'obra està inclosa dins la zona 4.2 de les Normes
Subsidiàries de Puigpunyent, aprovades definitivament per la
Comissió Insular d'Ur�anisme el 31 de juliol de 1992.

Atès

plantes i

límits.

que l'altura màxima prevista a dita zona és de dues
7'5 metres i que l'obra realitzada supera aquests

Atès que l'ocupació màxima de la
Normes Subsidiàries és del 15 % i que les

possiblement superen aquest percentatge,
comprovar per la imposibilitat d'accès

� inspecció municipal.

� Atès que el 18 de desembre de 1992 se notificà al Sr.
Reifferscheidt la iniciació de l'expedient sancionador

disposà la suspensió de les obres que s'estaven realitzant
llicència.

parcel. la, segons les
dimensions de l'edifici
cosa que no s'ha pogut

a l'edifici per la

Di rk
i es

sense

Atès que durant el termini de vuit dies no recusà el
nomenament de l'instructor i del secretari.

Atès que el 9 de gener de 1993 se li notificà el
càrrecs i que durant els vuit dies hàbils segUents no

plec de descàrrecs.

plec de

proesenotà

Considerant que ha incomplit l'article 27 b) de la Llei

10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística del Govern
Balear per haver realitzat obres sense llicència.

Considerant que ha incomplit l'article 9.4.10 de les Normes
Subsidiàries de Puigpunyent, per haver realitzat obres d'altura

superior als 7'50 metres.

Considerant que l'article 248.1.c) del Text refós de la Llei
sobre Règim del Sòl aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1992 de

de juny preveu que si les obres són incompatibles amb
l'ordernació vigent, es decretarà la demolició a costa de
l'i nteroessat.

Vist que l'obra realitzada

legalitzable per èsser contrària a

vigent, l'instructor que subscriu
demolició de dita obra.

sense llicència no és
la normativa urbanística

proposa a l'Ajuntament la

La present proposta es notificarà a l'interessat perquè en

el termini de 10 dies formuli les al.legacions que estimi
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convenients a la seva defensa.

Transcorregut aquest termini passaran les actuacions a

1 'Ajuntament p erquè ac or-d i el que pr·ocedesqui."

Vist

pr'esentà
pr-cipost e

dur-r-I a a

que durant el termini de deu dies el

cap al.legació, la Corporació accepta
de resolució abans esmentada i acorda

terme tal com ve redactada.

Sr'. Dir'k no

i ntegr'ament 1 a

per' unanimitat

10) CERTIFICACIO OBRES ACONDICIONAMENT PISTA POLIESPORTIVA.

Examinada la segona certificació de reforma de pistes
instal.latió de xarxes de baixa tensió i enllumenat del

poliesportiu municipal, signada pels tècnics Miquel Rosselló Sard

i Miquel Sureda Rubert, per un import total de 939.578 ptes, la

Corporació acorda per unanimitat donar-li aprovació i que es

remeti al Consell Insular de Mallorca a efectes del pagament de
la part que correspon a dit organisme.

El portaveu del Grup Popular sol.licita la inclusió a

1 'ordre del dia, per raons d'urgència, de la següent proposta:

"Al no e:<istir' una piscina pública en el pueblo se

alquilar la existente en el restaurante Sa Sinia a fin
todos los habitantes pud

í

er-an hacer' uso de la misma."

podrí ¿�

de que

La Corporació acorda per unanimitat incloure l'anterior

proposta a l'ordre del dia, que es tractada a continuació.

Tots els presents estan d'acord en que s'establesquin
negociacions amb la propietat de l'esmentada piscina per poder
arribar a un acord per a la seva utilització.

El Reg i doro Sr'.

posin en coneixement

presenti una oferta en

qüestió, i amb aquests

Betti suggereix que aquestes intencios es

de la propietat i que sigui ella la que
el cas que estigui interessada en aquesta
termes queda aprovada

En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar, el

Sr. President aixecà la sessió a les vint-i-dues ho�es i

quaranta-cinc minuts de la qual s'estén l'acta present i jo com a

Secretari certifico

EL BATLE EL SECRETARI

�
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ACTA D'APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL

DE LA CORPORACIO PER L'EXERCICI DE 1993

A Puigpunyent a dia 12 de maig de 1993� a les vint-i-una
hores i trenta minuts, prèvia l'oportuna convocatòria s'ha reunit
l'Ajuntament Ple sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona
Pujadas i amb l'assistència dels Regidors Gabriel Flaquer Maimó,
José Maria 0érez Fontirroig, Joan Betti Morell� Manuel Pinte�o
Gómez� Antoni Ginard BarcelO, Sebastià Bauzà Martorell i Gabriel
Ferrà Martorell ( La regidora Magdalena Font Palmer, es absent) a

l'objecte de discutir i, en el seu cas, aprovar inicialment el
pressupost general per a l'exercici de 1993, elevat a aquesta
Corporació Municipal pel Sr. President en la forma prevista per
I I art; 1 c I E� 194-1.)· cJE' I ¿i LI ei :��9 / 198�3 '.' de :�8 dE? desembr'f�, ,r'egul adora
de les Hisendes Locals, i la plantilla que comprèn tots els llocs
de feina reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

� '_',

Di :::;.cut i t.s det i ngudamE?nt E�l pr··e�.;supost i 1 a plant. i 11.:::\,

�gidOr
Sr. Flaquer fa les segUents puntualitzacions:

"No pOc.1elÏlo<,; aprob er- n :i. ap ov.ar- f.?£d:.ClS pr·E0�::.UpU£0stos pUf'.?£'; a

de que algunas partidas son irreversibles, existen otraspesat-·
que no se ajustan a la realidad y las soluciones que se proponen
no son las adecuadas.

1) No comprendemos que con un endeudamient.o
pesetas se haga la previsión de aumentar este,

de 27.000.000
ya de por'

exagerado, en otros casi 13.000.000 de pesetas. ¿No será que se

ha gastado alegremente y al mismo tiempo un control del gast.o
poco riguroso? o tal vez las inversiones no se han adecuado a los
presupuestos reales. ¿Cómo se piensa cancelar tanto
endeudamiento0 ¿Con sobrecargas fiscales?

la partida correspondient.e a suelo rústico, la
recaudación que en 1992 fue de 423.000 pts. asciende este a�o a

",,_-r-_!J_r·7(�. B31 pts si cons]. cjí2r'amos que h an desa.pa.r·ec i do ',",01 a,r'es

urbanizables y que por tanto no pagarán impuestos como tales, no

comprendemos como va a aumentar la recaudaciÓn •.

2) En

3) Se prevé un aumento de 160.000 ptas. en construcciones,
instalaciones y obras ¿Cómo se piensa recaudar si se ha reducido
el suelo urbanizable y no se conceden permisos en lugares donde
se puede edificar.

4) En el capitulo de apertura de establecimientos se

presupuesta una cantidad irrisoria pero es que pensamos que ni
eso se podrá recaudar ya que el número de establecimientos no

sólo no aumentará sino que la tendencia es que algunos ya han
desaparecido y otros están a punto de cerrar sus puertas por la
politica de aislamiento a que nos tiene sometidos el Equipo de
Gobierno, ya que cuando se han presentado proyectos para aumentar
puestos de trabajo e ingresos,
sistemáticamente el permiso.

se ha ....jii:?11 :i. do d f�r'l (�g <:\n d o

de

�::. i



Foli núm. -_.?�------------

S) Si el a�o pasado no se recaudó cantidad alguna
concepto de multas ¿Cómo este a�o se presupuestan 500.000

¿No será para aumentar la presión fiscal mediante

Pl·
.. ·ocedi mi entcj'-::'

en el

ptas.?
est. E)

6) Las entradas por utilización del salón de sesiones se

que va de a�o sep r: i2SU.p I...I.e':::·3 t ad o

r·ecauci.:;¡do I as

·9 la. b a ja
100.000 ptas.

}¡a que en lo

prev
í

·3tas.

7) En ingresos diversos se presupuestan 200.000 ptas, si el
a�o pasado se recaudaron por este mismo concepto 2.B27.726 sobre

una previsión de 600.000 ptas no nos parece normal esta

previsión tan a la baja.

\ B) Tan mal andamos de efectivo que el a�o pasado se

� pl�·E��':.UpUE"�stal·-·cm 500.000 pt.9.S Y F2Sb�? a�o sol amente 200.000 ptas'·;'

.

n o..
s

Cf) En segur·· i dad �.;oc i .::.'.1 se aumenta en BOO.OOO ptas. cuando n o

�_ consta que se haya subido el tipo de cotización.

10) FormalizaciÓn de nómina y seguridad social 250.000 ptas.
que se podrian suprimir teniendo en cuenta que con los

ordenadores seria fácil dicha gestión y considerando que en el

a�o anterior no se presupuestó cantidad alguna para el capitulo
165.

11) Pasar de 500.000 ptas. el a�o pasado en infraestructuras

y bienes a 1.367.000 no nos parece del todo lógico a no ser que
·estuviera mal presupuestado anteriormente.

12) En el c ap Lt.ul o 215 "Hob iLá ar-i :i.Or·mE?jos" se p'¡:E::;ë�. dt?�

60.000 ptas a 564.791 en a�o de crisis nos parece una

12:-: a.ger·ac ión.

13) En el capitulo de agua se pasa de 900.000 a 3.697.550

ptas. aunque de cloro liquido como se nos ha manifestado hay un

gasto de 1.000.000 de ptas. no parece razonable este aumento tan

e:-: ager·ado.

14) liAI tr··es dE·s;peses" se pasc\ de 200.000 pt.as a 900. 000 ¿F'01�·
.té'? ¿DóndE! van a. p ar-ar- estas ('00. OOO? Es uri ë:l.l.Jmento !TH.. ty

qn
í

HF j. e at; í \/0 II

15) En la recogida de basuras ¿Porqué este desfase? ¿Qué

pasa¡ que no se han hecho bien los cálculos, se recauda malo hay
muchos recibos impagados0 Según la ley esta cuenta tiene que
tener las mismas entradas que salidas.

16) En el capitulo de cultura, entre Patronato de Cultura,
grupos culturales, subvenciones diversas y Asociación de Padres
de Alumnos, además de que se distribuye en varios capitulos (no
entendemos el motivo) se prevé un aumento de 3.200.000 ptas. casi
el 100 por 100 del a�o ant?rior y que después este gasto cultural
no se tt-·a.du.ce en 1 a call e, cr·eemos e:-: a.l:;:¡er·a.da esta "i nver·':5i

ó

n
"

p or

el motivo aludido.

han
h ar:
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17) En el pleno de 18/01/92 se propone por parte del grupo

independiente la compra de una parcela por valor de 1.500.000

ptas. al parecer con el consentimiento de los herederos, a la

hora de incluirlo en los presupuestos se ha convertido en

2.200.000 ptas. les recomendamos un poco de seriedad en sus

PI'··opuestas.
Igualmente en la compra de un solar en Galilea con fecha

17/02/93 se propone la compra por un total de 2.850.000 ptas.
peró en realidad se pagan 3.200.000 ptas. siguiendo esta linea no

es raro que tengamos tanto endeudamiento.

18) A nuestro parecer se incluyen en los presupuestos de

este a�o partidas para hacer frente a pagos del a�o anterior por
mala previsión o mala administración, pensamos que tendria que

I
haber un consenso con todos los grupos para poner fin a esta

pésima situaciÓn que padecemos, falta de liquidez y

endeudamiento, al paso que vamos y con el aumento de deuda

� pre-ví ':3to 121. qui t-:�tJlr'2\ f:?f"1 el (.)¡yuntami €-?f1to <;'¡t;:F"¿,I, t.ot a l p or- E·II Cl

�
ped,mos que recapaci tell y se dejen de prepotencias."

El Sr. BatIe contesta a cada un dels punts anteriors:

Com es diu a la memòria de la Batlia, l'objecte del nou

endeutament és per fer front a les inversions pressupostades, ja
que amb els ingressCls ordinaris no és possible finangiar les

inversions que es pretenen dur a terme, i acabar amb una pràctica
d'ajustar les despeses als ingressos calculats, encara, que se

sabia que el seus costs reals serien superiors als pressupostats.
Aquests crèdit es formalitzarà cap a final d'any per tal de

reduir-lo al minim possible.

2) La desaparició de terrenys urbanitzables -no de solars

no afecta per res a la contribució en sòl rústic, ja que aquest
tributaven per contribució urbana. L'augment de 4.831 ptes.
previst per a l'any 1993 és degut a l'augment dels valórs

aprovats a la Llei de PressupClsts de l'Estat.

3) No és cert que no es concedeixen permisos d'obres a llocs

on es pot edificar. No es concedeixen a llocs on no es pot
edificar. La concessió de llicències d'obres està subjecte als

reglaments i normes que la regulen i per tant l'Ajuntament ha

d'obrar conforme el que diuen les Normes Urbanistiques prèviament
aprovades. L'augment de 160.000 és una previsió de futur, vists

els resultats de l'any anteriClr.

El Sr. Betti diu que si el Sr. Flaquer, quan tracta de la no

conceSS10 de permisos d'obres, es refereix a la urbanització de

Son Serralta, s'ha de tenir en compte que Son Serralta figura a

les Normes Subsidiàries com una unitat d'actuaciÓ urbanística i

que per tant abans de poder donar llicències s'han de fer els

corresponents planejaments i les obres d'urbanització
necess,jr í es.
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4) La
S;¡ F.,' r .::". rn a. .í o I'"

:30]. • 1 i e :i. ta.t

¡"·eca.pt.9.C ió

recaptaciÓ per obertura d'establiments probablement
a la consiqnada en pressupost, ja que s'han

noves activitats que aportaran una taxa superior a la

pr' E?\/i st ¿\.

5) La consignació de 500.000 ptes. pel concepte de multes no

és cap exageració, si es tenen en compte les sancions per
infraccions urbanistiques que es produeixen.

6) El preu públic per utilització del Saló d'Actes, calculat
en 100.000 ptes. depèn del nombre de casaments que se celebrin

durant l'any, dificil de preveure.

7) A Ingressos no prevists
del recaptat l'anyanterior.
elevada no és prudent perquè pot

no es pot prendre cap referència
La consignació d'una quantitat
ocÓrrer que no es produesqui.

8) Els interessos de comptes bancaris és dificil d'avaluar.

L'any passat es reberen quantitats d'altres organismes que per
distintes raons no es pagaren al moment i per tant es va cobrir la

xifra pressupostada, però això no es pot prendre per norma.

9) La consignació per assegurances socials respon a l'estudi
fet per l'assessor laboral de l'Ajuntament.

10) Les raons de la despesa per formalització de nòmines

assegurances socials ja quedaren explicades en el dictamen de la
Comissió d'Hisenda i precisament perquè hi hagi més transparència
del seu cost s'ha creat la partida 165.

11) La consignació destinada a vies públiques sempre resulta
insuficient per les necessitats. L'Ajuntament podria gastar tot

el que sigui per millorar els seus carrers i places.

la partida mobiliari i ormejos es pensa carregar la

com un armari per a l'assistentacompra d'alguns contenidors, aixi

social.

13) El cost del servei d'aigües és el que se consigna en el

pressupost i es de lamentar que quan es va fer l'estudi del cost

p er a },/¿;.plicació de les tat'··if€.�s, si bé el cost, en el s:·£�u

conjunt, respón a aque�tes xif�es, no es va calcular degudament
el consum d'aIgua que es la meItat del que es va preveure. Per

tant aquest servei resulta deficitari en més de 2.000.000 de

peSsE'tE"S.

14) La partida d/altres despeses engloba totes aquelles que
no tenen una denominaciÓ especifica en el pressuposts i per tant

les 200.000 ptes. de l'any anterior hagueren que d'ésser

augmentades en 668.750 ptes. durant l'exercici.

15) La recollida de fems és un altre dels serveis
deficitaris que té l'Ajuntament. Quins sÓn els motius? doncs, la

recollida de ferralla, que en principi es va fixar un preu molt
baix i que es va haver de corregir per poder continuar aquest

i
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Un altre motiu de l'encariment del servei és qUE? aq I...l€�··:;:; t.

i ha hëuJut
Banyal buf ar"

E:S; -f a a

el' assumi r- ,

qU0? té amb

través de la Mancomunitat de Tramunt.ana
de moment, el deute ele l'Ajuntament de

I a t1ancomuni tat,

16) Les subvencions que es destinen a cultura; escola

eI'adults; escola de música i activitats extraescolars, responent
a la proposta aprovada pel Ple fa uns quants mesos on es detallen

cada una de les partides d'aquestes activitats i els seus costos.

17) En un primer contacte amb els hereus de Son

en 1.500.000 ptes. el valor de la parcel.la del

Després la germana no ha estat d'acord amb el preu

1\I€:::t es + i �< �:l.

pol :i.'::!spCl¡r·t:i.U ..

dos
de pE":;;':5ete�-3 •

despese'::; de

i c:jf..�man.'::l.

A més se consignen 200.000 ptes que
esc¡'-' i pt ura ,

Galilea, a part dels 2.850.000 ptes.
d'afegir el cost ele l'escriptura i

m i Lí ona

CEll cu.10?n

18) Respecte a les acusacions que es fan de mala previsió a

mala administraciÓ, creu que no val la pena contestar perquè
tates les puntualitzacions fetes pel Sr. Flaquer no aporten cap
alternativa i van encaminades a desprestigiar la labor de

l'equip municipal, cosa que seria comprensiva dins una campanya
el (.:.:¡cto¡r·al .

per'
En quan al solar de

preu de compra, s'han

formigonar el carrerÓ.

Després eI'aquestes deliberacions i trobant-lo en part
conforme amb els serveis que venen a càrrec de la CorporaciÓ
Municipal, així com els recursos que s'estableixen per
at.rendre'ls , s'ha acordat per sis vots a favor del Grup
Independent i del Grup Socialista i dos vots en contra del Grup
del PP, elonar-li aprovació en la forma que ha estat redactat per
la BatIia, i queda, en conseqilència,fitxat el pressupost general
i la plantilla en la segilent forma:

I I\IGFŒS�:1DS. -

:�� 1. • Bi'Tl. 8::::� 1.

5. OBEi. 39t:l

12. ;3;:3C,.. 000

1 a. :::'�42 n '1"56

200.000
12. ¡'65. 699

1n- imposts directes.n •.• nn .

:��.--
í

mp ost a ir·lcHr··E"�ctE?�'; n.

3.- taxes i altres ingressos •.•.. n

4.- trans+erències corrents ......•

'.¿l.p j: t cJ1
'.� - "0.. ..,

.ap � tOL

��p i tol

�ap í tol

Cap{tol
Cap í tol

"

"

"

5.- ingressos patrimonials ••..•.•

9.- passius financers .

"

total ingressos: -;'0.634.682 ptes.

Sf::�

pE"� 1

E::: 1
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C,:::\p J. tol

CEq::litol
1 .... desp¡=,��:.e�5 de per··�:.onal ••.•.•.•••
2.- despeses en bens corrents i

serveis ....••...•.•.•......•• 17.829.134

:;;;':3.694.932 ptes.

"

Capitol 3.- despeses financeres .••.....••.

Capitol 4.- transferències corrents ......•

Cap:í.tol 6.-
í

n vœrss íon ss !'"·e¿':ils .••.•.•.......

Capitol 7.- transferències de capital .••..
C.=.:\pítol Ci."" pa�::;s.;;iu!'; -financ(2t"·s ....•.•......

3.183.776
11 . 14·4. �:358
8. 9':¡7. 000

"

"

"

"

"

l�
� A) PE:::::�L:UNC I ONAR I'

".

1.- Amb habilitació de caràcter

total despeses� ";'0. 634. 682

Nurn , qrup o

places

1.1.- Secretari-Interventor 1 El

Il.-Escala d'administració general
11.3.- Subescala auxiliar 1. D

III.-Escala d'administraciÓ especial
III.2.1.-Auxiliar de policia municipal 1. f.,""

Bl PERSONAL LABORAL�

Peons especialistes de la construcció

Netejadores de dependències municipals
a te!ïlp';;:; p arc

í

el

Auxiliar administratiu

(fY¡j,tja .i or-n ad e)
a temps pE!!,"'C i al

1

Treballadores familiars �,
,,::.

Jardiner a temps parcial 1

. ;) PEF\SONAL EVEI'HU(':IL:

Inspecció d'obres, direcciÓ poliesportiu,
super'vi si Ó de per'sonal 1 ab ora l ' (jor'nada
r'edu.i da) 1 D

El Sr. President declara aprovat inicialment el pressupost
en la forma descrita i bases d'execució que s'acompanyen, així
com la plantilla que comprèn tots els llocs de feina reservats a

funcionaris, personal labotal i eventual, per haver obtingut la

majoria simple establerta a l'article 41-1 de la Llei 7/1985, de

2 cl'abr·il.
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Després s'acordà que el pressuposts i la plantilla siguin
exposats al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ
anunci al BOCAIB i pels mitjans acostumats a la localitat, posant
a disposició del públic la corresponent documentació. El
pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el
termini indicat no s'haguessin presentat reclamacions.
Seguidament s'aixeca la sessió a les vint-i-dues hores i jo com a

Secretari certifie.

EL BATLE EL SECRETARI'
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� què ens sol.lic:itE'n qUE� el�2.
í
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ç
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,
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE

DIA 12 DE MAIG DE 1993

vila de Puigpunyent a dia 12 de maig de 1993

hores, sota la Presidència del Sr. BatIe

<3. 1 E'�;

{�nton ivi nt--i -·-du.es

Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament PIe a la Casa Consistorial,
en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors
Gabriel Flaquer Maimó, José Maria Pérez Fontirroig, Joan Betti

Morell, Manuel Pinte�Ci Gómez, AntCini Ginard Barceló, Sebastià

Bauzà Martorell i Gabriel Ferrà Martorell. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.- ACTA A�TERIOR.- Fou aprovada per unanimitat l/acta de la

sessió ordinària del mes anterior.

2.- RESOLUCIONS lesDE LA BATLIA.- S/assabenten de

resCilu.ciCins adoptades per la Batlia durant el passat mes d'abril.

3.- CORRESPONDENCIA.- Es donà lectura a un escrit

primaria de l'INSALUD de Balears que diu:
d'atenció

2. Quan això no sigui possible, contactar amb el 061 on es

donarà una solució adient a cada cas (ambulància, desplaçament
del malalt a un P.A.C. Ci també localització del metge l.

Pll ¡H¿\I"'çJe
vi si tats al Pf.":)C

d'això tots aquells veins que ho desitgin
de Santa Catalina ( PI. Pau Casals s/n) de

de 17 a 8 hores i en diumenges i festius

Sf'?r-'an

Pal rn a ,

dur-an t

La Corporació queda assebentada.

4.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aprCiven_
1 er":) �:::,,':;?q üen t; s:

A Magdalena Ginard per segells de correus

A Bayer Hnos. SA per material d'oficina
A Mita per còpies del mes de març
Al Col.legi d'Arquitectes per honoraris

direcció obra Plaça Son Bru

A Casa Pomar per enmarcar un quadre
- A Andreu Bordoy per una anàlisi d'aigua
- A Llorenç Carbonell per serveis prestats

a Galilea, mesos de gener, febrer i març
- A José Cano per medicaments

9.000
41.266

8. �36t:, "

pte��.
"

286.781
1.079
6.400

"

"

48.000

FL61ï'

"

"
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:1. :1. , 4:::::.. "

de mar'ç

1 �.3 " 0::::<0 "

4. 5'�':::'\ "

:1. c:,- 1.j.�56 "
...J.

8, �.3(lO "

16 .. 100 "

826 "

¡'(iO "

:2� u 840 "

A �¡IF�(!J p er "b ussc a
"

m€::?�:; d ' ab r i I
A MRW per servei missatgers mes

A Repsol butà per poliesportiu
A Marc Sabater per honoraris
A Tersa per transport
Per cOpies de claus Casa Cultura
A Continente per flexos
A Smi Sistemes SL per disquets i un

filtre de vidre per l'ordinador
A Baltasar Alomar per gèneres servits
A Guillem Ginard, encarregat aigues, febrer
A Guillem Ginard, mes d'abril
Al Col.legi Públic Puig de Na Fàtima, per

despeses setmana del llibre

18,766 "

5:1. .. (7'04 "

68. :24<7' "

44. '?35 "

48 .. 000 "

5.-PRIMERA
D'URBANITZACIO

CERTIFICACIO DE LES OBRES DEL
DEL PRIMER TRAM DEL CAMI DE SES VELES,-

PROJECTE
Vi st¿:l. I ¿�.

certificació número:1. de les obres del projecte d'urbanització
del primer tram del cami de Ses Veles, realitzades pel
contractista Montajes Eléctricos Sampol SA, que importa un total
de 2.367.:1.56 ptes., de les quals corresponen abonar 1.539 .. 000 al
Consell Insular de Mallorca i 828.157 a aquest Ajuntament, la
Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

b.-PLA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 1993.- Assabentats de
la convocatòria per presentar sol.licituds i projectes per a la
inclusió en el Pla Territorial d'Equipaments Esportius de
Mallorca per a l'any:1.993, la Corporaci.ó Municipal pren per
unanimitat els segilents acords:

1) Aprovar l'expedient de sol.licitud de finançament al Consell
I n su I ar' de ¡Vlallolr'ca p er- 1 es obt-'es anom��nade�, "Mi 11 ot-'es en zona

€::?spor·tiva de G,alilea" i "Dotació de vestuar'is a pista
poliesportiva de Galilea", segons els projectes redactats per
l'arquitecte técnic Miquel Sureda Rubert i l'arquitecte Joan Vilà
Martinez i que tenen un pressupost 5.786.709 i 11.125.371 ptes.
respectivament, i demanar-ne la inclusió en el Pla Territorial
d'Equipaments Esportius del CIM per a 1993, per tal que el CIM
els financii a fons perdut, en la quantitat de 2.279.613 i
7.420.622 ptes. amb l'ordre de prioritat tal com es fixa a la
so 1 . 1 i e: i t ud .

Comprometre's a prendre a càrrec seu la part del pressupost
les obres de referència que ultrapassi el finançament del CIM

.ixi com els excessos que, sobre els pressuposts assenyalats, es

puguin produir com a conseqilencia de projectes addicionals,
reformes, revisions de preus o per qualsevol altre causa.

3) Obligar-se a dedicar les instal.lacions que es construesquin
a la destinaciÓ esportiva sol.licitada, per un termini de vint
anys, durant els quals no podran alinear-ne ni ceOIr-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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4) (�IU t; Dir. i t z ar- al Insular de Mallorca a wtilitzar
gratuitament les instal.lacions objecte de finançament�
siguin requerides pel desenvolupament de competicions
esportius oficials.

qUE' t;!l s

Cl actes

5) Acceptar específicament les nClrmes establertes.

6) Crear una partida econòmica, amb el crèdit suficient pel
finançament de la part corresponent a aquest Ajuntament, de les
instal.lacions esportives de què es demana la inclusió en el Pla
Territorial d'Equipaments Esportius del Consell Insular de
Mallorca per a l'any 1993, el pressupost de les quals puja
5. ¡'86. 709 il1. 12:.'5. �:r?l ptes.

7.- NOMENAMENT REPRESENTANT AJUNTAMENT COMISSIO DE SEGUIMENT
I CONTROL DE LA RESERVA PUIG DE GALATZO.- TClta vegada que no

s'han rebut les prClpClstes de nClmenament dels altres representants
han de formar la Comissió, es retirada aquesta prClposta fins
es cClnegui la designació de dits representants.

B.-SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL.- Complertes totes les
formalitats legals establertes� aquest Ajuntament procedeix al
sorteig per formar les Meses Electorals que s'indiquen� en les

persones que s'esmenten per cada un dels càrrecs.

TI TULAF.:f3: Pt-· es i den t
iel·-·. Vocal:

2n. Vocal:

Catalina Sard Bauzà
Sebastià FClnt Martorell
JClsé Luis Cano Frias

SUPLENTS: de President : Antonia Flaquer Bauzà

Francisca Balaguer Balaguer

de 1er. vocal: Joan CarmClna Puga
Maria MartClrell BClnet

de 2n. vocal: José Ramon Diaz Jaume
Maria RamCln MClrey

com a propietària de

raClns d'urgència la Corporació acorda per
a l'ordre del dia els segilents punts que sÓn

-�........._¡"'_"";" nuac ió:

unanimitat
tt-'actats .ò;

9.-MODIFICACIONS PUNTUALS A LES
PUIGPUNYENT.- Na Catalina Llinas Ferrer

finca ubicada al carrer de Na Beltrana,
lp� Normes Subsidiàries una unitat

(U.A.5), amb les caracteristiques
instrument de planejament exposa:

NORMES SUBSIDIARIES

sobre la qual figura a

d'actuació independent
previstes en el vigent

a) Que les NNSS contemplen la cessiÓ a favor de l'Ajuntament
d'una superficie de 550 m2. destinada a vial i 1250 m2. per espai
per equipaments públics.

DE

1 -=1
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b ) G!Ut��

I l'1c1ep€�l'1dent
Ltí n as .

les previsions urbanistiques cie la Unitat d'Actuació
(U.A.5) afecten únicament a terrenys de la Sra.

c) Que a l'objecte de pocler disposar d'una superficie més

ajustada i racional en funció de les condicions d'ús i

edificabilitat previstes a les ordenances municipals, formula la

proposta de modificar la situació actual establerta per la zona

d'equipament públic, per una altra d'un sentit geomètricament més

vertical, de la manera que es grafia en el plànol que

s'acompanya, fent constar que l'extensió de terreny ·de cessió

obligatòria no varia en absolut i que no es produiria cap

desaventatge per a l'interés general municipal.

\ Per la qual cosa sol.licita que es tengui per presentat
aquesta petició amb els docum�nts que acompanya i per efectuada

fOI'··ma� p ropo-st a dE"� modi-Ficaci� de l'a.ctual situ�ció de 1.:3. zona

d'equIpaments públICS prevIsta per la unItat d'actuaciÓ

_ndependent (U.A.5) a les NNSS de Puigpunyent.

La Corporació Municipal acorda per unanimitat admetre a

tràmit la sol.licitud.

Seguidament es donà compta de la sol.licitud d'en
Palmer Ginard, a la qual exposa:

L.lor··enç

Que les NNSS de Puigpunyent, recentment aprovades, preveuen

que el carrer de Sa Vela arribi a la carretera d'Esporles i

afecta a uns terrenys de la seva propietat que el traspassa de

forma diagonal, per la qual cosa la finca queda difidida en clues

porcions de forma triangular, la qual cosa dificiculta el seu

aprofitament urbanistic per la pròpia forma irregular a l'hora de

fer solars edificables.

Pensa que seria millor solució que l'esmentat carrer passàs
per la seva propietat, en la partiÓ del veinat Sebastià Bauzà, en

linia recta fins a la carretera Vella d'Estellencs.

Si fos possible aquesta modificaciÓ, estaria disposat a

assumir les despeses, o part d'elles, que suposaria la referida

modificació, aixi com la cessió dels terrenys per on passaria el

carrer cie deu metres d'amplària, en cas que l'Ajuntament

�==-�_�·:\ssu.m i·5 1.:". de�5pE.\·::-:¡i:":\ d,;:: I es Dbr··E!s com en t¡'·am�¡ .::.�.nter· i orss :i.

l'ús mentres no s'iniciin les obres del nou carrer.

admetre a tràmitLa Corporació acorda per unanimitat

'anterior sol.licitud.

10.- CONTRACTACIO D'UN AUXILIAR DE POLICIA EVENTUAL.- El

Grup Socialista exposa que vist el resultat de les oposicions a

Auxiliar de Policia Municipal, ha fet les gestions necessàries

per cobrir la plaça amb un auxiliar eventual. Pels informes que
tenen saben que hi ha alumnes que han aprovat el curs i estan en

disposició de cobrir aquesta plaça.
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P €;! I'·· 1 a qual
proposa que la
n f,0C es�s.:t:tr·· i Ë!�; P €0¡r·

E'vf::)ntual .

cosa formulen la segUent proposta d'acord: es

CorporaciÓ Municipal comenci les gestions
a la contractació d'un auxlilar de policia

Es acceptada l'anterior proposta i acorden
BatIe ¿ el Regidor Sr. Sebastià Bauzà per

ges;tions.

encarregar el Sr.

iniciar aquestes

PRECS I PREGUNTES.- El portaveu del PSOE proposa que es doni

de b a
í

x a el c on t rect e del "b usc a
'

p€0r·· Loc s.. litz¿.. r- el met.;¡e tota.

vegada que el que el necessiti pot cridar al 061.
El Sr. BatIe contesta que tota vegada que aquest assumpte I-

necessita d'un acord municipal no és correcte incloure'I dins el

concepte de Precs i Preguntes. El Sr. Pérez contesta que

presentarà una proposta a la propera sessió.

El Regidor Sr. Flaquer pregunta si per la recollida de

cotxes inservibles els propietaris han de pagar.
El Sr. BatIe contesta que abans es feia conjuntament amb el

servei de recollida de ferralla i els titulars dels cotxes no

pagaven res� però darrerament s'ha hagut de modificar el sistema
i han de pagar 5000 ptes. per cada viatge.

A continuació demana el Sr. Flaquer si les declaracions del

BatIe publicades en el diari el Dia del Mundo sobre l'establiment
d'una benzinera sÓn certes.El BatIe contesta que més o menys és

el que ·v·a di ¡r.•

I no havent-hi més assumptes per
la sessió a les 23'30 hores,

tt-· ac t; ar- E'l
dE' 1 ë� qusI I ' acta

present 1 jo com a Secretari certifie.

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L/AJUNTAMENT

PLE DIA 16 DE JUNY DE 1993

A la vila de Puigp�nyent a dia setze de iunv de 1993�
vint-i-una hores i trenta minuts. sota la Presidència del
3atle AntonI Arbona Puiadas! es reuni l'A:untament PIe a la

Corsistoriai .en sessió oública or�inària! amb l'assistència

Regidors Gabriel Flaquer Maimó, Pérez Fontirroio. Joan
Betti �srell! M2n�ei Pinte�G 3ómez! Sebastià 8��zà Martor8il!
F:!ë�.b r·:. e 1 Fet-·¡·-· ¿, ¡"lar·· t. Otr· E' 1.], :i. !'-:'::'Ç.:! ci ë,.l t"0n·::\ F c.in t:. r:· a 1 mE',..· .. Hic: Cinc (J r: ,

..

<"'ç.! U é
. 'infrascrit SecrE'tari d'aq�est Aiuntament VIcenç �2tas Fort.

s� �o� enrE'gistrar! mitiançant cinta magnetofònica
qGe es discuteix a la sessiÓ.

El Secretari! a requeriment del Sr. President! manifesta
és el President de _2 CorpCiració qUI pot autoritzar o

prohibir la utilització per part dels Regidors! d'enregistradores
a 1 '?,.;:::. ses-,s :i. Cln s,

r·._
':::H' .. contestà que en una sessiÓ passada!

seL grwo va fer la mateixa oet�clÓ i se li va denegar.

1.2. e ¡--°I!:?L·. op CJr-' t ú

crl�erl i per tant no a�toritzar la utilització d'enregistrador?s
per part dels regidors.

l.-ACTES ANTERIORS.- El oortaveu del Grup Popular
un escrit. que fa referència a l'acta de la sessió extraordinàrJa

per a l'aprovació del oressupost amb el contingut seguent:

III"·.lc) ].a.
1 .��. ·3-D !.... C1ÈJ -::;'!.C i ':) ri d (7.7.' 1 p r f.-:YSl.t�J �_.t7:::'S; t: CJ:; p o-: e r E'E�IJ·· � o L\e

�e refleia lo acontecidc en el pleno� va oue las �espuestas a los

0untcs �ue presentamos!
otras parecidas� estudia�as v corregidas poster�orm2nte.

T afilDC!CCl . C�Lte

previste no va destinado solamente a

si�o� a pagar 82udas atrasadas o gastos cor�ien�es.

rí Et';:> (1 ¡2,f ir, E;i. ,,_td '::\.(.1 On e/:5 t; O D d.¡·-· i2C E? ur: rfi i t; in IJ
u l_l:? e; CJï! t. E�:::S t i::�fT¡",)·:=. Cl U.E? E'st C) ri Cl

hub:era sido asi� si en la Comisión de hacienda �o bubiese dicho!
qu.;?:..� ... <!::i.:::

En cuanto a proponer alternativas� tampoco lo d i iCI
es (=:]. 31'-' A

,·,CDmo

caSI ��nca se tie�en en 1 ë1.::::.

en la Comisón de Yacien�a�
CCjnt.f.?st·::'.C.�:Jq dF.01 1

.•• :",
� . .J l •

qU.e se h i �::: i �:'2(' {.::,

rnurt í e i f.EÜ �

comentario alguno
1 o qu.f¡.':: p.:_iS::.';;:i. e'=.¡.

ninqun

�espres�igio oel ClU.S? nc,

¿l.cepta despy··13st.... gi '::1.1·�'·:.7.·('::? �
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creemos que depende de uno mismo con su actuación.

acta la Comisión de Hacienda que fue leida

a :a aprobación final recomendamos que se repase
t':� , ....
.... ; I n

de

no se refle:a en la m :i. s;.më� �y qu.e [.:,a!'-·a ]. a.:::·

no es canv�arien sota cap

El Sr. President contesta que quan va dir cue les xifres del
P¡

..

··C) 1 ec1:e

d es.p r· é '=-� ClUE'
no

al

la Comissió e'Hisenda informàs

abans� oer tant el sentit qUL el

contingut de l'escrit abans resenyat no

Grup

c::CJ¡ r- • ("""f?C tf:?: "

Pos.ade·::;
1 r

or- di f'"¡ ¿�l'-' i ë\

I i:."!�:;

dl,?l
a vot..:i:l.ci Ó és ap¡

...-ovad a

f::?l \/0-1:.: f:."n

2.- RESOLUCIONS LA BATLIA.-

Flaquer l'extraordinària per a .'aprovació del pressupost.

DE
resolucions adoptades Der la Satlia durant e� passat mes de maIg.

3.-DESPESES.- Examinades les factures presentades

A Lladopol SA Der materials per a I 'escola
A Martin Cabrer Puigros per roba de feina
A Juan A. MlrÓ per materials neteia
A Ica�ia per rodet de fotos
A Andreu Bo�doy per dues analisis �'aioua
A Imoremta Mallorq�ina Der material ofi��na
.::;. -t

1:.1,

A Marc Sabater per fGrm&¡�t2ació nòmines
A ATM per un exemplar Llei Hisendes Locals
A la Comunitat AutÒnoma subscripció BOCAlS
A Casasnovas i Roca cer clor
A la Boutique de l'Ordinador Der material
A l'ass�stenta social pel

231: vso

12,. soc

2�i. II 252
:5() II ()45

4.000

1 {.-:, If �3()(í

cie

treball sobr� barreres

{"il Ser·vel
(..'i M [\ !;.; P !z� r

(:::1 !'1 P!.A) Cl E'l'·

\,li vt"!nda. PU¡"Etl

mal';] 1 i uriv

mis3atºers� mes d'abril

telefon Casa de la Vilat:E�=. e-i:
ò

n i eB.

A la telefònica servel telefax
A la telefÒnica telefon centre sanitari

A Neteges Barceló per neteia fossa sèptica
A 1. s ínE:�inb r· i!:=::;. :j (::::1 Tr-i b U.rl-:�-l J. e; C)I-¡ e ,_.l.!r.":=; (Jp C)�5 i e i Ó

per a la plaça de policia local
- A Bayer Ynus. materiai d'of.cina
- A Elèctr�ca Jordi per reDaracions enllumenat

Gal i 12'::\
- A �lèctrica Jordi reparacions enllumenat

Pui Ç!pu.ílyent
A Alberto Llodrà per una piqueta per a aIgua

- A Mita per còcles mes d'abril
A Material Establiments per gèneres servits
A Online Der material of��l-a
A Mar�a Martinez cer guants de goma

S',I ()8('=.

:i.::7j. 4.56
9 .. 6:30

1.4.56.0,.

1 It 85�3

1.1f :0') -::''":'
.L "'1' ft ...: .. ¡ ..:_

xo , 935

''::� .. 840
L3. B�)El

4" :?44

2:: xoo

"

"

"

II

"

li

"

"

"

"

Il

Il

Il

I!

"

"

"

"

II

II

"

,.

li

Il
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65. {) 19 IlA MiGuel Sureda� encàrrecs mes de maig
A BESA enllumenat Casa de la Vila
A GESA enllumenat Escola
A BESA enllumenat Centre Sanitari
A BESA enllumenat Cementiri Municipal
A BESA pou de la Vila
A GESA pou de Son Br�

A BESA en::umenat pÓblic
A Bayopsa per pavimentació ce carrers

A Josep Ramon �er medicaments
A Espaverd SA per Det�nies
A CEDIPSA per carburant
A Ultima Hora! subscripció abril 1 maig
A ASISA per pOlices serve� metge

Ct�.:.� ti E��: 1

:l .. �j�:2()

li

"

:-2 II :? (�;) LI·

,�,,, 71·C¡·7'

"

"

4::". 3�)Ej
1.76.77t?

"

"

"

i, 100 "

"

"

"

4.-CORRESPONDENCIA.- �s dÓna lectura � un escrit
Joan Mascaró Gil que GlU:

En contestación a su escrl�O de fecha 5 de mayo de

comJnicarle que la referida piscina! puede estar
entera disposiciÓn durante el tiempo que se acuerde.

cargo del mantenimiento y conservación de la misma durante
E·:d t:� empo acordado y que a cambio

pLteO"a.ri =:

eeun òmi ca.. ::ü gu.n.:.�.
"

donà 1. ectur'a5.-S0L=LICITUDS.

següent sol.licitud:

es

II ·:::.ot.¿I::�i 1:;;}në\.nt.·5 n¿l.tul·-·a.1 s· f"'e'5i ds·nt.-.s.

F'l...!.:i. �]pt.tnyen t. ::

oer Jns motius de rendiment econòmicn úb l r c '!
oClue

on durant l'estiu es venien desenvolupant els

cie n":'.-l::i:}.ció per' ¿¡ls .:::�.l ••. o ts , in·f¿�nt:s í ·iOVF�f':> cJi::�

� Due tan interessants resultaven a aquests al.lots

ci' • 1 El Se¡"T .,,:. "

I i-' esu]. t ·::;.n t. f�in:i.a.que
o f E'� ¡ .... t <::i.

el " uti 1.:1. t.zac
í

ci de la oiscina amb col.laboració o amb el suport de

demanar al nostre Aiuntament que tingués el

interès en arribar a una soluc;ó positiva dins aquest tema? a �l

fills puguin seguir gauaint de l'activitatels II O�:;t r- ,,�s

e·�,;pOJ1"'·t i. \/<3-

muri íc
í

oe L,
de 1 ¿:;_ n¿�t.E\ci Ó ': ';":j,

nC1 t.o+ ss el,::;;

l'estiu i dins e: nostre terme
veins podem tenir plsclna prÒpia a.

CILleI t amb ri pet'"
infants ooder aprendre a nadar a aqueixa edat.

�speram que el nostre Aiuntament� aixi ho ferà� aorofitam

l'avinentesa per expressar la confianpa en un bon resultat de les

5·f£"/E"S ;�€-?st:i CJr-IS,.

¡'Tlo]. t:. fE: S 9 r �':). L i 0:':' :::; =

SE:¡:9Lte:i.}� (:21'1 .1. E.'IS �F i �""mt::'s; de! '?::=,i pel'-·son!!.0s::
Zi

Sr' .



Foli núm. 4_� _

E}. Si···· " F'r' f.;��::; :1. d f2n t -¡: E'íï t; j'"·I=-�·r E'¡ ...· �! n c i ¿�. .:::.. 1 s doss [) 1...1.1'1 t �3 ¿i.n t (,?r' í OI···· S

�anifesta que l'ordre de 31 de maig de 1960 sobre llicència de
construcció i d'obertura de piscines públiques assenyala una

de requisits que �an de compiir de molt elevat cost i

que fa referència a les piscines orivades� com po�
la de Sa Sinia� l'ordr� de 12 de iuliol de 1961 diu que

al que disposa l'ordre de 31 de maig de 1960

8-s:.t. ë:\n

'::iLltJ i E'c�tes

aqur=.d. I ,:,:,s

+ �:tlïi:¡. ]. i ·:::It
..

·

I!

Per'

t Dt. t:-!s-:·

P í sc:: j_ nt�·:s E�}� c l L\::� i \/ '::?i.ITIE�n t;

tant' l'oferta feta oel Sr.
l/Ai�ntament es faci càrrec del manteniment i conservació de la
oiscina durant el temps que l'usàs! es considerada inacceotable

pel risc que comportaria fer-se càrrec d'unes instal.12cions oue

no se sap si reuneixen els requisits de l'esmentada ordre
lloc Pf.?].

de la

cost que representaria nomenar

vigilància i servei de la oiscina.
L\na.

el"le: aF·l·-·f:.�gad Ct.

Tractada aquesta oilestió s0ggereix la oossibilitat de

solicitar dins el Pla d'Equioaments Esportius de l'any que ve la
construcció d'una piscina municipal en el poliesportiu .

.::?o.fecta curset de natació per aquest any

gestions amb l'Aiuntament de Calvià
l ,::j.

Corporació ac�rda iniciar
si hi �aºués possibilitat de realitzar el cursset a la

d'aquell Ajuntament.

b.-CONVENI AMB SA NOSTRA PER A LA RECAPTACIO VOLUNTARIA.- cS

d
ó

n a lec:tLtt'·'d. a 1 /CJf€�,¡-···t.3 dl?! la. Cai::-�a. ele EJ·:3.1eE:\!p·-:5 'ISë;. Nost re" pel'" �::t

la gestió de la cobrança de tributs dins el perIode voluntari.

Considerant cue les condicions assenyalades poden esser

2. I." .:3.dmi n
í

·,:;;·:.:¡"·,::\C:l Ó mun íc
í

p e I �

acorda per unanimitat aprovar el corresponent conveni que t. í n dr- .�).

u.n·:? sj bé oualsevol de les parts hD

dem ar- si es fa denuncla prèvia a 1 ' al tr··.3, 2.mb

cic)':;:' meSD',:;;. Es faculta al Sr. a. I i-3.

signatura d'aquest conveni.

PPECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Flaquer pregunta si í:?l.

públic pot enregistrar el contingut de

El Sr. President contesta q0e
cori ss

í d¡:.:�r·a que

les

no

e! r .3.C�U':':'�5t
i fi'1-= C}f" H\·=1,C� i Ó

bé

poden d'enregistradores per ,3.1 m il:,. CH-'

compliment de la seva feina.

En aqcest estat i no havent-hi més assumptes per tractar el

Batle aixeca la sessió éssent les vi�t-i-dues hores i trenta

rn i nut s ,

cer·'ti f j_ e ..

,:!e ]. El o ua l S"," e;·:: t; én J. l <�.ct.,7.l pr··e·:;¡ent i 10 CDm a

EL B?�TL..E
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE DIA 14
DE JULIOL DE 1993

A la vila de Puiqpunvent. a 14 de Juliol de 1993 a les Vint
i-una ho�es i trenta minuts, sota la p�esidència del S�. BatIe
AntonI A�bona Puiadas. es �euni l'Aiuntament PIe a la Casa
Consistorial. en sessió pública o�dinà�ia, amb l'assistència dels
�eqidors Gabriel Flaque� Maimó. Josep Maria Pérez Fontirroio.
Joan BettI Mo�ell. Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà
Martorell, Antoni Ginard Barceló i Maqdalena Font Palmer. Hi
concorrequé l'infrascit Secretari d'aquest Aiuntament. Vicenç
Matas Font.

1.- LECTURA I APROVACIO SI CAL DE L'ACTA DE LA
ANTERIOR

El reqidor Sr. Flaquer. insIsteix una veqada més
s'hauria de transcriure literalment a l'acta l'informe
comissió d'hisenda pec a l'aprovació del pressupost.

El Secretari contesta que no és necessària la
transcripció literal a l'acta d'aprovació ia que l'informe

SESSIO

en què
de la

en document a part dins el pressupost.
El Sr. BatIe contesta que aquest és un assumpte tècnic i que

cortespon al Secretari, com a Dersona encarreqada de la redaCCIÓ
de l'acta. decidir quan s'ha de transcriure literalment el
continqut d'un document o quan es pot fer de forma resumida.

A contInuació el Sr. Flaquer manifesta que quan prequntà si
el públic podia enreqistrar el continqut de les sessions. el
BatIe va dir que sî i seqons l'acta sembla que solament poden fer
ús d'enreqistradores els professionals de la informació.

El Sr. BatIe es mantén tal com diu l'acta.
Després d'aquestes explicacions és aprovada l'acta amb el

vot en contra del Grup Popular.

seva

fiqura

2e-RESOLUClONS DE
resolucions adoptades Der

LA BATLlA .- S'assabenten de les
la Batlia durant el passat mes de Juny.

3.-DESPESES.-Examinades les factures presentades s'aproveo
sequents:

B.O.E. subscripció anual

Telefònica, tefe Casa de la Vila
TelefOnica. tef. Centre Sanitari
telefònica. servei de telefax

A Guillem Ginard. encarreqat d-aiqUes
A Benito Moreu,Der reqar arbres
A Marc Sabater.per formalització nòmlnes i
A "Seauridad i limpiezas" per 8 contenidors
A Pep Ramon per medicaments
A B.O.C.A.I.B per un anunci
A Maqdalena Ginard. per seqells de correus

26.172.-ptes.
10.907.-

4.324.- "

6.098.-

92.230.- "

31.200.- ..

S.S. 26.910.- "

253.690.- ti

2.061.-
3.176.- "

8.650.- "



4.- RATIFICACIO APORTACIONS PER A LA MILLORA DE FAÇANES PER
A 1993.- Assabentats de l'escrit de la Conselleria de Cultura.

\�
Educació i 2Easports del Govern Balear sobre la revisió de les
clàussules i 3ª del Conveni per a la millora de façanes de
l'anv 1993. que fixant l'aportació de la Conselleria en un 30 % •

l'aportació de l'A;untament en un 10 % i el 60 % restant a càrrec
dels particulars. la Corporació acorda per unanimitat donar el
seu vist i plau per a la tramitació del Conveni.

5.-REGLAMENT PER AL PROCEDIMENT SANCIONADOR PREVIST A LA
LLEI DE REGIM JURIDIC DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIOUES.- Donada
lectura al continqut del Reqlament de Rèqim Juridic del
Procediment General Sancionador Municipal previst a l'article
134 de la Llei 30/92 de 26 de Novembre. la Corporació acorda per
unanimitat aprovar-lo inicialment i que s'exposi al públic a

efectes de reclamacions. Cas de no presentar-se cap reclamació
s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou

acord. i es publicarà el text inteqre al B.O:C.A.I.B.

6.- INICIACIO EXPEDIENT MODIFICACIO TARIFES D'AIGUA.-.- El
Sr. BatIe exposa que a l'estudi tècnic per a l'aprovació de les
tarifes d'aiqua que es va fer l'anv passat. s'han detectat una
sèrie d'errors que fa que les tarifes no responquin al cost del
ervei. com son: les despeses del personal estan sobrevalo ades;
1 cost del clor i consum d'enerqia elèctrica són superiors a les
espeses reals. si bé el con;unt de despeses s'aproxima al cost
eal del servei.

Per altra part. el consum real és la meitat del que fiqura a

l'estudi tècnic la qual cosa fa que la quantitat que es recapta
siqui molt inferior a les despeses.

Aquest desequilibri de despeses i d'inqressos fa que el
servei resulti deficitari. quan la llei diu que aquests tipus de
serveis s'han d'autofinançar.

Per correqir aquest desequilibri econòmic.

A Restaurant Sa Sinia. per refrescs
A Col.leoi públic Puiq de Na Fàtima per autocars
A Col.leqi públic Puiq de Na Fàtima per acampada
A la Industrial i Aqricola.factura 174917
A Naibor per senyals de trànsit
A Guzman per reparacions del Dumper
A MRW. per serveis de misatqers
A Miquel Sureda per encàrrecs
A Casasnovas i Roca per Clor.
A Elèctrica Jordi per reparacions escola
A Maqatzem Verd pet plantes
A Serbrok Generali per primes assequrances
A Tubosa Balear per manquera i records
A Mita per fotocòpies escola
A Ol�ima Hora per subscripció mensual
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2.600.- ptes
80.680.- "

80.730.- "

93.948.-
26.588.- "

119.196.-
16.951.- "

65.619.- "

97.750.- "

24.984.- "

9.200.- "

370.818.- "

7.086.- "

13.974.-

2.500.- "

motivat per

errades en els nombres. proposa a la corporacIó iniciar un nou

expedient de modificació de tarifes d'aiaua, encarreqar al
Secretari-Interventor de la Corporació la redacció d'un informe
que reflecteixi el cost i consum reals del servei.
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7.-INICIACIO EXPEDIENT PER A LA CONCESSIO DE LA MEDALLA DE

LA VILA A VICENC MARTORELL BONET. 'CARLES'.- Aprovat
s'ha

la
definitivament el Reqlament de distincions i honors

presentat un escrit siqnat per 121 veïns sol.licitant

concessió de la medalla de la Vila a Vicenç Martorell Bonet.

D'acord amb el que preveu l'article 12 de l'esmentat

Reqlement s'acorda per unanimitat iniciar expedient i exposar al

públic l'informe del Ponent per termini d'un mes perquè tothom

que vulqui. puqui presentar esmenes. oposicions i consideracions

a la proposta.

8.-DESIGNACIO D'UN REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT A LA JUNTA

DIRECTIVA DE L'ESCOLA D'ADULTS.- A la lunta directiva pel

funcionament de l'escola d'adults. aprovat en sessió del 14-04-

93. ha de formar pact un representant nomenat per l'Aiuntament.
Per a aquesta desiqnació el Sr. BatIe propasa el Reqidor Joan

Betti Morell. que ês acceptada per la totalitat dels assisténts.

9.- SUBVENCIONS GRUPS CULTURALS.- Acabat el termini per a la

sol.licitud de subvenció munlcipal per part dels diferents qrups

culturals del poble. presentaren instàncies l'Associació de Gent

Gran, El Grup Teatre Xinqonera. Terra ALta, S'Arbre. Teatre

Infantil, Grup de Teatre Gall de Foc. l'Aqrupació Flors del Salt

i la Revista Galatzó.
Els respectius escrits presentats exposaven les seves

necessitats. prolectes. pressuposts, etc •• amb indicació de les

persones que componen el qrup i les que inteqren les

corresponents iuntes directives. Així donçs, formalment estan

coberts els minims necessaris per a concedir les subvencions.

Als pressuposts per a el present exercici es va preveure

destinar 500.000 ptes a aquesta partida de subvencions a qrups

culturals de forma directa. la que indirectament tots els qrups

reben aluda de l'Aiuntament. la siqui per utilitzar qratüitament

instal.lacions municipals O per altres conceptes.

Fent una valoració ponderada de les activitats a fer per

cada qrup. la seva tra1ectoria i demês circumstàncies es proposen

les seqüents subvencions, condicionades a que cada qrup realitzi

la contraprestació que demani l'Aiuntament:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.- ptes_......-_.,ssociació de Gent Gran

Grup de Teatre Xinqonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000.- "

Terra Alta •••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 50.000.-

S'Arbre ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••. 35.000.

Teatre Infantil ••••••••••.•••••••••••••••••••• 25.000.-

Grup de Teatre Gall de Foc •••.••••••••••.••••• 85.000.

Associació Flors del Salt ••••••••••.••••••••• • 100.000.-

Revista Galatzó •.•••.•••.•••••••••.•••••.••••• 90.000.-

"

"

"

"

..

La Corporació acorda per unanimitat aprovar

proposta presentada pel Grup Independent.
l'anterior

PREGS I PREGUNTES.- El Reqidor Sr. Flaquer demana que es

sol.liciti a Telefònica l'instal.lació d'una cabina en el

Poliesportiu.
El Sr. BatIe contesta que farà les oportunes qestions.
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En aauest estat i no havent-hi més asumptes per tractar el
Sr. BatIe aixecA la sessió a les Vint-l-dues hores i quaranta
cinc minuts, de la aual s'estén la present acta i 10 com a
Secretari Certifie.

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIo EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT ?LE DIA 26 D'AGOST DE :993

h Oi'-' e��� ::

':�� e·s s:. i Ó

La vIla de P�igpu�yert a 26 d'agost de 1993� a

es reuní a la Casa �onsistorial l'Aiuntamert

extraordinaria� sota la Presidència del Primer Ti nent.

F'l e ft en

BatIe! Joan Betti Morell i amb l'assistència dels Regidors
Gabriel Flaouer Maimó? Manuel PinteRa Gómez? Antoni Ginard

BarcelÓ� Sebastià Bauzà Martorell i Magdalena Font Palmer! amb
:'obiecte de ratIficar l'acord del Jurat �eferent a la propos�a
de concessió de la medalla de la vila a Vicenç Martorell Bonet.
ii concorregué l¡;�frascrit Secretari Vlcenç Matas Font.

Obert 1 "acte pel Sr. President! el Secretari dòna lectur2 a

l'acord del iurat que es va constituir per aquesta
que és el segJent:

President i després que el Secretari
informa o�e no s'ha presentat cap �eclamació ni suggerència sobre
.a oeticiÓ de corcessió de la medalla de la Vila! el Regidor
Gabri�l Ferrà dòna lect�ra a l'irforme sobre les activitats mes

destacades d'en Vicenç Martorell! que el fan mereixedor de la
œeda::a de la Vila! que a continuaciÓ es transc�iu:

ci:1. d.

de vuitanta anys= nascut a Galilea
c�'abl"'�l de 19:.3:- veinat de Galilea amb domicili

C·:::\I'· J. es ': ha. d e d ice t. desinteressadament. gran part oe la seva

del poble de Galilea.al progrés cultural

Des, va demostrar una inquietud especial o or- a l sde

a la seva De-duració com ai

que per t.emps e situacions
F'¡'-·'C.1\/.3 (j I ai �< Ò

c orn 2. ¿in i ffi2\dC¡r- i

Als darrers nou anys la seva actuació s'ha certrat en

\lCI]. i...ln t �.:�. t; �

t::C)ïiV'f.?¡ .. -, tit.

el seu espe�it de constàrcia i la seva cordialitat han
les festes en un dels moments sacio-culturals més

no només pels Galileus i 'sinóGal i l (;1VeSele l"an\j�
Lambé pels Puigpunyentins i PuigpLnyentines.

Del ret.robament i perduració de

cortacte cuI turd: entre Puigpunyent i Gali�ea.

Així i tot� la seva tasca no s'ha definit solament. per ésser

capdavanter de festes i ccst.ums sinó també hi ha posa� ies mans i

t�l s !
... r l J. s·

o�naments i paperi�es de la plaça.
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�a història personal de l'amo en Vicenç està :ligada a

Galilea i la història de les Festes no seria la mateixa sense la

seva figura. Segons els seus amics i veinats la seva personalitat
de':;:,. la. cordialitat i la mes�ria j.

sinc2ritat� tret� que no han fet s�no potenciar la vida socia] i
cultLral del Doble de Galilea.

Per' i nf �J¡r'me

l'Aiwntament de Puigpunyent� concedesqui �a medalla de la vila al
veInat Vicenç Martore�! Bonet en honor a la dedicació que ,a

tingut al llarg de la seva vida als constums i trad�cions del

t:.l Sr. BatIe manifesta quo �si

mf! 1-' i t�::;
algun dels presents vol
d'en Vicenç Martorell ho

di ¡r.

a.leu.na cosa més respecte als

aquest matei� moment.
pot

El Regi dor- di u. qLte el ponent únicament fa

per en Viceng �artorel:a.l.lu·si Ó

a les

a les activitats desenvolupades
festes de Galilea i al seu veure �'ha fetes

sense especificar quines són.

El f':� :.....

·�./I ;¡

ha fet moltes coses en benefici de la comunitat�
les que figuren a l/informe considera que són les més

per les q�als s/ha fet mereixedor de la medalla de :a vila.

c orrc
í

riusc i Ó es procedeix a la votació secreta

Ci n o de la medalla de la vi:a a Vicenç
efectuat el corresponent escrutini dÓna el segUent resultat.

Vots afirmatius:
\/Dt. �-=. nF2ç�¿¡.t i u·s 1

per tan� els vots afirmatius superiors a les

cinquenes
Distjnc::i.on�5

p.:3.¡-·ts CiU.E: I lair, t i e: e ch:�l

r�L.E�dë:\
r:.�eç� i ain,:::�nt

�3pl'-' o vací 2.

Ci F!!!

]. Honors actualment en 1 El

de concessiÓ de medalla de �a ��la a Vicenç
Bonet, qU.e de ratificar-la al ?le municioal en

s(:?çon-:5

Reg 1 2-.rf¡,,?n t.. "

Atès que a la tramitació de l 'expedient s'han observat tots
els reouisits que exigeix el Reglament de Distincions i Honors

aprovat definitivament per l/Ai�ntament: la Corporació Mun. cipal
acorda per unanim�tat ratificar l'acord del iurat i concedir a

Vicenc Martorell Bonet la medalla de la Vila de Puigpunyent i Ge

En aquE�!s.t
el br'.

esta.i: i essent les vint-i-una hor'es 1. t ren ta

Hi í ri ut r-:- � President aixeca la sessió de 1 ...

'::. cU.e

p r- E:sen t; .:;:i.C t a i i G com .,,\ Sec: ,.-. F.!t. air. i e &2r' ti ·f :i. c: •
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 15 DE SETEMBRE DE 1993

A la vila de Puigpunvent a 15 de setembre de 1993!
hores i 30 minuts! sota la Presidència del Sr. BatIe!

.;::t. I e·;; 21

i:2¡ntDn i
Arbona Puiadas� es reuní l'Aiuntament PIe a la Casa Consistorial!
en sessió pÚblica ordinària! amb l'assistència dels RegidorsGabriel Flaquer Maimó! Josep M. Pérez Fontirroig� Joan Betti
Morell! SebastIà Bauzà Martorell. Manuel Pinte�o Gómez! Antoni
Ginard Barceló i Magdalena Font Palmer. Hi concorreguél'infrascrit Secretari d'aouest Aiuntament Vicenç Matas Font.

l.-LECTURA
ANTERIORS.-

I APROVACIO! SI CAL� DE LES ACTES DE LES SESSIONS
Foren aprovades Der unarimitat les actes de la seSSIó

del mes de iuliol 1 l'extraordinària celebrada dia 26
d (a�JD2.t q.:?.s·5a.t.

2.-RESDLUCIONS DE LA BATLIA.- S'assabenten de J. (�S r- 'ë!s·o I ue; i un�;

c:lf2 i ul í ol i
c:tc.l ¡"jp t ¿:tl�1 fas I.:: f2r"

\ "o"st.

� 3.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
:::;to(} üen t s �

- A BESA per drets d'emCrancament poliesport.66.125 otes.
- A Elèctrica JordI Der treballs poliesport. 4.474

12. Batlia durant els oassats ines;o�5

•

Il

A Elèctrica Jordi cer feines al repetidor
A Elèctrica Jordi cer treballs Festes

dE' Sant. .J oan
- A Elèctrica Jordi per reparacions enllu

(m�!nëü·. p úb l i e

A BESA per energia elèctrlca enllumenat.

"

31" ï'40 Il

1 /., .

1 -'"
•. 0. b .._,

"

1 7'9 (}�j71 "
"

.tH 5.:::,8 r r
"

., <)6 l:i(í�5 "
J. "

-:;. 1 crl8 "
, ·

é:¡ " 946 "

1. 1. :l eoo "
"

�:51.j· r.::� :l "
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4:::� :�?'é"j 1 ji
"

LH3 ooo II
·

.-, �\()() "
Cl ·

1 -::;" .�.()0 "
._, ,

r.::- 000 "
._J ·

::'� �:5()() "
·

6 Cjï'6 "
"

-o- 1
..

? ¿OJ "
....\ "

�.? :l (j�) "
"

A BESA per enllumenat dependències mpals.
A GESA energia pous Son Bru i la Vila
A Mita� facturació còpies mes de iuny
A Villarasa Palma Der un tauler
A Benet Morey per regar arbres� iuliol

a':;]0·5-1::
- A Jaume Barceló! per t�eballs

- ... p., !"iPIA) per·· ·::;et"··v€�,i�; me�; dE'" ·iUITy· ]. ·iul:i.ol
1 buscapersones iuliol i agost

- A Llorenç Carbonell per transports
a Galilea durant els mesos d'abril a iuny

- A REPSOL per gas butà al poliesportiu
- A Maria J. de Prada� loºopeda� per

dE::;[J]. a 9 a.fTIE'n t. s
A Vivers Sastre per dues palmeres
A Ultima Hora cer subscripció iuliol
A Xesc Bonnin per gèneres esco�a cuina
Al BOCAIB pe� un anunci
A fotos Ruano per mater�&l fotogràfic



4.-PLEC DE CONDICIONS ECONOMIC ADMINISTRATIVES I SISTEMA DE
CONTRACTACIO OBRES CAMI SA VELA.- S'assabenten del co,tingut del
Plec de Condicions EconOmic Administratives per les qGals s'ha de
regir la contractació de les obres del segon tram del cami de Sa
\iel a ft La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'indicat Plec
de Condicions en la forma que ha estat redactat.

A continuació es dóna compte d'un informe del Secretari
Interventor referent a la conveniència d'Dotar per la
contractació directa d'aouestes obres!previst a l'article 120-2
del Text Refós de les disoosicions legals vigents en matèria de

Règim local! aprovat per real decret legislatiu 781/86! de 18
d'abril. tota vegada que les obres incloses en el orograma
complementari de cooperació de les obres i serveis municipals Der

l'anv 1993! s'hauran d'iniciar a�ans del primer d'octubre de
�993 i han de quedar totalment executades dins l'any 1994! i

tant no hi ha temps material per optar per la subhasta! ni
sols pel procediment urgent.

En conseqilència la Corporaci6 acorda Der

contractar directament les obres del segon tram del

Vela! orèvia consulta al menvs a tres empreses

A Bohigas! per fotocòpies plànols
A Pedre Ferrer per bestretes
A la Filadora per vestuari policia local
A Miquel Sureda per encàrrecs iuliol
A Miouel Sureda per encàrrecs agost
(:) Te;·:til l abor- o er- \/E":,st.ual'··i. i,3.1'··di.ner··
A La Industr�al i Agricola per recanvis
A Bayer Hnos. per material oficina
A Laboratoris Bordoy! dues anàlisis aigua
A Julià Alemany per t.ransDorts cotxes

retirat.s de la via pública
A Casasnovas i Roca per clor
A Gestetner per un kit
A Eduardo Cavas per retirar escombraries
A Marc Sabater per honoraris iuliol agost
A ATM per un manual de Seguretat Social
A Paper compter per etiqu2tes
A Llanos SerDa per dues cobertes
A Campsa per benzina

A Antigua Casa Pi�2 Garau per una medalla
[J L3.t.::\

A telefònica per serveIS telefÒnics
- A Guillem Ginard. mesos iuliol i agost

A Josep Ramon cer medicaments
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3.é":AC
:2.4F31

ptE-?��. n

"

c:· ...
•
.. .J<;:l

capacitat per realitzar les obres.
El termini de cresentació d'ofertes queda fixat fins el dia

25 d'aquest mes.

5.-CERTIFICACIO OBRES CAMI DE SA VELA� PRIMERA FASE.- Examinada

li

la certificació número dos de l'obra d'urbanització del primer
tram del cami de Sa Vela! realitzada pel contractista Montaies

Elèctricos Sameol SA! oue importa 6.09F3.304 ptes.! de les quals
ha d'aportar el Consell Insular de Mallorca 3.970.000 i
l'Aiuntament :2.128.304 ptes. la CorporaciÓ acorda per �nanimitat

'r_":" i i c:¡è.i\.J ft Ci J. �

4\7'u2l·4

II

II

II

II

40.7'58 "

1 700 II
·

.-, 1 r.::' ()�5() II
.. ::. ,J ·

40 " 2-;:�f, li

60 f·?�5() il
·

1.1- 71 :25<) "
·

-4 1 00 Ii
·

:L 68 l "
u

1 -;=' �:i�lLt· If
I ·

.-, tM� 380 "
�'\,,' ·

8.000 r r

"

"

1.236 "

e am :í. ci ("2

que tE'ngu:i. n
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donar-li aorovació.

b.-INFORME TARIFES SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE.-
lectura a l'informe emès pel Secretari Interventor referent a les
tarifes d'aigua potable de Puigpunyent�
el �5egüent �

el rontingut del qual és

d.::? 199:::_i�,
i nf Oir·mE?:

"En compJ.J.ment dE!> liacor···ci pl£"na.Y··i di2 dia 14
el Secretari Interventor que subscriu� emet

de i u I :i. ol
E'l �:;eg i.iE·�n t

potable de Puigpunyentl

A l'estudi econòmic realitzat el 24 de iunv de 1992!
que servi de base per a l 'aprovació de les tarifes d'aigua

s'han detectat alguns errors de càlcuJ
aue fan Gue amb les tarifes actuals només es cobreIxin el
del cost del servei.

50 'X,

DU¿:lnt. a despeses un dels errors és el cost del clor i
1 E:"'::;} dE�'spese'=' C]¡:7":
d €-? 1 I

.:::t i 1:; Ll.::\ �
.:-:. (j l"J rH. e \/ .=:\ 1 CJ ,.-. ¿l. el E? s '1

liestudi s'aproxima al cost real del servei.

reparació de la xarxa i instal.lacions d'elevació
en canvi les despeses del personal estan
si bé el coniunt de les despeses que figuren a

El principal error està en la diferència en el consum
ja que el real és la meitat del que figura a 1 'estudi econÒmic.

Fi¿,nt un comparatiu del cost real
Guantitats oue figuren a l'estudi econOmic,
'S.!;E?g ÜE'I¡ t: �� ;:

obtenim les dades

Energia elèctrica
CLor-

¡:)nalisis
1.200.000

DESPESES ANUALS DE CONSUM

Despeses de personal 308.400 1.960.000
-----------------------

---------------

SLtCOa:l U Pli" II" l: n II II :'2 t1 5�"'? Il 352 �3:> (}4() .. �569

DESPESES ANUALS FIXES
('¡1110y·t_j. tzac i Ó
r·'la.nter·¡ i mE?nt 1,,000.000

-----------------------
---------------

·�:;u.in·:3. ti ::I " I> .. JI ti Il Il =

CDN:3UM (-il-"_�W-iL
Fins 45 m3 trimestre
Més de 45 fins 2 60 m3/t.
Més de 60 m3/trim

-:7"""';l -, -t '--I
._" f :: f .L ..::.

25.141

----------------------
----------------

total •.••••

.r-

I

!
/
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En base a les dades reals anteriors es formula el següent

CP¡L.CUL. DEL. F'F:EU DEL. r'1ETF�E CUB I C DE L' (.i I GUf"2¡ "T{-',)F: I F?4 II

Despeses anuals del consum d'aigua: 2.547.352 ptes.
-- 82'20 [)teS',/m�.3

Volum total de l'aigua facturada

c osst pr'omedi � segons la norma establerta

reperteix en tres blocs de consum� segons el següent detall:

24.673 m3 x 55 ptes
2.245 m3 x 110 ptes -

4.455 m3 x 220 ptes - 980. 100 ptes.

tot .:3.1 " ot '" .. n " " II I: U U

P f-' a.c t i e ·:�.!T!en t equilibra els costos estimats amb

CALCUL DE LA QUOTA DE SERVEIS

Despeses d'amortització; 295.512

Despeses de manteniment: 1.000.000

total

Despf�se�::; anu.9.1·:; 1 ,-,r-,e;- t::"'''1
... II •• ::. 7 _

.. _1 Sl �J.L .. '::'

----------
- 844 otes acometida-trimest.

pu.nts d(� p¡-'e:5(:::!S
'.. ,�
..... -or

en definitiva les tarifes de subministrament d'aigua quedarien de
la segUent forma:

Consum fins a 45 m3 trim.
cada m3 que superi els 45 fins els 60

cada m3 que superi els 60

quota de sE�r'\¡ei s

110 "

Ii

844 pt.e·:;/t¡·-·im.

és el parer del Secretari Interventor que subscriu�
ob sst ant; La Cor-porec

í

Ó �"'esol drà el que e·:;ti mi mé':; opot'·tú."

La Corporació acorda per unanimitat aprovar inicialment les
tarifes abans esmentades 1 que s'enviïn a la Junta de Preus Der

a la seva aprovació.

7.-LIQUIDACIO FESTES PUIGPUNYENT 1993.- Vista la liquidació de
les entrades i despeses resultants de les Festes de la Mare de
Déu d'Agost i Sant Roc d'ençuanv� amb el segUent resultat:

c o l ¿;1.!::lC)Y··.3ci on s e

bax-

�j8�j .. ()()()

Despeses: . 2. Z?El .. 981.

Di f er'ènci a. 408. O�J7 pte�.:¡.
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bé ]. Et

CiF:resultat segueix la tendència dels darrers

especialment significativa.

8. -i"'!DDIFICACIO

ap I'" O;.; i iïl.,::td a,men t

PUNTUAL
un ,Elny !2�:,

NOPI"IES SUBSIDIAPIES.- D EI�; q Ll fE:" -f ¿I,

Sub '::, i d i �.!'" i E�:-", �varen aDrovar les Normes

detectat alguns aspectes tècnic que necessiten

d'aquí la modificació que es prooosa.
f:l'1-;,3. optat Der reproduir integrament l/article o al manco

per a millor comprensió deP-:::-l''''àgi'-'a+
F' t"::?'f C¡Y-'fTIët l'i

obiecte de modificació!
modificacions estan escrites en un tious de lletra

distint per tal de conèixer fàcilment el nou text.

En C:CJnsf.�qüènci¿..l el +or-rnu La

proposta d'acord:

Aprovar inicialment les modificacions adiuntes i

els articles 5.2.31 xampà! 5.3.5 Materials! colors i textures!
9.0.3 Alteracions de les condicions particulars! 9.1.8 Posició de

l'edificació! 9.2.3 Composició i Tractament de Façanes! 9.3.4
PosiciÓ de l'edi-ficació. 9.3.6 Ocupació màxima en planta!
Posició de l'edificació!
Llicència de Tala.

La Corporació acorda

9.4,. Cl' ocupació 10.:::',.11.

per unanimitat aprovar inicialment la

mod i _-;: i e ·::\c í Ó i3.1···· tic:: 1 E�S les

Puigpunyent i que se segueixin els tràmits corresoonents.

9.-CPEACIO REGISTRE SOL.LICITUDS At"1PL I AC IONS HABITASTGES.-
L ..

I

B.F- t i e 1 e 7.2.16 de les vigents Normes Subsidiàrles
oreveu la posibilitat d'executar obres de reforma

en determinades condicions! encara oue la parcel.la

. .J __

1_.i'::.7

F:cu. i 9 P Ltr-¡ ':/(211 t

amp 1 :. ac i ó

slgui inferior a 30.000 m2.
El caràcter excepcional d'aquesta possibilitat obliga a

ésser especialment rigorós en el control de les ampliacions
acollides a la seva ampara� d'aquesta forma serà compatible
l'interès oeneral establert a les NN.SS. i l'interès del

propietari d'aouestes Darcel.les en ampliar l'edificaciÓ� que per
la seva e�cepcionalitat ha de tenir caràcter restrictiu 1

l'Aiuntament té l'obligació de defensar la legalitat urbanística

1 per tant� d'impedir succesives ampliacions� per damunt del

permes! ia sigui per canvi de titular o per altres
e i r"cum�"!.:,�l,nc í es.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la segUent
proposta d'acord: Crear un registre municipal pÚblic amb efectes
de 30.07.921 data de l'entrada en vigor de les Norm9s
:3ub ':;_:; i ci i <�,r' i e',,:; !

urban i tz ¿\b 1 e!

ordenat per parcel.�es situades a sòl no

on s'hi farà constar les llicències d'obres que es

concedeixin pet ampliacions de les edificacions ia construïdes. A

inscripciÓ es farà constar la suoerfície de la parcel.la! 1,:-),.
superfície de l'edificació actual i la superficie màxima a

ampliar. Podran atorgar-se succesives llicències d'ampliació fins

E'sgDtar' la suoerficie màxima a ampliar fent constar al

en cada nova llicència la superficie que resta.

A la sol.licitud d'una llicència d'obres

caracteristioues s'adiuntarà certificació de les

constin al registre.
La Corporació acorda Der unanimitat aorovar

cl ;

aD u.e�,t E',',;

d,3c!PS (JUt:;,
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prop ost a •

PPECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. FJ. ¿:i.qU.,21'··
r _

-rd

u

�. at) Dr' al

D e m ¿ol. n <':\ �::; i hi ha possibilitat d'ampliar el contracte
local AntonI Rueda durant uns mesos més� vistc:!(:-?l po l a c

í

a

Ed �;

tal.
resultats obtinguts durant el oeriode que ha exercit

El Sir. U BE,t.}. E corrt.e st a que aquesta oüestió ia ha
\ia.l C)i" .3d a. posi ti v':;.inf.3nt � p,?:!r· Ò

pressupos�àries per acabar de decidir-se.

:2 ) QU(::'
í

que l'Aiuntament té obligació d,:;? DDSEU-'

d I ai (;_lUE'.E-:di + :i. c í s; instal.lacions municipals un comptador
controlar el consum.

El Sr. BatIe contesta que no sao si té obligaciÓ cerO que si
ho considera útil per saber l'aigua Due es consumeix.

Due informat que el Ministeri
co s t; de l'estudi geològic i les per+oracions

d'aigua cer al subministrament a les poblacions� i tota vegada
que s'ha demostrat Due l'aigua és insuficient� considera Due

l'Aiuntament hauria de fer el necessari per obtenir més cabdal
d /

..s
í

(lLl.a.ro
Betti diu que l'aigua� com tots sabem� és un

bé e':5càs i que s'ha demostrat� e om estg�. ¿�.qu.e·::�t ·S

mc,ment.s qU.t-2- si es fa un ús racional l'aigua basta per 2. t.o+ �:;. ti

AixÒ no vol dir que si el dia de demà l'aigua no ios suficient es

ben e 2t-· t. qt_i.f.� remeis necessaris Der

subsanar la manca d'aigua.

4) Due fa uns quants mesos que el seu Grup presentà una

proposta Der a la col.locació d'un senyal de prohibit aparcar al
carrer maior� en el lloc conegut com Sa Raconera� per evitar

possibles accidents. Aouesta previsió desgraciadament s'ha

complida amb un accident de fa pocs dies.
[!I.J.:3.n la proposta la Corporació acordà aiornar 'I ..•

.1. _;:;1,

resolució final per al moment en què es fes la reorcanització del

tràrsit de tot el poble.
que aquest és un assumpte prioritari i que se I i

h� de donar una solució immediata cer evitar més accidents.

5)
r-•••

�::) 1 ss o l " I i e i. t.E:\t:. i 1"l�:;t.¿\1 • I EtC ió ell un e

telefÒnica en el coliesDortiu.
El Sr. BatIe cOl"lte�ta que el Regidor Gabriel

e�carregat d'aquest tema.

6) Si actual�ent està en explotaciÓ el bar del poliesportiu.
El Sr. BatIe contesta que no.

En aquest estat 1 no havent-hi més assumptes Der tractar� el
Sr. President aixecà la sessiÓ éssent les vint-i-tres hores� de

la qual s'estén l'acta present i io com a Secretari certifie.
EL BATLE EL SECRETARI



Obert l'acte pel Sr. President es nosaren a debat els

\�
seqùents

P:�::L:e ::::::: d;' :::�EIS 1994.- Assebentats de la
onvocatoria del Consell Insular de Mallorca per presentar
e�icio�s d'obres a incloure dins el Plè Insular d'Obre i Serve�s
e 1994, la Corooracló Municipal per unanimitat acorda:

Foli núm. ---�-�-:_�------

ACTA :E :A SESS:ü :XTRAORu:NARIA �ELEBRADA PER

L'AJUNTAME IT PLE D:A 28 DE SETEMBRE DE 1993

A la v�:a de Puiqpunyent, a vint-�-vui� de setembre de
1993, a les v4nt-�-una hores i tren�a minuts, es reuní
l'A-juntament PIe. en sess'ó pûbllca e�traordlnària, a::'a Casa
Consistorial, sota la Presidèncla del Sr. BatIe Antoni ArbonH
p ;adas � amb 'assistèncla dels Reqidors Joan Betti Morel_,
Gabriel Flaquer Maimó. ManJel Pinteño Góme=, Gabriel Fer�à
lartorell. Antonl Glnard Barreló i Macdalena Font Palmer. H�
concorreaué l'i�frascrit Secretari d'aauest A-juntament Vicenç
Matas Font.

ler.- Aprovar l'avantproiecte de construcció d' ur,

edifici polivalent aGa:ilea. destina�s a servels diversos de
caracter SOCla redactat p�r l'arquitecte Euqenio Perez Mende=.
amb un pressupost de 19.544.8:7 Ptes.

2n.- Sol.l�citar

d'Obees � Serveis de 1994.
l'inclusslÓ d'aauest prolecte a:

3er.- Fitxar :'aportació Municipal amb el 20 per 100
del seu cost. seaons criteris de financament del PIà. dades �es

característiques de l'obra i la població d'aquest Municini.

4rt.- So:.:icitar subven��6 pels honoraris del proiecte arb
rn o o r c e n t.a t. ie de I 80 %. "

2.-CONTRACTACIO OBRES CAMI SA VELA SEGONA FASE.- La

orporaciO Mun�cipa:. en sessió celebrada d�a 15 de setembre de

1993, acoLdà dur a terme 'a contractació directa del 0roiecte.
d'urbanització del seQon tram del carni de Sa Vela.

En el termini de presentació de propostes. s'han
presentat:

- Plec nº 1.- Montaies E!èctricos Sampol
compromet a fer les obres per 9.000.000 de otes.

SA. que

- P!ec nQ 2.- Obras y Promociones Comas

quantitat de 14.500.000 ptes.
SA, per

se

L1
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- !?lec ne:

14.892.520 ptes.
qUdnti":.at de

Atès que Monta;es Eléctricos Sampol SA presenta
l'oferta més ventatiosa per l'Aiuntament. la Corporació acordd
per unanimitat adiudicar a dita empresa l'execució de les obres
a�ans indicades.

Així redte!:: la Corporacló acoràa per unanimita� facultar al
Sr. BatIe Der sianar el corre�Donent contracte.

En aauest estat i havent flnalltzat l'ob;ecte de :a
reunió. e� Sr. President aixeca la sessió essent les vInt-i-dues
hores i quinze minuts. de la aue s'exten :'ac�a present i �o com

a Secretari certiflc.

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 13 D'OCTUBRE DE 1993

A la vila de Puigpunyent a dia 13 d'octubre de 1993 � a les
vint-i-una hores i trenta minuts� sota la Presidència del Sr.
BatIe Antoni Arbona Puiadas� es reuní l'Aiuntament PIe a la Casa
Consistorial� en sessió pública ordinària� amb l'assistència dels
Regidors Gabriel Flaquer Maimó� JoseD M. Pérez Fontirroig! Joan
Betti Morell! Manuel Pinte�o Gómez� Sebastià Bauzà Martorell.
Gabriel Ferrà Martorell i Antoni Ginard BarcelO. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Aiuntament Vicenç Matas Font.

Obert l'acte pel Sr. President! el Regidor Sr. Flaquer posa
de manifest que no ha rebut les dues darreres propostes. Les
demés propostes les ha rebudes en distintes dates i totes amb

\ b2stant retard. Així mateix fa constar Due cap proposta ha estat

.s: pr·esent.=(da al Registr-'e Genet-'al de Documents.

¡� .

El BatIe li.cont�sta Due mai caD proposta de� Grup de Govern
� .::;' h a f.)t-·e<;=�E�nta.t ·3.1 Reg 1 str-·€� GenE·?t-·¿ü! p erqu

è

no tenl m necessi tat d€�

�tenirl�::E��:::fic;ntA:�::::::le:EPr:::nt::::� DE LES SESSIONS
ANTERIORS.- Foren aDrovades per unanimitat l'acta de la seSSlO
ordinària del mes anterior i l'extraordinària celebrada dia 28 de
�;E?tembt-'e p.:?-.·;ssat.

2.- RESOLUCIONS DE
resolucions adoDtades per
·::-�etemb¡'-·f.? •

la Batlia durant el

LA BATLIA.- S'Assabenten
me�;

de

3.-DESPESES.- Examinades les factures presentades! s'aproven
1 €0S S t.? I:;:_¡ üer', ts:

- Bartomeu Frau per pintar senyalitzacions del pas
de vianans i Duatre triangles escolars 33.562

\/ i VE0r'�; S¿:\ �:; t; r· f.? D E�r" plan tt?S 2. 500
Magatzem Verd per terra 175
Miquel Sureda Der encàrrecs 65.619
Rafel Estaràs Der tramitació comptador

Der a la Casa de Cultura 16.233
- GESA per drets d'embrancamment comotador

.Cë"iSa de Cul tur'a
- GESA per contracte subministrament

energia elèctrica Casa de Cultura
GESA enllumenat Col.legi Públic
GESA enllumenat cementiri
GESA enllumenat Casa de la Vila
GESA enllumenat Centre Sanitari
GESA enllumenat públic
GESA energia pou ctra. Galilea
GESA energia pou de Son Bru
Ultima Hora subscripció Agost-Setembre

p tE::�·:; n

"

"

"

84. 71�:5() "

80. L+2"(' "

19. 0';>9 "

--v :::{-;,4 "
.1::.=

r= -:( -.,.-:¡- "
"_J p '_.' ( '-'

4· • �:;:2 o "

t C¡·? ri 241 "

102. 008 "

9,'-1-. 98";:- "

�;II 000 il

I E";S

de



La Filadora obiectes policia local
La Boutique de l'Ordinador per material
A MRW per serveis mes d'agost
Materials Establiments per gèneres
Col.legi PÚblic d'EGB per paper
Andreu Bordoy per una anàlisi d'aigua
Comissió de Festes de Galilea� aoortació

any 1993

Bohigas per fotocÒpies
Bordados Serra per brodar dues camises
Gi SPE,y··t pet··· c l or

Transports MM per serveis de grua
Elèctrica Jordi per reparacions elèctrioues
Elèctrica Jordi� reparacions a Galilea
Marc Sabater per honoraris nòmines asse-

gLu
.. ··ancE�s soc i al s

Ferreteria Serra per cÒoies de claus
- Papelerias Company per material oficina

Foli
, Sil
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4.-S0L.LICITUDS.- Donat compte de la sol.licitud subscrita
pels funcionaris municipals en el que demanen se'ls concedesqui
una cratificació eouivalent al 3'11 sobre les retribucions de

\ jqc�
-

i �·IP PG t�-,�"n er comote Je- rlpco�eeG cue pIs reorpspn+3� t I;·· ��� i I <::,_da.;:��e
.. - .. -

a

..

�,�.i m�;'1
¡

p\�y.� <�.::5:�;.Jrr��t f�·o:;;
::,

d ;,;,
-

�i � :·I��;.�· -.

el i !:;c;;_I·ï::l t·�· ¿�.I�;;�I�'<:�';�:;� temes i havent-hi diversistat de parers entre els distints grups

� ;OCJI í t í cs. .:::;_ccw·den dei;.� ay·· soby··('? I a taul a I d. pet i c: ió peF· estu.d i í

�osterlor resolució.

5.-ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.- El Gruo Independent presenta
l� següent proposta d'acord:

RESUM ECONOMIC ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 92/93

Activitat extraescolars

pr··e·:SS;Llpost cost

efectiu
655. ¡'(lO 412. 856

TalleF·s d'est.iu 247.000 269.800

Diferència total: ··-:;�20" 04·4 ptt�s.

e, 855 "
7 •

4. 741 "

1. 1 9�31 "
·

21 E3�.3�3 "
·

23. 360 "

6. 400 "

475. 000 "

c::- 4·2�j "
,-�I 1$

1 200 "
.

69. 000 "

¡'2. 4·50 II

i'4. '-;'L 7' "
..:_ ... :i"

:·?t, ej22 "
·

21 �5(j5 "
"

1 800 li
·

-, 698 "
i ·

--242. 84[�

22.BO(J

Les activitats extraescolars que s'han eluit a terme són�
cant coral� plàstica� teatre! dibuix!psicomotricitat� esports!
tallers i taller d'estiu.

Cal dir que l'aportaciÓ econòmica de l'APA ha estat de
234.457 otes. destinades bàsicament. a materiaI� professor de
gimnàstica i aportaciÓ a osicomotricitat.

La diferència de 220.044 ptes. ve determinada
d'algun monitor i conseqüentment la no realització
així com la suspensió d'alguna activitat a mit ian curs per

pE'F· mal <::il ti �:<.

d"'" cl aSSE?S:;.



ANGLES.- Es torna orooosar aouesta activitat! amb una nova

monitora i un nou programa! degut a la importància d'aquest
idioma per a l'educaciÓ dels infants. L'obiectiu d'aquesta
activitat és introduir la parla anglesa des del Cicle inicial!

'-I_om- t
-,

una rTi¿Hiet-·¿;,. l úcí i ca :i. d i stend í d a , La. mor·, i t.or-a éf5 Ter·E'2sa 1 .... o!Je;.:� i
les classes es realitzaran dimarts i di ious de 16 a 18 h. durant
el primer trimestre com a periode de prova. En el cas que no

l'acceptació esperada! es reduirien les hores de classes.

Foli 58núm .. _

d'alumnat� cas de l'esport.

Amb els mateixos obiectius que cursos passats
les Activitats Extraescolars que es prooosen

es dóna c orno te

al cur·s

PROGRAMA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER AL CURS 93-94

CANT COF:AL.-·· Aquest.a ac t ív it at; esU� d i r-iç i cí a a l a cicles cI'EGB i t.é
com a obiectiu aoropar el mÓn de la música als infants�
divert.ir-se fent música. i educar l/o�da i la veu dels
participants. La monitora es Conxa Gonzalez.

DIBUIX I PINTURA.- Es continuarà treballant. les tècniques
apreses durant. aquests anys oassat.s: llapis! pastel! aquarel.la.
La monitora és Merxe Mu�oz i les classes seran a l'escola 1 li?
hores cada dimecres.

TEATRE.- El programa del curs és: Jocs cie psicomot.ricitat. Jocs
d'exoressió de sentiments. Maquillatge i escenografia. Muntatge i

\(
('O!;{ p 1·-· t?SC,;¡ i Ó u L I act

í

v i të:l.t E'S r- F::"o.<.l :i t Z .:;:'.Ir·à. cada ,d :�. Il uns a par- + i r- d(�? l/u.
de Novembre fIns l'u de maIg. El mes de MaIg es farà una setmana
int.ensiva amb activItats de teatre cada dia� que coincidirà amb

� 1 a s£�troana del Il i br-·e o amb oual·:sevol set.mana que l' £�scol 0.<.

�consideri conv�nlent.

CUINA.- Es una activitat suggerida pels propis alumnes � est.arà
F:�nf ocat
d Ë? 1 Gt-· up

a la reposteria típica mallorquina.
de la Tercera Edat.

El��, mon ít.or-ss

TALLERS P ¡ EST lli ...
- Dur- an t: E·? 1", rne�;;O<3

t.erme quatre tallers! dos dematins
14 anys l un dematí per als de 2 a

uns grups dp creació i diversió

experimentar i crear les seves

de Juliol i Agost. es duran a

a la s�tmana pels nins de 5 a

5 anvs. Els Tallers d'Estiu sÓn
on els nins i nInes poden

iugu!7?tes! a i x í

selr·vi r-

com

€�ni oc s :i.

1 1 Ë?LU·-· e.

apt-·endl'··e nous

1 I

ocu.pac í Ó del
que



Foli núm. �� _

Di bui ;.:: i Pi n ture 1�5 x 24 hores x 2000 ptes 72000 ptes

so hot-·es �< :;�OO() p t E'S

zo hDr··es >� 2000 ptes.;

1 1. '-71 hor·es >� 2<)()() ptE'S.c;

"

Setmana intensiva 40000

{.:)ng]. és 2·10000 "

Taller·s ;j'e·:=;.tiu 65 hores x 2000 ptes -

130000 otes x 2 monitors "260000

tot a I tlCClltJca¡U1IannUllaallr.z;aJJnaU ... =lIl1n 6'":},-f:;; Il ()()() pti:::';::;

BALL t1ALLORQU I

Ser·à.

p r- ees:·c o Lar-

una act i vi t.':?.t
i c::icl�� inicial

·5etmë... n¿II
i el cost

E..lS nins
a c arrec

i nines
de l' AF'{:¡.

o er-

Per a totes les activitats s'exigeix un minim
de 6 alumnes per considerar l'activitat vàlida�
passarà llista a cada classe.

d'assist.ència

p €01'-· .:':.'1 i ;< Ò f.�'S

Els materials necessaris per a les activitat.s seran�
que els oassats cursos� pagat.s per l'APA.

igual

PPOPOST PI D ' PlCOFŒ�..
-- DUE' I:) el'-· par t d E-? 1 a Cor- p or- <:�.c í Ó es d on i

.provació al resum econòmic de les activitat.s extraescolars del
_urs 92/93 i a les activitats extraescolars d'aquest curs 93/94.

El Sr. Flaquer considera que el pressupost. de 260.000 ptes
destinades a tallers d'estiu és molt elevat. i que a més la
maioria de nins que se'n serveixen no sÓn del poble.

El Sr. Betti contesta que t.ots sÓn del I:)oble� el que pot
ésser que no tots vagin a l'escola de Puigpunyent i que la
despesa és semblant a la d'anys anterior.

pregunta qui és el qui Cont.racte els
BatIe li contest.a que que la gestió està a

tant. és aquesta Associació que se' cuida.càrrec de l'APA i per

El Bett.i aclareix que perquè hiC:: .. -

.

._Il " una continuitat amb
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la linia deIs estudis� es

persones de cursos anteriors
e;< t r aE'·=';,c o 1 ·:::\1'"· s.

procura que siguin les mateixes
les encarregades de les activitats

El Sr. Flaquer demana una explicació respecte al curs 92/93
i si la xifra està desglossada als oressupost de la Corporació de
l'exercici de 1992 i 1993.

El Si r- •

.. BatIe contesta Due el darrer tr·· i mestr·E'
també tot.

cie 1992 es

carregà al oressupost de 1993� així com

inclòs el primer trimestre del curs 93-94.
I e

an v 1 99�3 �

6.-ESCOLA D'ADULTS.- El Grup Independent formula la segUent
proposta d'acord:

RESUM ECONOMIC CURS 92/93

1. 10"?" T?O

Ingresos Pressuoost
'·"1,:;,tl'··:L cul �"":l.

130.500 1.251.600

Di fer·énci a.

Les activit.ats realitzades foren: cuina� ang]'és�
escolar� pintura! clàstica! informàtica i català.

PRESSUPOST ESCOLA D'ADULTS CURS 93/94

Gt-·adu.a.t (�·5col aro

8 sessions/set x 1650 - 13200 X 30 set. 396.000 pt.es.

(..)ng 1 €:?�_; gt-·adu.a.t.
1 sessio/mes x 8 - 8 sessions x 1650 "

Ci::\ t; a. U� (-¡� )

4 sessions/set.. x 1650 - 6.600 x 30 set.. 1 '7'8.000 "

Angl és <*.;-;¡.)

4 sessions/set x 1650 - 6.600 x 30 set. 1 ':;;'8.000 "

D'i b u i x i o i nt ur-a

2 hores/set.. x 2200 - 4400 x 30 set. 132.000 "

�) CU!'··':5sets ariv

tv1ai:E�!r·i.::''11 cu
í

n a

�< 22(i() ,:y::¡. 400
]0.000

"

10000 ptf2:'-::. "

I n··f or-mà t i ca.

50 hores x 2200 otes 110.000 "

Conf er·· ériC i e�:5

8 ;.:: 6000 pte�=; 48.000 "

CCJO!'· d in ·:;:..c j. ('J

10.000 ptes / mes x 9 90.000 "

tot a. ]. 1. T?4. 600 ptes.
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(*) El català es farà en dos cursos un destinat als no

catalanoparlants i l'altre als catalanoparlants
(**) D'anglés n'hi haurà un de cicle inicial i l'altre mitià

Els cursos que es

(7)t-'aduat Escol.::u·· �

I nf or-mà t; i ca.

pensen dur a terme aquest
Català� Anglés� Dibuix i

ariv ss
ó

n e

f-li nt ura � Cuina i

PROPOSTA D'ACORD.-
C!ue part del Ple s'aprovi el resum econòmic

les activitats de l'escola d'adults del
del pa'::;sat

c ur- s 92 / c;'�) i

'7'3/94.

El Sr". Flaquer' c cn s
í

dora que la par·t.ida de '-¡'U.OU(_) ptes.
dest.inad� a. coordinació són molts de doblers i pregunta Guines
,ón les +unClons del coordinador.

El Sr. BatIe contesta que les funcions del coordinador sÓn
les que figuren a l'act.e èn que es va acordar el funcionament de
l'escola d'adults.

an\l

El Sr. Flaquer pregunta qui és la persona designada com a

coordinador� i se li contesta que és en Joan Ferrà� nomenament
que es realit.zar segons les normes de funcionament referides.

7.-ESCOLA DE MUSICA.- El Grup Independent formula la següent
proposta d'acord:

RESUM ECONOMIC CURS 92/93

DESPESES I NGF\ES�3C::IS
MATRICULA PRESSUPOST DI FEPENC I PI

e I .3.:551::25 322:.725 65.000 1.059.985· -362.894

del F'atr'cmat

piano
i nst.r··uïil(::!!nt·:;

11 í bt-'es

424. ooo

12.321.

----------------------------------------------

t. o tal ï'61.091 65.000 1 " O�:;9 • 985 -362.894



Foli núm. §_f _

PROGRAMACIO I PRESSUPOST DE L'ESCOLA DE MUSICA
CUI::;:S 199:::�/9.{'¡·

L'objectiu primordial Der aquest curs� a més de tots els
especificats en la programació del curs anterior� serà el
d'iniciar l'ensenyament dels intruments ofertats i la potenciació
del seu aprofitament per tots els alumnes de l'escola que tenguin
l'edat adequada (8 anys complerts o a comDlir dins l'any 1993).

Activitat i horaris

destinat a alumnes de 4 a 7 anys
dilluns i dimecres de 18 a 18'45 h.

solfeig: destinat a alumnes de 8 a 14 anys
dilluns i dimecres de 18'45 a 19'30

F'·-·2-.ncesc.::�. FU e' ..··a

Musica General i solfeig: destinat a adults
dilluns de 19'45 a 20'30 h.

professora: Francesca Riera

dimecres de 21'30 a 23 h.
directora: Lonxa Gonzàlez

BëH1 dur' f-' i a:

professor: Rafel Ramon
dilluns de 17'30 a 18'30

Guitarra: dimars de 19 a 21 h.
orofessor: Antoni Miranda

Piano:

professora: Maria Morey
dilluns de 16 a 18 h.

�i ious de 18'30 a 19'15
professora� Conxa Gonzàlez

de mú a
í

C2-.

minim
organitzarà així mateix un

(Nadal� Pasqua i Fi de Curs)
c on c œrt;

.':":1.mb I ë�

participaciÓ dels seus alumnes i destinats a ells mateixos i al
públic en general.
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DESPESES ..
_

A) Pagament oer classes

Música general Petits .

Música general grans .

Música general adults .

Bandúrria .

100.800 pte';:;.
lOO.BOO

�31 • 150

.:'J8.200
129.800
138.600

6:�\. 800
90.000

!!

"

!I

Guitarra .

"

FI i ·3.flO t:I 11 = ft II II " II II Q' ft " U II " ft :; u '" e ;:

"

Flauta de bec .

Coordinació .•.............

"

I!

tot6":\l

Les diferències de cost en les diferents activitats es degut
.:3.1 ,nombr'E' d : hClI"'e'5 �sF2tm6":\nal �-:; que cada una d : ell E�S té i a 1 es

incidències de calendari. Les sessions es pagen a 2.200 otes
l/hora i a 1650 els tres quarts d'hora Per coordinació es paguen
10.000 etes mensuals.

Equip de so .

Faristols (6) ...••........

Instrument de percussiÓ .

Bibliografia .

Material Clficina .

ptes; .

"lB.OOC
10.000
15 .. 000
3.000

"

"

"

tot ca I 88.900 ptes.

SUt1A TOT AL

PAGAMENTS ALUMNES: �ls alumnes de l'escola de música pagaran
2.000 ptes en concepte de matricula i 1.500 trimestrals. Aquets
pagaments els donaran dret a assistir a les classes de música
general i la d'un instrument musical si ia han fet a han de fer
els 8 anvs dins l'any 1993.

PROPOSTA D'ACORD.- Due per part del Ple es doni aprovació al
econòmic del passat curs 92/93 i s'aorovin les activitats

l'escola de música per al present curs 93/94.

El Sr. Flaquer manifesta que el que ha dit a l'anterior
proposta respecte a l'elevat cost de la cOClrdinació ho repeteix a

aouesta oroposta! per considerar que 90.000 ptes. sÓn moltes per
aque'5ta f ei na.

El Sr. Betti intervé i diu que sÓn moltes hores de feina que
no es veuen

se IE'S ha

p¡r·ofessolr·s �

les que ha de fer aquesta gent� i
de retribuir el temps que estan
elaboració de programes� etc.

que cClnsidera que
ocuoats amb els

encara que la xifra
establerta no compensa ni d'aprop fer-hi
dE'ch cat.

el tEmps f-·ea.l mi:.'?nt.
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Du i tE's
Fl.::\ouf:-?r··

ë, vot ¿�.c :i. Ó les;
diu que el

tres anteriors propostes! el Regidor
Gruo Popular no pot donar suport a
se'ls entregaren fa dos dies i no ha
examinar-les detingudament i perquè no

aquestes propostes perquè
tingut temps suficient per
queda gens clar el resum econòmic del curs 92-93.

Les tres propostes anteriors sÓn aprovades amb els
favor del Grup Independent i del Grup Socialista.

vot .:�

Bu-QUESTIONS URBANISTIQUES SON SERRALTA.- La \/01 untat
política del Grup de Govern de l'Aiuntament que Son Serralta
passi a formar Dart del teixit urbà de Puigpunyent! ha estat
reiteradament manifestada i va tenir el punt culminant quan a les
noves Normes S0bsidiàries es va oualificar aouest polígon com a
SO]. Urb

è

,

¡�quest.a qual i f i cac j. Ó cornp ort.e d o tar- ]. a z ona ci' uns
oue vénen definits a les Normes Subsidiàries� i que s'han
consensuat amb els propietaris de la parcel.lació constituits en
c omuri i ti3.t dE.' p rop

í

etai'· :i. s. c on s
í

�?,tf2nts en .:3.sf al t¿�.t-· ! (;:'n 11 urnon at; :[
dotació de pluvials.

L'execuciÓ de les obres es farà pel sistema de cooperació�tal com figura a les Normes Subsidiaries de Puigpunvent! que
consisteix en què els propietaris del polígon aporten el sòl de
cessió obligatòria� oue en el present cas es redueix a les zones
verdes i d'equipaments detallades a les NN.SS.! i l'Aiuntament
executa les obres.
dels propietaris

Els costos de la urbanització seran a

sense que l'Aiuntament apcwti
percentatge ia que no estan previstes cessions de terrenvs amb
aprofitament urbanístic.

Així doncs! cal en primer lloc encarregar el proiecte tècnic
corresponent! (es proposa que el redacti l'Arquitecte Sr. Eugeni
Pérez Méndez) i sol.licitar als propietaris afectats el pagament
anticipat de la quantitat coniunta de 500.000 ptes. per atendre
el cost del proiecte bàsic i d'execuciÓ d'acord amb allò que
disposa l'article 189 del Reglament de GestiÓ Urbanística. Es
concedeix un termini d'un mes oerouè cada propietari Dugui
aport.ar la seva part.

El sistema de repartiment serà proporcional a la supe¡r·-F í c i e
de les parcel.les.

Per la qual cosa el Grup Independent formula
propost.a d'acord�

Aprovar aquesta orooosta amb els termes

següent

en què est.:\}.

El F:lr·. Flaquer manifesta que s'abstindrà a I a vo tací
ó

,

f:3f�n-· .:3.1 ta..
sser part interessada en la urbanització de Son

La oroposta és aprovada amb els vots a favor
membres del Grup Indeoendent! dos del PSOE i un del

dels
PP.

9.-EXPROPIACIO TERRENYS INSTAL.LACIO DEPURADORA.-
Antecedents: Les aigües residuals al nostre municioi no reben el
tl'·a_c:ti:3.mF:�nt ë,deou.::\1: �' i -=:\ Clue no E�sta.n ��otmE's¡:2s ¿:i cap clE�qi.J¡r-ac:i. Ó
integral. Aouesta situació no es pot perllongar més temps per
raons Òbvies d'ordre sanitari i medi-ambientals i també per raons
de compliment d'una sentència que obliga a l'Aiuntament a
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e;-� ecut.ax- I es

p er- i u d ic a tss ,

ur-o
è

ric
í

·:1.

obres necessàries perquè els veïnat.s no est.tguin
per les quals coses aquest.es obres sÓn de màxima

La volunt.at. de l'Aiuntament és fer les obres mit.iançant el
conveni subscrit amb I¡IBASAN� segons acord del Ple de
l'Aiuntament adoptat el dia 12 de febrer de 1992. Després de
tants de tTte'5C¡S � no ha est.at possible disposar d'un terreny per a

aquesta finalitat que reunís les condicions tècniques necessàries
i� que tot.s els oropietaris consultats han refusat. fer la venda
oportuna� per la qual cosa es considera necessari iniciar els
tràmits per a l'expropiació del terreny.

\
Les NN.SS. preveuen que la depuradora es construeixi en un

� b;::'I.-·t-·e�," d '
uns :JOCH) m2. E'n la. z ona on actua.l morrt; s' ub i ca 1 <:�. f o��·==·a

� ·:..;èPt:i-�:.; a Sa F;�iF2r-·a� CJn hi Elr·I···ibal····:i.E·�n If.'!!s aiç!ües cie les dues
act.uals ·(-0·5ses ·:si!::ptiqu('2·:S� :< ·;s'hau.lr·ia. cie b ornba i ar- a la }�ar·:-:a. df.�
saneiament l'afluent de la fossa situada al lloc cie Son Bru.

Atès oue t.ant. la fossa sèptica de Son Bru com el terreny per
on s'han de concluir les aigües fins a la xarxa de clavequeram per
arribar a l'altra fossa sèptica actual són dels mateixos
propiet.aris� es considera oportú fer una sola actuació global per
a tot. el terreny necessari.

Segons es desprén cie l'informe dels Serveis
terrenys necessaris per a tals obres� afect.ats per I
cie referència són qualificats a les NN.SS.:

Tè cn i ca €'!!ls
,

f2:·� p r -.

CJp i E:i.C :i. Ó

al EI�:,; 3190 m2.

l'actual fo�sa sèptica
oer instal.lar la depuradora

cie La Riera com a ZNU2.
"ü vo I tant

b) Els 67 m2 on actualment hi ha la fossa sèptica de Son
Bt-·ú� com a ZNU1.

Els 340 metres quaclrats
que l'aioua de l'actual

saneiament a l'alçada cie

per instal.lar la
fossa de Son Br��

tubF�r··iC-l
ar··lr• i b i

Cl
D ..21"· In f-:?t 1·-· ¿�

Na Beltrana� sÓn ZNU1.

Pel fet d'estar qualificats
:ni�iar la tramitació oportuna

utilitat públicaoer la Comissió

els terrenys a) com a

perquè l'obra sigui
Insular d'Urbanisme.

ZNU::2 cal

clec 1 arací a

La necessitat d'ocupació dels esmentats terrenvs està

nplícita en l'aprovació definitiva de les NNSS feta per la CIU
Mallorca el dia 27 de novembre de 1992� cie conformitat amb

allò establert a l'article 132 del Text Refós de la Llei del Sòl
i Orclenació Urbana i l'article 10 de la Llei d'Exoropiació
F OI'·· ç osa •

això oue� de conformitat
de la Llei d'Expropiació

amb allò

Forç o-sa �

qUE' es:.1:ab l ei;.�
*,�s f or- mu 1 él. 1 ;:·l

Fc. o er-

1'.3rticlf:3 :l7

sf.'!!güellt

de

qUf:?
1 E:l.
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F'ï':;:DF'OST f'::¡ D r f�)Cmm: 1 •
- I ni e :i. ¿,H-'

forçosa dels béns abans relacionats�
l'expedient d'exDroDiació

que segons l'informe emès

pels serveis tècnics de l'IBASAN són necessaris per a la

construcció d'una depuradora. Estant implícita la declaració

d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació en l'aprovació
definitiva de les NN.SS. de conformitat amb allò que disDosa

l'article 132 del Text Refós de la Llei del SÒ1� se sol.licitarà�
ta.nt. de la CIU de Mallorca la declaració de tal ut.i 1 i t.::l.t

2 •..
_. t';ot met. I'"i;:" ':::\ informació pública la relació de titulars

afectats que es descriu a l'annex adiunt a la proposta.

:::5. -- j\jot :i. -t i e ¿,lX'

i nt; Ë'I·-·ii:?SS.:3.t s::;.

\_� il. _. Sol" 1 í ci të\r' del Consel J. de Gover'n de 1 a Comuri i t.a.t

I� Autònocf!2. 1 a dec:: I aY"aci Ó d ' urgent ocupa.c::i Ó del s,· tE?�-'r'l:::?nVf:5 .::;¡.y�,:::?ctiól.t·5

pe�-' al' e;.� o rop i ac i Ó �:..egof1s c on s ta al; i nf or'me del s Ser'vei s

Tècnics municipals.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

el Dresent. acord al tit.ular afect.at. i

PI"·OPOS+":.=', •

IO.-ORDENANCA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE

RESIDUS SOLIDS URBANS I FERRALLA.-

Art. 1.- Fonament i Nat.uralesa

Fent. Ús de les facult.ats concedides pels articles 133.2 i

142 de la Constitució i per l'art.icle 106 de la Llei 7/1985� de 2

d'abril. reouladora de les bases de Règim Local i de conformitat

amb el que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39!1988� de

28 de oesembre� reguladora de les Hisendes Locals� aquest
Ajuntament modifica la taxa per recollida de fems i residus

sòlids urbans que es regirà per la present ordenança fiscal� les

normes de la qual atenen el que Drever a l'article 58 de la dit.a

Art. 2.- Fet. Imposable
1) Constitueix el fet imposable de la t.axa la prestació del

servei de recepciÓ obligatò�ia de recollida de residus sòlids

i de mobles� trastos vells i ferralla d'habit.at.ges�
locals o est.abliment.s.

2) efect.e es consideren residus sòlids urbans els que
defineixen a ¡'article 2 de l'Ordenança Municipal de Neteia.

Art.. 3.- Subiectes passius.
1) Són subject.es passius cont.ribuents les persones físiques

o juridiques i les entitat.s a que fa referència l'art.

Llei General Tributària els propietaris� usufruct.uaris:

a) dels habit.atges i locals ubicats a les zones'qualificades
com a sòl urbà a les Normes Subsidiàries de Puigpunvent.

b) dels habit.at.ges i locals construits a parcel.les o solars

situats a les zones qualificades com a sòl no urbanit.zable en un

radi de 600 met.res dels punts de recollida.
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2) Els propietaris dels habitatges o locals podran
repercutir en el seu cas! les quotes satisfetes sobre el susuaris
d'aquelles! beneficiaris del servei.

Art. 4.- Responsables.
1) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries

del subiecte passiu les persones físiques i iuridiques a les

quals fan referència els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tr· i b ut èr- i a.

2) Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els sindics! interventors o liquidadors de fallides.
concursos! societats i entitats en general! en els supòsits que
assenyala l'art. 40 de la Llei General Tributària.

Art. 5.- Quota Tributària.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa! per

\. unitat de local! que es determinarà en funció de la naturalesa i

� oe'5T:'� dels immobles i de le'5 cir·cumst;;�.ncic-?s del lloc on estiguir",

r!:. L!biCa�S�als efectes s'aplicaran les taxes sEgüents,

� a) PER RECOLLIDA DE FEMS

qLli:.":! ele
escombraries setmanals: 8.700 ptes.

à.2.- Tendes de queviures! situades al nucli de Puigpunyent
i bars de tot el terme i habitatges que generin més de 300 litres
d 'escomby··a¡r·ies setm.:;l.nd.ls: 12.000 [¡tes.

a.3.- Tendes de queviures situades al nucli de
resta de locals o espais on es desenvolupin activitats

GalilE?a i

sotmeses ¿l.

8.700 otes.

a.4.- Restaurants: 19.000 ptes.

a.5 Reste d'edificacions i locals no comercials!
d'eines! garatges! etc.: 3.000 otes.

e: i:":l. ·:::j.et e�5

Els locals
als ap¿rtats a.2!

on s'exerceixin activitats de les assenvalades
a.3 i a.4 que conten a més amb casa tindran un

increment de 3.200 ptes.

S'entén per habitatge el que amb caràcter de mínim
les Normes Subsidiàries de Puigpunyent i les normes

"habitabilitat de la Comunitat AutÒnoma de les Illes Balears!
�ublicades al BOCAIB nQ 12 de 27.01.1987! que haurà de constar

sala de tots usos! amb cuina incorporada! d'un dormitori
independent de 8 m2 de suoerfície com a minim! d'un equip
higiènic amb les instal.lacions pròpies! que en coniunt ha de
tenir una superficie útil minima de 24 m2.

OUël.n un

'5us;cept i b I e'5

quot es, en

immoble estigui de fet dividit en diverses Darts
d'utilització independent! es devengaran tantes
funció del seu Ús. com unitats independents
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E'�;< :j. ':stei ;.� in.

Quan un immoble es trobi ubicat en

tarifes expressades es reduiran en un

radi entre 100 i 250 metres des del

parcel.la on se situa l'immoble. Si la

sòl no urbanitzable� les
25 % pels situats en un

punt de recollida a la
distancia se �itua entr"(�:�

250 i 600 metres� la reducciÓ serà del 50 per cent.

b) PER RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS

b)

El.:::;

del
titulars d'habitatges i

ouri t; 1) de l'¿.;¡rt. �)
locals
de la

no compresos a l'aqartat
qresent Ordenança Due

sol.licitin la qrestaciÓ d'aquest servei pagaran 2000
cada recollida d'aquestes caracteristiques.

Dtes.

Les quotes assenyalades a la tarifa tenen caràcter anual!
irreduible i es devengan el dia 1 de gener.

\¿ El:s local s o hab í 'lataes clue obt errcru
í

n el fi n a l d' ob !". a o� s'utilItzin Der Drlmera veDada desorés del dJa ] de Gener oaGaran
1" 011-,'1- _.

r Iii''' -·o�·"'·p.:::;rJfJI·-Glll· --D'-· .. -·-·"'···-·· .. �- l'ad- _. DC:;') <= t,-·; m,-·,<:.-tt:ec: r
.. I�.'·tL-l"'·,-...·,j'. ':"'_-.

... c:\ ._U_d ._!_.. _ L If __

',__ . to;..' .

I UI ¡ o.t_ë _ ct.
.

'_ .. _� _I J.. 1,;';;;_;.)_ � _\ (�\ _.�

que faltin per acaba!" l'any.

{4F" t , {:,.'- (�p 1 :j. e ac
í

Ó
Donada la naturalesa de recepció obligatòria del servei!

s'aplica la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment
en què està en funcionament al municipi el servei municipal de
recollida domiciliària de residus sòlids urbans en els carrers o

llocs on figurin les cases a locals encara que
Dels contribuents subiectes passius de la taxa.

ne] s'utilitzin

Art. 7.- Declaració i ingrés
1) Dintre els trenta dies hàbils següents a la data en què

s'obtengui el final d'obra d'un immoble o s'utilitzi per primera
vegada� els titulars hauran de formalitzar la seva inscripció en

matricula! presentant a l'efecte la corresponent declaraciÓ
d!alta...

2) Quan e.:::; conegui! bé d'ofici o per comunicació dels
interessats! qualsevol variació de les dades que figuren a la
matricula eS faran les modificacions corresponents! que tendran

el següent qeriode de cobrança a la data en qué hagI
I a. dec l.::u'-·a.c ió.

3) El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment durant
mes de iuliol! mitiançant rebut derivat de la matricula"

Art. 8.- Infraccions i sancions
En tot el Clue fa referència a la qualificació d'infraccions

tributàries! alX1 com de les sancions que corresDonent! a cada
cas! s'aDlicarà el que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.

La present ordenança
unanimitat dels presents! i

és aprovada provisionalment Der

s'acorda la seva exposició al públic
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per termini de trenta dies� a efectes de reclamacions.

il.-ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA.-

Capitol 1.- disDosicions generals

Article 1.- La present ordenança té per obiecte regular dins
l'esfera de la competència municipal� les segUents activitats:

- Recollida de residus sòlids urbans i
utilització de contenidors.

Recollida especial de productes diversos.
- Neteia de vies i espais públics.

i ncJu,stt'" i aI s �

Ai'·tiele e�::ectes d I ,:�,cJuesta, ClI'-'d'?2na,n g¿.. ti n dreri
consideració de residus sòlids urbans els segUents:

a) Les llaunes� vidres� papers� deixalles procedents de

\�
1 "::;,1 i

:bm�"
ntac í Ó o nete 'j a nor-ms l de local s o cases.

� Les fulles caduques Cl residus vegetals
nE?t,ei:}es¡ dt:'::' iar-d

í

ns o úb I i es; o o art.
í

cul ¿:It",,;::, � Il evat
ar'bres i fulles de palmeres.

Article 3.- En els supòsits no regulats a la present
ordenança perÒ que per les seves caracteristioues puguin estar

compresos en el seu àmbit d/aplicació� els seran aplicades� per
analogia� les normes De I'Clrdenança que guardin similitud amb el
C,::l,S contemp 1 at.

pr'ocedents

Capitol II.- vies públiques

Article 4.- La neteia de les vies i espais
realitzarà per personal al servei de l'Aiuntament!
que es determini� no obstant es prega Due cada

l'espai de davant casa seva� dClnada la manca

P úb 1 i C'3 f:?'::,

de l a +or-rna
ve ï n at; nE·te 'j i

cie pet"'sona],
conservant així aquesta tradició.

etc.
Article 5.- La neteia cie les vies! zones

de domini particular� es durà a terme Dels
ver'deso, . �.CJl ar·s �

seus propietaris�
seguint les directrius que dicti l'Aiuntament.

Article 6.- Es prohibeix tirar a la via pública tot tipus de

'esidus! ia sigui dels d'habitatges� vehicles a per les persones
c írc u l Ln ,::;, �JË�u.

Article 7.- Queda prohibit realitzar qualsevol
embrutar les vies públiques� així com

V!?2h
í

c l t'?';:;.

Ope¡,"'ë¡C i Ó que
ab a,n d on ar"""h i

Article 8.- La neteia de façanes que donin a la via pública
es realitzarà de tal forma que després la via pública ouedi neta.

PII,,,,ticle 9."'" E::ls propietaris i conductors de vehi el e:-� que
transportin terra� femada� etc. s'asseguraran que no



Passat el termini assenyalat sense que s'hagin retirat els
materials a enderrocs? podrà fer-ho l'Aiuntament a càrrec dels
responsables de retirar-ho. i passar el càrrec corresponent!
independentment de les sancions oue procedesquin.
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en caigui a la via pública.

Del compliment del que disposa aquest article en seran

responsables tan el propietari del vehicle com el de l'obra!
solar a finca de orocedència.

Article 10.- Qui estigui al front de llocs de venda en

espais públics estarà obligat a mentenir net l'espai en qué es

desenrotllin les seves activitats i deixar-ho en el mateix estat
una vegada finalitzada la iornada.

l_.r.:¡ m¿d: i::'? i ;{ a

quan+ ¿:;l.

obligació tindran els propietaris de
la superficie de la via pública que

e a+ ès 7 [:)ë:"\I'-";5 '1

OCI...I.p in amb
taules i cadires.

\_� Ar·ticlE· 11.-- Les qet-'sones C) entitat.·:::. que Ir·e.::ilitzilï obr-'es que� qer la seva execuciÓ necessitin ocupar la via pública amb

� mater" i a.l�::; de c on sstr-ucc i Ó o E·ndi2r··I'··ocs! sol. l i ci t.9.f··an o er-m J. s·:.':,

�'Aiuntament per a l'esmentada oc:uqació de la via pública.

Una vegada acabades les obres! en un t.ermini de vuit dies�
han de retirar tots els materials! i deixar la via pública neta.
D' aquF2st¿1.
o r Op i etalr. i

obligació en seran solidàriament responsables
de l'obra com l'empresa constructora.

12. -- Acab.3.da. la càrrega i descàrrega de qua.l·:;evolAr··ticle

vehicle! el seu personal neteiarà les voravies i vies que s'hagin
embrutat durant l'operació! i retiraran de la via pública els
r f2Si :i. duS'� VE?S·:;.::\t .,;;;.

Seran solidàriament responsables de l'incompliment d'aquest
precepte els qropietaris dels vehicles i els titulars dels
establiments a finques
el f..� ':::, c:: {:\ r- 1'-' fa 9 .::';), "

la'fetque

Article 13.- Els

retirar els excrements
propietaris de cans sÓn responsables de

qUE' pu.gui n or-ocíu
ï

r- di ns el,:; espai s o úb l i cs .

hab i ta.tç!es

.= destinats a aquests menesters.
--H:?\\

caoitol 111.- Habitatges i establiments

14.- Els propietaris de les finques!Ar-·ti e 1 ro'

es.ta.bl imE,'nts ti rrdr- an l'obligació de tenir en constant estat
diferents oarts de l'immoble visible des def1&?te i.� I €'2�:i la

P (Ib l ica..

Article 15.- La recollida de residus sòlids serà realitzada
a partir de les 22 hores a l'hivern i de les 24 hores a l'estiu
dels dilluns! dimecres i divendres. Tot canvi d'horari i
freqUència es farà oúblic amb l'antelació suficient.

í

i

c:!('2
via
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�3" ent. én

¿:1, di��t¡;'1ncia
1 i

U,SLla¡'-' i cl e I

orestat el servei quan 12:< í <:;;,"I:::ei:{ í

met. r E?S cl e
un punt de clipòsit

la parcel.la cie

Alr't í cl 0=

;.; ¿l, f-' ;{ 2, d ��

t r- i tur' 2,cI or' es

16.-,- Cap tipus
cl a',,1eç,lU,ef"a,m.

clomès:, ti, qUf2s

de residus sòlids serà evaquat per la
Es prohibeix la instal.lació de

caracteristiques evacuin
cl ,3vE'guer'am.

o industrials que per
els productes triturats a

1 es s-;ev-es

1 ¿� ;,; ¿�, t-' :< a d E�

Article 17.- Les escombraries en general �� situaran
via oública en bosses a liinterior de ooals de plàstic�
metall! etc. amb anses i tapadora que aiusti perfectament.,
dels quals no excedirà de 50 kgrs. per poal i seran cie

maneig per a la descàrrega.

a, 1 a

gomE"'::;,
E'l pes
fàcil

Article 18.- A les zones de recollida de
urbans mitiangant el sist.ema de conteniclors
utilitzar Dualsevol altre tipus de recipient�
dipositaran diacord a les segUents normes:

re ss i dus s.
ò

1 i d,s

qUE".:'da pr-oh i bit.
al qua I s'hi

al Els residus sòlids urbans es diposit.aran sempre en bosses
do plàstic t.ancades.

b) Es dipositaran a l'interval de les tres hores ant.eriors a

lihora de recollida.

c) Els usuaris dels contenidors estan obligats a tancar-los
desorés de dipositar-hi les bosses.

d) En cap cas es dipositaran en el contenidor obiectes oue

pel seu tamany o duresa puguin periudicar el sistema de
'ompressiÓ dels vehicles de recollida.

e) Tampoc es dipositaran cendres calentes.

El lloc d'ubicaciÓ
l'A i unt arnerrt; ,

dels contenidors en la

que podrà variar-lo
via
en

o úb lI ce

base ¿,!,

circumstàncies especifiques.

A¡r,ticle 1<7'.

accedir-hi no hi

Els usuaris Due

p u çu
í

n ci rcu l air,

visquin a zones

els vehicles de
o u e p er

¡'-'€-?cDII :i. d¿�
estaran obligat.s a dipositar els residus sòlids que generin a les
vies públiques de recollida.
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�d'anunCiS
de
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Recollida esoecial de productos diversos

Article 20.- Les desitgin clesf,Jt-'endr'e I
sque

mobles� ferralla
servei especial de

o tr'¿.3,stos

r'ecol I i da �

vells ho podran fer

prèvia peticiÓ dels
a t.r"a"vés dl un

i nte:·r"essats.

Article 21.- Aquesta recollida es realit.zarà els dies que es
fixin oer l'Aiunt.ament. Els sol.licit.ants hauran de treure a la
via pública� al lloc on se'ls indiqui� els elements de que es

tracti� durant les hores que s'estableixin.

Article 22.- Els vehicles abandonats a la via oública seran

retirats per liAiuntament a càrrec dels seus propiet.aris si són
coneguts� prèvia comunicaciÓ concedint-los un termini de vuit
dies perouè ho facin pel seu compte.

dE�scone(]uE'ssi n els seus titulars� comunicaciÓ
al taulel'-'substituirà per un

la Casa Consistorial.
edict€0 publ i e at;

Recollida selectiva

Article 23.- L'Aiuntament podrà
recollida selectiva d'alguns residus�
Dile'::;� o Liss , E�tC.. qU(;? una \legada,
d'utilització obligatòria.

establir un sistema de
tals com vidre� paper�

en funcionament seran

Infraccions 1 sancions

Article 24.- Les infraccions dels preceptes d'aquesta
ordenança seran sancionats per la Batlia� prèvia la instrucció
del corresponent expedient d'acord a les normes previstes al

Del Procediment. Sancionador previst a la Llei de Règim'
Administracions Públiques� que s'iniciarà d'ofici

virtut de denúncia de qualsevol particular.

Article 25.- Les infraccions seran sancionades
15000 ptes diàries per infracció.

amb mul te'::;

Ln l'aDlicació de les sancions es tindran en compte el grau
dp culpabilit.at� entitat de la falta comesa� perillositat e

impacte ambiental que impliqui la infracciÓ� reincidència o

aç�t"'i:'�vant'c:;; qU,f::?r"t=i ter'ac i
ó

CDnCOr'¡'" j, n ,

df.�rnés circumstàncies atenuants o1

de



l'Aiuntament per a l'exercici de 1993� aprovat
8 de iuliol, comprèn una operació de crèdit de

per finançar obres d'inversió previstes en el

pressupost! que comprèn els seoüents proiectes:

12.765.699 ptes.
ola financer del

Foli núm. __ _?__ª _

Disposicions finals

Primera.- Aouesta
la seva publicació

ordenança entrarà en vigor
en el Butlletí Oficial de

E?l d i a ':se!;? üE��n t;
1 a Cornuri i t¿�t.

Autònoma de les Illes Balears.

Segona.- Queden derogades totes les disposicions del mateix
o inferior rang que regulin matèries contemplades a la present
ordenança si s'hi s'oposin o contradiuen el seu contingut.

La present ordenança
unanimitat dels presents! 1

Der termini de trenta dies a

és aprovada provisionalment per
s'acorda la seva exposiciÓ al pÚblic
efectes de reclamacions.

12.-PRESTEC AMB ENTITAT BANCARIA.- El plr'essupO'5t df:?

definitivament el

1) Compra parcel.la poliesportiu Puigpunvent :2 = 2()() = ()()()

2) Compra parcel.la de Galilea a la Mitra
Diocesana de Mallorca 3.200.000

3) Millora de façanes 1.000.000

4) Remodelació antiga casa de la vila

5) Reforma cami Sa Vela! segona fase 1.800.000

6) Instal.lacions zona esportiva Galilea

La càrrega financera anual és de 5.579.008 ptes.! que
representa el 8'92 per cent dels recursos ordinaris liquidats de'
l'exercici anterior, deduïda la càrrega financera.

o r- ec i scl.f·· ¿\
B':::'.1 eal'" .,::; !

Amb l' opE·¡r·i:.i.ci Ó de crèdit que es preveu realitzar sens dubta
% previst a l'article 54-3 de la Llei

Hisendes Locals! si bé essent l'operacióde les

supe¡r· i CH-'

de La

al 5 % deIs recursos

Comunitat Autònoma de
liquidats!
les Ill12S

conforme preveu l'article 54.2 de 1 'esmentada llei.

Vist l'informe favorable del Secretari Interventor! el Grup
Indeoendent formula la següent proposta d'acord:
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1) Prèvia la informació pública i l'autorització del Govern

Balear� concertar un préstec amb l'entitat bancària Banc de
Crèdit Local per un import de 12.765.699 otes. amb les segUents
caracteristiques:

Quantia•.••.............. 12.765.699 ptes.
Tipus d'interès .

Comissió d'obertura .•....

Comissió cancel.anticip ..

11'50 %

Tœrrn
í

n
í

amo¡ ·:i.tzë:\ci{, 11 è:inys� inc. 1. ,:::\n·"y' cie car··ència

GARANTIES: L'impost municipal sobre béns immobles.

2) Aprovar les conclicions particulars
contracte cie préstec.

\
3) Autoritzar al Sr. BatIe Der a la signatura del contracte.

� El :31'"· F:-I E\Guet-· . tal com ve di quent a I es ap rovac :i. ons de
I � Dr·E?s::;.UDost·:;:_; i Comi �:.<.:;i Ó d ' ¡·-li senda � c:r··eu que 1 r endeutaïoent és

�xcesEl;J:.1 i motivat per inversions equivocades.

Sr. BatIe li contesta Due la única possibilitat de fer
inversions és amb crèdits� que en el futur no hi haurà problemes
Der tornar! la que la programació urbanistica possibilitarà
disposar de solars i més ingressos Der llicències d'obres amb un

].

creixament ordenat.

La Corporació acorda aprovar
l'abstenció del Grup Popular.

1 '
an ter-

í

or-

13.-NOMENAMENT REPRESENTANT AJUNTAMENT RESERVA GALATZO.- Les
Normes de Funcionament de la Comissió de Seguiment i Control de
la Reserva del Puig de Galatzó assenyalen que dintre de la
Comissió hi haurà dos representants de l/Aiuntament i que seran

nomenat.s pel Ple de la Corporació a propost.a del Regidor
d r U,·-· b ¿:\n :i. �:;me.

Per aGuest.a reoresentació el regidor d'urbanisme proposa a

les persones Antonio Bonner i Eugenio Pérez Méndez.

La Corporació acorda per
proposta d'acord.

un an i mi t.at I '
an t '",'Ir. :i. or-

14.- PARC NATURAL NA BURGUESA.- La Serra de Na Burguesa! que
s'estén sobre la ribera Nord de la Badia

�=;ais naturals d'aquest sector de l'IlIa!
_.......-

l'E"::;pl¿-ti :i. Ú.s p úb Líc ,

Aquests valors naturals i socials varen determinar sense

al seu dia! la orotecció legal de la zona com a àrea

d'especial interès. Malauradament! aquest estiu s'ha
comprovat de manera dramàtica com la prot.ecció leqal no és
suficient per garantir la integritat d'un territori. Per altra
banda harmonitzar la conservació i l'ús públic implica una gestiÓ
activa del territori Gue ha d'ésser promoguda pels poders
públics. La figura de parc nat.ural sembla la més adient entre les
Due ofereix la legislació aplicable.

de Palma! és un dels
de més gran valor per
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Atès que la Serra de Na Burguesa està dividida� entre els
termes municipals de Palma� Calvià i Puigpunvent� es convenient
una coordinació entre aquests Aiuntaments per al futur de la
zona� encara que deIs tres implicats� Puigpunvent sigui el que
aporta una superficie menor i els seus habitants siguin els que
n'obtindran un menor benefici des del punt de vista de l'ús que
previsiblement s'en faci.

En base a les anteriors consideracions� el Grup Independent
proposa a la consideració del Ple� la segUent proposta.

Sol.licitar del Govern Balear la constitució d'una comissió

integrada per representants del propi Govern i dels Aiuntaments!
part del terme municipal dels quals resulti inclos al futur parc

de Na �urguesa� amb la finalitat cue es procedeixi
els informes i estudis pertinents en ordre

possible declaració com a parc natural. dels quals
compte al PIe Municipal.

nat urel

.::.\ la S¡:;?V¿t

La COl'·· P ot-·a.c ió
o to. DO os ta..

unanimitat é¡. pr· o V ¿:l. to. 1 r anter· i Oir.

En aquest estat i
cinc minuts el Sr.

s'estén l'acta present i

éssent les vint-i-tres hores i
President a.ixecà la sessió. de

q u .::\ l'"· é\ r·, t. .::i _o.

I el. qu a l
io com a cer·tific.

EL B{HLE EL SEC:RETAR I
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 17 DE NOVEMBRE DE 1993

A la vila de Puigpunyent a dia 17 de novembre de 1993 � a

les vint-i-una hores i trenta minuts! sota la Presidència del Sr.
Batie Antoni Arbona Puiadas� es reun' l'Aiuntament Pie a la Casa

Consi�torial� en sessió pública ordinària! amb l'assistència dels

Regidors Gabriel Flaquer Maimó! Joan Betti Morell� Manuel PinteRo

Gómez� Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà Martorell i

Magdalena Font Palmer. Hi concorregué l'infrascrit Secretari
d'aquest Aiuntament Vicenç Matas Font.

\..s. Ober-t l'acte el Sr-. Pr-esident or-ooosa es declar-in d'urgència

�
els punts segUents no presents a l'ordre del dia:

Apr-ovació inicial de les modificacions puntuals de les
Normes Subsudiàries de Puigpunyent i Préstec a la Caixa de
Bal ear-s "Sa Nostr-a".

La Corporació acorda per unanimitat la declaraciÓ d'urgència
dels punts abans indicats i que seran obiecte de debat a la

pr-esent sessi o ,

l.-LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.- Es

aprovada per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del mes

anterior-.

2.- RESOLUCIONS LA BATLIA.-

adoptades la Batlia
S'assabenten
durant el mes

DE
r-esol uc i ons

d' octubr-e.
per-

de

passat
les

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

LIado Pol SA! per rodets de paper automatic
Cristaleria Hisol per un vidre

Josep Ramon per medicaments
MRW per serveis mes de setembre
Telefònica per serveis agost-setembre
Logopeda Maria J. de Prada desplaçaments

i"01 í ol � agost i setembr-e
- Registre de la Propietat per notes

i nfor-mati ves

Vivers Sastre per plantes
Hiermar per recollida ferralla

Miquel Sureda per encàrrecs

Laboratoris Bordoy per dues anàlisis aigua
Subscripció revista Galatzó

Subscripció Ultima Hora

Treballadors Construccio per unes botes

Pryca per rodets fotogràfics
Repsol per gas propà poliesportiu

25. 185 ptes.
1.681 "

627 "

15.456 "

23.705 "

12.800 "

1.800
19.543
5.750

65.619
12.800
1.000

2.500
6.320 "

2.565 "

8.300 "
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Conxa Gonzàlez per un curs de direcció coral 25.000 ptes.
Ger-mandat Donants de Sang subvenci Ó 25.000 "

Alcampo per' disquets or-dinador' 2.290 "

Papereria Company per material oficina
MorlaSat per reparacions repetidor TV
Guillem Ginard� encarregat aigUes� mesos

setembre i octubre
Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat

públic Puigpunyent i Galilea
Elèctrica Jordi per feines poliesportiu
Elèctrica Jordi per feines a l'escola
El

è

c t r-í ca Jor'di per' fei nes festes Patr'onal s 175.456 "

Elèctrica Jordi per canviar de lloc comptador

Magdalena Ginard per segells de correus

Llorenç Carbonell per transports iuliol�
agost i setembre

Gisper·t per' clor'

la Casa de Cultura
- Forteza Tobaias per materials
- Al Col.legi d'Arquitectes per honoraris

modificació i actualització del proiecte d'edifici
de vestuaris a Galilea

- MRW per' quota ser'vei mi ssatger·s novembr-e a

oc t.ubre
MITA per fotocOpies mes d'octubre

- Apad per manuals programes informàtics
- Miquel Sureda a compte liquidació honoraris

proiecte cami Ses Veles 1er. tram
- Marc Sabater per formalització nòmines

5.200

48.000 "

138.000 "

1.982 "

77. 165 "

124.421 "

8" 131 "
..:...

25.174 "

4.590 "

43.275
31.260

"

"

"

4.-FESTES LOCALS PER A L'ANY 1994.- A petició de la Direcció
Provincial del Ministeri de Treball i Seguretat Social� s'acorda
proposar com a festes locals per a l'any 1993 les segUents:

93.868 "

13.800 "

21.247 "

3. 190 "

54.788 "

25.013 "

Puigpunyent, dia 16 d'agost, festivitat de Sant Roc
dia 31 de desembre, festa de l'estandart

- Galilea di a 8 de setembr'e � Nat i vi tat Nost r-a Senyor-a
dia 31 de desembre, festa de l'estandart

L'anterior proposta és aprovada per unanimitat excepte el
vot del Sr. Flaquer que manifesta que s'abstén a la votació

perquè no ha rebut la proposta d'aquest acord i per tant no ha

tingut ocasió d'opinar amb el seu grup sobre aquest tema.

5.-PROJECTE D'AJUDA A DOMICILI PER A L'ANY 1994.- Vist el

proiecte d'aiuda per a l'any 1994� la Corporació Municipal acorda

per unanimitat presentar a l'INSERSD sol.licitud d'acció
concertada amb un pressupost de 4.786.641 ptes� i sol.licitar una

aiuda de 2.590.000 ptes. � assumint el compromis de gestionar el
servei d'aiuda a domicili i facultar el Sr. BatIe per subscriure
amb l'INSERSD el conveni de col.laboració corresponent.
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6.-PROTOCOL DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI.- Ex arn i n at; el

protocol del Servei d'Aiuda a Domicili� la Corporació acorda per
unanimitat aprovar-lo en la forma que ha estat redactat.

7.-RETIRADA SELECTIVA DE PILES.- El Sr. BatIe exposa que el

Consell Insular de Mallorca vol organitzar de forma general la

retirada de piles. No obstant� creu convenient que des d'ara

l'Aiuntament es preocupi d'aquesta qüestió i que pels seus propis
mitians es faci la recollida selectiva de piles. Aquesta es farà

� mitiancant la col.locaci6 de contenidor·s o recipients él

� ::�e:�;�:;:r:::::i: :::r::l::rS::::i:�:::I::::::ral:o:,::::�a del

� S.-PLEC DE CONDICIONS ECONOMIC ADMINISTRATIVES PER A LES
OBRES DE MILLORA I VESTUARIS A LA PISTA ESPORTIVA DE GALILEA.
Examinat el Plec de condicions Econòmic Adminsitratives redactat

per la contractació de les obres de millora i vestuaris a la

pista esportiva de Galilea, la Corporació acorda per unanimitat

aprovar el següent Plec de Condicions:

PLEC DE CONDICIONS ECONOMIC ADMINISTRATIVES

1.- TIPUS D'OBRA
L'obra consisteix en la millora i vestuaris a la pista

esportiva de Galilea � segons proiecte redactat per l'Arquitecte
Joan Vilà Martinez i l'arquitecte tècnic Miquel Sureda.

2.- PRESSUPOST
El pressupuest total de l'obra és de 11.125.371 Ptas. � en

el qual queda inclòs el benefici industrial! l'IVA i els

honoraris dels tècnics.

3.- FINANCAMENT
El finançament de l'obra queda garantit amb una aportació
CIM de 7.416.914 ptes. i 3.708.457 ptes aportades per

l'Aiuntament.

4.- FORMA DE PAGAMENT

L'obra realitzada s'abonarà mitiançant les corresponents
certificacions expedides pel Tècnic Director de l'obra! una

vegada aprovades per la Corporació Municipal� previ els tràmits

contables establerts per les disposicions vigents.

5.- TERMINI D'EXECUCIO

Les obres hauran de començar dins els 15 dies següents de la

notificació de l'adiudicació i s'hauran d'acabar en un termini de

12 mesos comptats a partir del dia següent a l'inici de les

obr-es.
Realitzades les obres es procedirà a la recepció

provisional. La recepció definitiva tindrà lloc en complir-se un

any de la recepció provisional.
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6.- FIANCES
Per poder prendre part a la subhasta serà precis haver

dipositat una garantia provisional consistent en el 2 % del
pressupost! per un import de 222.507 ptes. La garantia definitiva
serà el 4 % del preu de la subhasta.

Les fiances seràn dipositades a la caixa municipal i podran
ésser en metàl.lic o aval bancari.

8.- FISCALITZACIO I MODIFICACIO DEL CONTRACTE
A part de la direcció de les obres a càrrec d'un tècnic

superior designat per l'Aiuntament� la Corporació podrà� per si
mateixa o per delegació a la persona que designi� dirigir�
inspeccionar o controlar les obres� i pot ordenar variacions de
detall i donar les instruccions precises per al millor

desenvolupament del contracte.
Aixi mateix� la Corporació tindrà facultat per modificar

l'obiecte del contracte� quan per motius imprevisibles�
inevitables o d'interès públic s'hagin d'introduir

modificacions� que seran obligatòries pel contractiste� sempre
que no alterin el pressupost per excés a defecte en més o menys
del 20 %. El contractista està obligat a realitzar-les pels
mateixos preus unitaris que figuren en el pressupost de l'obra.
Cas de no estar avaluada unitàriament� es determinaran els preus
de forma contradictòria.

9.- SANCIONS
Sense periudici dels casos en què procedesqui la rescissió

del contracte o qualsevol altre acord resolutori sobre ell� la
demora en l'acabament o el retard en l'inici de les obres� serà
sancionat amb multa de 10.000 ptes per cada dia que transcorri.

10.-RISC I VENTURA
L'execució de l'obra es realitzarà a risc i ventura del

contractista i aquest no tindrà dret a indemnització per causa de

pèrdua� avaria o periudici ocassionat a les obres� exceptuant els
casos de força maior.

11.-REVISIO DE PREUS
Donades les caracteristiques de l'obra i la duració del

contracte� no s'assenyala clàusula de revisió de preus.

12.-DESPESES
Seran a càrrec del contractista aquelles despeses de tipus

administratiu que es derivin i tenguin relació amb aquest
contr-acte.

Per a tot allò no previst en el present plec de condicions�
s'estarà al Due disoosa el Reolament de Contractació de les
Corporacions (ocals!

-

text ref�s de les disposicions legals
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vigents en matèria de règim local� i� amb caràcter supletori! la
Ley de Contractes de l'Estat i més disposicions que siguin
d'aplicació.

Atès que les obres s'han d'iniciar abans de finalitzar l'any
1993! la Corporació acorda declarar la tramitació urgent prevista
a l'article 113 del Reial Decret 3046/1977! de 6 d'octubre.

9.-APROVACIO INICIAL MODIFICACIONS PUNTUALS NORMES
SUBSIDIARIES.- La Corporació en sessió celebrada dia 15 de
setembre de 1993 acordà l'aprovació inicial de distintes
modificacions d'alguns articles de les Normes Subsidiàries de
Puigpunyent.

Ultimament s'han detectat! a par·t de les modificacions
aountades a la dita sessió. altres oue fan necessària una nova

redacció de les Modificacions que es pretenen IntrodUIr dIns les
Nor-mes per' tal de canvi aro al gUiïs conceptes per'què qued i n més
cl ar'e-s a ).' hor-a d' ap I i car' I es nor-rnes subsi di àr' i es i que en

definitiva són les següents:

Article 3.3.7. Tancament de solars; Article 4.2.6.
Pavimentació i encintat; Article 5.2.31. Xamfr'ans� Ar·ticle
5.2.32. Sortides! entrades i retranquetios� Article 5.2.33. Balcons!
Article 5.3.4. Tancaments� Article 5.3.5. Materials! colors i
textures; Article 5.6.5. Escales� Article 7.3.8. Activitats
d'utilitat pública; Article 7.3.12 Activitats d'utilitat pública;
Article 9.0.3. Agrupació de parcel.les i/o aprofitaments; Article
9.1.2. Obres admisibles; Article 9.1.3 Composició i tractamentp
Article 9.1.8. Posició de l'edificació; Article 9.1.10. Alçaria
màxima; Article 9.1.13. Cobertes; Article 9.1.14. Condicions
hioiènioues: Article 9.2.3. Comoosició i tractament de facanes:- . .

.
.. ..

Article 9.2.8. Posició de l'edificació; Article 9.2.14. Cobertes;
Article 9.2.15. Condicions higièniques� Article 9.3.4. Posició de
l'edificació; Article 9.3.6. Ocupació màxima en planta; Article
9.3.9. Cobertes�Article 9.4.8. Posició de l'edificació; Article
9.4.9. Ocupació en Planta; Article 9.4.12. Cobertes i Article
10.3.11. Llicència de tala

El Sr. Flaquer diu que considera un disbarat la redacció de
l'article 9.1.8. que únicament autoritza la construcció d'una
edificació auxiliar per parcel.la. El Sr. BatIe aclareix que
únicament és refereix al casc antic i que en realitat es tracta
d'una aclaració de les Normes Subsidiàries i no d'una
r- ectif i e ac ió.

A continuació es dona compta de la petició de Antoni Mari
8ayà sol.licitant que la parcel.la 56-8 de Son Net! de 2000 m2
sigui inclosa a la zona 4.2 de les normes subsidiàries.

Tenint en compta la situació de la parcel.la! lindant amb la
zona 4.2 i que les parcel.les que l'envolten! la maioria ia estan
edificades! vist l'informe del tècnic redactor de les Normes! la
Corporació acorda incloure la parcel.la 56-8 de Son Net a la zona

4.2. Es considera parcel.la edificable la superficie minima

prevista a la zona 4.2. i l� resta serà zona verde d'us privat.

ia



Foli núm •....ª.� .

La Corporació Municipal acorda admetra a tràmit la

sol.licitud presentada per Antoni Mari Gayà� tal com ho va fer a

la sessió del 12 de maig de 1993 amb les sol.licituds de Catalina

Llinas Ferrer i Llorenç Palmer Ginard! i aprovar inicialment les

tres modificacions abans esmentades� aixi com els conceptes dels

articles indicats� que seran exposats a informació pública per

termini d'un mes a efectes de reclamacions a suggeriments.

10.-PRESTEC AMB LA CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA".- La

Corporació Municipal en sessió del 13 d'octubre de 1993 acordà

iniciar expedient per concertar un préstec amb el Banc de Crèdit

Local per import de 12.765.699 ptes.

Posteriorment s'ha rebut una oferta de la Caixa de Balears

"Sa Nostr'a" � més avantat iosa per' al' A iuntament � ia que el t i pus

d'interès és més baix.

L�
Per' aquest motiu la Corporac

í ó

acorda per' unanimitat de
í

x ar-

� sense efecte l'acord adoptat a la sessió del passat dia 13

'octubr'e i concer·tar· un pr'éstec amb 1 a Cai x a de Bal ear·s "Sa

ostra
" de les car'acter'istiques següents:

- Quantia: 12.765.699 ptes.
Interés nominal: MIBOR més 1 punt! en revisió semestral

Comissió d'obertura: 0'60 %

Termini amortització: 10 anys amb un any de carència.

Aixi mateix s'acorda facultar el Sr. BatIe per fer les

gestions oportunes i signar el corresponent contracte.

11. - SOLICITUDS. - Es t rac t a � de nou � 1 a sol. 1 i ci tud del s

funcionaris referent a un increment de les seves retribucions i

que quedà pendent de resolució a la sessió anterior.

El Sr. BatIe manifesta que la sol.licitud té� segons diuen�
el seu fonament en un greuge comparatiu entre l'increment de les

seves retribucions i les de l'altre personal laboral.

� I, Aquest gr'euge � emper'ò! al nostr'e cr- i ter'i � no ex
í

stei:-:! tota

I � vegada que tota la plantilla d'aquest Aiuntament ha vist

I incrementades les seves retribucions per un igual� excepte el

personal de manteniment sotmès al conveni col.lectiu de la

construcció! que és el marc adeqüat per fixar els seus augments.
Fora d'aquesta excepció tots els altres han tingut desde l'I de

gener un increment de 1'1'8 % respecte les de l'any anterior!
incrementades en un 0'09524 %! tal com preveia el Reial Decret

1/1993� de 8 de gener� que endemés ho feia en termes taxatius�

amb e:·:pr·essions tals com "les r·etribucions... no podr-an

e:-:per'imentar' un cr·ei:·:ement super·ior· •..
"

o "e:·:per·imentar·an un

creixement"� és a dir� que no deixava marge possible per a la

discrecionalitat.
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Desconeixem si altres Corporacions Locals han augmentat les

retribucions per damunt aquelles previsions� però en el cas

concret d'Esporles sembla que s'ha atorgat superior categoria a

un funcionari per igualar les retribucions a les feines

desenrotllades� però no s'han augmentat les retribucions amb

caràcter general segons ens ha indicat el Batle� af i r·maci 6 que
feim sense cap altra comprovaci6 i per tant amb reserves.

Per altra part quan els ingressos municipals per imposts i

taxes enguany seran posiblement menors que els pressupostats, no

sembla coherent augmentar les despeses de personal que suposaria
consolidar drets per futurs exercicis� tenint en compte que les

despeses de personal (capitol I) representen un 32'8 % del total

de les despeses de la Corporació.

Aixi, doncs, en un exercici responsable de Govern Municipal
cal desestimar la petició. Tanmateix� millor acollida ha de tenir

la petició de percebre una compensació pels desplaçaments a Palma

per raons de feina� sempre que el viatge estigui autoritzat pel
BatIe, I s'assenyala una quantitat fixa de 750 ptes per viatge.

El Sr. Flaquer considera que tota vegada que l'augment que

demanen no és mol t el evat , p odr- i a canced i r·--se una gr·at i f i cac ió

mitiançant transferència d'altres partides de despeses de

personal q�e no es gastaran.

La Corporació acorda desestimar la petició amb el

contra del Sr. Flaquer.
vot en

PRECS I PREGUNTES.- El regidor Sr. Ferrà, contestant al Prec

que el seu dia va fer el Regidor Sr. Flaquer per a la

instal.lació d'una gabina telefOnica al poliesportiu, manifesta

que segons s'ha informat a la telefOnica, és aqueixa comptanyia
qui instal.la les gabines. Hi ha la possibilitat de dotar el

poliesportiu d'un telèfon equip TRMA per un import de 70.025 ptes
més IVA� o bé un telèfon protegit de monedes per un cost de

190.151 ptes més IVA.

Considerant que aquestes instal.lacions no són rendibles� es

una sol.licitud a telefOnica per a la instal.lació d'una

gabina, la viabilitat de la qual determinarà la telefònica.

El Regi doro Sr·. Bauzà demana informació sobre una llicència

per construir un pas subterrani a la carretera de Puigpunyent a

l'altura de Son Burguet� tota vegada que el propietari comptava
amb el permis del Consell Insular de Mallorca, que és el titular

de la carretera.

El Sr. BatIe contesta que se li va exigir llicència

municipal perquè totes les obres que es facin dins el terme estan

subiectes a aquest requisit.

Continua dient el Sr. Bauzà que és un poc estrany que el
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policia local li retingués el permis del Consell

aquest document és per tenir a l'obra.
Insul ar- � quan

El Secretari contesta que el que va fer el policia local fou

anar a l'obra i preguntar si tenien llicència� l'encarregat li

ensenyà l'informe del Consell.

Ignorant el policia si aquest document era suficient com a

llicència� ho presenta a Secretaria i se li va informar que el

document acreditava l'autorització per part del Consell� però a

més necessitava la llicència municipal� i en cap moment no queda
retinguda a l'oficina l'autorització del CIM.

A continuaciÓ pregunta si al propietari de Son Burguet se li

va demanar llicència per una tala d'arbres a la finca�
primerament a la part dreta de la carretera i després a la part
esquer-r-a.

El s-. Betti contesta que se li va donar una sola llicència

quan s'inicià la tala.

El Sr. Flaquer demana si el Patronat de Cultura i l'APA han

presentat a l'Aiuntament liquidació de les subvencions rebudes de

la CorporaciÓ� a l'obiecte de tenir constància de la forma en que

s'han invertit els doblers.

El Sr. BatIe contesta que aquests organismes duen la seva

contabilitat on queden reflectites totes les operacions
d'ingressos i despeses i que a més a una de les sessions passades
es donà compte de les liquidacions de les aportacions que s'han

fet a través de l'APA. Quant a l'aportació al Patronat de Cultura

admet que la CorporaciÓ no ha tingut informaciÓ de la forma en

què s'ha invertit l'aportaciÓ econòmica feta per l'Aiuntament.

El Sr. BatIe exposa que els dies de pluia a l'altura de la

pedrera de la carretera de Puigpunyent� aquesta via està

intransitable per la quantitat d'aigua que compareix a aquest
lloc i per les pedres que el corrent de l'aigua arrossega�

creant-se un perill per els cotxes que circulen per la carretera.

Considera d'interès que aquests fets es posin en coneixement del

CIM perquè es prenguin les mesures pertinents per evitar-los.

En aquest estat i no havent més assumptes a tractar� el Sr.

President aixecà la sessió essent les vint-i-tres hores i

quaranta-cinc minuts� de la qual s'estén l'acta present i io com

a Secretari certifie.

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 15 DE DESEMBRE DE 1993

A la vila de Puigpunyent a dia 15 de desembre de 1993 � a

les vint-i-una hores i trenta minuts� sota la Presidència del Sr.

BatIe Antoni Arbona Puiadas� es reuni l'Aiuntament PIe a la Casa

Consistorial� en sessió pública ordinària� amb l'assistència dels

Regidors Gabriel Flaquer Maimó� Josep M. Pérez Fontirroig� Joan

Betti Morell� Manuel Pinte�o Gómez� Sebastià Bauzà Martorell�
Gabriel Ferrà Martorell i Magdalena Font Palmer. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aouest Aiuntament Vicenç Matas Font.

l.-LECTURA I APROVACID DE L'ACTA DE LA SESSID ANTERIDR.- El

Regidor Sr. Bauzà manifesta que a l'acta� a la pregunta que va

fer demanant informació respecte a la llicència per obres a la

carretera� no figura el que va dir l'arquitecte Sr. Pérez.

El BatIe contesta que a l'acta únicament hi figura el que

diuen els membres de la Corporació.
d'aquest aclariment és aprovada l'acta per'

BATLIA.- S'assabenten de les

Batlia durant el passat mes de

novembt-·e.

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

les següents:
MRW per serveis durant el mes d'octubre

Mister Minit per còpies de claus

Miquel Sureda� per encàrrecs

GESA per energia elèctrica pous aigua
GESA enllumenat públic Puigpunyent-Galilea
GESA enllumenat Casa de la Vila

GESA enllumenat Casa de Cultura

GESA enllumenat Centre Sanitari

GESA enllumenat Escola

GESA enllumenat Cementiri

ASISA per iguales servei mèdic

Ultima Hora� subscripció mensual

La Industrial i Agricola per materials

Elèctrica Jordi per reparacions escola

Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat

públic Puigpunyent i Galilea

L'imprempta Mallorquina material oficina

Continente� per arxivadors i carpetes
Minicolors per rodets fotogràfics
MorlaSat per manteniment repetidor TV

Miquel Sureda per certificat habitabilitat

per instal.lar comptador al poliesportiu
- Consell Insular de Mca. per cedula habit.

10.235 ptes.
1.26() u

65.61,9 "

88. 676 "

232396 "

34.581 "

24.884 "

39.238 "

73. 515 "

3.232 "

85. 1,80 "

2.500 "

1,23. 1,96 u

4.370 "

93.26-;' "

36.BOO "

3. 51,5 "

5a 1,97 "

180.000 u

13.426 "

4·.000 "
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Les factures d'Elèctrica Jordi són aprovades amb el vot en

contra del Regidor Sr. Flaquer.

4.-COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 1992.- Seguidament el
Sr. President manifesta que un dels obiectes de la present sessió
era examinar i aprovar el compte general del pressupost
corresponent a l'exercici de 1992� el qual ha estat exposat al

públic i examinat per la Comissió� que ha emès els corresponents
informes que consten a l'expedient.

No havent-se oposat contra el compte obiecció de cap classe.
és aprovada per la Corporació amb l'abstenció del Sr. Flaquer
perquè encara no l'ha vist.

El Sr. BatIe contesta que deu ser perquè no l'ha volgut
veure� ia que es tracta d'un document realitzat per l'Interventor

i ha estat a disposició dels Regidors perquè ho puguin examinar.
El Secretari manifesta que el compte fou aprovat per la

Comissió corresponent i exposat al públic per termini de quinze
dies� més vuit� a efectes d'informació.

5.- INICIACIO D'OFICI DE LA RECEPCIO DE LES OBRES DE LA

URBANITZACIO DE SON SERRALTA.- Les Normes Subsidiàries

actualment en vigor assenyalen que per a l'ordenació de la

urbanització de Son Serralta serà d'aplicació la normativa

b- urban í o:;t í ca del PI a Paroc i al apr-ovat el 14 de genero de 1984.

� Quant a la gestió pel que respecte a l'execució i recepció
de 1 a urb an i tzaci Ó � es pr-oc ad

í

rà e on+orrne el que di sposa el

decret 38/1987� de 4 de iuny de la Comunitat AutÒnoma de les

Illes Balearos.

Practicada la citació al promotor Jaume Fiol Oliver�
mitiançant anuncis al tauler d'edictes d'aquest Aiuntament i al

B.O.C.A.luB. nQ 138� de 13 de Novembre de 1993� per la iniciaciÓ

de l'expedient de recepció de les obres d'urbanització sense

haver comparegut en el termini que s'indicà. i no tenint

constància del seu domicili� cal doncs� segons el procediment
proevist a l'arot. 1.10-4 del decroet esmentat� i n

í

c
í

ar- d'ofici la

recepció de l'urbanització denominada Son Serralta� situada a la

finca del mateix nom� tocant pel Nord amb el torrent anomenat Sa

Riera; pel Sud i Oest amb la finca Son Serralta i per l'Est amb

la Finca Son Serralta i amb la parcel.la des Ravellà de Son Puig.

Conforme el que disposa l'art. abans esmentat� es fa

l'advertiment que les obres d'urbanització que no s'hagin acabat�
que no s'aiustin a les previsions contingudes en el clans o que
no siguin susceptibles de servir a la destinaciÓ urbanística

establerta� correran a càrrec dels propietaris adquirents de

terrens de la urbanització per mitià de l'execció de les

corresponents quotes de la urbanització.

Els béns i serveis de cesió obligatòria que han d'ésser

obiecte de recepció per part de l'Aiuntament són les zones verdes

i d'equipaments detallades a les Normes Subsidiàries.

Les NN.SS. assenyalen que en el cas de no presentar-se el
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promotor� el sistema d'actuació serà el de cooperació.

L'article 162 del text refós de la Llei sobre el Règim del
Sòl i Ordenació Urbana� preveu que l'aplicació del sistema de
cooperació exigeix la reparcel.lació dels terrenys compresos a

la unitat d'execució� llevat que aquesta sigui innecesària per
resultar suficientment equitativa la distribució dels beneficis i

càt-"y-"egues.

Atès que a l'actualitat la unitat d'execuciÓ de Son Serralta
està totalment parcel.lada� que no existeixen per tant� finques
p er-

y-"egul ato" i + z ar- � que tots els or-op i etay-" i s

aprofitament de les seves tlnoues i

càrregues� la reparcel.lació resulta
obiectiu que complir.

a
í

x
í

f.':S

tenen el ma t e
í

x

distribueixen les
innecessària al no tenir

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

1 et-" ft Decl aY-"aY-" innecessària la reparcel.laciÓ de la unitat
d' e:":ecuci

ó

,

2n. Apy-"ovay-" inicialment la recepció de la Urbanització de
Son Ser""y-"al ta.

3ey-". Concedir a les persones interessades� el t.erm
í

ni d' un

mes� mitiançant
al B.O.C.A.I.B.

anuncis en el tauler d'edictes de l'Aiuntament�
i a un periòdic de la comunitat perquè puguin

al. 1 egar" allò que creguin per convenient en defensa dels seus

i ntey-"essos.

"L'anterior proposta
l'abstenciÓ del Sr. Flaquer

és aprovada per unanimitat

perque n'és part interessada.
amb

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Pérez pregunta si tots els béns
immobles de l'Aiuntament estan assegurats. I el Sr. BatIe
con t es t.e que sí.

El Sr. BatIe manifesta que el Regidor Sr. Betti li expressà
el seu desig de renunciar al càrrec de representant de

l'Aiuntament al Consell Escolar i que es nomenàs un altre regidor
per aquest càrrec. El Regidor Sr. Pérez és de l'opinió que
continuï en el càrrec degut al fet que manca un any i mig per a

la renovaciÓ de l'actual Consistori.
El Sr. Betti exposa el seu parer respecte a aquesta decisió�

i el Sr. BatIe considera oportú tractar aquest tema a una propera
sessió"

En aquest estat i no havent-hi més assumptes per tractar el
Sr. President aixecà la sessiÓ éssent les vint-i-dues hores i

t.rerrt a mi nuts � de I a qual s' estén 1 -' acta pr"esent i io com a

Secretari certifico

EL BATLE EL SECRET ?"-)R I
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 30 DE DESEMBRE DE 1993

BatIe Antoni Arbona Puiadas�

A la vila de Puigpunyent a dia 30 de desembre de 1993 a

les vint-i-una hores i t�enta minuts� sota la Presidència del Sr.
es reuni l'Aiuntament PIe a la Casa

Consistorial� en sessió pública extraordinària� amb l'assistència
dels Regidors Josep M. Pérez Fontirroig� Joan Betti Morell�
Manuel Pinte�o Gómez� Sebastià Bauzà Martorell� Gabriel Ferrà
Martorell� Antoni Ginard Barceló i Magdalena Font Palmer. Excusà
la seva absència el Regidor Sr. Gabriel Flaquer que es trobava
fora del municipi. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest
Aiuntament Vicenç Matas Font.

Obert l'acte pel Sr. President es posaren a debat els segUents
punts figurats a l'ordre del dia:

DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
segUents:

Mita per còpies mes de novembre

"Seguroidad y Limpiezas" pero m¿�oteroial

Gabriel Barceló per feines de fuster

Repsol per gas propà
Peycal per lots de Nadal
Andreu Bordoy per una anàlisi

10.272 ptes.
neteia 39.438 II

�M)3. ()88 II

d'aigua
MRW per serveis missatgers novembre
La Boutique de l'ordinador per material

La Industrial i Agricola per material
Forteza Tobaias per material
Marc Sabater per confecció nòmines

mes de riovernbr-e
Marc Sabater confecció nòmines desembre

Pryca per regals serveis socials

Pryca per un equip de música

Miquel Sureda per encàrrecs
Guillem Ginard encarregat d'aigUes
Josep Ramon per medicaments

Miquel Betti per arreglar marge a Galilea
Al Dipositari per bestretes durant l'any

8. 500 "

é:¡7'.201 Il

6n400 "

15. 456 Il

1.580 "

43.935 Il

2.935 Il

22. ::-� 1 (l "

��6. ::il�5 Il

��.915 Il

42.500 "

65. 619 Il

47.610 Il

1 .312 Il

145.820 Il

2·4·. 434 "

les

BAIXES DE VALORS.- Examinades les relacions de rebuts que han
resultat incobrables pels motius que hi son assenyalats i que
figuren reflectats a la liquidació que a continuació

s'especifica� la Corporació acorda per unanimitat donar-los de
b a i x a ,



Fo� nú�� JH�L _

LIQUIDACIO RECAPTACIO.- Examinades les liquidacions que presenta
el recaptador municipal pels conceptes que s'indiquen:

RECAPTACIO VOLUNTARIA 1993

Padr·ó altes b a
í

x ea r·ecaptat pendent %r·ecap.
-------------- --_._--

IBI ur-b , 18. 189.6::H 4. 118 15.826. 159 2.359.354 87'02

IBI r·U."5. 4::31.973 z , 472 424.462 ::"5.039 98' t=32
Fems 4.77'3.750 ., . ..., ::::�50 38. 075 4. �.39ï' . 650 360. �.37'5 92'42'¿'_¿'$1

Entr·ades 30.500 28.900 1.60i) 94'75

Vedats 88.396 88.396 O 100'00

I.A.E. 1.411.322 105. :387 107.946 1.009.479 399.284 71 ! 6�:¡

I.C.V. 4.339. 4·25 201.767 211.855 4.092.066 237.271 94'35

TOTAL 29.264.997 329.504 364.466 25.867.112 3.362.923

RECAPTACIO EXECUTIVA ANYS ANTERIORS

Padr·ó altes bai ;·:es r·ecaptat p€�ndent

IBI ur-b , 5.554.620 1::"-:> 163 1.302.801 4. 194.656• ...J i ft

IBI r-ust , 8.341 2.634 5.707'

Fems 602. 120 33.300 213.772 ::355.048

Entt-·ades 1.000 1.000 O

I. (-i. E. 288.825 69.84ï' 70.BO!) 1·48. 1. ï'B

I.C.V. 578.490 10:2.035 102.664 �.37'3. 791

Llic.Fis. 412.622 3ï'.698 56.955 393. 36�3

Al tr·es 1.050 1.050 o

Sol ar·s 531.590 23.000 13.414 495. 176

TOTAL 7.97B.658 37.698 285.345 1.765.090 5.965.921

La Corporació acorda per unanimitat aprovar les liquidacions
abans esmentades.

CONTRACTACIO OBRES DE MILLORA I VESTUARIS PISTA ESPORTIVA DE

GALILEA.- La Corporació Municipal� en sessió celebrada dia 17 de

novembre de 1993 acordà declarar la tramitació urgent per la

subhasta de les obres de millora i vestuaris de la pista
esportiva de Galilea� atès que s'han d'iniciar· abans de

finalitzar l'any 1993.

Malgrat que els anuHcis corresponents han estat enviats al

BOCAIB! amb caràcter d'urºència� no s'han publicat fins el dia 18

d'aquest mes� per la qual cosa no hi ha temps material per

realitzar la subhasta abans de tinalitzar l'any.
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A l'obiecte de donar estricte compliment a les normes a

aplicar per al funcionament d'obres incloses en el Pla

Territorial d'Equipaments Esportius per a 1993� ens veim obligats
a modificar l'acord anterior quant al sistema de contractació�

que per raons de temps no es pot realitzar per subhasta� sinó per

la contractaciÓ directa perquè les obres es puguin iniciar abans

de finalitzar l'any 1993.

En conseqüència es formula la següent proposta d'acord:

1) Reconsiderar l'acord adoptat el 17 de novembre de 1993 i

elegir la contractació directa per a les obres de millora i

vestuaris de la pista esportiva de Galilea.

2) Ateses les ofertes presentades per les empreses

CONSTRUCCIONES RIPOLL-MOLINA CB i CONSTRUCCIONES BENITO� acorden

adiudicar a la primera la realització de dites obres per la

quantitat total de 11.125.371otes. Der què és l'oferta més

avantatiosa per a l'Aiuntament.

3) Facul tar' el Sr- . BatIe per- el c orrt racte

cor-t--esponent.

La Corporació acorda per

pr·oposta.

unanimitat aprovar 1 ¡ anter-i or-

En aquest estat i havent finalitzat l'obiecte de la reuniÓ�
el Sr. President aixecà la sessiÓ éssent les 22 hores i 30 minuts

de la �ual s'estén l'acta present i io com a Secretari certifie.

EL BATLE EL SECFŒ�T AR I
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A l'obiecte de donar estricte compliment a les normes a

aplicar per al funcionament d'obres incloses en el Pla

Territorial d'Equipaments Esportius per a 1993, ens yeim obligats
a modificar l'acord anterior quant al sistema de contractació,

que per raons de temps no es pot realitzar per subhasta, sinó per

la contractació directa perquè les obres es puguin iniciar

de finalitzar l'any 1993.

abans

En conseqUència es formula la segUent proposta d'acord:

17 de novembre de 1993 i

obres de millora i

sentades per les emoreses

ONSTRUCCIONES BENITO, acorden

de dites obres per la

per què és l'oferta més

p er- si ºn�::\t··· el c ont ract e

nanimitat aproYar

litzat l'obiecte de la reunió,
ssent les 22 hores i 30 minuts

io com a Secretari certifie.

EL SECF\ETARI
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