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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Actes de

L' A j unt a m e n t Plè

ANY 199 2
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DILIGENCIA D'OBERTURA: El present llibre, que consta de 118

fulls, s'habilita per a la transcripció de les actes de les

sessions que celebri l'Ajuntament Plè durant l'any 1992, els

folis del qual s'han numerat correlativament i legalitzat
amb les signatures del President i del Secretari de la Corp�
ració.

Puigpunyent, 1 de Gener de 1992

EL SECRETARI
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AC�A DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 15 DE GENER DE 1992

A la vila de Puigpunyent, a quinze de gener de 1992, a les
v_nt-i-u�a hores i �renta minuts, sota la Presidència del Sr.
BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament PIe, a la Casa
Consistorlsl, en sessió públIca ordinària, amb l'assictència dels
Regidors Gabriel Flaquer Maimó, Josep Maria Pérez Fontirroig,
Joan BettI Morell, Manuel Plntefio Gómez, Antoni Ginard Barcel6,
Sebastià Bauzà Martorell i Magdalena Font Palmer. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament V:cen� Matas Font.

l.-ACTA ANTERIOR.- Oberta la sessió pel Sr. President, es posà a

dèbat el primee punt de l'ordee del dia: l'aprovació de l'acta de
la sessió ordInàrIa del mes an�erl0r. El portaveu del Grup
Popular Sr. Flaquer manifesta que el seu grup no aprova l'acta

I� p e z què no hi figura al punt 6 .. Jï.MPLIACIO DE LA XARXA MUNICIPAL

� D'AIGUA POTABLE" l'expressió del Sr. BatIe que digué "com més
� servelS es donin a Son Serralta menys interés tindran els
� r e s

í

d e n t.a per legalitzar' la urbanització."

Malgrat això es aprovada l'acta de la sessió anterior amb
e s vots a favor del Grup Independent i del Grup del PSOE.

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

3.-CERTIFICACIO OBRES REMODELACIO PLAÇA DE L'AJUNTAMENT.- A

petició del portaveu del Grup del PSOE es ajornat aqùest tema per
tractar-lo a una sessió extraordinària que se celebrarà el pròxim
dissabte dia 18 a les 13 hores.

4.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aprvoven les

se�'üents ;

- A GESA per energia pou de la vila
A GESA per energia pou de Son Bru
A GESA enllumenat públic
A Pre�te�a per 500 calenda is
A Ultima Hora subscripció mensual
A Buscapersones 24
Per segells de correus

Als funcionaris per medicaments
A Gui'lem Ginard encarregat d'aigües

- A Germans Llad6 CB per una plataforma
cementiri

349.180 ptes
67.672 "

159.127 . "

212.800 "

2.000 ..

4.424 "

7.300 "

1.147 ..

65.744 ..

pel

A Germans Llacó CB per un tauló d'anuncis
A Bodegas Ripoll per cistelles de Nadal
A Info per dlccionari informatic
Al club de basquet per quatre arbitratges
A Marc Sabater per honoraris
A Repsol per butà poliesportlu
A Casasnovas i Roca per clor

80.281

26.880
73.214
19.900

29.525
18.365
8.000

112.56(, ..

..

"

..

"

"



- A Casa�novas i Roca per arreglar clorinador
- A laboratoris Bordoy per anàlisi d'aigua

A Vivers Santa Maria per plantes
A Diego Escobar 'per transport plataforma
A Diskettes 3M per etiquetes ordinador
A MRV per serveis prestats mes de novembre
A Mita per còpIes
A Materials Establiments per gèneres servits

- A Contenur per 10 contenidors
A Infocash per 3 hores de assesorament

- A Maria Jose de Prada per quilometratge
mes de novembre
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4.840

11.200 ptes
19.925

6.720
910

13.939
11.495

30.128

366.620
16.800

7.700

ft

..

ft

"

..

..

"

5.-BAIXES DE REBUTS PER INCOBRABLES.- Es dona compte de les
relacions de bai�es de valors en rebuts que es consideren
incobrables pels motius que s'indiquen als llistats i que sôn els

següents:
EXERC_CI DE 1991

impost de vehIcles de traccIô mecàn�-a:
taxes per recollIda de fems

liquidacions d'urbana
abastament i sanejament d'aigua

209.200 ptes
69.50C "

EXERCICIS ANTERIOR A 1991

Contribució urbana

Contribuc'ó rústica
Recollida de fems

Impost municipal sobre solars

Impost de cIrculació de vehicles
Llicència fiscal industrial
Plus-Vàlues
Vedats de Caça
Altres

89.590

85. 72

1.341.614 ptes
11. 335 "

135.125 ..

1.049.647 ..

365.429 ..

186.371 "

18.739 ft

7.524 ft

7.220 "

"

"

La Corporació acorda per unanimitat donar de baixa els
valors anteriorment anomenats.

6.-LIQUIDACIO RECAPTACIO 1991.- Vista la liquidació que presenta
el Recaptador Municipal de la Recaptació corresponent" a

l'exercici de 1991, que detallada en conceptes és �om segueix:,_-_

- Llicència Fiscal d'activitats econòmiques:
LlIcèncIa fiscal de professionals

- Impost sobre béns immobles d'urbana

978.149
61.617

:13.405.187

394.582Impost sobre béns immobles de rústica

Impost sobre vehicles de tracció mecànica:
- Recollida de fems

Impost sobre la publicitat
Vedats de caça
E�trades de cotxerIes

Liq' dacions d'urbana
Rebuts d'anys ante�iors

3.279.940
3.460.000

12.600
95.920
33.300

479.724
1.613.012

ptes
II

"

ft

"

"

"

II

"

"

total recaptat •••••••••.••••••••• :23.814.031 ptes
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La Corporaci l'aprova per unanlmltat.

7.-A�ROVACIO �ROJECTE CAMI DE SES VELES.- Aprovat
inicialment per la Corporació Municipal el projecte
d'urbanització de la via d'enllaç entre el carrer de Sa Travessia
i la carretera d'Esporles i exposat al públic per termini d'un

mes, segons publicació al BOCAlB número 156 de dia 14 de desembre
ae 1991 1 no havent-se presentat cap reclamació a suggerència, la

Corporació acorda per unanimltat aprovar definitivament el
referit proJecte.

S.-FESTES LOCALS DE 1992.- El Grup Independent propasa com a

festes locals dia 20 d'abril, segona festa de Pasqua, a tot el

terme municipal, 1 endemés a Galilea el 8 de setembre, Nativltat
de la Mare de Deu, i a Puigpunyent, ja que enguany Sant Roc cau

en di�menge, el 31 de desembre que es commemora la conquesta de
Mallorca.

Després de discutir sobre la conveniència a no d'assenyalar
el 3: de desembre com a feste local, és aprovada la proposta per
unanimitat dels assistents.L�

� 9.-REGLAMENT DE PARTICIPACIO CIUTAOANA.- El Grup Popular de
Pu gpunyent i Galilea exposa que, seguint el seu programa
electoral, presenten el Reglament de Participació Ciutadana.

L'ob�ectlu principal d'aquest Reglament és el foment de la
participació dels habitants de Puigpunyent i Galilea dins la vida
local.

Per la

particlpaeió
qual cosa proposen l'aprovació

clutadana que diu:
Reglamentdel

"INTRODUCCIO.-
Donant per descomptat el principi de representatlvi�at

política, conferit només als representants del poble (batle i

regidors) a través de les urnes, els quals formen la Corporació
municipal, existeixen també agrupacions, associacions,
col.lectius i altres entitats representatives tant a nivell

territorial com sectorial, les qual� tenen influència dins la

població, detectant, indlcant i denunciant la problemàtlca
social i urbana i al mateix temps són importants en la
d�namització de la vida ciutadana.

El present Reglament té per objecte el foment de la

�����articipació dels habitants de Puigpunyent-Galilea dins la vida

local, d'acord amb les formes, els mitjans i e s procediments que
s'hi estableixen, a l'empara de les competències i potestats
d'autoorganitz8ció reconegudes a l'Ajuntament per la Llei de
Bases de Règim Local i la seva normativa complementària.

Per tal de conèlxer doncs, aquesta realitat veinal i
associativa i de possibllitar una correcta politica de foment de

par�ieipació associada, es crea el Registre municipal d'entitats.
Per aquests motius es du a aprovació el Reglament de

particlpaeio clutadana.
Els objectius són:
- Donar la més àmplia informació sobre activitats, obres i

serveis municipals.
- Facilitar i

a�sociaeions en la
promoure la participació dels veïns

gestió municipal sense detriment
i

de

les

les

de
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facultats de decisió govern gue corresponen als òrgansi

reprecentatius municipals.
Fer efect1us els drets dels veïns recollits a l'article 18

de la Llei de Règim Local 7/1985 de 2 d'abril, els reconeguts a

l'Estatut del vei al titol VII, capital 1, article 226 del
Reglament d'organització, funcionament i règim juridic de les
entitats locals de 28 de novembre de 1986 i els que es pugu1n
recollir en la normativa que es desenvolupi.

Potenciar la vida associativa a la vila, barrls i sectors
socials.

Garantlr la solidaritat i l'equilibre entre les zones 1

barris del terme municipal.
Aproximar la gestió municipal als veïns, i millorar-ne

l'eficacia i la transparència.

\�I� CAPITOL PRIMER
REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS CIUTADANES

Art. 1.- Totes les entitats legalmenL constituïdes que
tanguin com a objectiUS la defensa, el foment a la millora dels
lnteressoE generals a sectorials del municipi, l'àmbit d'actuacló
de les guals comprengui el terme de Puigpunyent a part d'aquest 1

hi tenguin la seva seu social, poden optar a ser inscrites en el

Registre municipal d'entitats ciutadanes.

Art. 2.- Les enti�ats que aspiren a inscriure's al Registre
esmentat ha ran de presentar còpia dels estatuts a normes de
funcionament v1gents; l'acta d'acord amb aqùesta, de l'ul�ima
assamblea general de GOC1S, a d'un òrgan eguivalent, en el qual
fos elegida la junta vigent el dia de la insc�ipclÓ, el nombre de
socis inscrits en el moment de la sol.licitud i una memòria de
les activitats que realitzen.

Art. 3.- 1) En el termini de 15 dies des de la sol.licitud

d'�nscripció, tret que aguest s'hagués d'interrompre per la
necessitat de reparar deficiències en la documentació, el batie
decretarà la inscripció de l'ent�tat en el Registre i 11
notificarà aquesta resolució, amb el nombre d'inscripció
assignat. A partir d'aquest moment es considerarà d'alta a tots'
els efectes.

2) Les associacions inscrites estan obligades a

........-\--t--rt-:!.'{..lti f t c a r al' Ajuntament gual seva 1 modif i caci ó de 1 es dades
i closes en la documentació que va servir de base per a la

'nscripció, dins el mes segUent a la data en què es produeixin.

Art. 4.- A efectes de la continuació de la vigèncla de la

lnscripció, totes les entitats inscrites al Registre hauran de

presentar a l'Ajuntament, a final de cada any i abans del 30 de

gener segUent, una memòria de les activitats i els actes
realitzats en el transcurs de l'any, el nombre d'associats a dia
31 de desembre i les modificacl0ns que s'hagin produït en la

composiciÓ de la Junta per motiu d'assanblea general anual de
socis. La manca d'aquesta documentació podria determinar la

91gencis de la seva inscripció.
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Art. 5.- Per ey-ercir els drets de participac1ó reconeguts

als articles 232, 233, 234 1 235 del Reglament d'organització,

funcionament i règim juridic de les entitats locals, aprovat per

Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, les entitats hauran

d'estar inscrites al Registre municipal d'entitats ciutadanes.

Art. 6.- El registre té per objecte permetre a l'Ajuntament

conèi�er el nombre d'entitats e�istents al municipi, les seves

finalitats i representativitat, per tal de possibilitar una

correcta politica municipal de foment de l'associacionisme

participatiu.

I Art. 7.- L'esmentat Registre serà únic i les seves dades

� seràn públiques. Dependrà de la Secretaria General de la

�� Corporació.

Art. 8.- Les certificacions expedides sobre aquestes dades

seràn documents únics per acreditar la condició d'inscrits 1 la

naturalesa de l'associació o entitat declarada d'utilitat

�úblico-municipal quan pertoqui.

Art. 9.- L'Ajuntament donarà documents acreditatius de llur

condició a aquestes entitats inscrites que seràn suficients per

comparèixer davant qualsevol ofi�ina, servei, i formular als seus

registres d'entrada, peticions, reclamacions, sol.licitar

aportacions de recursos i drets reconeguts al present reglament i

a la resta de normativa vigent en matèria de participació
ciutadana municipal.

Art. 10.- Les entitats inscrites gue tenguin com a objectiu

la defensa dels interessos generals o sec�orials dels veïns del

municipi podràn esser declarades Entitats d'Interès Públic

Municipal. L'Ajuntament es compromet en aquest cas a reservar la

partida pressupostària per contribuir a sostenir les seves

despeses d'infrastructura i generals d'acord amb el que preveu

l'article 232-2 RDF (Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre).

Art. 11.- La declració d'entitat d'interès públic municipal.

iciarà a instàncies de les pròpies Entitats en sol.licltud
�--�--�

lrigida al BatIe President. S'haurà de presentar:
_ Exposició de motius gue ho aconsellen
_ Dades de la seva inscripció al Registre Munlcipal
_ Memòria de les activitats realitzades al llarg del darrer

darrers anys.
_ Haver establert amb anterioritat concerts a convenis de

col.laboració amb l'Ajuntament.

Art. 12.- Una vegada acordat per Decret del BatIe

reconei�ement d'utilitat pública s'1nscriurà com a tal

Registre.

aquest
en el

Art. 13.- Les entitats inscrites podran accedir a

locals municipals, prèvia autorització del BatIe,

limitació que impo�i la coincidència d'ós per part de

l'ús de
amb la

diverses
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entitats o pel propi Ajuntament. Cada una d'elles és responsable
del bon ûs de le� esmentades instal.lacloDE.

C�PITOL SEGON
LA INFORMACIO I RECOLLIDA D'OPINIONS

Art. 14.- L'Ajuntament es compromet a informar dels seus

plans d'actuació, dels desenvolupaments d'aguests plans i dels
resultats obtinguts, a través dels mi�jans de comunicació social,
p blicacior.s, carte ls, assamblees i altres mitjans d'expressió.

Art. 15.- Tota entitat ciutadana inscrita al Registre
municipal d'entltats ciutadanes podré sol.licitar a l'Ajuntament
qualsevol informació sobre la gestió municipal, i se 11 hauré de

respondre en el termini méxim de 30 dies en forma raonada.

L� Art. 16.- Les entitats ciutadanes inscrites

� mun cipal d'Entitats ciu�adanes podran expressar
- opinions sobre la polítlca municipal en els

comunicació de l'Ajuntament.

Art. 17.- 1) Les entitats ciutadanes podran instal.lar llocs
d'informació al pûblic, després de l'autorització municipal
per garantir l'exercici de la llibertat d'expressió.

2) Complementàriament, i sense perjudici de

l'assenyalat anteriorment, l'Ajuntament instal.lara a tots els

districtes, i en la mesura de les possibilitats a tots els

barris, un plafó d'informació municipal gue també podrà ser

utilltzat per les associacions inscrites en el Registre municipal
d'Entitats ciutadanes, atenen�-se a l'àmbit d'actuació de cada

al Registre
les seves

mitjans de

una d'elles.

Art. 18.- 1) L'ordre del dia del plenari serà exhibit a les

Oficines d'Informació municipal amb l'antelació de 48 hores de
forma habitual, i de 24 hores en cas d'urgència a de

convocatòries extraordinàries. S'e�ceptuen les extraordinàries i

urgents gue poden convocar-se legalment amb antelació infer lor a

24 hores, gue s'exhibiran amb l'anticipació gue sigui possible.

2) Les entitats lnscrites en el Registre podran gaudir,
que ho sol.licitin expressament, dels drets següents:

Rebre en el seu domicili social les convocatòries dels

ò gans col.legiats municipals gue facin sessions pûbliques,
c.empre gue a l'ordre deldia figurin qüestions relacionades amb

l'objecte social de l'entitat. En els mateixos supòsits rebran
les resolucions i acords adoptats pels dits òrgans municipals.

b) Rebre les publicacions, periòdiques o no, que editi

l'Ajuntament, sempre gue resultin d'interès per a l'entitat, atès

el seu objecte social.

Art. 19.- 1) L'Ajuntament es compromet a recollir i tenir en

compte les opinions dels ciutadans i de les seves organitzacions
o entitats a travès d'escrits, entrevistes, reunions i

assemblees, sense gue això minvi les facultats de decisió
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municipal.

2) Els ciutadans i les seves associacions tenen dret a

obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de

l'Ajuntament i els seus antecedents, aixi com consultar arxius i

registres, d'acord amb la legislació vigent.

CAPITOL TERCER

LA PARTICIPACIO .DAVANT LA CORPORACIO, A LES COMISSIONS INFORMATIVES

I ALTRES ORGANISMES MUNICIPALS

Art. 20.- En els termes prevists a la legislació vigent:

\
1) Les entitats, tant de forma individual com agrupades

�� per interessos territorials o sectorials, inscrites al Registre,

I� podran sol.licitar en escrit dirigit al BatIe, de forma raonada,
expressar la seva opinió davant la Corporació sobre alguna
qUestió que figuri a l'ordre del dia del plenari.

2) Igualment qualsevol grup de veïns no inferior a 12

persones si es tracta d'un problema localitzat i concret, podran
sol.licitar en escrit dirigit al BatIe i de forma raonada,
expressar a la Corporació la seva opinió sobre alguna qüestió
que figuri a l'ordre del dia del plenari a través d'un

representant.

Art. 21.- Les sol.licituds esmentades a l'article anterior

hauran de tenir entrada a l'Ajuntament com a minim dues hores

abans del començament de la sessió. La seva durada no podrà
sobrepassar els deu minuts.

Art. 22.- Per poder exercir aquest dret de forma eficaç les

entitats gue ho sol.licitin rebran l'ordre del dia dels plenaris
amb suficient antelació.

Art. 23.- Les entitats inscrites podran fer precs i promoure
ostes sobre qUestions que afectin a tot el municipi o a part

d'ell. L'Ajuntament es compromet a tenir-los en consideració i

�����onar-ne compte al Ple Municipal sense detriment de les facultats

�e decisió municipal.

Art. 24.- El BatIe, d'acord amb l'article 71 de la Llei 7 de

1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, amb

acord per majoria absoluta del Ple i autorització del Govern de

la nació, podrà sotmetre a consulta popular aquells assumptes de

la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin
d'especial rellevància per als interessos dels veïns llevat dels

relatius a la hisenda local.

Art. 25.- 1) La consulta popular es durà a efecte en l'àmbit

que sigui d'aplicació i si s'escau amb les adaptacions procedents
conformement a la legislació municipal i la Llei Orgànica 2 de
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1980, de

referèndum

18 de gener, gue regula les dlferents modalitats
i especialment el que disposa el capital II

estableix el procedlment per al referèndum.

2) La consulta expressara les possibles
al�ernatives amb la màxima informació escrita

del

que

solucions i
i gràfica

possible.

Art. 26.- 1) Correspon al BatIe ordenar la realització del

trAmits pertinents per fer la consulta popular.

2) Ctimplint els requisits
podran sol.licitar la consulta popular
minim de signatures no inferior al 5

municipi.

legals, els veïns tambè

per petició colectiva d'um
% del cens electoral del

Art. 27.- 1) Quan un assumpte afecti especificament una zona

del terme, l'associació corresponent podrà esser considerada, si

l
aixi ho sol.licita, part afectada i quan l'assumpte afecti

� l'àmbit d'actuació a els objectius de qualsevol entitat inscrita,
I� aquesta tambè podrà sol.licitar que se la declari afectada i, en

mbdos casos, seran enviats als interessats els documents que
fectin l'esmentat assumpte.

2) Per exercir aquest dret l'Ajuntament comunicarà a

les associacions, a través del Departament de Participació les

actuacions de caràcter general que pIs afectin.

Art. 28.- Les associacions a entitats inscrites que

representin interessos globals del terme í ho sol.licitin, podran
participar a les comissions informatives municipals amb veu i
sense vot amb un representant que rebrA, amb l'adequada
antelació, l'ordre del dia corresponent.

Art. 29.- Les entitats amb objectius especifics podran també

participar amb veu i sense vot a les comissions informatives que
tractin assumptes que les afectin directament, amb un

representant i rebent l'ordre del dia amb la deguda antelació.

30.- Dins les comlssions informatives o altres

municipals es recolliran en acta les intervencions

representants de les entitats.

Art. 31.- Els estatuts de les empreses municipals, quan n'hi

agi, definiran la participació en els seus consells i juntes
directives dels representants d'entitats ciutadanes inscrites que

representin interessos generals.

Art. 32.- Pod�an participar en la gestió dels serveis
socials i culturals, dins patronats o centres depenents de

l'Ajuntament, les entitats inscrites al Registre munic1pal
d'entitats ciutadanes afectades en les seves competències per
l'Ambit d'actuació del servei municipal en qüestió. Es podran
signar convenis. concerts a altres tipus de col.laboracions

previstes a les lleis que permetin una participació a aquesta
qüestió.
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Art. 33.- La iniciativa ciutadana és aquella forma de

participació per la qual les entitats lnscrites al Registre
municipal sol.liciten a l'Ajuntament la realització d'una
determinada activitat de competència a interès públic municipal,
i a tal fi aporten mitjans econòmics, béns, drets a treball

p e r s o o a L,

Art. 34.- L'Ajuntament
col.laborar en aquelles
iniciativa ciutadana.

destinarà recursos

activitats gue es

pressupostaris per
realitzin per

DISPOSICIO TRANSITORIA

\
Per tal de gestionar 1 canalitzar les actuacions previstes

� al present Reglament es crearà un Departament de Partlcipació al

capdavant del gual s'hi estara un regidor designat pel BatIe i

� que comptarà amb recursos humans i pressupostaris suficlents per

atendre la correcta realit=ació de la funció assignada.

En aquest departament s'integrarà una oficina d'informació
als efectes del gue estableix l'article 230 del ROF (Relal Decret

2568/86, de 28 de novembre.)"

El Sr. Pérez demana que pel proponent es doni lectura als

articles gue figuren en el Reglament de Participacló Ciutadana

com són el 226, 230, 232, 233, 234 i 235 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Juridic de les Entita s

Locals i el 71 de la Llei 7/85 de 2 d'abril.
El Sr. Flaquer procedeix a la lectura dels articles abans

esmentats i, acabada aguesta el Sr. Pérez contesta que el seu grup

vota en contra de la proposta.
El Sr. BatIe manifesta que: "el Grup Independent, respecta

a aquesta proposta vol fer constar gue creu de tot punt
innecessari, de moment, l'aprovació d'un Reglament de

Participació Ciutadana, ja gue no s'ha detectat cap necessitat en

quest sentit, cosa lògica si es té en compta el tamany del

17"-,¡,-"+,._..._...�ipi. Aquest Reglament està pensat, sens dubte, per 1 n

gran, per tal d'evitar un desverl a l'hora gue els

vu.guin fer arribar la seva veu a l'Ajuntament.
Aqui, tots els veinats, saben que els dissabtes demati el

de govern té les portes obertes per atendre qualsevol
gueixa, suggeriment, preocupació, informació, etc. sense

necessitat de demanar hora prèviament. Tothom gue vé es atès i si

algun dia no troben el politic que cerquen, el localitzen a ca

seva. Aixi mateix a es sessions plenaries ordinàries el

públic a8sistent té l'oportunitat, una vegada acabada la sessió,
de fer alguna pregunta. També els grups més a manco consolidats

tenen la seva pròpia representació al Patronat Municipal de

e ltùra i, en' n futur pròxim, al Patronat Municipal d'Esports i

també reben subvencions que els permeten finançar les seves

activitats.
Així doncs,

reglament que

creim

reguli
sincerament, gue
la participació

no necessitam

ciutadana ja
cap

que
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venturosament aquesta es produeix espontàniament i en molta més

llibertat que Sl estés sotmesa al corsé d'un reglament.
La participació ciutadana vé determinada per l'interès de

les persones en les coses públiques i aquest interés es té a no,
el reglament pot regular la forma de participar, però no fomenta,
potencia i fa possible la pròpia participació, més al contrari

limita, trenca, posa entrebanc a qui vulgui participar, i

d'això en trobam exemples al reglament proposat pel grup popular:
L'article cinquè que exigeix per exercir el dret de

partiCipació estar inscrit al registre municipal, al qual, segons
l'artlcle prim�r, just hi tenen accés les entitats legalment
constituïdes, és a dir, que d'aprovar-se aquest reglament els

\ efectes serien completament negatius ja que entre tot el poble

� just podrien tenir participació ciutadana l'Associació de la

I� Tercera Edat, els Clubs de Fútbol i Basquet, considerant amb una

lnterpretació generosa, que els seus objectius són la defensa, el

foment a la mlilora dels interessos sectorials del municipi.
Més dificultats: Per rebre subvencions les entitats, no

nasta que estiguin inscrites al Registre M n�cipal sinó també han

d'esser declarades d'interés públic que exigeix (article 11)
haver establert amb anterioritat un concert a conveni de

col.laboració amb l'Ajuntament.
Més dificultats: Per accedir a l'ús dels locals municipals,

les entitats han d'estar inscrites al Registre. Actualment

qualsevol co.llectiu que ho hagi demanat se li ha concedit.

En definitiva el nostre grup està a favor de la participació
ciutadana, però en contra del Reglament presentat.

Les consultes populars, a que fa referència el Reglament,
també s'han organitzat quan s'han considerat d'interès (dues

vegades en cinc anys)."
El Sr. Flaquer alU que el Reglament és perquè la

participació ciutadana es faci conforme B la llei i que si es fan

consultes populars aquestes siguin legals.
El Sr. BatIe contesta que com ha dit abans, la participació

dels veïns en les coses municipals ja existeix i que l'aplicació
del Reglament exclouria de la participació la majoria de gent i

que baix el seu punt de vista es crear una superestructura
innecessària pel municipi de Puigpunyent.

El Sr. Betti diu que en el seu veure es tracta mês bê d'una

politica i que el Reglament el que fa és posar traves a

i d'alguna manera la ferma i que a més aquesta
rtlcipació no es troba quan es tracta d'altres administracions,

que el dia 11 de novembre passat es va demanar una entrevista

a b el Conseller de Sanitat i encara es l'hora que s'hagi d1gnat
rebrer-nos.

El Sr. Pérez diu que dins el Patronat Municipal de Cultura

ja hi tenen representació tots els organismes locals i que per

tant no hi ha necessitat d'aquest Reglament.
El Sr. Flaquer insisteix en el seu punt de vista totalment

contrari a les manifestacions dels Regidors abans expressats i

duita la proposta a votació és rebutjada pels quatre vots en

contra del grup Independent i dos del grup del PSOE, voten a

favor els dos regidors del grup del PP-UMe

10.- ACOLLIMENT AL PLA DE MILLORA DE FAÇANES 1992.- La
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Con�ellerid de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear,
continua per a 1992 convocant el Pla de Millorament de Façanes,
al qual l'Ajuntament de Puigpunyent vol acollir-se donat l'èxit

aconseguit el 1990, en què no es varen poder atendre totes les

sol.licituds rebudes per manca de pressupost.
La quant1tat que per tal finalitat es preveu incloure al

pressupost municipal es d'un milió de pessetes, i sol.licitar, al

hora, a la Conselleria de Cultura que l'aportació municipal sigui
d'un cinc per cent i d'un sexenta-u per cent la de la pròpia
Conselleria, ateses les escasses disponibilitats pressupostàries
de l'Ajuntament ..

Oportunament es farà publica la convocatòria per tal que les

persones interessades presentin les sol.licituds d'acord amb les

normes que indiqui la Conselleria de Cultura. Tindran caràcter

preferent les sol.licituds presentades l'any 1990 que no varen

poder ésser ateses, sempre que aquelles persones indiquin que

continuen interessades amb el proje�te.
Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent

proposta d'acord:. acollir-se al Pla de Millorament de Façanes,
d'acord amb el que s'indica els antecedents de la proposta,

facultar el BatIe per subscriure el conveni corresponent.
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

ll.-SOBVENCIO GRUPS CULTURALS.- L'experiència acumulada en

els darrers anys aconsella establir ùns criteris que serveixin de

base per a la concessió de les subvencions municipals a aquests
tlpUS de grups.

Les subvencions tenen per finalitat el finançament de

projectes i activitats estrictament culturals i esportives; de

tal forma que els grups que en sol.licitin, han d'acreditar

davant l'Ajuntament, fent-ho constar expressament a la instància,
els següents extrems, si no consten als seus Estatuts, a no en

tenen:

Nom del grup i numero de membres.

Nom i llinatges de les persones que componen la

Directiva, amb expressió dels càrrecs que ostenta cadascu.

Trajectòria cultural a esportiva del grup.

�ctivitats i projectes de caire cultural

ensen dur endavant durant el curs i relació

ctivitats que eventualment despleguin.
L'organització detallada d'entrades i sortides durant

Junta

a esportiu que
de les altres

l'any
anterior.

Comprometre's expresament a acceptar la contraprestació que

l'Ajuntament demani.

Les anteriors circumstàncies són les mínimes exigibles per

tal de tenir la seguretat que els sol.licitants són efectivament

grups amb trajectòria i perspectives culturals o esportives, que

al cap i a la fi és el que es pretén subvencionar. L'omissió de

qualsevol d'aquestes dades serà causa suficient per no concedir

la subvenció.
Per enguany, els anteriors criteris no es tindran en compte

ja que a la convocatòria no s'h¿ feia referència, però si regiran

per a properes convocatòries.

A la present edició han sol.licitat subvenció els següents
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grups;
TEATRE INFANTIL: Explica activitats fetes (Adoració dels

Reis i preparació del Rei Pepet), pensen tenir continuitat i

volen cobrir les despeses de funcionament (pintura, paper,

decorats, vestuaris, etc. ) Són una vintena d'al.lots. Demanen

entre 40.000 O 50.000 pessetes. La subvenció gue es concedeiy. és

de 40.000 ptes. en contraprestació han d'oferir al manco una

representació amb caràcter gratuït.

TERRA ALTA.- Presenten estat de comptes 90/91, del gual,
se'n desprèn un saldo a favor de 30.670 ptes. En el pressupost
del curs 91/92 anomena les activitats (tallers, reunions,
acampades, etc. ), les despeses previstes són de 545.000

�
pessetes, i les entrades de 405.000 (rifa, guates, campament,

�
aportació pares, remenent curs anterior). L'any passat reberen

I�
l�O.OOO pessetes, enguany en sol.liciten 140.000. La subvenció

que es concedeix és de 90.000. En contraprestació han d'acceptar
a les seves actlvitats al.lots residents al nucli de Puigpunyent.

GALL DE FOC.- Vol continuar les activitats habituals, el més

important en aguest moments és comptar amb un eguip de só.

Pre.enten relació d'entrades i sortides sense indicar a guin any

corresponen, amb un saldo a favor de 109.000 ptes. L'any passat
reberen 100.000 ptes. Enguany en sol.liciten 300.000, La

subvenció gue es concedeix és de 90.000 ptes. En contraprestació
han d'oferir una actuació gratuïta en data a convenir amb

l'Ajuntament.

S'ARBRE.-·Pensen organitzar concurs de betlems, gimkama,
excursió de nit al Galatzó, amb un pressupost de 45.000 ptes, gue

és el gue sol.liciten. L'any passat en reberen 45.000 i tinqueren

un saldo a favor de 5.329 ptes. La subvenció gue es concedeix és

de 35.000 ptes.

FLORS D'ES SALT.- Sol.liciten la subvenció per a la compra

de vestuaris pels 38 membres del grup, amb un pressupost de

250.000 ptes per roba i de 100.000 per sabates, que és la suma

gue sol.liciten. L'any passat renunciaren a la subvenció

concedida. La subvenció gue es concedeix és de 100.000 ptes.
contra la presentació de la corresponent factura per la compra de

estuari i sabates, com a minim de l'import de les 350.000 ptes.
cas contrari es reduirà proporcionalment. En

ntraprestació han d'oferir una actuació gratuïta en data a

l'Ajuntament.

REVISTA GALATZO.- De juny del 90 a juny del 91 presenten
entrades i sortides amb un dèficit de 33.074 pessetes gue pensen

cobrir amb les subscripclons gue es faran a l'estiu. Detallen el

pressupost del 91/92, amb un dèficit de 175.209 ptes. No se sap

si al capitol d'entrades ja s'ha fet una p�evisió de la subvenció

de l'Ajuntament. Demanen 175.000 ptes. L'any passat en reberen

50.000 i enguany se'ls concedeix una subvenció de 90.000 ptes. En

contraprestació han d'editar un número monogràfic sobre gualsevol
aspecte cultural del poble.
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TERCERA EDAT.- Sol.liciten la subvenció que es pugui

atorgar. Les activitats del curs 91/92 són trobada nadalenca,

excursions, xerrades, exposició durant les festes, gimnàstica i

coral. Presenten relació d'entrades i sortides 90/91 amb un

dèficit de 144.460 ptes. perquè Inserso no els ha ingressat la

subvenció. L'any passat reberen 50.000 pessetes. Enguany atenent

la sol.licitud del seu president se'ls habilitarà una sala a la

Casa de la Vila per a les �eves activitats de forma provisional
en tant es construeixi el Centre per a Persones Majors •.

BASQUET.- Xifren en 160.000 ptes i 124.000 els arbitratges

per a la temporada 91/92, corresponents als equips seniors

masculi i femeni respectivament, malgrat no se sap si el femeni

s'inscriurà definitivament. L'escola de bàsguet té un cost de

135.000 ptes, de les guals s'han de deduir les quotes

\.�
d'inscripció. L'any passat se subvencionaren els arbitratges 1

� l'escola de bàsguet. Enguany la subvenció consistirà en 95.000

ptes. per l'escola de bàsguet i els arbitratges. E�

ontraprestació s'ha de mantenir la gratuïtat dels partits.

FUTBOL.- Presenta pressupost 91/92 amb un dèficit de 293.000

ptes. La subvenció rebuda l'any passat consisti en el

subvencionament dels arbitratges. Presenten entrades i sortides

90/91 amb un dèficit de 168.455 ptes. Enguany la subvenció

consistirà igualment amb el pagament dels arbitratges. En

contraprestació han de jugar dos partits gratuïtament en dates a

convenir amb l'Ajuntament.

TEATRE XINGONERA.- Preparaven el Metge a Garrotades en el

moment de sol.licitar la subvenció. Les despeses han estat de

140.000 ptes, gue se subvencionen íntegrament ja gue és de tots

els grups el qui presenta una trajectòria més consolidade i un

projecte concret i ambiciós com fou el muntatge de l'esmentada

obra. En contraprestació han d'oferir una actuació gratuita en

data a convenir amb l'AJuntament.

Com a consideració de caire general, cal fer constar que

l'Ajuntament, a part de les referides subvencions directes a cada

grup, també els subvenciona a tots de forma indirecta, posant al

seu abast locals i instal.lacions adequades, assumint el cost

el llum i neteja com a minim. l és per la gual cosa que el Grup

�����-e�pendent formula la proposta d'acord d'aprovar les subvencions

cada grup gue anteriorment s'han relacionat i les bases per a

properes convocatòries.

La proposta és aprovada per unanimitat.

12.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA PUBLICITAT ESTATICA.- La manca

d'una ordenança gue reguli la publicitat al nostre terme crea

inseguretat a les persones gue volen instal.lar anunC1S

publicitaris perquè desconeixen el� criteris que l'Ajuntament
aplicarà a l'hora de concedir l'oportuna llicència. Per tal

d'evitar la discrecionalitat administrativa es redacta la present

ordenança:

Art. 1.- El� cartells o rètols publicitaris que indiquin el
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nom de l'establiment i/o l'activitat que desen�rotlla seran els

Onics permesos i que, en consequència, es podran instal.lar.

2.- Els esmentats cartells es col.locaran a la façana
del propi establiment.Amb caràcter excepcional es podràn
instal.lar a altres llocs especialment habilitats per

l'Ajuntamentc

Art.

Art. 3.- Els cartells en les seves dimensions, situació i

materials, s'hauran d'ajustar a les Normes Subsidiàries, i en cap

cas podran éssèr luminosos (dotats de llum pròpia), però si

il.luminats.

,� Art. 4.- Excepte el nom comercial, tot l'altre text del

� cartell a rètol estarà redactat, com a minin, en la llengua

�p.
ròpia de les 'lles.

� Art. 5.- Els cartells que s'instal.lin amb caràcter

èxcepcional, segons l'article segon, s'hauran d'ajustar
integrament a les condicions de materials, tipus de lletra,

tamany i text que estableixi l'Ajuntament en habilitar algun lloc

per tal de garantir un conjunt harmònic. En aquests casos,

l'Ajuntament podrà repercutir proporcionalment en els anunciants

el cost de l'escriptura o suport dels cartell i la concesió de

l'espa on col.locar l'anunci serà per anualitats prorrogables.

Art. 6.- Els industrials, comerciants o professionals que

sol.licitin la instal_lació de cartells a rètols, hauran d'estar

d'alta a l'impost sob�e activitats econòmiques, i satisfaran una

quota que els permeti desenvolupar l'activitat a aquest terme

municipal. Aixi mateix hauran de comptar amb llicència mun'clpal
d'activitats en local a locals on exerceixin l'activitat.

Per

proposta
entrarà

BOCAlB

la gual cosa el grup Independent formula la següent
d'acord� aprovar inicialment la present ordenança gue

en vigor el dia següent de la publicació definitiva al

En el cas gue no se presentin reclamacions s'entendrà

ttivament aprovada sense necessitat d'adoptar nou acord.

La proposta anterior és aprovada per unanimitat

ssistents.

dels

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Pérez formula les següents

preguntes:
1) Que en una de les sessions passades s'acordà gue el

Secretari Interventor, dintre un termini de dos mesos redactàs un

informe sobre la situació econòmica i el compliment de la

legislaciÓ vigent en matèria d'hisendes locals, i demana si

aquest informe s'ha fet.

El Sr. BatIe contesta gue si i gue es donarà compta a la

Corporació a la sessió ordinària del pròxim mes.

2) Si es possible que les reunions del seu grup a la Casa de

la Vila, es facin els dilluns de cada setmana. El Sr. BatIe
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contesta que no hi ha cap inconvenient.

3) Quan es té p�evist tractar el tema del p�essupost de

1992? El Sr. BatIe contesta que probablement dintre de dues

setmanes es cursaran les oportunes convocatòries.

4) Si es preveu contractar el manteniment del repetidor de

TV. El Sr. BatIe contesta que hi ha una oferta de n'Herrero i es

mirarà si és possible incloure el seu cost dins el pressupost de

1992.

5)
d'aigua

Si s'ha tengut en compte el tema
d'en B�net Morey. Contesta el Sr.

del subministrament
BatIe que si i gue

aquest mes es mirarà el consum.

6) Recorda que s'haurien de designar els representants dels

grups politics per crear la Comissió per a la creaClO d'un

Patronat Municipal d'Esports. El Sr. BatIe contesta que es

convocarà pròximament els grups politics locals per fer les

corresponents designacions.

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

Sr. President aixecà la sessiÓ essent les vint-i-tres hores, de

la que s'estén l'acta present i jo com a Secretari certifie.

\
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 18 DE GENER DE 1992

A la vila de Puigpunyent, a dia 18 de gener de 1992, a les

13 hores, sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona

Pujadas, es reuni l'Ajuntament PIe, a la Casa Consistorial, en

sesió pública extraordinària, amb l'assistència dels regidors
Gabriel Flaquer Maimó, Josep Mª Pérez Fontirroig, Joan Betti

Morell, Manuel Pintefio Gómez, SebastiA BauzA Martorell i

Magdalena Font Palmer. Hi concorregué l'infrascrit Secretari

d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

Obert l'acta pel Sr. President, aquest manifestA que

l'objecte de la present sessió era el de tractar sobre

l'aprovaci6 de l'única certificació d'obres de remodelació de la

plaça de l'Ajuntament que quedà pendent a la sessió ordinAria del

passat dia 15 d'aquest mes.

En primer lloc és examinada l'única certificació del

projecte "Remodelació de la Plaça de l'Ajuntament", signada per

l'arquitecte director de les obres Joan Vilà Martinez, per un

import total de 15.400.000 ptes.

Seguidament es passa a la seva votació, manifestant el

Reg�dor Sr. Flaquer que ell votarA en contra perque des d'un

principi no fou informat degudament.

Els restants regidors presents, quatre del grup Independent
� dos del PSOE voten a favor, quedant per tant aprovada dita

certificació per sis vots a favor i un en contra.

En aquest estat i havent-se complert l'objecte de la sessió,
el senyor President aixecA la reunió, de la que s'estén l'acta

present i jo com a Secretari certifie.
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 12 DE FEBRER DE 1992

*******************************************************

A la vila de Puigpunyent, dia dotze de febrer de 1992, 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, Josep Maria Pérez Fontirroig,
Joan Betti Morell, Manuel PinteWo 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.-ACTES ANTERIORS.- Oberta

posa a debat el primer punt
l'aprovació de les actes de les

l
portaveu del Grup Popular Sr. Flaquer diu que el seu Grup no

� aprovarà l'acta de la sessió ordinària del mes passat perquè el

� punt nou no r"0?cull l'e:-�pr'essi{, que en la
í

rnp l errt ec
í ó

elel

s, r';:egla.iïlEmt de Palr·tic:Lpació Ciu�:.ada.na "no t�S volen fe-tlr·ma.r·". E:I Sr',

BatIe conte��ta que E�J. qU€0 va d i r- +ou qUf:! amb 121 F:;:'2gJ.�:'1ment "nc)

volen fel'··më:l.r· E�l poble".
.

Quant a l'extraordinària del dia 18 de gener el Sr. Flaquer
diu que no ll�O\plr'oven per··qu.è s'hi 11egei;.; que "ell vota en c orrt r-a

perquè dles d'un principi no fou informat degudament" i el que va

dir' és que" Ed s estaven engana.nt ë:l. ell s i ë:l.l pob 1 e ja. que el

pressupost no s'ajusta a les obres realitzades i que l'haurien

d ' t-I2,.\'er· í nf o¡
r-·mat II

CI

El Sr. Betti contesta que es dona tota la informació

necessària a oualsavol vei del poble, perO que quan es tracta

d'un Regidor és a ell a qui te l'obligació d'informar-se dels

assumptes municipals, acudint a l'Ajuntament i assabentant-se

dels acords amb què es tractà aquest tema.

El portaveu del PSOE diu que el seu grup s'oposa totalment a

les manifestacions del Sr. Flaquer.
El Sr. BatIe també està totalment en desacord amb les

paraules del Sr. Flaquer i posat aquest assumpte a votació són
__�,","",-r",,_ f'ovades 1 es actes tal com esti::;¡n r-'edactades � t.ant 1 l ord :i. n àr i a

c m l'extraordinària, amb els cinc vots a favor del Grup
I dependent i els dos del PSOE. Voten en contra els dos Regidors
',el PF'.

la sessió pel Sr' • Pr'esi dent , és

de 1 ' ordre del dia, qLlf2 es

sessions del me·s ant.er·i OF'. El

2.-RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- de les

resolucions adoptades per

genet-· •

la Batlia durant el passat mes de

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

- A GESA per energia elèctrica pous de Son Bru

i I è."'t �.Ji I ê:l

- A GESA enllumenat edificis municipals
57 n .(�·52 ptes.

"l05.5Z3



- A GESA enllumenat de carrers 218.458
Per medicaments als funcionaris 18.823
A Miquel Sureda per treballs professionals 61.020
A "El Hogar' del Pi rrt or" pey" e o La i m�\

d'obra 12.175
- A Marc Sabater per honoraris 15.255

A Alejandro Fernandez Cardona per honoraris
a compte plaça de l'Ajuntament

- A Editorial Aranzadi� legislació 1992
- A Cerco Balear per tancar de reixeta el

pati de l¡escol�
A Ultima Hora� subscripció mensual
A REPSOL, per butà pel poliesportiu
A Reparacios Gay, per placa de suro

A Pedro Pérez AImar, per 10 retols
A Telefònica, telèfon Casa de la Vila
A TelefOnica, servei telefax
A Telefònica, telèfon Centre Sanitari
A Preytesa per 1000 plaques llicències

lometratge, desembre, gener 14.700
-, PI "El Consul t.or- de los Ayuntami entos" per'

subscripció anual 28.938
- A Mita per fotocòpies mes de desembre 2.825
- A Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat

\ d'obresAI BOCAIB per dos anuncis
� - ?U CI ub de Basquet per' ar-b

í

tr'atges
J� - A Llorenç Carbonell per serveis prestats

� Galilea, durant els mesos de setembre a desembre
A Papereries Company per material d'oficina

- A Angel 24 per serveis missatgers, desembre
- A Materials Establiments, factura 3871

A Salvador Llabres, feines de picapedrer
A Maria Jose de Prada, logopeda, per qui-

de Galilea
,-- PI El èc t rí ca .J or-cí i pelr, f e�5tes c1c;\ Nò.u:ial EtJ'_

Ga,l i lea
- A El èc:tr-'ica Jor'di pe¡'" festes de Nadal a
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ptes.
"

il

"

"

231 513 il
.

�5() • 775 "

129,609 "

'-:l 000 "
...:_ e

8. 000 "

55() II

44. 070 "

8. 820 "

4. A':::- ..., II
_�!i

3. 392 "

355. 950 II

4. 904 "

39. 575 "

64.000 "

1 601 "
.

o::- :364 Il
�J •

73. 187 II

144. 109 "

"

"

"

"

43.008 II

Puigpunyent 126.986
- A Elèc:trica Jordi per reparacions a Puig-

.Junyent
- A Elèctrica Jordi per dues faroles a

"

13. ::;07 "

1 rz , 068 II

El portaveu del PSOE considera que les factures d'elèctrica

Jordi han de dur el 13 % d'IVA perquè estan datadas dins el 92.

El Sr. Batie considera que el 12 % és correcte perquè el que
s'ha de tenir en compte és la data del rèdit, tal com diu la

llei, i que les feines es feren dins l/any 1991.

Dites factures són aprovades amb els dos vots en contra del

P�;OE .
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4.-CONVOCATORIA D'UNA PLAÇA DE JARDINER.'- El

Independent formula la segUent proposta d'acord:

L'adequat manteniment de les zones verdes públiques, cada

vegada més nombroses, aconsellen la contractació d'una persona

que en tengui cura. La forma de contractació que en principi
sembla més aventatjosa per l'Ajuntament és la d'un contracte de

serveis, mitjançant el qual a canvi d'una retribució, realitzi
les tasques necessàries sense estar sotmès a un contracte de

t.reb a Ll •

Els aspirants a aquesta plaça podran presentar les oportunes
sol.licituds fins dia 29 de febrer inclòs, i hauran de tenir la

nacionalitat espanyola, esser majors de 18 anys i tenir, en el
seu cas, el servei militar o prestaciÓ substitutòria complert o

estar-ne exempt.
D'entre els canditats s'escollirà el que obtengui una major

puntuació en la valoració dels segUents mèrits:

al Estar empadronat a Puigpunyent� 2 punts.

b) Estudis universitaris de nivell superior� 3 punts.
Estudis universitaris de nivell mitjà: 2 punts.
CDU: l' �5 puri ts ,

BUP o formació professional� 1 punt.
EGB o graduat Escolar: 0'5 punts.

c) Ex p er-i ència:

jardiner, sempre que

l'empresa per la qual

0'5 punts per any de feina feta com a

es justifiqui mitjançant la certificació de

s'ha treballat, amb un màxim de tres punts.

d) Curriculum vitae en relació a la jardineria i

relacionats en la flora de Balears: de O a 3 punts.
tr'eball s

e) Coneixement de la llengua catalana: de O a 2 punts.

La retribució serà de 1000 ptes/hora, impost i

Social inclos6s.
El Regidor Sr. Pérez considera que el que realment s'ha

valorar és la F.P. i no els estudis universitaris, i que

aturades han de tenir una puntuació per aquest fet

de�prés d'àmplia deliberació queda modificat l'apartat b) de

�se.] lient -f or-mas

Estudis universitaris: 2 punts.
COU: 1'5 punt.s.
Formació Professional

de

1 E?S

i

la

t-'el ac i onada la
.

d i
.

Jal'" _ 1 n er' 1 <'::l �

punts.
BUF': 1 punt.
EGB a Graduat Escolar: 0'5 punts.

Quant al tipues de contracta i retribució es decidirà en una

p rò x i rna sessi Ó. DU.ed.:;. t amb
é

ajor·nada. I a d at a peY" pr-e sen t ar

sbl.licituds ja que si la persona que resulti elegida ha

d'assumir el cost de l'assegurança com autònom i s'ha de donar

d'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, el preu/hora
proposat resultarà poc atractiu pels aspirants.

2
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s.� MODIFICACIO DE L'ORDENANÇA QUE REGULA LA TAXA SOBRE
CLAVEGUERAM.- Des de l'entrada en vigor de la llei

de sanejament els Ajuntaments no poden recaptar
destinada al tractament i depuració de les aigUes
per això que cal adaptar la nostra ordenança sobre

les disposicions legals i per tant, suprimir
corresponents de l'ordenança reguladora de

clavegueram, les expresions que afectin el tractament

depuració d'aigües.
Aquesta modificació, però, no tindrà efectes econòmics ja

que el cost de manteniment de la xarxa, remuneració de

l'encarregat i despeses generals s'han incrementat per damunt de

les previsions que contenien l'estudi econòmic que serví de base

per a fixar la taxa.

la següent
proposta d'acord: aprovar la modificació indicada a l'antecedent

de la proposta.

La Corporació aprova per unanimitat l'anterior proposta

sobre el cànon

cap quantitat
residuals. Es

clavegueram a

dels apartats
la taxa de

d'acord.

6.-RECTIFICACIO D'ERROR MATERIAL QUE CONTE L'ORDENANÇA DE
L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.- A l'ordenança esmentada

s'assenyalava el tipus impositiu dels béns de naturalesa rústica

en el 0'70 %, quan l'article 73 de la llei d'hisendes locals

l'estableix en un 0'65 % com a màxim. Per tant cal rectificar

aquest error i fixar el tipus impositiu en un 0'65 %.

En consequència el Grup Independent formula la proposta
d'acord de rectificar l'ordenança de l'IBI en el sentit indicat.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar

proposta.

l'anterior

7.-INTERPOSICIO DE RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU CAMP DE

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

Atès que el Consell Insular de Mallorca no ha resolt de forma

expressa el recurs interposat en el seu dia contra la declaració

d'interès social per a la construcció d'un camp de golf a Son

feta per la CIUM, i havent transcorregut un termini

cal recórrer davant la Sala dels assumptes
contenciosos administratius del Tribunal Superior de Justícia de

Balears per interposar recurs contenciós-administratiu contra la

desestimació pressumpta del recurs de reposició interposat dia

31.08.91 contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de

Mallorca, adoptat a la sessió de dia 19 de juliol de 1991,
mitjançant el qual s'aprovà la declaració d'interès social d'un

camp de golf a la finca Son Pont. S'acorda també facultar el

Batle perquè designi lliurement el procurador que representi i

missè que defensi la Corporació.
El Sr. Betti proposa que es designi Antoni Colom Ferrà com a

procurador que representi la Corporació i Antoni Arbona Pujadas
pot esser el missèr que defensi l'Ajuntament en el contenciós

administratiu com ho han fet en altres ocasions, algunes vegades

de
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sense cobrar res� i en altres, cobrant només l'IVA i alguna
bestreta si l'han tinguda ien la seva actuació ho han fet prou bé
per seguir confiant amb ells.

Duita la proposta a votació és aprovada pels cinc vots a

favor del Grup Independent i l'abstenció del PP perquè no s'han
de gastar doblers en aquestes coses i del PSOE.

9.-CONVENI DE COL.LABORACIO AMB L'IBASAN.- Per fer possible
la construcC10 d'una depuradora al nucli de Puigpunyent cal
aprovar el conveni marc de col.laboració entre l'IBASAN i

l'Ajuntament de Puigpunyent segons el mòdel adjunt. Aixi mateix
cal aprovar l'informe que ens ha remès l'IBASAN per a la ubicació

t
més adequada de la depuradora.

Discutit àmpliament aquest punt, el portaveu del PSOE
� s'interessa per la ubicació de la depuradora i s'oposa
I� rotundament que s'instal.li a l'antic camp de futbol.

�"n Després de discutir vàries solucions, s'acorda

�animitat:
1) Aprovar el conveni marc de col.laboració segons el mòdel

presentat per l'IBASAN facultant al Sr. BatIe perque el signi.

per

2) Elegir l'opció nQ 2 que figura a l'informe de l'IBASAN,
sempre que s'instal.li la depuradora en el mateix lloc on hi ha
l'actual fossa sèptica, junt a La Riera, i que s'aconduesquin les
aigües depurades mitjançant una conducció fins al quilometre
dotze de la carretera de Puigpunyent.

9.-S0L.LICITUD INCLUSIO OBRES EN EL PLA D'EQUIPAMENTS
ESPORTIUS.- Les instal.lacions esportives al nucli de Galilea

presenten notables deficiències per a la pràctica de l'esport, en

minimes condicions per la qual cosa es sol.licita la construcció
d'uns vestidors i l'acondicionament de l'actual pista segons el
projecte redactat per l'arquitecte Joan Vilà Martinez i

l'arquitecte tècnic municipal Miquel Sureda Rubert.

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

1) Aprovar l'expedient de sol.licitud de finançament al
Consell Insular de Mallorca per l'obra anomenada "Dotació de
vestuaris a una pista poliesportiva descoberta de Galilea",
segons el projecte redactat per l'Arquitecte Joan Vilà Martinez i

que té un pressupost de 8.623.343 ptes. i demanar-ne ia inclusió
en el Pla Territorial d'Equipamets Esportius del CIM per 1992,
per tal que el CIM el financii, a fons perdut en la quantitat del
66'6 %.

2) Comprometre's a prendre a càrrec de l'Ajuntament la part
de les obres de referència que �ltrapassi el finançament del CIM,
aixi corns els excessos que, sobre el pressupost assenyalat, es

puguin produir com a conseqüència de projectes addicionals,
reformes, revisions de preus a per a qualsevol altra causa.
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3) Obligar-se a dedicar les instal.lacions que es

construesquin a la destinació esportiva sol.licitada per un

termini de vint anys, durant el qual no podran alienar-ne ni

cedir-ne en cap cas l'ús ni l'explotació comercial amb finalitats

lucratives, sense l'autorització expressa del Consell Insular de

Ivlall or-ca.

4) Autor- i t.z ar

gratuitament les

siguin requerides
esportius oficials.

el Consell Insular de Mallorca a utilitzar

instal.lacions objecte de finançament que

pel desenvolupament de competicions a actes

5) Acceptar especificament les normes establertes.

\ al fi��nç;::��
� instal" I aci ans

� ! a Cor-por-ac ió

�proposta d'acord.

una partida econòmica amb el crèdit suficient per
de la part corresponent a aquest Ajuntament de lp�

esportives que figuren a la present proposta.

unanimitat apl---ovar- l'anter-iol'-¿,l_cor-da

lO.-INFORME DE SECRETARIA SOBRE SITUACIO ECONOMICA.- El Sr.

BatIe dóna lectura a l'informe de Secretaria-Intervenció del

contingut sobre la situació econòmica i sobre el compliment de la

legislació vigent en matèria d'hisendes locals el contingut del

qual és el segUent:

" I NFORI'1E DE SECr�ET A¡;� I {:.¡ I NTEr':;;VENC I O

En compliment del que acordà l'Ajuntament Ple en sessió

celebrada dia 16 d'octubre de 1991, el Secretari Interventor que

subscriu� emet l'informe sobre el contingut d'ingressos i

despeses de l'exercici de 1990 sobre el compliment de la

legislació vigent en matèria d'hisendes locals i altres aspectes
de l'administraciÓ municipal que tenen la seva incidència en la

situació econòmica.

1.- INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI DE 1990.-

Analitzats un per un els ingressos efectuats, el seu

��ndiment és normal en relació a les previsions pressupostàries,
i fins i tot cal dir, a nivell global, que els drets liquidats
són uns set milions superiors a la previsiÓ inicial com demostra

l'estat d'ingressos que acompanya aquest informe.

Quant al conjunt de despeses, les obligacions liquidades
excediren en uns deu milions i mig la previsió inicial, com es

reflecteix a l'estat de despeses que s'adjunta.

Repassades les despeses realitzades, totes tenen el

corresponent justificant, els quals, en el seu dia, foren

aprovats per la Corporació. Existeixen algunes factures que no

compleixen els requisits exigits per la legislació fiscal, com és

ara la manca de dades d'identificació fiscal a desglosament de
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l'IVA. Si bé totes les factures que afecten el servei d'aigües -

que és l'únic servei que té incidència a l'IVA suportat i a l'IVA

repercutit- compleixen els requisits formals i així figuren al

registre de l'IVA.

Comptablement, tots els justificants de despeses, encara que
els manqui algun requisit fiscal, es poden considerar vàlids per
a una correcta comptabilitat ja que han estat fiscalitzats per
aquesta intervenció, aprovades les despeses per la Corporació i

ordenats els pagaments pel BatIe-President.

2.-COMPLIMENT DE LA LEGALITAT VIGENT.-

No es detecta cap infracció legal quant al sistema
c ompt ab I e, tota veç.�ada que E?:S t.r-ob eri deguda_ment comp 1 i mentat s e Lss

llibres de comptabilitat obligatoris, liquidacions, comptes,
, etc., aixi com els expedients corresponents a les modificacions

�del
pressL<post.

3.� DESENVOLUPAMENT DEL PRESSUPOST.-

Segons el resum econòmic de 1990, veim que

d'obligacions liquidades és de 94.891.267 ptes. i

liquidats de 100.051.657 ptes., resultant per tant un

de 5.160.390 ptes.

el totè.Ü
el s dretss

supF�r-àvi t;

Si bé a primera vista pareix un bon exercici econòmic

havent-se obtIngut un superàvit de més de cinc milions de

pessetes, no hem d'oblidar que al capital de resultes d'ingressos
(existència en caixa a 31.12.89 + deudors) figuren 33.950.204

ptes. i que en resultes de despeses (acreedors) tenim unes

obligacions de 25.081.115 ptes., o sigui, que començam l'exercici

amb un superàvit de 8.869.089 ptes.

A continuació passam a detallar, capital per capitol, les

obJigacions liquidades el 1990, excloem el capitol ° perquè
correspon a obligacions d'anys anteriors:

PTES.

CAPITOL 1.- DESPESES DE PERSONAL

(Remuneracions del personal, quotes de la

seguretat social, MUNPAL, assistència sa

nít.àr-í e ,
etc. etc.) 15. 957. 801.1·

CAPITOL 2.- DESPESES EN BENS CORRENTS

l SERVEIS

(compra de materials, subministres, i to

ta despes� que està relacionada amb el

manteniment i prestaciÓ de serveis) 19.909.528 28
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CAPITOL 3.- DESPESES FINANCERES

(pagament interessos, comissions dels prés-
tecs en vigor) 1.467.691

CAPITOL 4.- TRANSFERENCIES CORRENTS

(aportacions a la Mancomunitat de Tramun

tana, al SERPREISAL, Federació de munici

pi. s í ëd tr·f:!s) 5. 637 . 6�.34 8

CAPITOL 6.- INVERSIONS REALS

(Pista poliesportiva, asfaltat de carrers

a Galilea, plaça Son Bru, NN.SS. compra

d'ordinador, Casa de Cultura� reforma del

repetidor de TV. i compra parcel.la de Con-

ques) 26.377.743 38

\ CAPITOI_ 9. - VAF<IACIDNS DE PASSIUS

� Amor ti tzaci 6 de pr·éstecs)

F I NAt···.!CERS

69.810.152 100

Seguidament farem una exposició detallada del contingut de

les despeses i els seus motius.

CAPITOL 1.- DESPESES DE PERSONAL

En conjunt no es pot dir, com passa a altres municipis petits�
que la major part del pressupost va destinat a despeses de

personal. Això no obstant analitzarem les distintes seccions per
determinar si el personal destinat a elles està en concordànça

la prestació dels serveis.

��enelr·al s. -- Es
Admi ni str·ati u

compon d'un Secretari

i un Auxiliar de la
Per·sonal d I o+ i c

í

nes

un Aw{ i I i al'·

Aquesta plantilla la poelem anomt�nar· "minima", si tenim

compte que és la mateixa eles de fa temps immemorial i que

feina, com es pot observar pel cost de material d'oficina,
moltes vegades superior a la eI'abans, si bé també cal dir

avui disposam d'elements mecanitzats de gran ajuda per

treballs administratius.

Personal laboral fix.- Està compost per dos treballadors que

tenen al seu càrrec la neteja de carrers i jardins i petites
reparacions en general. Aquest personal es considera suficient

en

1.::\

és

q L\(�?

als
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per a aquestes tasques.

Personal de neteja.- Atenen la neteja de les dependències
póbliques quatre treballadores, que en conjunt realitzen unes

1.800 hores anuals i el seu cost representa, aproximadament, el

d'una treballadora diària a jornada completa.

Personal assistencial.- Aquest servei és a càrrec d'una

as'5istenta social (dos dies a la setmana.) i dues tr·eb2.1ladm--es

domiciliàries (cinc hores diaries) des del dilluns al divendres

de cada setmana. El servei està subvencionat per l'INSERSO en

2.530.000 ptes. i pel CIM en 527.950 ptes., i les despeses
(remuneracions i quotes de la Seguretat Social) són 3.897.000

pessetes. La diferència l'aporta l'Ajuntament.

A més existeixen altres serveis contractats� com són

l'encarregat del servei d'aigUes, el servei de recaptació -que a

p art.
í

r- de 1991, es a cAf'f'ec d'un +uric
í

on art r-

, enca.r-r·egacla de la

biblioteca i aparellador municipal, Existeix a més una plaça de

personal eventual a mitja jornada, pels comesos de celador

� d'obt-·e·5, enca¡r'Y"egat ciel po l I esp ort.í u i ¿ilti·-·es.

�
CAPITOL 2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

Anteriorment aquest capitol era inferior al capitol 1). Veim

que darrerament va creixent notablement. Que ha passat? . Doncs,
senzillament, que l'Ajuntament, aquests darrers anys ha fet grans

inversions; i haver d'atendre el manteniment i conservació dels

edificis i instal.lacions costa més doblers.

CAPITOL 3.- DESPESES FINANCERES

Per atendre el pagament d'interessos de dos

concertats, un amb el Banc de Crèdit Local i l'altre amb

d�� Bal e(::u"'s "t3a Nostl"'a I!.

pr'éstecs
la Cai:-:a

CAPITOL 4.- TRANSFERENCIES CORRENTS

principalment a laAportacions a distints organismes,
M'ncomunitat de Tramuntana.

CAPITOL 6.- INVERSIONS REALS

Inversions realitzades a la pista del poliesportiu, plaça de

Son Bru, Casa de Cultura, Redacció NN.SS., compra d'ordinador,
adquisició de parcel.lss a Conques i reforma del repetidor de TV.

CAPITOL 9.- VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS

Per a l'amortització anual dels préstecs referits al capitol
-:¡:
-:» li
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4.-PRESTACIO DE SERVEIS

En general, els serveis s'han d'autofinançar mitjançant
l'aplicaciÓ de taxes i preus p�blics. No succeeix així amb els

serveis d'aigUes que al 1990 tingué uns ingressos de 1.900.000

ptes. i unes despeses de 2.297.546 ptes. El mateix podem dir del

servei de recollida de fems, amb uns ingressos 3.726.000 ptes. i

unes despeses de 4.632.000 ptes.

RECAPTACIO PENbENT DE COBRAMENT A 31.12.90

l'esmentadaExaminats els rebuts pendent de cobrament en

data, que pugen en total 8.726.605 ptes., s'observa que un

nombre j'ells es poden considerar incobrables perquè corresponen
a persones de les quals no es coneix el domicili i que no figuren
com a titulars de béns a cap registre públic.

Per aixO es considera convenient realitzar una depuració
dels rebuts pendents i que la Corporació acordi donar de baixa

els r·E·buts que €�S c orus i dœr-i n
í

n c ob r- ab Lee, ja que de më'.ntenir·

aque�ta xifra com a r�curs.�enden� de cobrame�t, ens. pot donar

una Idea falsa de la sItuacIó economlca de la CorporaCIÓ.

�

bon

6.- SITUACIO PATRIMONIAL

Segons el compte del Patrimoni de 1990,
drets de l'Ajuntament, o sigui l'actiu, és de

el passiu (préstecs) 29.211.825 ptes.

1 es prop
í

etats
144.594.263 ptes.

(

Mentre el passiu es correspon amb la realitat, l'actiu

figura menysvalorat, però aquesta dada no té major

transcendència econòmica, tota vegada que si actualitzam els

valors dels béns no serem més rics perquè la xifra del patrimoni
no té cap transcendència econòmica, ni tant sols a l'hora de

concertar algun préstec.

L'important és que tots els béns municipals figuren a

l'inventari. Fins i tot seria aconsellable que s'incloguessin les

v
í

es p úb Lí ques mun íc
í

p a La i d'aquesta +orma sor·tj.r·:í.em de dubtes

-_...... cada vegad¿l que es pr·esen1.:¿i uri ve ï ens dema.na si qual que c arrer- Ó

""<:;:'""""'-""-e':-' públic o p r-i vat,

a) No es detecten irregularitats comptables, tant en les

despeses com als ingressos, llevat dels de tipus fiscal que s'es

ten a l'apartat 1.-

b) S'ha complit amb la legalitat vigent en matèria comptable

i, per tant, respecte aquest punt no és necessari fer

obsetr'vac Lon s ,

i
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c) Per aquesta intervenció, en alqunes ocasions s'han

detectat factures que ja s'havien presentat abans i, fins i tot,
cobrat. No obstant, aquest control no es pot fer quant al

contingut de la factura; per la qual cosa seria desitjable que la

persona que rep la mercaderia, o el regidor encarregat de l'àrea,
donàs conformitat amb la seva signatura al contingut de la

factura abans de l'aprovació pel Ple.

d) La plantilla és la normal per a les necessitats del

municipi, si bé les Normes Marc, a les quals hauran de subjectar
se els Reglaments de Policies Locals, estableix en dos el nombre

d'auxiliars de la policia que correspon a aquest municipi en

relació al nombre d'habitants.

e) Es recomana una actualització de les tarifes de les

ordenances fiscals, principalment les del servei d'aigUes, i del

servei de recollida de fems, perquè aquests serveis es puguin
autof i n an

ç
ar.

f) L'any 1990 s'han fet bastantes inversions, com queda
demostI�·at. No obstant a

í

x ò amb 1·;:1. final i tat de no haver·

d'augmentar massa la pressiÓ fiscal amb els imposts directes i

indirectes, s'acon5ella molta cautela amb les inversions que

representin un cost elevat de manteniment. Cal tenir present que

��,a i nver·si él E·!S ¡····(;-:,al i t z a una ss o l a vË?ÇJada i t�n canvi E,l man t œn i m£�nt.

�Uqmeflta.
cada dia.

� g) Tampoc es aconsellable un major endeutament encara que no

s'hagi arribat al limit que assenyalen les disposicions vigents,
t.ota vegada que si no es compte amb majors ingressos -cosa poc

probable amb la legislació actual en matèria de hisendes locals

l'Ajuntament amb prou feines podrà atendre les despeses
ordinàries i d'amortització de préstecs. Aquest és el parer del

Secretari que subscriu. Si bé la Corporació amb el seu superior
cr- :i. ter· i ¡r·esol cjr·a (:-"?l que E�·st i mi més op ort; Li. "

El Sr. Pérez, per a un millor control de les despeses,
considera que totes les factures, sobretot de materials, vagin
acompanyades del seu corresponent albarà,signat per la persona

que ha rebut el gènere.
El BatIe contesta que regularment ja es fa així i

'----t-.k--;t�-·1davant a mesur·a que es reb
í

nIes f actc.w·es es

del Regidor encarregat de l'àrea perquè
·omprovar abans d'esser aprovades pel Ple.

El portaveu del PSOE manifest.a que el seu Grup agralex

profundament l� feina que ha fet el Secret.ari en la redacció de

l'informe i el felicita per la notable exposició del seu

que d'aqui
posar·arl a

les pugui

contingut.
El Sir.. Bat 1 e en

paraules d'agreiment ¿

del PSOE.

nom del Grup Independent se suma a les

felicitació expressades pel representant

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. les segUentsf orrnu l a

pr··eguntes:
1) Si pel cobrament de morosos s'ha embargat

c orrerrt ,

algun compte
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El Secretari contesta que en alguns casos s'ha intentat

aquest procediment, si bé s'han trobat amb moltes dificultats per
part de les entitats bancàries a l/hora de facilitar les dades.

Com es troba el projecte de construcció d'un edifici per
a la tercera edat?

El Regidor Sr. Betti contesta que per part de la Conselleria
de Sanitat s'han de subsanar algunes deficiències; que el Sr.
Llull va dir que vendria a l'Ajuntament per tractar aquest tema i

que desprès no va venir, posteriorment l'arquitecte autor del

projecte es reuní amb l'arquitecte designat per l'Ajuntament per
tractar aquesta questiÓ.

3) Si s'ha fet una relació de les persones que sol.licitaren
noves acometides d'aigua.

El Sr. BatIe contesta que si i

corresponents comunicats.
que s'han enviat els

4) S'interessa per l'avaria del repetidor de TV i si el

Regidor responsable en sap res. El Sr. Ferrà contesta en el
sentit que li consta que s'ha avisat a Comercial Herrero per
executar la reparació, encara que l'avis no l'ha donat ell

personalment, perquè de fa anys en té cura una persona que està
tot el dia al poble i aixi el servei es més operatiu que si ho
fes ell que detectaria l'avaria el vespra en venir de fer feina.

En aquest estat i no havent-hi més assumptes per tractar el
Sr. BatIe aixeca la reunió essent les 23'45 hores, de la qual
s'estén l'acta present i jo com a Secretari certifie.

EL. B?HL..E EL SECF:;:ETAR I

(ihT
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 18 DE MARÇ DE 1992

**************************************************************

A la vila de Puigpunyent a dia 18 de març de 1992, 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 del

Regidors Gabriel Flaquer Maimó, Josep Maria 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/aquest Ajuntament Vicen9
Matas Font.

Oberta la sessió pel Sr. President, el

\ Socialista presenta una proposta demanant

� 1 / encar'r'egat: del Repet i dOI�' i que si gui i ne losa

i� El Sr. BatIe diu que només poden ésser incloses aquelles
apostes que es cansi der'en d' urq èrrc

í

a. El Sr'. Pér'ez contest.a

e per a ell ho és.

Fetes aquestes aclaracions és inclosa la proposta abans

esmentada a l'ordre del dia amb els vots a favor de tots els

portaveu del Grup
la dimissió de

a l'ordre del dia.

pr·esents.

l.-ACTA ANTERIOR.- El Regidor Sr. Pérez pregunta al BatIe

quina es la llei que diu que per efectes d'aplicació del tipus de

l'IVA s'ha de tenir en compte la data quan es va fer la feina.

El Sr. BatIe contesta que és la mateixa llei de l/IVA, si

bé no recorda en aquest moment quin és l/article, perO que ho

mirarà i li contestarà.

Fets aquests aclariments és aprovada l'act.a per unanimitat.

2.- RESOLUCIONS

resolucions de la

f ebr·er·.

DE LA BATLIA.- S'assabenten

Batlia adoptades durant el passat
de

mes

les

de

3.-DESPESES.- Examinades les factures presentades, s/aproven
üents.

A Jaume Barceló, per treballs fusteria 79.705

A Comercial Civer per dos radiadors per la

de Cultura 17.800

A Miquel Llabres per feines fetes a l'escola 88.705

A Mita per facturacio cOpies per l'escola 11.207

A Casa Pomar per pintura pissarres 4.220

A Maria J.de Prada, logopeda, per desplaçaments 8.400

A Materials Establiments, gèneres servits

ptes

"

"

"

"

"

al pol i esport i u 14.515 "

- A Materials Establiments, per dues persianes
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ó

- A Materials Establiments per gèneres servits
a l'escola

- A Pioner per tres tones de formigó
- A la Companyia Telefònica, telèfon Casa de

la Vila
A la Companyia Telefònica, servei telefax

- A la Companyia Telefònica, centre sanitari
- A Bayer. Hnos. per un exemplar de la Funció

PQblica Local 1992
- A Guillem Binard per manteniment servei

d'aigua i altres feines, mes de gener
A Guillem Binard, per igual concepte, mes de

·febr'-er
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4.384, ptes

26.584- "

25.611 "

8.004 "

5.092 "

4. 137 "

4. .soo "

72.094 "

48. ('59 "

144.640 "

85.954 ti

8.926 It

17.402 "

1,3.842

Aquestes dues factures d'en Joan Carmona són aprovades
els vots en contra del PSOE i del PP-UM per considerar que
formalització de les factures no és la correcta.

A Materials Establiments, abonament per devolució
de palets i gàbies metàl.liques -17.628

- A Limpiezas Barceló, per neteja de fosses

sèptiques
..

- A ASISA per iguales serveis mèdic
- A Buscapersones 24 per servicis mesos de

gene!'" i feb!"'er'
A Comercial Herrero per desplaçaments i mà

d'obra del repetidor de TV

L...... pal a

- A Ecíuar-cío Covas Romague!"'a per" 'l:!"'eball s de

� A Repsol, per butà per poliesportiu 16.000
A UI t i ma Hor-a ssub sac r-í p c í ó mensual 2.000
A Magdalena Ginard per segells de correus 11.200
A Cedipsa per carburant 5.860
A Campsa per gasoleo 11.036
I� 1 ab or-a't or- i s Bor-doy per dues anàl i si sd' ai gua 11.064, "

A Contenur per anses per als contenidors 33.900
A "Segu!"'iclad i Limpieza" p er mat er-í a l a 14.828
A Marc Sabater per honoraris 15.255
A la Impremta Mallorquina per material oficina 85.880
A MRV per serveis durant el mes de gener 19.232
A "Comerc

í

al Instal ac i ones Her'r'er-o" per' r'epar'a-
ció repetidor de TV 50.064

A Miquel Sureda per honoraris 52.920
- Als funcionaris per medicaments 13.710
- A Joan Carmona per feines fetes durant els

s de juny a octubre de 1991 148.000
A Joan Carmona per feines fetes durant el

de novembre de 1991 13.000

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

amb
1 <::'\

el

a la
4.-S0L.LICITUDS.- Na Margalida Matas Vila demana

subministrament d'aigua potable per a la seva casa situada

carretera d'Esporles sense número, tal com es va concedir fa poc

temps a altres veïnats, tota vegada que no es va assabentar

al eshor'es.
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La Corporació accepta la petició de la Sra.
se li aplicarà els criteris aprovats pel ple
lB.12.91.

Matas a la qual
en sessió de

5.-APROVACIO DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA PER REGULAR LA
PUBLICITAT.- La Corporació Municipal en sessió celebrada dia 15
de gener de 1992, aprovà provisionalment una ordenança municipal
per regular la publicitat al terme de Puigpunyent.

Exposada al públic per termini de trenta dies, segons anunci
publicat al BOCAIB nQ 18 de data 11.02.92, no s'ha presentat cap
reclamació a suggerència, per la qual cosa és aprovada
definitivament l'ordenança per unanimitat dels presents.

b.-INFORME DECLARACIO UTILITAT PUBLICA DE LA RESERVA PUIG DE
GALATZO.- El Sr. BatIe fa una exposició dels fets que han motivat
arribar al tema d'avui, com és l'informe per la declaració
d'utilitat pública previst a l'article 44 del Reglament de Gestió
Ur-ban í st i ca.

En primer lloc es dóna lectura a l'informe signat per
l'arquitecte Eugenio Pérez Méndez, redactor de les Normes
Subsidiàries de Puigpunyent, que diu:

" INFORME EN RELACION CON LA SOLICITUD PAF\A LA TRAMITACION
DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL PROYECTO DE
EXPLOTACION TURISTICO-CULTURAL-ECOLOGICA DE "LA RESERVA PUIG DE

k;LATZO" PRESENTADO PER DOf.�A ISABEL GIMENEZ CASTILLO EN

�PRESENTACION
DE RATXOKOS SA.

El presente informe se produce de conformidad con 10

estipulado en el artª 44 del Reglamento de Gestión Urbanística,
en virtud del qual el Ayuntamiento informará a la petición antes
de elevar el expediente ante la CIU.

1) ANTECEDENTES.-
En julio de 1991, con anterioridad a la solicitud que se

contempla y como consecuencia de las obras y actividades que se

estaban desarrollando en la finca en cuestión, el Ayuntamiento de

Puigpunyent dictó una orden de paralización de todas las
actividades que se desarrollaban en la finca Es Ratxo,

a la entidad promotora RATXOKOS SA para que
la concordancia de usos y actividades realizados con

licencias concedidas y, en caso contrario, tramitada la

"T"'-.;;.,¡¡��·tud de la oport un a licencia.

) MARCO LEGAL
onforme se recoge en anteriores informes de fechas 3 de

de 1991, 12 de septiembre de 1991 y 4 de febrero de 1992,
terrenos sobre los que se pretende realizar la denominada

"Reser'va Pui g de Gal atz
ó " estan af ectados por' 1 as deter'mi nac i ones

de la ley 1/1991, de espacios naturales y Normas Subsidiarias de

Pu.igpunyent.
En virtud de la primera, cabria la realización de una

"Reser'va Natur'al" , a.cog i éndose al conten i do de su ar·t:í. culo

11.2.b, que permitiría la ejecución de " Infraestructuras o

instalaciones públicas que necesariamente deben ubicarse previa
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declar'ación de utilidad pública".
Por lo que se refiere a las Normas Subsidiarias y según la

compatibilidad de usos permitida para suelos no urbanizables de

protección especial grado 1), que, segun los planos presentados,
afecta a la mayor parte de la finca, se podrian autorizar también

actividades de utilidad pública a interés social.

En consecuencia el proyecto que se pretende tendria cabida

bajo una y otra no�mativa en la medida que reuna condiciones que

permitan considerarlo de utilidad pública, a tenor de lo

preceptuado en el articulo 1 del Decreto 75/1989 de 6 de julio de

1989.

3) DETERMINACIONES DEL PROYECTO

Del proyecto presentado, que acompaRa a

detalla las caracteristicas y condiciones

superficie, usos,etc. ,
cabe seRalar

deter'mi naci ones:

a) El emplazamiento de la finca Es Ratxo se encuentra en la

�alda meridional del Puig de Galatzó, entre las cotas aproximadas
250 y 900 Y a 4'5 km. del núcleo de Puigpunyent.

b) La supelr'ficie total de la finca afectada es de 176'15 Ha.

de las cuales se destinan 19'6 Ha. a la zona de senderismo, con

�
acceso al p úb 1 i co; 2 Ha. como z ona de r·eser·va vall ada p are 1 a

� i nvest i gaci ón de t écni cas for'estal es, cul t i vos, tr'atami entas,
etc. y el r"e�:;to hasta las 176'1!5 Ha. destin¿ida a actividades

agricola-forestales sometida al control de SECONA�

c) Los usos previstos son:

Senderismo y contemplación de vegetación y cultura forestal

autóctona en la zona, abierta al público de 19'6 Ha.

Actividad cientifica de desarrollo y estudio de plantas
autóctonas sin acceso al público en zona vallada de dos Ha.

Actividad agricola-forestal bajo el control de SECONA en las

154'55 Ha. que constituyen el resto de la finca (esta cifra está

deducida por diferencia de la que figura como total de la finca

176'15 Ha. en el apartado medición de la finca).

d) Las instalaciones previstas en la zona abierta al público
sÓn concordantes en lineas generales con los usos y actividades

propuestos y la descripción que se hace de las mismas es

�uf' lente a los efectos del expediente que se tramita, con la

::b'--'lEalvedad de que la d
í

sap ort i b
í

Li d ad y condiciones de e:·:plotación de

recursos hidricos y la adecuación de las instalaciones

c ntra-incendios no se contemplan en este informe, estando

s metidos a lo que sobre el particular dictamine los órganos

ompetentes de la Administración Autonómica.

la solicitud y que
de emplazamiento,
las siguientes

4) CIRCUNSTANCIAS EN TORNO A LA CONSIDERACION DE UTILIDAD

PUBL I CA •...

En la solicitud y documentación que se acampaRa se

establecen una serie de propuestas, condiciones, cautelas y

compromisos, en orden a considerar la explotación que se

proponen, como actividad de utilidad pública, que se resume a

continuación:
a) La propia actividad de senderismo y contemplación de la

naturaleza autóctona que se propone como oferta organizada.
b) La c:onstitución de un "aula de nat ur-a

" ab
í

er-t.a a los
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colegios de la isla.
c) La asignación de una zona de investigación permanente de

la flora autóctona.
d) El sometimiento de las condiciones en que se produzca la

explotación que se propone� a la fiscalización y control por
parte del Ayuntamiento de Puigpunyent.

5.-CONCLUSIONES.-
A la vista de las anteriores consideraciones, en relación

con la solicitud de referéncia y demás documentación presentada
por la empresa RATXOKOS SA, cabe decir, en opinión del que
suscribe, la siguiente:

a) Con i ndependenc i a del i n t er- és que pud i er-an, tener- I as

actividades y usos que se proponen por la empresa promotora, la
condición de utilidad pública, que se pretende para la
explotación de la RESERVA PUIG DE GALATZO, puede tener cabida en

tanto en cuanto que se subordina estrictamente, en sus

condiciones de uso y funcionamiento, a la fiscalización y control
municipal; en concordancia con el principio establecido en el
articulo 1) del citado decreto 75/1989 por el que "se consideran
obras, uso e instalaciones de utilidad pública aquellas que se

ponen al servicio de la colectividad con fines generales y no

evaluables económicamente y cuya utilización, generalmente no

deriva de la estricta voluntad de los que hayan de servirse de
ellas".

b) El desarrollo de estas tareas de fiscalización y control,
deberá sujetarse a contenidos precisos y reglados y expresar
tanto los aspectos que conpetan a la Administración Municipal
como a la colaboración de los órganos competentes de la
Administración Autonómica, mediante los acuerdos oportunos.

c) Para el cumplimiento de las referidas
fiscalización y control deberan arbitrarse recursos

suficientes, por el procedimiento que correspc�da.

tar-eas de
económicos

d) Por lo que respecta a las instalaciones previstas, se

la salvedad expresada en el punto 3.d) de este informe.

Finalmente, existen ligeras discrepancias en las cifras de
as diferentes superficies afectadas en los distintos documentos

pr-esentados que deber-an uni f i c ars.e conveni entemente. "

A continuació es donà lectura al dictamen de la Comissió

Municipal d'Obres i Urbanisme i acordaren fer propi l'informe
emès per l'arquitecte Sr. Pérez Méndez. Finalment el Ple proposa
elevar l'expedient per la declaració d'utilitat pÚblica a la
Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca.

La Corporació Municipal accepta per unanimitat i acorda fer
propi l'informe de la Comissió Municipal d'Obres i elevar
l'expedient a la Comissió Insular d'Urbanisme, donant així

compliment al mandat previst a l'article 44-2 del Reglament de

Disciplina Urbanística.
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7.-CONVOCATORIA D'UNA PLAÇA DE JARDINER.- A la darrera

sessió plenària es deixà sobre la taula la proposta de crear una

plaça de jardiner per tal d'aclarir previàment les condicions

r-eb-- i but i ves.

La contractació sota la fórmula de prestació de serveis

suposa que no es crea cap lligam de caire laboral entre

l'Ajuntament i l'encarregat del servei, i ha d'estar d'alta com a

empr-esal�-i .

La contractació laboral crea relacions de dependència entre

les parts contractants, i el treballador està d'alta al Règim
General de la Seguretat Social.

En un principi es creu més convenient la prestació de

serveis per raons òbvies, però davant l'avantualitat que per
l'escas nombre d'hores que es preveu que faci (una mitja de 37

hores mensuals), no es presentàs cap persona a la present
convocatòria (amb el preu previst gaire bé no cobriria les

despeses si uni cament està d' al ta com a empr-esar-i per' cobr- i r- 1 ë:l_

legalitat de la contractació per part de l'Ajuntament), s'ha

optat per una contractació laboral temporal i a temps parcial.
Pel�- lë:\ que l cosa el Gr-up Independent for-mula la següent

proposta d'acord: convocar una plaça de jardiner d'acord amb les

condicions que figuraven a la proposta del ple ordinari de

febrer, -i les de la present. Els interessats hauran de presentar
les sol.licituds abans del dia 11 d'abril de 1992. El contracte

serà laboral, temporal de sis mesos i a temps parcial. El cost

total per a l'Ajuntament serà de mil pessetes hores que

representa 700 ptes. netes aproximades per al treballador.

Tant el Grup del PSOE com el del PP consideren que la

creació d'aquesta plaça no es necessària perquè es disposa de

personal que poden fer aquestes feines.

El Sr. Betti creu que es fa necessari poder comptar amb una

persona que tengui al seu càrrec l'esment dels jardins, ja que
considera que no solament són els veïns els que han de sembrar

flors als seus patis i jardins, sino que també l'Ajuntament ha de

�--fl�-'t-"t-¡j_r- els car-r-er-s, plaçes i llocs públics ben cuidats amb ar-br-es

i plantes perquè en definitiva aquests són els llocs de reunió

p1blics i cal que siguin agradables i que això requereix
'atenció d'una persona que tengui al seu compte aquesta tasca.

altre part considera que el cost pot èsser inferior si es fa

d'aquesta manera, ja que si no es fa aixi caurà amb una situació

d'abandó, que exigiria al seu dia la reconstrucció amb un cost

mol t més ('21 eVë:l_t.

Duita la proposta a votació és aprovada pels cinc vots a

favor del Grup Independent, i voten en contra els dos regidors
del PSOE i un del Grup PP.

GERENCIAB.-SOL.LICITUD D'INFORMACIO A LA

PRIMARIA.- En distintes ocasions s'han

tant amb la Conselleria de Sanitat com

Primaria per tal de saber amb exactitud

dins el mapa sanitari de Mallorca.

Inicialment s'integrà Puigpunyent dins

Salut d'Esporles, però atenent la petició de

D'ATENCIO

mantingut conversacions

amb la Gerència d'Atenció

com ha quedat Puigpunyent

la Zona Bàsica de

l'Ajuntament deixà
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de pertanyen a aquella Zona Bàsica de Salut i fou considerat com

una situació singular.
En algunes ocasions se'ns ha dit que el metge titular del

poble havia d'estar localitzat les vint-i-quatre hores del dia i
lliurava un cap de setmana altern, que era substitu�t per un

altre metge que en presència fisica a Puigpunyent atendria el
servei sanitari de les 9 hores del dissabte a les 9 hores del
dilluns. Per dur endavant aquest Servei calia habilitar una zona

de descans pel metge de cap de setmana. Per urgències ens haviem
de dirigir a un P.A.C.

Alguns ve�nats que en ocasions han necessitat un servei
d'urgències han tingut problemes a l'hora de saber on dirigir-se.
Per tot, han manifestat que no era

aquell el Centre adeqUat, si bé han assistit al malalt.

Tampoc s'ha vista confirmada la presència d'un metge de cap
de setmana i segueixen els dubtes i la inconcreció del servei.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la segUent
proposta d'acord: sol.licitar a la Gerència d'Atenció Primària
una resposta concreta a les segUents qUestions:

\
a) Quin es l'horari que té autoritzat el metge titular de

Puigpunyent?
b) Fora de l'anterior horari, a qui i on s'ha de sol.licitar

�
ssistència sanitàr'ia per- par·t d'els ve

ï

n et s del t er-rne de

uigpunyent en cas d'urgència?

El Regidor Sr. Flaquer considera que la proposta hauria
d'èsser: Com pensa INSALUD garantitzar 24 hores d'assistència
sanitaria a Puigpunyent?

El Sr. BatIe contesta que aquesta
objecte d'una nova petició quan tenguessim
a les dues preguntes anteriors.

qUestió podria èsser

l'adequada contestació

Duita la proposta a votació és aprovada tal com ha estat

presentada, amb els vots a favor del Grup Independent i del PSOE
i l'abstenció del PP.

9.-S0L.LICITUD D'INFORMACIO A LA CONSELLERIA D'HISENDA.- La
d'Hisendes Locals proclama com a principi bàsic l'Autonomia

dels Ajuntaments a partir d'uns imposts obligatoris i

optatius entre els quals hi ha l'impost sobre
l'increment del valors dels terrenys.

Aquest impost es liquida a partir de la declaració dels

interessats, que en moltes ocasions no compleixen aquest deure ja
que no cal justificar el pagament per a i�scriure l'escriptura al

Registre de la Propietat.
Alguns notaris envien periòdicament informació sobre les

escriptures que autoritzen de béns radicats a Puigpunyent, però
aixi i tot moltes transmissions no es veuen sotmeses a tributació
per desconeixer-Ies l'Ajuntament.

Creim que si la Conselleria d'Hisenda informàs periòdicament
de les transmissions de domini de béns de naturalesa urbana que
té coneixement per raÓ d'haver liquidat l'impost sobre
transmissions patrimonials, la recaptació d'aquell impost
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s'incrementaria sensiblement.

En conseqUència el Grup
proposta d'acord: sol.licitar

informació a què fa referència

unanimitat dels presents.

Independent formula la segUent
a la Conselleria d'Hisenda la

la proposta, que és acordada per

Seguidament es dóna compte de les tres propostes que

presenta el Grup Socialista, fent constar el Sr. BatIe que si bé

s'han tingut en c6mpte a l'hora de formalitzar l'ordre del dia,
aquestes no van signades i per tant demana al representant del

Grup Socialista si se ratifica amb el seu contingut; contesta que

10.- LLISTAT D'INGRESSOS I DESPESES PRODUITS EL MES ANTERIOR

INDICANT LA PARTIDA QUE CORRESPONGUI.- L'Agrupació Socialista

exposa que per un coneixement exacte de la situaciÓ econOmica

real i per poder-la comparar amb la pressupostària, es fa

necessari que la intervenció elabori un llistat amb totes les

despeses i i ngt--e��sos (i ne 1 oent per-sonal, f i n aric erss ,
etc:.) que es

produesquin c:ada mes assenyalant la partida pressupuestària a la

qual correspongui.
S'hauria de fer una c:òpia per a cada grup i donar-la

unt:m��t amb_I 'or-dr-e del _dia; aq�est llistat s'hauria d'elabor-ar

a partl!" de dla 1 de gener de 199�.

Per la qual cosa el Grup Socialista formula la segUent

roposta d'acord: que la intervenció elabori cada mes el llistat

abans esmentat.

El Sr. BatIe contesta que la instrucciÓ de comptabilitat de

17 de juliol de 1990 preveu a les regles 244, 245, 246 i 247 la

matèria que ha d'èsset objecte d'informació al Ple de l'entitat

local per part de la intervenció.

Aquesta informació contindrà les segUents dades:

a) Execució del pressupost d'ingressos corrents, amb

indicaciÓ dels drets reconeguts i els ingressos pressupostaris

r-eal i tzats.

b) Execució del pressupost de despeses corrents i les seves

modificacions.

c) Moviments i situació de la tresoreria que posarà de

manifest els cobraments i pagaments realitzats durant el periode
a què se refereix la informació, aixi com les existències de

�esoreria a començament de l'exercici i al final del periode.

Aquesta informació es facilitarà al ple ordinari dels mesos

febrer, maig, agost i novembre, respecte al trimestre natural

ter-i 01'-.

Els trimestres naturals que passin abans de l'aprovació
definitiva del pressupost seran informats dins els 60 dies

segUents a la seva aprovaciÓ.
Amb aquests termes és aprovada per unanimitat l'anterior

pr-oposta.

11.-REALITZACIO D'UN INFORME ECONOMIC DE L'ANY 1991. -

L'Agrupació Socialista exposa que una vegada realitzat l'informe,

per part de la intervenciÓ, c:orresponent a l'any 1990, creim que

seria necessari realitzar-ne un altre de les mateixes

caracteristiques referit a l'any 1991, per comprovar l'evolució
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produ�da d'un any a l'altre.
Per la qual cosa proposen: que la intervenció elabori per

l'any 1991 un informe de les mateixes caracteristiques del que es

va fer per l'any 1990, detallant la composició de cada partida
de despeses.

El Sr. BatIe contesta que comprovar l'evolució econòmica de
l'Ajuntament d'un any a l'altre, no comportaria cap dada
d'interés per a la gestió municipal. Ens preocupa per damunt tot
la transparència de les despeses. No es tracta tant que hi hagi
unanimitat en les despeses, (tothom és lliure de pensar que els
doblers es poden gastar millor amb una altre cosa, com que la
despesa sigui clara, que arribi sencera al seu destinatari, en

coneixement de tots els Regidors, per això s'aproven als plens.
Ja que la proposta del Grup Socialista s'allunya d'aquest
objectiu es rebutja.

El portaveu del PP considera interessant la realització de
l'informe i duita la proposta a votació és rebutjada pels cinc
vots en contra del Grup Independent, pels tres a favor del PSOE i
PP.

12.-AUTORITZACIO DE LES DESPESES PELS RESPONSABLE
CORRESPONENT.- L'Agrupació Socialista exposa que basant-se en

l'informe fet per a intervenció i que va ésser llegit en el Ple
del passat mes de febrer de 1992, es fa necessari que totes les
factures a els seus respectius albarans que es duguin a ple per a

la seva aprovació estiguin conformats amb la corresponent
signatura de l'empleat municipal, Regidor a responsable
encarregat de la seva revisió.

Per la qual cosa formula la segUent proposta d'acord: no

pagar cap factura que no complesqui tots els requisits fiscals i

que estigui degudament conformada.
El Sr. BatIe contesta que les factures

sempre passen pel Ple per a la seva aprovació, malgrat aquest no

sigui l'organ que en caràcter exclusiu les hagués d'aprovar
necessariament. Així i tot pensam seguir en la mateixa línia i

presentar al Ple les factures que ha de pagar l'Ajuntament.
Sempre en el moment de la seva aprovació s'ha sabut a que

corresponia cada factura, que per altre part sempre han respost a

feines efectivament realitzades a subministraments a compres
r aIment fetes, encara que en algunes ocasions hagin mancat

__-.--.",1 gunE's dade'.:;.
Amb aquests termes és aprovada per unanimitat l'anterior

r-op ost e ,

13.-DIMISSIO DE L'ENCARREGAT DEL REPETIDOR.- El Grup
Socialista proposa la dimissió immediata del Regidor Gabriel
Ferrà Martorell com a encarregat del repetidor degut al malestar

ocasionat als habitants del nostre municipi per la negligència
del regidor encarregat i perquè encara no s'ha solucionat el

problema de la recepció dels canals.
El Sr. BatIe fa una exposició del que succeí quant al

robatori dels repetidors de TV-5 i Antena 3, de les gestions que
s'han fet amb la guàrdia civil i de l'escassa possibilitat de

recuperar els mòduls robats.
Per altra part s'han demanat pressupost per a la seva
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reinstal.lació i es pensa demanar ajudes econòmiques a les

cadenes TV-5 i Antena 3.

Per tant considera que en cap moment no hi ha hagut
negligència per part de l'encarregat Gabriel Ferrà i que ell, com

a BatIe, és el responsable de tota la gestió municipal i per tant

d'acceptar aquesta suposada negligència estaria directament

afectat pels fets denunciats, cosa que rebutja totalment perquè
no ss

ô

n cer'tf::¡.

El Regi doro,

de'fensar"-sE? de

contesta el Sr'.

Sr. Flaquer diu que correspon al Sr. Ferrà

les acusacions fetes pel PSOE, a la qual cosa

BatIe que no hi ha lloc al tràmit de defensa i

justificació

perquè ell se sent solidari de qualsavol actuació i com ha dit

abans responsable de la gestió municipal i anteriorment ja s'ha

explicat el que ha succeit.

Duita la proposta a votaciÓ és rebutjada pels cinc vots del

Grup Independent, mentre que voten a favor el dos Regidors del

PSOE i el del Grup Popular, perquè no s'ha defensat personalment.

PRECS I PREGUNTES.- El Regi dar' Sr'. Pérez formula les

segUents preguntes:

\_ � Per'què el f or-mí g ó que es col. loca ssobre el mur' de 1 es

� escoles vola en alguns punts uns 10 cm.?

El Regidor' Sir,. Betti diu que no ha de sor'tir' de la línia de

a paret i que el que passi d'aquesta es picarà.

Quan es pensen acabar les obres del pontet del poliesportiu?
El Regidor Sr. Ferrà contesta que dilluns de la propera

setmana es farà el que falta.

Si l'Ajuntament

ciel rep e t; i dor? ,

El Sr. BatIe contesta que s'estant fent gestions per

assegurar no tant sols el repetidor sinó totes les instal.lacions

municipals incloses les festes i que el seu cost és bastant

elevat. No obstant, considera que és un assumpte prioritari,
bre tot pel repetidor, i que en el prOxim ple es presentarà una

-�?t:;J�1 r-op oste c oncret e ,

El Sr'. Betti

pensa subscriure una pOliça d' assegur'ança

proposa que mentres s'adopta una solució

de fer una assegurança del repetidor per tres

Que s'ha fet o es pensa fer quant a l'obra que continua

fent el Sr. Martinez a una parcel.la de Es Ravellar?

El Sr. Betti diu que aquest senyor té un expedient obert per

infracció urbanistica. Que s'avisarà a la guárdia civil perquè
l'aturi cie fer obra i que es continuarà l'expedient.

Si es tenen noves noticies referent al

residència de les persones majors?
El Sr. BatIe contesta que no.

pr-o.i ec t e de 1 a

la

El F�egidor"
Cor-p crac

í

ó

Sr. Flaquer pregunta quin tipus de contracte té

amb l'arquitecte de l'Ajuntament; dies que ve a



Foli núm. ª_'? _

l'oficina i hores de despatx al públic.
El Sr. BatIe contesta que l'Ajuntament no té arquitecte

municipal. Que algunes feines són encarregades a un aparellador o

arquitecte tècnic, i altres, com per exemple la redacció de les

Normes Subsidiàries i estudis relacionats amb les normes s'han

encarregat a l'arquitecte Eugenio Pérez Méndez, aixi com la

redacciÓ del projecte del carni de Sa Vela, previst a les Normes

Subsidiaries, a part dels constinus contactes entre l'Ajuntament

i la Comissió Insular d'Urbanisme per a dur endavant les Normes

Subsidial'"'ies.
El Sr. Betti aclareix que algunes feines estan per damunt els

coneixements d'un arquitecte tècnic i s'ha d'acudir forçat a un

arquitecte superior urbanista en altres casos l'encàrrec al Sr.

Pérez Méndez s'ha degut a que s'ha considerat és convenient per

la complexitat o incidència de l'obra o de l'informe, per tal que

les qUestions urbanistiques delicades, tenguin un tractament més

c or-rec t.e ,

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar

el Sr. BatIe aixecà la sessiÓ, éssent les vint-i-dues hores i

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

Secretari certifie.

EL HATL.E EL. SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 15 D'ABRIL DE 1992

*****************************************************************

A la vila de Puigpunyent a dia quinze d'abril de mil nou

cents noranta-dos a les vint-i-una hores i trenta minuts, sota la

presidència d'Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a

la Casa Consisto�ial, en sessió pÚblica ordinària, amb

l'assistència dels Regidors Gabriel Flaquer Maimó, Josep Maria

Pérez Fontirroig, Joan Betti Morell, Manuel PinteRo Gómez,
Antoni Ginard Barceló, Sebastià Bauzà Martorell i Gabriel Ferrà
Martorell. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest
Ajuntament Vicenç Matas Font.

Obert l'acte pel Sr. President proposa siguin inclosos a

l'ordre del dia, perque els considera d'urgència, els segilents

�
punts: j _. c ont rac tac i ó de mòclel s del rep et; i doro de TV i de
manteniment. 2.- sol.licitud de Maria Frau MauriRo per � la

realització d'una caseta per comptadors i xarxa subterrània. La

� Cor-p orec
í

Ó
_

ac or-d a p er- 1
•.rn an

í

mi të;d: 1 a seva inc 1 usi Ó al' or-dr-e dE?!

�I i a

dE:l")
J

•. _�aA�C")TI"·r-E?:en·AtN�T�5eE�:'!"I·;;oi RÓ'�. _ 1 I ''''.'c.L... '�� � n e Són aprovades per unanimitat _ =

de la sessió ordinària del mes anterior i l'extraordinaria de dia

18 de març passat.

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

3).- DESPESES.- E:·; ami nades les ..;: actL.w·es pl
...·es.ent.a.des

s'aproven les segilents�

- La del Col.legi d'arquitectes de Balears per
honoraris Del projecte d'equipaments esportius a

Galilea redactat per l'arquitecte Joan Antoni Vila
1'1a.!'"· tin ez 365.372 ptes.

:-24.663 II

588 II

1.381 II

.' t:"'1'""\t:" II
L •...J,k_...J

:2:1. ti 187 II

29L�. ·(.jA5 "

36.612 "

40.879 II

8. l-·i..
I!

.j\_!

76.415 II

Bendix per pintura
Ferreteria Mateu per material

Ferreteria Difeba per còpies de claus

Pryca per pintura
Eduardo Covas Romaguera, treballs de pala
Elèctrica Jordi per feines pl. son Bru

Elèctrica Jordi per reparacions enllu

menat de Puigpunyent durant el mes de gener
- A Elèctrica Jordi enllumenat mes de febrer
- A Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat

de Galilea, mes de gener
A Elèctrica jordi, reparacions febrer

A Miquel Sureda per treballs professionals
mes ele mal"· 9

A Casa Pomar per pintura,segons fcra.22435

A Casa Pomar per pintura,segons fcra.22273
(.�I "Corner-e i ¿d I n,;;tal ac; j_ ones Her··t"·er·o I!

p er- Ir.r.-'!-

61 .. 020

1.1·TO

li

"

1. 170 "



paracions repetidor
- A Salvador Llabrés per 113 clots per sem-

b r-ar- al�'br'es
l\ GES?� per':"',

{2¡ GESA per'
A GES{-) per
A GESA p er-

A GESP: p€'�r'
d'EGB

enllumenat públic
enllumenat Casa de la Vila

energia Centre Sanitari

energia elèctrica cementiri

energia elèctrica del col.legi

A GESA per energia pou de la vila
A GESA per energia pou de Son Bru d/Abaix

A ASISA per pòlisses serveis mèdics
A MRW per serveis missatgers� mes de febrer

A Marc Sabater per honoraris

A José Cano per medicaments

A Magdalena Ginard per segells de correus

A Papereria Company per material oficina

A "Bout.i que del ordsan aclor-" p er mater'i a l

A "Buscaper'sonas 24" p er- abonament mesos

mato. ç i ab r-í 1

A Bayer per material d"oficina
- A Socias i Rosselló per recanvis

A Socias i Rosselló per recanvis
A Mit.a per fotocòpies mes de febrer
A Estació de Servici s'Esgleieta per

c ë:w' b ur' an t
- A Joan Carmona' per manteniment de jardins

mesos de desembre de 1991 i gener i febrer del 92

El Grup del PP vot.a en contra de la darrera

manca d'identificació.
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23" 956 ptt�S "

178 .. 766 "

171 9�:)4 "
.

47. 7(l0 "

4. 256 "

2a 343 "

8L� • 822 "

6. 361 "

2��� . 629 "

B5. 954 II

15. 187 "

15 .

.-.z=c:.' "
,.:�....J...J

9. i='712 "

1.9. 700 "

r- 60<7' "
....J.

9. 048 "

8. 926 "

38 ..
i ï-'r:'f "
.*- ,_I4.

C:' 143 "
.....1 a

4. 216 "

8.
....."...,c "
..::.. f ._J

500 "

pel'"

4).-APROVACIO ESTATUTS PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.- A una

passada sessió plenaria es va acordar per unanimitat iniciar

conversacions per tal de crear el Patronat Municipal d'Esports.
Desprès de diverses reunions entre els grups politics municipals
i alguns esportistes, es varen consensuar els Estatuts pels quals

de regir el Patronat Municipal d'Esports.
En conseqUència el Grup Independent, el Grup Socialista i el

Grup Popular formulen conjuntament la segUent proposta d"acord:

crear el Patronat Municipal d'Esports i aprovar els Estatuts.

La Corporació acorda per unanimitat crear el Patronat

Municipal d'Esports i aprovar inicialment els Estatuts que seran

exposats al públic per un termini de 30 dies per suggeriments i

reclamacions i quedaran aprovats definitivament en el cas de no

presentar-se reclamacions durant la seva exposició pública.

38.000 "

5).-ENCARREGAR PLANOL TOPOGRAFIC DE LA PLAÇA DE L'ESGLESIA

DE GALILEA I ZONA ADJACENT.- La construcció d'un edifici

polivalent a Galilea, a part d'una promesa electoral del Grup
Independent, és una vella aspiració dels seus habitants que per

fer-se realitat exigeix, en primer lloc, disposar d'un solar ben

situat. El que reuneix millors condicions és el que hi ha a la

vora de l'escopidor de propietat de la Mitra Diocesana de

Mallorca, que, en principi, està oberta a establir converses per
vendre'l a l'Ajuntament.

+ac t ur-a
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Per tal� de conèixer amb exactitud la seva superficie i

desnivell és precis,disposar d'un plànol topogràfic que, endemés,
inclouria la plaça, el carrerÓ del cementiri i la pista
poliesportiva, en previslo als possibles compromisos que

l'Ajuntament contregui com a forma de pagament.
Per la qual cosa el Grup Independent formula

proposta d'acord� encarregar a ESTOP la confecciÓ

topogràfic de referència.

La Corporació acorda per

p ropos t a ,

la següent
plànDI

unanimitat l' anter'i or-

6).-CONTRACTAR POLISSA D'ASSEGURANÇA.- La necessitat de

comptar amb una pòlissa d'assegurança que garanteixi la

responsabilitat civil de l'Ajuntament i a la vegada el robatori,
l'incendi i altres danys a les propietats municipals està fora de

dubte desprès de la trista experiència de robatori sofert al

r"ept�ti clor dt� TV.
Per la qual cosa el Grup Independent formula la sE'güent

proposta d'acord: contractar una pÒlissa d'assegurança amb els

termes oferts per la companyia SERBROK.

Examinades les ofertes presentades per les entitats Mare

Nostrum, Ocaso SA, Mafre Balear i Serbrok, del Grup Sa Nostra,
sembla que aquesta darrera és l'oferta més aventatjosa per a

l'Ajuntament donat el quadre de garanties que contè.

En conseqüència acorden per unanimitat suscriure una pòlissa
amb la companyia Serbrok, i facultan el Sr. BatIe per

preu de la prima, tota vegada que es podria menys

capital a assegurar del poliesportiu, excloent-ne el

negoc i ar- ':21

va Lor-e r- el

valot-· del s

-n . --APROVACIO INICIAL REFOS NORMESDE LESTEXT

SUBSIDIARIES.- Examinades per la ComissiÓ Insular d'Urbanisme de

Mallorca les Normes Subsidiàries d'aquest municipi, ens

comunicaren una sèrie de deficiències, que s'han subsanat amb

l'elaboraciÓ d'un text refós per part de l'arquitecte director

que cal ara aprovar inicialment, exposant-lo a informació pÚblica
du�ant un termini d'un mes.

En conseqüència el Grup Independent formula

proposta d'acord: Aprovar el text refós de les

Subsi di ¿\r'i es"

El portaveu del pp demana alguns aclariments respecte les

deficiències apuntades per la ComissiÓ Insular d'Urbanisme, i

després de contestades, acorden per unanimitat aprovar el text

refós de les Normes Subsidiàries i que s'exposin al públic a

efectes d'informació. Cas de no presentar-se reclamacions

quedarien aprovades provisionalment sense necessitat d'adoptar

n ou ac or-cí .

la �:;egü€?nt
Nor-'mes

8).-CONTRACTACIO DELS MODULS DEL REPETIDOR DE TV

DESAPARESCUTS I CONTRACTE DE MANTENIMENT.- El Sr. Batle exposa

qLte compten amb dues ofertes� una de Comercial Instalaciones

Herrero i una altra de la casa MORLA-SAT.

Atesa l'oferta de MORLA-SAT la Corporació acorda per

unanimitat contractar amb aquesta empresa la reinstal.lació dels

reemissors d'A3 i Tele 5 per la quantitat de 1.474.650 ptes.,
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a.i :.� i

ptes"
com el servei de manteniment per la quantiat de 180.000

anuals i facultan el Sr. BatIe per signar els contractes

cor·r·esponent. �5"

9).- SOL.LICITUD DE MARIA FRAU MAURI�O PER A LA REALITZACIO

D'UNA CASETA PER COMPTADORS I XARXA SUBTERRANEA EN TERRENYS

MUNICIPALS.- La Sra. Frau exposa que ha sol.licitat la connexió a

la xarxa d'energia elèctrica per la casa situada a la parcel.la
nQ 5 de Ses Veles i que la companyia subministradora GESA li ha

indicat la conveniència que la connexió es faci a través de la

linia subt.errània que s'ha d'executar pel subminist.rament i

augment de pot.ència del poliesportiu municipal, a fi de suprimir
les 1 inie93 ¿:Ú�¡�·ies.

Per la qual cosa sol"licita el corresponent permis per
construir una caseta per allotjar vuit comptadors en el peu del

talut del p o Li œ aporti i u ,
d avarrt el pas públic amb

subterrània paral.lela a l'existent.

El cost d'aquestes instal.lacions correria a compte seu.

A continuació es donà lectura a l'informe de la Comissió

d'Obres, que diu:

"La Com
í

se
í ó

d'Obt-·es r·eunida a dia 15 d r abr-i I de 1992 ac ord
è

informar favorablement la realització d'una caseta per comptadors
i xarxa subterrània amb la condició que es col.loqui a l'opció
dos del plànol adjunt que s'haurà de col.locar a cinc met.res de

l'eix del torrentó per no est.orbar la futura construcció del cami

de Sa Vela. S'accepta l'oferiment d'executar al seu càrrec la

siquia per a la xarxa subterrània que s'ha de realitzar pel pas

peatonal. Abans de començar les obres s'haurà d'informar

l'Ajuntament. per tal que el tècnic municipal doni el vist i plau
de l'ubicaci ó amb els te¡r·mf.?s aban s esment¿l.ts."

La Corporació accepta íntegrament el contingut de l'acord

de la Comissió d'Obres i sota aquestes condicions acorda per

unanimitat concedir a Maria Frau Mauri�o el permis sol.licitat.

una

PRECS I PREGUNTES.- El portaveu del Grup Socialista demana

que es prenguin les mesures necessàries per fer arreglar a qui

correspongui les síquies que es feren al carrer de Na Beltrana.

El portaveu del PP fa les següents preguntes:
1) Respecte a la informació apareguda a la premsa sobre la

concessió d'ajudes per la Conselleria de Cultura per a la millora
'-�-+"lr---

de façanes, en el qual es d i u que l' Aj untament aportarè un t.er· ç

del seu cost i no el 5 per 100 com es va aprovar.
El Sr. BatIe contest.a que el 5 % era el que sol.licitava

1 'Ajuntament i que en definitiva la quant.itat que ha d'aportar
l'Ajunt.ament és de un milió de pessetes i la que rebrà de

subvenció per part de la Conselleria són deu milions de pessetes.
Per tant l'aport.ació municipal ve a representar un 10 per 100 de

la subvenció.

L'aport.ació municipal
Cult.ura en conjunt, és un 66

beneficiaris solament hauran

i la subvenció de la Conselleria de

% del cost de les obres per tant els

d'aportar el 34 % restant..

2) Demana una estadistica de les hores d'utilització de la

pista de t.enis. El Sr. Ferrà contesta que no disposa en aouest

moment de cap est.adistica, perÒ que serà precisament ara que ve



Foli núm. _4_� _

l'estiu quan tindrà més utilització.

3) Quina és la situació econòmica de l'Ajuntament a 31 de

març passat� tota vegada que si es disposa de fons suficients es

pOdrIa pintar la pista de tenis i les hores que no s'utilitzas

com a tal es podria destinar a altres esports.
El Sr. BatIe contesta que el fet que hi hagi més o menys

doblers a una data determinada no vol dir res� ja que el que es

té en compte és el pressupost municipal i tots els pagaments que
es facin han de comptar amb consignació pressupostària.

4) Que els carrers de la Vila, Sa Travessia� Major�
Carretera Vella d'Estellencs, estan en molt mal estat degut als

clots existents, i que seria convenient arreglar-los.
El Regidor Sr. Betti diu que si tenguesim doblers suficients

s'arreglarien tots però que de moment, pel que fa referència al

carrer Major, des de Sa Reconera fins al Planet, s'ha demanat un

pressupost i a la carretera Vella d'Estellencs� només a un punt
concret es troba en mal estat 1 que ja s'han donat les ordres per
entubar un troç de claveguera i arreglar la zona deteriorada.

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

Sr. BatIe aixecà la sessió éssent les vint-i-duei hores i trenta

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

cf:.�r·t í +í c; ,

EL BATLE EL SECF.:l:::TARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 13 DE MAIG DE 1992

A la vila de Puigpunyent, a dia tretze de maig de 1992, 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, Josep Maria Pérez Fontirroig,
Joan Betti Morell, Manuel Pintefio Gómez, Antoni Ginard Barceló,
Sebastià Bauzà Martorell i Gabriel Ferrà Martorell. Hi
concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç
Matas Font.

� Oberta la sessió pel Sr. President, manifesta que a pesar de
� no figurar a l'ordre del dia el tema referent a la remodelació

del saló de reunions de la Casa de la Vila, creu que per raons
d'urgència hauria d'esser tractat a la present sessió, i per tant
proposa la seva inclusió.

La Corporació acorda per unanimitat incloure'l i seguidament
es passa a tractar aquest tema.

El Sr. BatIe exposa que es

el local que abans es destinava
serie d'obres d'ornamentació,

té pensat destinar a saló d'actes
a biblioteca, si bé requereix una

que per dur-les a terme s'ha
demanat a una decoradora la realització d'un estudi i pressupost
de la reforma.

A continuació la decoradora encarregada de l'estudi Sra.
Barbara Flaguer fa una exposició del que seria la reforma
detallant els elements que entrarien a formar-ne part. Tots els
membres de la Corporació estan d'acord en què l'estudi de la
remodelació es encertat, si bé el regidor Sr. Flaquer considera
que s'hauria de demanar altres pressuposts perquè es puguin

"""+.......:.�...-_-oml?arar, ja que c o n s
í

d e r a bastant car el pressupost presentat.
El Sr. BatIe diu si el Sr. Flaquer estaria disposat a

aportar altres pressuposts, contestant-li que no.
El Regidor Sr. Betti manifesta que l'ornamentació del saló

d'actes és un assumpte molt complexe on hi entren molts de
factors, com són: cortinatges, parquet, enllumenat, pintura,
marès, guixaines, aire acondicionat i, com és natural, honoraris
del l?rojecte i direcció total de l'obra, i per tant tenir
diversos pressuposts resultaria molt problemàtic a l'hora
d'escollir el més avantatjos per a l'Ajuntament, ja que no tan
sols s'ha de mirar el cost de l'obra, sinó també la qualitat i el
bon gust i que la persona més indicada per decidir aquestes
questions és un professional que es dediqui a aquestes tasques.
El Sr. Flaquer insisteix en els seus raonaments i duit el tema a

votació és aprovat, amb el vot en contra del Sr. Flaquer, el
projecte presentat per la decoradora Barbara Flaguer, amb un

pressupost de 2.495.995 ptes.

l.-ACTA ANTERIOR.- El Sr. Flaquer manifesta que al cal?ítol
de precs i preguntes de la sessió anterior demanà quina era la
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situaciÓ econòmica de l'Ajuntament el 31 de ma�ç i si es podria
pintar la pista de tenis, com a temes separats i no conjunts com

figuren a l'acta.

El Sr. BatIe contesta que tata vegada que el

municipal fou definitivament aprovat el 30 d'abril

informació econòmica la tindrà dins els 60 dies

l'aprovació del pressupost, tal com s'acordà a la

18.03.92.

pressupost
passat, 1 a

següents a

sessió de:!.

Després d'aquests aclariments és aprovada per unanimitat

l'acta de la sessió ordinària del mes anterior.

2.-RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- S'Assabenten

resolucions de la Batlia adoptades durant el passat mes d'abril.
de

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

4.-0FERTA D'OCUPACIO PUBLICA PER A 1992.- En aquests darrers

anys s'han signat contractes laborals de caire temporal, per la

realització dels serveis d'ajuda a domicili i pel servei de

neteja de les dependències municipals.
L'experiència de prestació d'aquests serveis en forma de

grup ha donat un bon resultat, per la qual cosa és aconsellable

cobrir les places amb caràcter fix per personal laboral a temps
parcial, mitjançant la corresponent convocatòria.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent

proposta d'acord: aprovar per a 1992 l'oferta d'ocupació següent:
2 plaçes de treballadores familiars pel servei d'ajuda a

domicili, amb 25 hores setmanals cada una.

3 plaçes de treballadores de neteja a temps parcial.

- La de laboratoris bordoy per una anàlisi

5.221d'aigua
- A Joan Mayoral Rivas per

de s'Estany
A Materials Establiments per gèneres
A Mita per fotocòpies mes de març

- A Bendix per pintura
A Repsol per butà

A Mister Minit per còpies de claus i un pany
A la logopeda Maria José de Prada

A Rafel Ramon per repartiment programes
A Fotocine Hobby per material fotografic
A llibreria Aula,per un exemplar DBASEIII

A Buscapersones 24 per quota mensàfono abril

A Magdalena Ginard per segells correus

A Ultima Hora subscripció mensual

A la boutique de l'ordinador per cintes

A Bayer per material d'oficina

A ABSIS per un programa de comptabilitat
A MRW per serveis missatgers mes de març

Als funcionaris per medicaments
- Als membres del Tribunal del concurs oposiciÓ

d'auxiliar administratiu 27.284
- A Marc Sabater per honoraris 15.255

una sèquia al carrer

56.500
servits 25.008

9.916
9.106

8.000

1.761

8.600
12.500
7.770
4.240

4.463

4.500
2.500
1.552

42.367
265.550

15.187
11.931

ptes.
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La Corporació acorda per unanimitat aprovar

proposta.

l'anterior

5.- PROJECTES D'ATENCIO SOCIAL PER A 1992.- La treballadora

Social d'aquest Ajuntament Catalina Mas, ha redactat distints

projectes de caire social per l'any 1992, com són:

1) projecte de servei d'ajuda a domicili (SAD) destinat a

la població en general (amb prioritat per a la tercera edat,

disminuïsts fisics i psiquics i a la infància), amb un pressupost
de 3745.396 ptes.

2) Projecte d'informació, orientació i assessorament amb un

pressupost de 863.551 ptes.
3) Projecte de prevenció i iniciació social amb un

pressupost de 211.008 ptes.
Aquests projectes estan subvencionats en part per l'INSERSO

i el Consell Insular de Mallorca, a part de l'aportació municipal
de l'Ajuntament i de la Mancomunitat de Tramuntana.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent

proposta d'acord: aprovar els projectes abans esmentats.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

A
6.-SIGNATURA

LA PRESTACIO
DEL CONCERT DE COL.LABORACIO AMB L'OFICINA PER

SOCIAL D'OBJECTORS DE CONCIENCIA.- Atesa la

conveniència de millorar el servei social d'aquest municipi i les

possibilitats que suposa la prestació social gratuïta dels

objectors de conciència, el Grup Independent formula la següent

proposta d'acord: Sol.licitud de dos objectors de conciència que

desenvoluparien les seves tasques dins els serveis socials

municipals.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

7�-CONSORCI PER A LA DINAMITZACIO ECONOMICA EN EL MEDI RURAL

-ZONA 5B.- Per gestionar i promoure el desenvolupament

d'activitats dinamitzadores de l'economia al medi rural -zona 5b

s'ha constituït un consorci en el qual formen part com a membres

nats la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els Consells

Insulars i les Corporacions Municipals de la Serra de Tramuntana,

els municipis de Menorca i els de Eivissa-Formentera.

Cal doncs, sol.licitar per part de la Corporació la

integració d'aquest municipi en el conveni, a adhedir-se als

continguts dels Estatuts pels quals s'han de regir.

En conseqüència el Grup Independent formula la següent

proposta d'acord: sol.licitar la integració d'aquest Ajuntament
en el conveni per a la dinamització econòmica del medi rural

zona 5b-, i adherir-se al contingut del seu estatut.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

S.-COL.LOCACIO DE VORADES ENTORN DELS ARBRES QUE ES

PLANTAREN A LES VIES PUBLIQUES.- El Grup Popular exposa que els

clots fets amb motiu de la plantació d'arbres són un perill per

als vianants i vehicles i proposa col.locar vorades entorn dels
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arbres gue es plantaren.
El Sr. BatIe fa una contraproposta, tota vegada gue els

clots són bastants petits i no permeten col.locar vorada fora de

l'asfalt, es tractaria de fer una protecció de formigó feta amb

un motlle per als arbres del carrer de la vila i de ferro per als

dels carrers més estrets com són el carrer d'es Sol i S'Escopidor

de Galilea.
La Corporació acorda per unanimitat dur endavant les

proteccions indicades pel Sr. BatIe.

9.- PRECS l PREGUNTES.- El Regidor Sr. Pérez demana com es

troba el tema de la contractació de jardiner.
El Sr. BatIe contesta gue es presentaren dues sol.licituds,

una de Miguel Moragues Palmer i l'altra d'en Pedra Ferrer Ramon,

i que els mèrits aportats pels dos sol.licitants són bastants

igualats i per tant considera molt oportuna aguesta pregunta

perquè sigui el Ple el que es pronuncií sobre la valoració de

mèrits dels dos concursants.
En Miquel Moragues justifica dos punts per estar empadronat

a aquest municipi i mig punt per tenir els estudis de Graduat

Escolar.
En Pedra Ferrer justifica els dos punts de l'empadronament i

a més presenta una redacció sobre el treball de jardineria i

varies certificacions de feines fetes amb empreses relacionades

amb la jardineria.
Tant el Grup del PSOE com el Grup del PP consideren que en

Pedra Ferrer' té uns coneixements més amplis i una pràctica amb el

treball de jardineria i que per tant s'hauria de valorar.

Discutit aquest tema s'acorda per unamitat concedir un punt

a Pedra Ferrer per feines fetes a la jardineria, i s'obté per

tant la següent puntuació:

Pedro Ferrer

Miquel Moragues:

tres punts
dos punts i mig

A la vista d'aquest resultat es fara un contracte laboral

per sis mesos a Pedra Ferrer, segons les estipulacions aprovades

pel Ple a la sessió del 18.03.92.

El portaveu del PP formula les següents preguntes:

Com s'efectuen les peticions per a l'ús de la pista de tenis?

El Sr. BatIe contesta que mitjançant comunicació telefÒnica

se'ls dona dia i hora per a la setmana actual i com a maxim per a

la propera setmana.

Com pensa fer front l'Ajuntament a les despeses dels nous

repetidors ?
El Sr. BatIe contesta gue es suplementara el crèdit

necessari.

Si hi ha hagut possibilitat d'obtenir el repetidor de franc?

El Sr. BatIe contesta gue si es refereix a un oferiment del

propietari de Son Net, ha existit una oferta verbal de voler

ajudar el poble, si bé ha estat un oferiment de forma genèrica i
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no es va concretar guina seria la forma d'ajuda.

Què pensa fer l'Ajuntament pel reciclatge del paper?
El Sr. Batle contesta gue en aquest moment no es disposa de

local adequat però que es un tema a tenir en compte i que en

certa manera va lligat a la recollida del vidre.

On té el despatx l'arquitecte Eugenio Pérez Méndez?
El Sr. BatIe contesta que en té un a Palma i l'altre a

Madrid.

El Regidor Sr. Betti informa en relació a la residència de

persones majors, gue en principi el projecte no s'ajustava a la

normativa urbanística d'aquest poble i es va tornar a la

Conselleria de Sanitat per a la subsanació de deficiències

juntament amb l'informe tècnic. Desprès de diversos contactes

entre el tècnic d'aquest Ajuntament i els de la Conselleria, s'ha

rectificat el projecte i s'ha ajustat a la normativa urban1stica

de Puigpunyent, i per tant és ara la Conselleria qui ha de

presentar el projecte rectificat si té interés en construir la

residència.

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

Sr. BatIe aixecà la sessió essent les vint-i-dues hores i trenta
minuts de la qual s'estén l'acta present i jo com a Secretari

certifie.

Puigpunyent,
EL BATLE

13 de maig de 1992
EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 17 DE JUNY DE 1992

***************************************************************

A la vila de Puigpunyent a dia 17 de juny de 1992, a

I es vi nt-i -una hor-es i tr-enta mi nuts, sota I a Pr-esi dènci a 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, Josep M. Pérez Fontirroig, Joan
Betti Morell, Manuel PinteRa Gómez, Antoni Ginard Barceló,
Sebastià Bauzà Martor-ell, Gabr-iel Fer-r-à Mar-tar-ell i Magdalena
Font Palmer. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest
Ajuntament Vicenç Matas Font.

\
1) ACTA ANTERIOR.- Obert l'acte pel Sr. President,

Sr. Flaquer diu, referint-se al tema del pressupost de la

� decor-aci ó del Saló d' Actes, que quan el BatI e I i pr--eguntà si

� estaria disposat a aportar altres pressuposts, ell contestà que
o, perquè si mai no se li ha encar-r--egat cap feina, no tenia ar--a

erquè haver-la de fer •.

Quant al darrer apartat de l'acta, on diu que el

Regidor Sr. Betti informa sobre la residència de les persones
majors, el Sr. Flaquer diu que el Sr. Betti va preguntar en lloc
d'i n+or-mar-,

El Sr. Betti contesta que està fora de sentit dir això,
quan precisament es tracta de donar compte d'uns fets.

L'expressió que va fer va ésser: ja que vosaltres sempre demanam
sobre la residència, aquesta vegada seré jo que m'avançaré i
donaré informació del tema.

Després d'aquests aclariments és aprovada l'acta de la
anter--i or-, amb l' afegi t de "per-què si mai no se I i ha

encarregat cap feina no tenia ara perquè haver-la de fer", i no

s'accepta la rectificació de la paraula informar per la de

preguntar, per considerar-la correcta tal com figura a l'acta.

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

3) CORRESPONDENCIA.- Queden assabentats d'un escrit de

l'Ajuntament de Palma que comunica un decret de la Batlia en el

qual es disposa senyalitzar velocitat limitada a 50

quilometres/hora el tram del cami de Jesús, comprès entre el cami
dels Reis i el Carrer Tetuan en ambdós sentits de circulació.

4) DESPESES.- Examinades les factures presentades
s/aproven les segUents:

el
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212.440 ptes
91.532 "

83.235 "

67.921 "

18.200 "

29.000 "

19.927 "

7.352 ptes
3.442 "

95.711
24.642

120.451
2.489
4.256
6.361

69.956
136.602

5.780
15.200
11.454

97'3
38.985
64.478
6.900

63.280
163.285

2.339
1. 181
8.499

14.693
�30. '?OO
14.346
7.987

6.300
8.400

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

tudis 65.000

A Aina Morell Ballester per treballs picapreder
a I 'antiga Casa de la Vila 571.282 "

El Sr. Flaquer diu que el seu Grup no aprova aquesta factura
tota vegada que no s'ajusta al pressupost presentat.

La de Moyà-Sastre per dues taules de feina
d'acer inoxidable i una cuina per a l'escola de cuina

A Guillem Ginard per feines al mes d'abril
A Guillem Ginard per feines mes de maig
A Baltasar Alomar per genères servits
A Benet Morey per regar els arbres

- A Joan Carmona per treballs

A Tubosa Balear per mangueres
A Jaume Martorell per transport i aigua
A Comercial Instaladora per material
A Estop per un plànol topogràfic dels terrenys

adjunts a l'església de Galilea
A BESA enllumenat Casa de la Vila
A GESA enllumenat públic
A GESA enllumenat cementiri

A GESA enllumenat centr'e sani tari

A GESA energia pou de la vila
A GESA energia pou de Son Bru
A GESA enllumenat escoles
A Jordi EnseRat per reparacions 31.202
A la TelefOnica, telèfon casa de la vila 9.080
A la TelefÒnica, servei telefax 5.436

-A Telefònica, telèfon Centre Sanitari 4.626
A Buscapersones 24, mesos maig i juny 8.929 "

A Bayer' Hnos. per' mater-ial d'oficina 23.430 "

A Ll oren ç Car'bonell, per' pr-cives automobilístiques 20.000 "

A MRW, serveis mes d'abr-il 11.390 "

Al personal laboral de construcció per dos

p areLl s de botes

Subscripció al BOCAIB
Per medicaments als funcionaris

Subsc:roipc:ió a 1 'Ultima Hor-a mesos a.bril i ma.ig 5.(H)O ..

A Correus, telegrama per telèfon
A Marc Sabater per honoraris
A Miquel Sureda, encàrrecs

A Magdalena Ginard, per segells de correu

A Casasnovas i Roca per clor
- A Casasnovas i Roca per clor

A Casa Pomar per dos pots de pintura
A Ferreteria la Industrial per material

A Bendix per pintura
A Bendix per pintura
A Sportmatch per balons i xarxes futbito

A Lladopol per materials
- A Mita per fotocOpies mes d'abril
- A la Logopeda Maria J. de Prada desplaçaments

mes d' abr-í I
- Per desplaçaments mes de març

Al Col.legi Puig de Na Fàgima per viatge d'es-
"
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El Sr. Betti contesta que la diferència de 29.135 ptes.
entre el pressupost i la factura és degut a feines que no estaven

previstes al pressupost, que quedan reflectides a la factura de
la Sra. Morell, que efectivament es realitzaren

5) RECTIFICACIó PADRó D'HABITANTS.- Examinada la
rectificació del Padró d'habitants a 1 de gener de 1992 amb una

població de dret de 1148 habitants la Corporació acorda per
unanimitat la seva aprovació i que s'exposi al públic durant el
termini de quinze dies a efectes de reclamacions.

6) APROVACIó PROVISIONAL TEXT REFóS NORMES
SUBSIDIARIES.- La Corporació MunicipI en sessió celebrada dia

quinze d'abril de 1992, acordà aprovar inicialment el texte refós
de les Nor'mes Subsidiàr'ies de Puigpunyent, un cop r'esoltes les

deficiències apuntades per' la Comissió Insular' d'Ur'banisme a les
Normes anteriorment aprovades provisionalment per la Corporació

�
Municipal.

� I

E�,�posades al públic per un t.er-mí n
í

de tr'enta dies,

�han presentat les segUents al.legacions:

- La suscrita per Miquel Garau Esteva que sol.licita que es

modifiqui l'article 9.3.7. de les Normes en relació a l'altària
de les edificacions.

La d'Antoni Mari Gayà on sol.licita la inclusió del solar
56-G de Son Net dins la zona 4 extensiva de grau 2.

La de Francisca i Margarida Martorell Ferrà on

sol.liciten que es modifiqui la delimitació de la parcel.la de la

seva propietat, allargant i estrenyent les dimensions, aixi com

l'exclusió del pou de la zona verda i dels terrenys immediats.

Vists els informes de l'arquitecte redactor de les NN.SS.

que diuen:

AI.legació de Miquel Garau Esteva.- La condició d'altaria a la
zona 3 ve donada per les condicions predominants a l'entorn sobre
el qual s/aplica i pel tractament en el que té cabuda la seva

consideració com a sòl urbà, certament restrictiva en atenció a

la seva naturalesa d'horts familiars. En consequència no pareix
oportú estimar l/al.legació presentada.

AI.legació de Antoni Mari Gayà.- No existeixen raons objectives
en virtut del preceptuat a la vigent Llei del Sòl perquè els

terrenys de referència puguin tenir la consideració de sòl urbà i

en conseqUència no pareix oportú estimar l'al.legació presentada.

Al.legació de Francisca i Margarida Martorell Ferrà.- Respecte a

la sol.licitud expressada d'allargar uns deu metres la franja
edificable i reduir la seva amplària proporcionalment, a fi que
es pugui ubicar dins ella cinc solars de 200 metres quadrats de

superficie, en opinió del tècnic que subscriu no, existeix

inconvenient en estimar l'al.legació. Quant a l'exclusIó del pou
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i del terreny circumdant de la zona verda, indica dues possibles
opcions: bé excloure una zona circular entorn al pou de 2'5 m. de
radi com a espai lliure privat, bé establir una concessió
administrativa per a l'explotació del pou sobre l'espai
assenyalat anteriorment.

La Corporació acorda per unanimitat fer seus els informes
del tècnic encarregat i desestimar les peticions al.legades per
Miguel Garau Esteva i Antoni Mari Gayà. Estimar l'al.legacio
presentada per Francisca i Margarida Martorell Ferrà i allargar
10 m. la franja edificable i reduir l'amplària proporcionalment,
a fi que es puguin fer cinc solars de 200 m2. de superficie.

Quant a les dues possibles opcions assenyalades per
l'arquitecte, la Corporació accepte la de la exclusió de la zona
verda del pou i terreny circundant de 2'5 m. de radio com a espai
lliur-e pr-Lvat; ,

7) PAVIMENTACIO DEL CARRER MAJOR.- Uns dels carrers que
es troben en més mal estat és el carrer major i concretament des
de Sa Raconera fins el Planet, per la qual cosa es pensa
pavimentar la totalitat d'aquest tram, fent "r-igoles" als llocs
on es faci necessari perquè l'aigua pugui cÓrrer sense pujar a la
vorav

í

a.

El pressupost d'aquesta obra és de 2.237.400 ptes. Al
pressupost no està inclòs tornar nivellar les arquetes,
escarificar algun tram de carrer i aixecar algun tram de bordillo
a vor-avia.

La Corporació acorda per unanimitat pavimentar el tram del
caror-er major.

8) ELIMINACIO DE DOCUMENTS 1 OBJECTES INSERVIBLES.- Amb
la remodelació del SalÓ d'Actes de l'Ajuntament i de les

---efor-mes que es pr-eve que es fer-an a curt ter-mi ni es fer-an a 1 a
Casa de la Vila, es fa necessari fer una triadella per
l'eliminació d'objectes inservibles i de documents que han perdut
la seva utilitat, com sÓn Butlletins Oficials, tota vegada que
les disposicions que contenen de caràcter general estan
recollides a col.leccions legislatives en poder de l'Ajuntament.

Per tant a la vista del poc espai de
guardar els documents i demés objectes, el
formula la següent proposta d'acord:

què disposen per
Grup Independent

Eliminar els Butlletins Oficials en els quals les
disposicions de general aplicació estan recollides a col.leccions
legislatives i que l'Ajuntament poseiex.

Eliminar aquelles revistes que no tenguin utilitat o un

interès cultural a històric.
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Eliminar aquells objectes que degut al transcurs del tempsresulten inservibles i que no tenen cap classe de valor real o
histOric i que no figuren a l'inventari municipal.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior
pr-oposta.

En
el Sr-.
minuts

aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar
Batle aixecà la sessió a les vint-i-dues hores i trenta

de la qual s'estén l'acta present i jo com Secretari
cer-tific.

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

PLE DIA 15 DE JULIOL DE 1992

*******************************************************

A la vila de Puigpunyent, a dia 15 de Juliol de

1992, a les 21 hores i trenta minuts, sota la

pr'esi denci a del Sr'. BatI e Antoni Ar'bona Puja-des, es

reuní l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial, en sessió

pública ordinària amb l'assitència dels Regidors Gabriel

Flaquer Maimó, Josep Mª Pérez Fontirroig, Joan Betti
Morell ,Manuel PinteRa Gomez, Antsni Ginard Barceló,
Gabriel Ferrà Martorell i Magdalena Font Palmer. Hi

concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament,
Viçenc Matas Font.

El Sr. BatIe proposa que per raons d'urgència
siguin incloses dins l'ordre del dia les seguents
pr'opostes: 'El sistema hospitalari a Mallorca' i
'Subvencions cursos natació i escola tenis'.

La Corporació aprova per unanimitat la seva
í

nc Lus
í

ó

,

1.- ACTA ANTERIOR.- Es aprovada per unanimitat
dels presents.

El Regidor Sr. Pérez vol fer constar en acta
l'eficàcia dels funcionaris per ser la primera acta que
és aprovada per unanimitat sense esmena de cap classe.

2.-RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- S'assabenten de les
resol uci ons de 1 a batI i a adoptades durant; el passat més
de Juny.

3.- SOL.LICITUDS.- Atès l'informe favorable de la
Comissió d'activitats classificades de la Conselleria
Adjunta a la Presidència per a la instal.lació d'un

dipòsit de G.L.P. al local situat a la Taulera de Son

Net, sol.licitat per en Mateu Palmer Socias, sempre i

quan es complesquin les condicions segUents:
CampI i ment del pr'ojecte i de 1 es mesur'es

correctores que conté i en general de tota la

reglamentació que li sigui d'aplicació.
Previ a la concessió de la llicència d'obertura i

funcionament s'aportarà certificat final d'obra, signat
per tècnic competent i visat pel Col.legi Oficial

corresponent, on s'especifiqui que s'ha ajustat al

projecte, a les mesures correctores proposades, als

informes dels tècnics de l'administració local, al
dictamen de la comissió per'manent d'activitats
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classificades i en general a la normativa i

reglamentació tècnica que li es d'aplicació.

La Corporació acorda per unanimitat concedir a

Mateu Palmer Socias llicència municipal per tal
d'instal.lar el diposit de G.L.P.,condicionada a les
mesur-es abaos esmentade$.

Atesa la sol.licitud signada per en Bartomeu Roca
Garau domiciliat al Carrer Major de Galilea nQ 14,
on demana llicencia municipal per a la venda ambulant de
fruits secs i llepolies, la Corporació acorda per
unanimitat concedir la llicència sol.licitada previ
pagament dels drets corresponents.

Atesa la sol.licitud presentada per en Diego
Arango Arango on sol.licita el canvi d'adressa de la
llicència municipal d'obertura de local destinat a la
pintura, que estarà ubicat en el cami d'es Rafal nQ B de

Galilea, la Corporació acorda per unanimitat concedir-li
el canvi sol.licitat.

4.- DESPESES.- Examinades les factures presentades
son aprovades les següents:
Medicaments als funcionaris
Al Consultor dels Ajuntament per un regla-

ment de ser-vei s

A Magdal ena Gi nar-d per- segell s de cor-r-eus

A Bufeti per paper d'ordinador
A Pablo Rodr-iguez Souto per- x ar-mar-

A Miquel Sureda per treballs mes Juny
A Asisa per serveis mes de Maig-Juny
A Telefònica servei Telefax
A Telefònica telefon casa de la Vila
A Tel ef òni ca "Centr-e Sani tarí
A Magatzem Verd per dues palanganes de

petúnies
A Repsol per butà del Poliesportiu
A Labor-ator-i s Bar-day per- una anàl i si

d'aigua
A MRW per serveis de missatgers Maig
A Buscapersonas 24 per cuota mes de Juliol
A Ultima Hora subscripció mensual Juny
A Gestoria Laboral Marc Sabater per honora-
r-is

A Espaverd S.A. per un rotllo de canya
A TERSA per un transport
A la Logopeda Mª José de Prada per quilo
metratge mes de Juny

A Julià Alemany per bestretes mes Juny

13-. B03 Ptes

5.B1S "

13.400 "

4.905 "

12.000 "

55.919 II

85.954 "

5.099 "

10 .. 434 "

4.000 "

1.970 "

8.000 "

5.900 "

15.187 "

4.464 "

2.500 "

39.550 "

2.850 "

771 "

·6.300 "

10.954 "
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5.- EXPEDIENT DE SUPLEMENTS I CONCESSIO DE
EXTRAORDINARI.-

CREDIT

Atés l'expedient a l'efecte tramitat i l'informe
d'intervenció i el dictamen favorable de la Comissió
d'Hisenda i discutits àmpliament cada un dels extrems

que compren dita proposta, el seu objecte i trobant-la
ajustada amb els serveis que corresponen a la

Corporaci� Municipal, el que es pot atendre de
conformitat amb l'article 158-4 de la Llei 39/1988 de 28
de Desembre, mitjançant la quantitat de Cinc milions
vuit-centes vuitanta-cinc mil tres-centes quaranta
quatre, s'acordà per unanimitat:
1.- Aprovar inicialment l'esmentada proposta de

suplements i crèdit extraordinari finançada amb càrrec
al romanent liquid de tresoreria, en la forma següent:
a) Quantitat utilitzada amb càrrec al romanent liquid

de tF·eso r·eria disponible: Cinc milions vuit-centes
vuitanta-cinc mil tres-centes quaranta-quatre pessetes.

b) Habilitacions i suplements que s'acorden: Els que
figuren a l/expedient.

2.- Que aquest expedietn de modificació de

aprovats inicialment, sigui exposat al públic
dies hàbils previ anunci al B.O.C.A.I.B. i
d'edictes d'aquesta casa Consistorial.

crèd
í

ts,
durant 15
en tauló

3.- Que l'expedient aprovat inicialment es considerarà

aprovat i.nicialment si no es presenten reclamacions, de
conformitat amb el que disposen els articles 150-1 i

158-2 de la LLei 39/1988 de 28 de Desembre.

6.- DEVOLUCIO FIANCES A VOPSA.- Donat compte de

l'expedient instruit en virtut d'instàncies signades per
Pedro Mir Sastre, en representació de VOPSA, on

sol.licitava la devolució de les fiances constituides

per garantir els contractes d'obres 'Primera fase

projecte recollida i conducció d'aigües pluvials',
'Pavimentació de diversos carrers de Puigpunyent',
'Arreglament i asfaltat del cami Es Pins de Galilea',
per import de 261.200,-, 211.800,- i 30.000,- Ptes

F'espectivament i complint-se els F-equisits que e:<igeix
l'article 48 del Reglament de Contractació de les

Corporacions Locals, l'Ajuntament acorda per unanimitat
abonar a l'interessat les quantitats reclamades.

7.- ESTUDI ECONOMIC TARIFES AIGUA POTABLE.- A petició de

l'Ajuntament als serveis Tècnics del Consell Insular de

Mallorca, s'ha realitzat un estudi econòmic per

legalitzar les tarifes del Servei d'Aigüa Potable.

Segons aquest estudi es divideix la tarifa en dos

mòduls, el primer- bloc a 35 ptes/m3. pel consum infer'ior
a 45 m3. per trimestre i l'accés a 70 ptes/m3 •• Una
cuota de servei de 335 ptes./abonat i trimestre; 225
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Ptes./trimestre 'pel manteniment de comptador i 25.000
Ptes. per noves connexions.

L'Ajuntament considera que s'han d'establir tres

blocs, minorant la tarifa dels usuaris que tenen poc
consum i augmentant els de major consum per evitar
malversació de l'aigUa.

El consum_estimat del primer bloc es d'un 60 %, un

35 % del segon i un 5 % del tercer, que traduit a

nombres ens dona-el següent resultat:

Primer Bloc.- 37.712 m3. a 33 Ptes = 1. 244. 946,-
Ptes

Segon Bloc.- 21.999 m3. a 60 Ptes = 1.319.940,-
Ptes

Tercer Bloc.- 3.143 m3.a 120 Ptes = 377.160,-
Ptes

62.854 m3. 2.941.596,-
Ptes

Que pràcticament equilibra les despeses elsamb

ingressos.

En conseqUencia el Grup Independent formula la segUent

PROPOSTA D'ACORD

Sol.licitar a la comissió de preus de la Comunitat

-Autònoma l'autorització de les segUents tarifes d'aigUa
potable:

Per a consum fins 45 m3./trimestre : 33 Ptes/m3.
Per- cada m3. que superi els 45 m3./tr-imestre fins

els 60 m3./trimestre: 60 ptes/m3.
Per cada m3. que superi els 60 m3/trimestre: 120

Ptes/m3.
Per- cuota- de ser-vei: 335 ptes/tri mestre.
Per manteniment del comptador: 225 Ptes/trimestre.
Per- naves cone:<i ons a I a x ar-x a muni cipal, endemés

del material i ma d'obra a càrrec de l'abonat

s-estableix una cuota de conexió de 25.000 Ptes.

La Coporació acorda per unanimitat aprovar l'acterior

proposta.

8. -- CONVENI AMB EL CIM PER AL MANTENIMENT DE LA

BIBLIOTECA.- El Consell Insular ens ha fet arribar un

model de conveni de col.laboració permanent amb

l'Ajunt�ment de Puigpunyent per al desenvolupament i

ordenació del5 serveis bibliotecaris póblics del
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municipi, en el qual es contemplen les obligacions que
assumeixen ambdues parts.

En consequencia el Grup Independent formula la

segUent proposta d'acord: Que l'Ajuntament de

Puigpunyent s'adhereixi al conveni que s'adjunta,
facultant al Batie per signar-lo.

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar
l'anterior proposta d'acord.

9.- DENOMINACIO FESTES DE PUIGPUNYENT.- EL Grup Popular
proposa que prOxima la seva celebraciÓ les festes

patronals tornin a denominarse 'Festes Patronals de la

Mare de Deu i Sant Roc' com anteriorment i durant

moltissims d'anys se venien denominant, i que segons

aquest grup és el desig de la majoria del poble.
El Sr. BatIe contesta que el seu grup pensa que el

més important de qualsevol festa que organitzi i

patrocini l'Ajuntament és que siguin Per- a Tothom, que
arribi a tots els veins des dels més petits als més

gr-ans, amb el mà:-: i m r-espec:te a qual sevol gr-up,

col.lectiu, credo O persona. La denominaciÓ de la festa

és aleshores secundària. El nom concret que des de fa

tres anys tenen les nostres festes majors: FESTES

D'AGOST respon al desig del Grup de Govern de

desvincular el nom de qualsevol consideració religiosa
perquè d'aquesta forma ningó es pugui sentir

di scr-i mi nat.
"Se' ns pot di r que el nom que pr-oposa el

Popular es més tradicional, la qual cosa

discutible perO en qualsevol cas el que no volem

ara és discutir sobre tradicions, que n'hi ha de

casta i no necesar-iament les hem de mantenir- totes".

Finalment afegi que la qUestió del nom no havia

estat polèmica fins l'any passat en que el Partit

Popular en va fer bandera. En aquest punt recordà que

des de l'any 1984 a cap programa surt que les festes

organitzades per l'Ajuntament es facin en honor de la

Mare de Déu, per tant entenem que el motiu de encalentir

l'ambient amb aquesta polèmica respon a una estrategia
electoralista motivada pel seu desig legitim d'ocupar el

govern municipal, cosa que no succeirà com a minim fins

a 1995, si és que és aquesta la voluntat popular. Quant

el PP arribi al govern municipal ja posarà el nom que

Gr-up
ser-ta

fer

tota

més els plagui.

El portaveu del PP contesta que no és cosa

elector-alista, que s'ha dit ai:-d sempr-e i han presentat
la proposta perquè és un desig del poble, que es

manifesta amb el plec de firmes que presentaren perquè
se denominin Festes de la Mare de Déu d'Agost, i altres

manifestacions póbliques. A les hores es un contrasentit

que el Grup Independent vulgui desvincular el nom de la

Mare de Déu quan ells denominen nit de Sant Joan. El

portaveu afegeix que no dirà el motiu perquè el fan

perquè és una paraulota.
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El regidor Sr. Betti contesta que el Grup
Independent es ratifica en el que han dit abans i que
les manifestacions del Sr. Flaquer confirmen que es

tracta d'una qUestió política.

El Sr. Flaquer contesta que no.

El Sr. Betti diu que el PP no ha assimilat que el

concepte poble ha canviat. Ara es regeix pels 1143

habitants.

El Sr. Flaquer diu que ho tenen asimilat perque ho

diu el cens.

Despres d'aquestes intervencions es rebutjada la

proposta pels cinc vots en contra del Grup Independent i

l'abstenció de PSOE.

10.- EL SISTEMA HOSPITALARI A MALLORCA.- EL Gr-up
Socialista presenta la segUent moció:

Al 1987 es va aprovar pel Parlament Autonòmic el

mapa sanitari de Balears en el que es contemplava que

per a Mallorca era necessari construir tres hospitals
nous a Inca, a Manacor i un II hospital a Palma i va

tenir també el vist i plau del Ministeri de Sanitat.

Estam ja en que d'iniciar les obres de l'hoispital de

Manacor es fa necessari revindicar que es continui

rei vi ndi cant el compi i ment del Mapa Sani t.arí i per tant

cap fer totes les gestions possibles perque es pugui
comptar amv un segon hospital a Palma i el d'Inca el més

prest possible dins les possibilitats pressupostàries.
Si veim en el mateix temps analitzan les diferents

circumstàncies que es poden contemplar en aquests
moments, com són 1 es Il ar-gue-g¡ Il i stes d' esper-a que tenen

els distints serveis de Son Dureta i que afecten a tots

els ciutadans siguin de la comarca de Manacor (85.000)

siguin de la comarca d'Inca (70.000) o de Palma

(375.000).

Par e
í

x opor-tú pensar- que a 1 a vi sta que

l'hospital de Manacor està ja a punt de construir-se i

donat que els pressupost de qualsevol administració no

són ilimitats, hi ha que optar per prioritzar un

hospital enfront a l'altre i en aquest sentit un element

important és el de que si es construeix el II hospital
de Palma es descongestiona més Son Dureta i això

redundaria a favor tant dels ciutadans de la comarca de

Palma com els d'Inca, com que fent primer el II

hospital de Palma es favoreix directament a més

ciutadans que si es fa primer el d'Inca.

Moció

1.- EL Ple de l'Ajuntament d'acord amb el mapa

sanitari de la 'Comunitat Autònoma de les Illes Balears'
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vol fer arribar a les autoritats sanitaries que dins les
limitacions pressupostàries que tenen les

administracions administracions sanitaries es contempli
el més aviat possible el mapa sanitari en relació als
centres hospitalaris i es duguin a terme totes les

gestions possibles perquè es puguin dur a terme els

hospitals d'Inca i Palma II.

2.- Que donada la necessitat de prioritzar un dels
dos hospitals Palma II o Inca degut a les restriccions

pressupostaries, el Ple de l'Ajuntament insta a la
Conselleria de Sanitat i al Ministeri de Sanitat a dur a

terme quantes gestions siguin necessaries perquè es

construeixi el més ràpidament possible el II hospital de
Palma a la vista que descongestionaria de forma més

important l'hospital de Son Dureta: Atendrà directament

un major nombre de ciutadans, donat que a la comarca de
Palma hi viuen entorn de 375.000 ciutadans en front dels
70.000 de la comarca d'Inca.

EL Grup Independent s'adhireix a la proposta del

grup Socialista, i queda, per tant, aprovada amb

I ' abstenci ó del Gr-up Popul ar-.

12. - SUBVENCIO CURSOS NATACIO I ESCaLA DE TENIS.-
El Regidor Sr. Ferrà proposa la celebració d'un curset

de natació que es faria dins el mes d1agost i que com es

va fer l'any passat, l'Ajuntament el subvencionaria amb
una aportació de 70.000 ptes.

Aixi mateix té previst ralitzar un curset de

tenis, per al que l'Ajuntament hauria d'aportar una

subvenció del 50 % del seu cost.
Dita proposta és aprovada per unanimitat dels

presen.ts si bé el por-taveu del Grup de PP vol que quedi
constància que el curs de natació de l'any passat fou

una proposta seva.

El Sr. Betti contesta que es tracta de discutir la

proposta que acaba de fer el regidor Sr. Ferrà per

enguany i que no té res a veure amb la de l'any passat.

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. BatIe exposa que el Sr.

David Stein ha manifestat en distintes ocasions la seva

voluntat de col.laborar econòmicament amb l'Ajuntament,
de forma completament desinteressada subvencionant

alguna inversió.
Ja que el Saló de Sessions de la Casa de la Vila

és el lloc de decisió de la politica municipal, obert a

tothom que vol expressar les seves inquietuds, endemés

de complir la funció de sala de matr-imonis civils, i ja

que ara s'havia acordat la seva remodelació, proposaren
al Sr. Stein subvenci onar el per'centatge que consi deras

convenient de l'esmentada remodelació i manifestà que
volia assumir integrament la despesa, per la qual cosa es

proposa que la Corporació en Plè accepti aquesta donació

i faci arribar al Sr. Stein l'agraiment de tot el
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Consistori per la seva generositat.

La Corporació acorda per unanimitat acceptar la

donació oferida pel Sr. Stein i agrair-li aquest gest
que ha tingut a favor del municipi.

- EL portaveu de PSOE diu que és hora de fer

desaparèix el casetó i cable d'electricitat de la plaça
de l'Ajuntament.

El Sr. Batie contesta que estan pendent de

l'autorització de la Conselleria d'Industria.

El mateix regidor pregunta si se sap noticies del

pla d'equipaments esportius, perque s'ha assabentat que

Puigpunyent no hi figura inclòs.
El Sr. BatIe contesta que no.

- El portaveu del PP pregunta al Sr. Batie quantes
,

vegades han tengut contactes l' ar-qu
í

tecte de

l'Ajuntament i el de la Conselleria de Sanitat per
tractar sobre el pr·oJecte de Persones Majors de

Puigpunyent.
El Sr. Batle es remet al que va dir a una sessió

passada quant va sortir aquest tema.

El Sr. Betti contesta que l'arquitecte dessignat
per l'Ajuntament ha acudit les vegades que ha fet falta

i gracies a aquests encontres la Conselleria de Sanitat

ha pogut fer les correccions pertinents, de tal manera

que Ja ha presentat el projecte rectificat en el dia

d'avui.

El Sr. Flaquer diu que no queda contestada la

pregunta tal com l'ha feta. Aixi mateix diu que el

projecte es podria haver duït pels tràmits d'urgència.
EL Sr. Betti manifesta que el Sr. Flaquer no té

idea del funcionament de les llicències, perque abans de

concedir-se han d'estar informades pel tècnic municipal.
El Sr. BatIe diu que les llicències d'obres la

concedeix la Batlia i no el Pié de l'Ajuntament i

considerant que ha estat contestada la pregunta, fent ús

de les atl _�_,-,,-.i.uns q_l:'� li son pròpies, dona per acabat

aquest tema.
El Sr. Flaquer diu que per aquest motiu no

aprovarà l'acta.

-El regidor Sr. Flaquer pregunta perquè encara no

s'ha reunit el patronat municipal d'esports. El regidor
Sr. Ferrà li contesta que es reunirà el proper dia 29.

-El regidor Sr. Betti posa de manifest que fa

molt de temps s'envià a la Gerencia d'atenció primària
de Sanitat un escrit demanant com es podrien resoldre

les urgències mèdiques al Municipi de Puigpunyent, i

fins el moment no s'ha obtingut contesta de cap classe.

Considera que aquest es un assumpte molt delicat

pèrque està en joc la salut de les persones, molt més

important que qualsevol càrrec politic i que el que
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estan fent a Puigpunyent es una vertadera discriminaciÓ
pèrque quan es té necessitat d'una urgència el malalt és
�ebutjat per tots els centres sanitari�, pel fet de
tenir Puigpunyent un conveni especial, si bé encara no

està desenvolupat.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a

tractar, el Sr. BatIe aixecà la sessiÓ a les vint-i-dues
hores i trenta cinc minuts, de la qual s'estén la

present acta i jo com a Secretari certifie.

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 12 DE .SETEMBRE DE 1992

**********************************************************

A la vila de Puigpunyent, a dia dotze de setembre de
1992, a les dotze hores, sota la Presidència del Sr. BatIe
Antoni Arbona PUjadas, es reuní l'Ajuntament PIe a la Casa
Consistorial, en sessió póblica extraordinària, amb
l'assistència dels Regidors Gabriel Flaquer Maimó, Joan Betti
Morell, Manuel Pinte�o Gómez i Gabriel Ferrà Martorell. Hi
concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament VicençMa.tas Font.

Obert l'acte pel Sr. President manifestà que el motiu
de la present reunió era el de tractar sobre el Pla Insular
d'Obres i Serveis de 1993,

En primer lloc fou examinat el projecte d'urbanització
del cami Ses Veles, tram II, redactat per l'arquitecte
Eugenio Pérez Méndez. La Corporació acorda aprovar-loinicialment i que s'exposi a informació pública per un
termini de trenta dies a efectes de reclamacions o

sU.ÇJge¡r. ènc i es.

A continuació i assabentats de la convocatòria del
Consell Insular de Mallorca per presentar peticions d'obres a
incloure dins el Pla Insular d'Obres i Serveis de 1992, la
Corporació acordà per unanimitat dels presents sol.licitar la
inclusió del tram II de la nova via d'enllaç entre el carrer
de Sa Travessia i la carretera d'Esporles amb una llargàriade 304'50 metres i un pressupost d'execució de 36.227.827
ptes. i 974.609 ptes d'honoraris per a la redacció del
p ro i e c t e ,

L'aportació municipal serà del 30 % de dites quantitats,
segons criteris del Consell Insular de Mallorca.

I havent finalitzat l'objecte de la reunió, el Sr.
President aixeca la sessió a les dotze hores i trenta minuts,de la qual s'estén l'acta present i jo com a Secretari
c ert

í ë í

c ,

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 16 DE SETEMBRE DE 1992

************************************************************

A la vila de Puigpunyent
les vint-i-una hores i trenta

BatIe Antoni Arbona Pujadas,

a dla setze de setembre de 1992, a

minuts, sota la Presidència del Sr.

es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa

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

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

Betti Morell, Manuel PinteWo Gómez, Antoni Ginard Barceló,
Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà Martorell i Magdalena
Font Palmer. Hi concorrequé l'infrascrit Secretari d'aquest

� (4j untament \/i cen ç ¡"lata'::; Font �

�
1. -ACTA ANTERIOR. - Ober·t I ¡ actf.� pel Sr'. Pr'E'si dent. es dona

ompt.e del contingut de l'act.a de la sessió ordinària del mes de

uliol. El Regidor Sr. Flaquer fa const.ar que al final del punt 6

u€;) diu: "l'(.�juntament .':I.C:: or' d a per' un an i rmt e t; abonar' 0.

l'interessat les quantitats reclamades", t.ractant-se d'avals

b an c arLa s'ha.ur·ia d(;� (Hr': Htor'nar' a l'inter·e'::;sat. els avals

reclamats". La Corporació acorda la rectificació abans esmentada.

El mat.eix Regidor diu que en el punt 9, l'act.a posa:

"Du.ant el PF' a!,"r-'ibi ,3.1 Gover'n ¡"lunicipal ja posar-'à el nom qUf? més

I i p l a¡;]ui" i que aqu€;)sta no es l' e;-:pr'essi ó que va uti 1 tzar' el

BatIe, sinó que ve d i r- "Glu.an voLt r-oss comandeu, si és qU.l?

c oman d au quanque cl i a, ja ho canvi arou
?

,

El Sr. BatIe contesta que el que digué ho duia per escrit i

que es realment el que const.a a l'acta.

Al final del mateix pu.nt 9 quan intervengué el Sr. Betti, el

Sir.. Fla.qu€"-:!r-· diu que aquell digué que "en Bit01 no sap l Leq ir uri

cf2ns" i qUE? aque·st.::'i e::<pr'essi {j no fi,;)ux·¿'..::\ l' acta. El Sr'. Betti

manifesta que en cap moment va dir el que li atrbueix el

Sr.Flaquer i que la redacció de l'acta en aquest. punt és

¡Ir'r'e��;e�l punt d e pr'ecs i pt-·egunt.es el p ort.aveu del PF' py··egunt.i:l.

Batl� quantes �egades han queda� d'ac�rd el �ècnic m�nicipal �
arqUItecte del �overn per veurer's al Col.legl d'arqult.ectes 1

tècnic municipal no s'hi ha presentat? i a l'acta no hi

figura així. El Batle manifest.a que el texzt recollit a l'acta

reflecteix el que es va dir i que en definitiva no hi ha tanta

diferència ent.re el que diu que va dir el Sr. Flaquer i el que

s'ha consignat a l'acta i per tant considera que s'ha de mantenir

l'acta tal com figura redactada. Són d'aquesta opiniÓ els

restants membres de la Corporació, excepte el Regidor Sr. Ginard

i queda per tant aprovada l'acta anterior amb set vots a favor i

d o ss en c orrt r-a ,

2.-RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- S' aSSabE!nten dF> 1 E?S

de
r- eso 1 L.lC i on �;; d Ë:

jul iol i a.gost.
la Batlia adoptades durant els passats
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3.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
I es -:;:;(;?g üent s:

Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat
P úb I j_ c

A Benet Morey per regar arbres
A Mita per facturació de còpies
A Estop per un topogràfic de terrenys

davora el cementiri
A Gillem Ginard per instal.lació es

cola de cuina
- A Salvador Llabrés per reparació xarxa

d'aigües
A Buscapersones 24 per quotas mensàfono
A MRW per servei de missatgers
A Sabateria Cati Palou per unes sabates

pel guàrdia municipal
- A Guillem Ginard encarregat d'aigües
- A Guillem Ginard per arreglar bomba

d'aigua
A Vivers Santa Maria per plantes

Sefobasa per arbres
Euroflora per plantaciÓ d'arbres
"Cev--v--aje¡---ia Yunke"pe¡--- 105 p el ss de -Fe¡---v--o
La Industrial y Agricola per eines
GESA enllumenat públic
GESA pous subministrament aigua
GESA Casa de la vila
GESA Col.legi Públic
GESA centre sanitari

GESA ceml'-.?nte¡r-i

Materials Establiments per materials de
c on st ruc c

í

ó

rv
tol

A

{:"¡

?-""i

A
A
Pt
r-:
t-t

A
"
i-t

r
H

A MorIa-Sat per dos reemissors
A Diari de Mallorca per un anunci
A Bayer per material d'oficina
A Llorenç Carbonell per serveis transport
A Marc Sabater per honoraris formalitza-

nòmines i liquidacions assegurançes
A la Revista Galatzó
A Papereria Company per material d'oficina
A Felio Sport per pilotes de tennis
A ASISA per serveis assistència sanitària
A Antoni Ferrà per llaurar
A Marilin per roba de feina
A Canon per arreglar màquina d'escriure
A Impremta Mallorquina per material d'o-

ció

+í c
í

n a

Subscripció a Ultima Hora
A Rafel Ramon per repartir circulars

A la Comissió de Festes de Galilea,apor
taciÓ de l'Ajuntament

- A laboratoris Bordoy per dues anàlisis

d'aigua
Per medicaments dels funcionaris

- A Nativitat Coll per articles neteja

111.800
59.991 ptl'=!s.

"

128.029

18. 3::":)9 p t es •

104.123

'<'1-3 .. 548

'1' II ()()"'?'

34. 171

5.700
62. ¡' 1 �5

241.591
12.769

168.088

688.141
1. Ti". 975
21.608

lT5.3B3
75 .. �346

10.629

18.043
4. 2�i6

2.132

1 • 1 i'5

1.. 474. 6�50

30. T36

96.000

4r) 643 "
..:...

1 ()()() "
·

r� 380 "
. .::. "

1 ¡' • 000 "

8511 954 "

12. 000 "

14. {"76 "

1 1 :21 ¿� "
..

120. 854 "

;:::- 000 "
-_J.

r. 500 "
7.

1.1-50. 000 "

1 1 800 "
·

1 O". �j60 "
( .

1 1 C?4 "
·

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"



4.-S0L.LIcrTUDS.- Vista la proposta d'ajuda econòmica que
-.c or-rnu l a l' as��i stent.:;.. soc :i. al que es concecl€?squi c¡ Mj. quel Rami s

� Ball ester una aj ud a de cinc mi 1 pess'5etes p er desp'2st-'?s de fTH;?n j air.

de la seva dona durant el desplaçament a Madrid per raons de

� �al al ti a, I a Cor-p or-ac
í

Ó ac orde pet-· un an
í

mi tat concedi r· I a

�UbV·::�:O:::�l:::::::·DEL PRESSUPOST DE 1991.- El Sr. President
manifesta que, com ja expressaven les oportunes convocatòries,
l'objecte de la present sessió era examinar i aprovar el compte
general de Pressupost corresponent a l'exercici de 1991, la qual
ha estat exposat al públic i així mateix examinat minuciosament

per la Comissió, que ha emès els corresponents informes que
consten a l'expedient.

Donada lectura immediata als referits
l'infrascrit Secretari, dels que resulta que
està degudament justificada, i per tant

unanimitat.

Foli núm .. ?_?_ _

A Gabriel BarcelO per feines fuster
A Gabriel Barceló per feines durant les

festes de Puigpunyent
A Joan Matas per un transport de porteries
A Joan Serra Vich per gèneres cuina
A Pryca per distints articles
A Pryca per un -.crigorífic
A Perello per espècies
A Elèctrica Jordi per reforma a l'edifici

del carrer de l� vila
- A Puigcercós per peces per regar jardí

4·1 i..ï()6 "
·

f:l1 592 "
·

2n 000 "

28n 731 "

1:¡; . 841 "

:.36. 900 "

;:\ .. 038 "

91 253 "
·

1 431 "
·

i nf ormee
, pe!'"

l'esmentada compte
fou aprovat per

6.- COMPTE DEL PATRIMONI MUNICIPAL DE 1991.- En
mateixos termes fou aprovat per unanimitat el compte
d'administració del Patrimoni corresponent a l'exercici de 1991 ..

7.-COMPTE DE VALORS INDEPENDENTS I AUXILIARS DEL PRESSUPOST
DE 1991.- Examinat el compte de valors independents i auxiliars
del pressupost corresponent a 1991 subscrit pel tresorer i

.

+or-ma t; pel Sect-·etar··i IntE'r"vE?ntor', a i xí com el document

'5tificatiu, el Ple de la Corporació acordà per unanimitat
r-, o\!ar" -'-10.

B.-DEVOLUCrO DE FIANCES DE LES OBRES CASA DE CULTURA I PLACA
DE SON BRU.- Donat compte de l'expedient instruit en virtut
d'instància signada per Francisco Rosales Martas, on sol.licita
la devolució de la fiança constituida per garantir el contracte
de les obres, Construcció de la Casa de Cultura i Reforma de la

Plaça de Son 8rú per import de 1.155.590 ptes. i 554.440 ptes
respectivament, i complint-se els requisits que exigeix l'article
48 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals,
l'Ajuntament acorda per unanImitat accedir al sol.licitat i
tornar a l'interessat els avals reclamats.
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9.-BASES CONCURS OPOSICIO DUES PLACES TREBALLADORES

FAMILIARS.-El Sr. BatIe dóna lectura a la segUent convocatòria i

bases que han de regir el concurs oposiciÓ de dues places de

treballadores familiars el contingut del qual és el segtient�

CONVOCATORIA I BASES

CONCURS-OPOSICIO DE

PER A LA PROVISIO PEL PROCEDIMENT DE

DUES PLAÇES DE TREBALLADORS FAMILIARS

(CONTRACTE LABORAL FIX)

De conformitat amb l'oferta d'ocupació pública de 1992,
es convoca Concurs-Oposició lliure, per proveir amb personal
laboral fix, dues places de traballadors familiars.

Aquest concurs-oposició es desenvoluparà conforme a les

segUents
BASES

1) Objecte de la convocatoria

Provisió pel procediment de concurs-oposiciÓ de dues places
de treballadors familiars, amb contracte laboral fix.

2) Requisits dels aspirants

Per prendre part a la convocatòria es requereix�

a) Esser espanyol.
b) Tenir fets els 18 anys el dia de la finalització del

termini d'admissiÓ de sol.licituds i no passar dels 55 anys.

cl Estar en possessió del graduat escolar i del titol

de treballador familiar.

d) No tenir cap malaltia o defecte fisic o psíquic que

impedeixi l'exercici de les corresponents funcions.

e) No haver estat separat mitjançant expedient
disciplinari, del servei de cap Administració Pública.

f) Estar en possessiÓ del carnet de conduir de la

cli?-.sSt� B,

g) Abans de l'acte de la presa de possessió, la persona

interessada haurà de fer constar la manifestació de no

exercir cap activitat ni lloc en el sector públic, delimitat

per l'article 1 de la Llei 53/1984.

�.3) Func i ans

Dins el treball d'ajuda a domicili s'atenen persones

majors, minusvàlids i families amb problemàtiques.

Les pròpies del servei d'ajuda a domicili, tals com:

Tenir cura de l'alimentació de la persona atesa.

Arreglar l'habitació.

Fey" 1 El. c omp re,
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Vigilar i administrar la medicació.
I\If:?t ft j ':". p er- ·SDn al .

Reforçar l'estat d'ànim.

Facilitar l'autonomia de la persDna.
Trasllats al metge o serveis especialitzats.

1.{.) Jornada

La jornada laboral serà de 25 hores setmanals de 9 a 14

h. de dilluns a divendres.

Els treballadors que formalitzin contracte laboral de

duració indefinida. Vendran obligats, amb caràcter general� a

l_� prest ar- el s �·eus ser··vei s a qua l sevol p art; del ter·me

� municipal segons necessitats del servei, sense que això

� imPliq:: :::::nc:::
quantitat en concepte de desplaçament.

La sol.licitud per prendre part a aquesta convocatòria

haurà de presentar-se al Registre General d'aquest Ajuntament
(Carrer de Sa Travessia 17 - Puigpunyent -l.

Termini de presentació d'instàncies� 20 dies naturals a

partir de la publicació de la convocatòria al B.O.E.

al Els aspirants hauran de manifestar a la sol.licitud

si reuneixen tots i cada un dels requisits que s'exigeixen a

la base segona. Així mateix aportaran els documents

acreditatius dels mèrits que al.leguin a la fase de concurs.

b) Adjuntar rebut acreditatiu d'haver

l'Ajuntament 2.000 Ptes. per drets d'examen.

abonat

Instàncies
l'at-·t.

podr·an
66 de

c) Les

establ er···ta a

(.2¡dmi n
í

st.r·at i u ,

pr-·esentar·-se
1 a LLei de

en 1 a f or-ma

Pt-·ocedi ment

6) Admissió d'aspirants

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies,
l'Alcaldia aprovarà els llistats d'admesos i exclosos, que es

farà públic al tauló d'anuncis; la relació d'exclosos es

publicarà també en el B.O.C.A.I.B. per a coneixement dels

int.eressats i a efectes de reclamacions.

7) Organ de selecció

de selE;!cció serà el que figura a 1 I
B.nne;.:

d'aquestes bases.

El Tribunal no podrà constituir-se ni

l'assistència de més de la meitat dels seus

siguin titulars a suplents.

EIC t u ar- s€;!n SE')

membr-·ss, ja.

i
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8) Desenvolupament del concurs-oposició

El procediment de selecció constarà de dues fases:

Fase 1 Sl Ccmc ur-ss ,

Fase 2Sl üposició
immediatament després
convocats mitjançant un

o prova d'aptitud,
de la fase 1ª. Els

que es practicarà
.aspir··ants set-··::m

no es presentin as.o l avi .:=.;. i els qui
la data senyalada quedaran exclosos del concurs-oposició.

El Concurs consistirà exclusivament en la qualificació
per l'òrgàn de selecció dels mèrits degudament acreditats per

cada aspirant, d'acord amb l'annex II.

\
L'Üposició consistirà en la realització dels exercicis

� descr· i t. s c:t l' ¿l.nne:.: I I I .

Op ort un amen t; s' anunc i ar·�. 1,3. d at a del començament del s

exercicis abans descrits.

� e 1 S
--

r1'·lpC-�· ·"'n t· e- - d e;:,] T·-· J. b L!n
_. ] C'LI -,] í. s: J. _ •. -> u· _.

n \..-.. r_->. d .=.t
••[:_ \. __ . Ii .JI It_. . :::> _. ,,_.. I. ¡;:l . .., <::\. ... L. C\I

•

d :� •

concursant amb una qualificació de O a 10 punts. La

qualificació de cada concursant serà el cocient de dividir

pel nombre de components del Tribunal la suma de punts.
Quedaran eliminat.s els concursants que no arribin a un minim

de 5 punts en cada un dels exercicis.

Acabada la qualificació, el tribunal publicarà els

resultats en el taulO d'edictes, tenint en compte que la

proposta no podrà sobrepassar el nombre de places convocades.

Els concursant.s seleccionats hauran de presentar a la

Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de 20 dies naturals

comptats a partir d'aquell anunci, els documents acreditatius

que, en la dat.a de finalització del termini de presentació
d'instàncies, reunia els requisits de la base II. De no fer

,�, els concursants no podran èsser contract.ats i passaran a

ocupar les places vacants els seleccionats per ordre de

puntuació que reunesquin els requisits de la base II.

9) Contractació i formalització del contracte

Si la documentació presentada resultàs correcte. la

Batlia decretarà la cont.ractació i formalitzarà el

corresponent contracte laboral.

Aquest contracte podrà revestir qualsevol de les

modalitats que atorguen beneficis a l'empresa quant a

cot.itzacions a la Seguritat Social o pel concepte de foment.

de tr··€'�b¿l.ll.
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10)Incidencíes

L'òrgan de selecció queda facultat per
dubtes que es presentin en el concurs-oposició
acords necessaris per el seu bon ordre en tot

previst a aquestes bases.

r- t�SO 1 dr- e el!':;
i p¡r·endt-·e el s

el que no està

ANI\lEX I

Orgàn de Selecció

Batle.- Antoni Arbona Pujadas
Ir. Tinent de Batle.- Joan Betti r1o¡r'ell

Gabriel Flaquer Maimo

Sebastià Bauzà Martorell

Magdalena Font Palmer

Catalina Mas Escalas

Sécretari: Vicenç Matas Font

SuplE·nt Josep Ramón Marques

ANNEX I I

MèY"its

Per serveis prestats a l'administració pública, a un

lloc igual o similar� 0,20 punts per mes fins a un màxim de 5

punts.

Per cursos o seminaris que tenguin relaciÓ amb la plaça
fins a un màxim de 3 punts. Es puntuarà 0,10 punts per cursos

i jornades i 0,20 per publicacions o articles.

Coneixement del Català,
de 2 punts.

oral ¿ escrit, fins a un màxim

Per residència al municipi de Puigpunyent: 2 punts.

Disminució fisica: 1 punt.

Disponibilitat de vehicle propi: 1 punt.

t�NNEX I I I

Ex œrc i ci s

lei" E:·: el"c i ci: prova de caràcter pràctic
escrit ,un cas pràctic,
un temps màxim d'una hora.

consistent en desenvolupar per
relacionat amb el lloc de feina en

El Tr- i bunal qüesti ems
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relatives a l'exposició realitzada pels aspirants durant un

temps màxim de quinze minuts.

2n Exercici� Consistirà en desenvolupar per escrit, en un

temps màxim d'una hora, un tema escollit per l'aspirant d'
entre els tres que per sorteig resultin elegits, dels que a

continuació se relacionen.

1.-- Els
Fu.ncions
domicili

ser"veí s soc i al�:;¡
bàsi que s . La

dins els ser'vei��

municipi�
d'ajuda a

d'atenció primaria en el
Integració del servei
socials.

2. - El '5er'vei

caracteristiques,
d'ajuda a domicili� Finalitat,

destinataris i prestacions que ofereix.

3.- El funcionament del SAD� Feines,
professionals i organització bàsica.

responsabilitats dels

4.- Metodologia bàsica en l'intervenció del treballador/a
familiar: criteris i procés d'assignaciÓ del SAD, rpograma de
feina� seguiment i evolució del treball.

5.- Instruments tècnics del/la T.F.:
de registre i expedient.

DocumentaciÓ, sistemes

6.- Criteris i activitats bàsiques que defineixen el treball
dels professionals d'un SAD que fan feina en equip:
col.laboracions amb altres professionals.

7.- Problemes principals i tècniques d'intervenció bàsiques
del/la T.F. en persones de la tercera edat.

8.- Problemes principals i tècniques d'intervenció bàsiques
del/la T.F. en persones amb disminucions físiques psíquiques
í. sense)!'"' i al s.

9.- Problemes principals i tècniques d'intervenció bàsiques
del/la T.F. en families i nins.

10.- La intervenció comu.nitaria dels TT.FF. tr'eball amb
entitats, la informació a la població i la labor preventiva.

Les anteriores bases sÓn aprovades per unanimitat.

TRES PLACES TREBALLADORES NETEJA.-lO.-BASES CONCURS
continuació el Sr. Batle dona lectura a les segilents bases que
han de regir el concurs de tres places de treballadores de
neteja.

El contingut del qual es el segUent�

CONVOCATORIA I BASES PER A LA PROVISIO PEL PROCEDIMENT

DE CONCURS DE TRES PLACES DE TREBALLADORES DE NETEJA

(Contracte laboral Fix)
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De conformitat amb l'oferta d'ocupació pública de 1992. es

convoca concurs per proveir amb personal laboral fix, tres
places de treballadores de neteja.

Aquest concurs es desenvoluparà conforme a les següents

1) Objecte de la convocatòria

Provisió, pel procediment
treballadores de neteja, amb

de concurs de tres places
contracte laboral fix.

de

2) Requisits dels aspirants

Per prendre part a la convocatòria es requereix:

a)

b)

tero-mi ni

c)

Esser- es;p¿tnyol
Tenir fets els 18 anys el dia de la finalització del

d'admissió de sol.licituds i no passar dels 55 anys.
Estar en possessió del certificat d'estudis primaris,

certificat d'escolaritat o equivalent.
d) No tenir cap malaltia o defecte fisic o psiquic que

impedeixi l'exercici de les corresponents funcions.
e) No haver estat separat mitjançant expedient

disciplinari, del servei de cap Administració Pública.
f) Abans de l'acte de la presa de possessió, la persona

interessada haurà de fer constar la manifestació de no exercir
cap activitat ni lloc en el sector públic, delimitat per
l'article 1 de la llei 53/1984.

:::q clor-nada

La Jornada laboral serà a temps parcial,
BatIe segons les necesitats de cada moment.

que designarà el

Els treballadors que formalitzin contracte laboral de duració
ndefinida vendran obligats, amb caràcter general, a prestar els

seus serveis a qualsevol part del teme municipal segons
necesitats del servei, sense que això impliqui rebre cap
quantitat en concepte de desplaçament.

4) Instàncie-;s

La sol.licitud per prendre part a aquesta convocatòria haurà
de presentar-se al Registre General d'aquest Ajuntament (CI Sa
Travessia 17 -Puigpunyent-Jo

Termini de presentació d'instàncies: 20 dies naturals a

partir de la publicació de la convocatòria al B.O.E.
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a) Els aspirants hauran de manifestar a la sol.licitud
reuneixen tots i cada un dels requisits que s'exigeixen a la base

segona. Així mateix aportaran els documents acreditatius dels
mèrits que al.leguin al concurs.

b) Adjuntar rebut acreditatiu d'haver abonat a l'Ajuntament
2.000 ptes. per drets d'examen.

c) Les instàncies podran presentar-se en la forma establerta
a l'art. 66 de·la Llei de Procediment Administratiu.

5) Admisió d'aspirants

t
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies,

l'{-ilca.l�ia. apr-ov arè els llista.ts dladmesos i e:-:closos, que es

farà pùblIC al tauló d'anuncis; la relaCIÓ d'exclosos es

publicarà també en el BOCAlS per a coneixement dels interessats i

� a efectes de r·eclamacions.

� 6) Organ de selecció

ele sel ecc ió 1 '
anne:.:

d'aquestes bases.

Tr- i bunal podrà constituir-se ni actuar
de la meitat dels seus membres, ja

El no sense

siguinl'assistència de més

titulars o suplents.

7) Desenvolupament del concurs

El concurs consistirà exclusivament en la qualificació
l'òrgan de selecció dels mèrits degudament acreditats per

aspirant, d'acord amb l'annex II.

per·
cacia

Acabada la qualificació, el Tribunal publicarà els resultats
al tauló d'edictes, tenint en compte que la proposta no podrà
sobrepassar el nombre de places convocades.

Els concursants seleccionats hauran de presentar a la
Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de 20 dies naturals

comptats a partir d'aquell anunci, els documents acreditatius

que, a la data de finalització del termini de presentació
d'instàncies, reunien els requisits de la base II. De no fer-ho
els concursants no podran ésser contractats i passaran a ocupar
les places vacants els seleccionats que per ordre d'actuació

reunesquin els requisits de la base II.

Si la documentació presentada resultas correcta, la Batlia
decretarà la contractació i formalitzarà el corresponent
contracte la boral.

8) Contractació i formalització del contracte

Aquest contracte podrà revestir qualsevol de les modalitats

que atorguen beneficis a l'empresa quant a cotitzacions a la

I
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Seguretat Social a pel concepte de foment de treball.

9) Incidències

L'orgàn de selecciÓ queda facultat

que es presentin al concurs oposició
necessaris per el seu bon ordre en tot

previst a aquestes bases.

per- r-esol dre els dubtes

i preandre els -3_cor-ds

el que no està

PtNNEX I

Organ de Selecció

Pro-E-si dent:

\
Supl ent

� Vocals

�

El Batle.- Antoni Arbona Pujadas
Eller. tinent de BatIe: Joan Betti Morell

Sebastià Bauza Martorell

Gabriel Flaquer Maimó

Magdalena Font Palmer

Julia M. Serra Gelabert

Representant del Col.legi Públic

Secretari: Vicenç Matas Font

Suplent Josep Ramon Marques

AI'-H"EX I I

Mèr-i ts

Per residència al municipi de Puigpunyent: 2 punts

Titulació: Graduat Escolar: 1 punt; BUP: 2 punts.

Disponibilitat de vehicle propi: 1 punt.

Serveis prestats a l'administració pública similars als de

les places que es convoquen: 0'25 punts per mes amb un màxim de 5

punt.s.

L'anterior punt. és aprovat per unanimitat.

11.-CERTIFICACIO VIA ENLLAÇ SA TRAVESSIA-CAMI SA VELA.

Examinada la primera i única certificació de les obres de la via

d'enllaç entre el carrer de Sa Travessia i el cami de Ses Veles,

aut.oritzada per l'arquitect.e Miguel Ast.ray Gonzàlez i realitzades

p e¡--- 1" emp r- esa "p,GLOr'1SA" --A<;J 1 omer- a_d os 1"1a II or- e a SA-- , P er- imp ot-- t de

4.550.000 pt.es., de les quals sÓn a càrrec de l/Ajuntament

1.592.500 ptes. i a càrrec del CIM 2.957.500, la CorporaciÓ
acorda per unanimitat. aprovar la certificació abans esmentada i

sol.licitar del CIM l'abonament de la part que li correspon.

12.-RESERVA PUIG DE GALATZO.- La Corporació Municipal fa seu

l'informe de la Comissió Municipal d'Obres quant a la

legalit.zació i ampliació de les obres i instal.lacions
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realitzades a la finca Es Ratxo i l'explotació turistico-cultural

ecològica de la Reserva Puig de Galatzó, el contingut del qual és
el Seg üent � "La E;t--a. Ana I sabel Gi ménez Cast i 110, el 31 d' agost
de 1991, en nom i representació de l'entitat mercantil RATXOKOS
S.A. presentà projecte de legalització i ampliació de les obres i
instal.lacions realitzades a la finca Es Ratxo.

L'Ajuntament Ple en sessió de 18.09.91 assumi com a propi
l'informe de la Comissió d'Obres, la qual a la vegada acceptà
l'informe de l'arquitecte Eugenio Pérez referent a: marc legal;
puntualitzacions al projecte presentat; recomanacions per a la
vi abi 1 i t.at de 1 a "Peser-v9_ F'ui g de (3al atz

ó

"] i tr-ami t.aci Ó.

El 23 de gener de 1992, Rat.xokos SA presentà un proJect.e
d'e:<plotació tw--istico---cultur--9_1--ecologic de la F�eset--va Puig de

Galatzó, així com estudi d'avaluació_ d'��pacte am��ent.�l i escrit.
de compromIsos en ordre als usos de la �Inca, a l-accès i a les

� :_ct.u-:::..c i ons de g\'2st i Ó i c on t.r-o L; que donava comp I i ment 9_ i :
ac ord

�lenari
del 18.09.91.

TramItat l'oport.ú expedient per a la declaració d'utilit.at.
pública de les obres que es tracta, la Comissió Insular
d'Urbanisme de Mallorca, en sessió celebrada el 30 de juliol de
1992, acordà declarar d'utilitat. pública el projecte d'explotaciÓ
turistica de la Reserva Puig de Galatzó.

Aixi mateix la Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca
en sessió del 29 de Juliol de 1992, acordà aprovar el projecte de
r--e-f er-- ènc i a.

Considerant per tant que s'han complit.s els t.ràmit.s legals
per a la concessió de la llicència municipal, la Comissió
Informativa d'Obres informa favorablement la legalització i

ampliació de les obres i instal.lacions realitzades a la finca Es
Ratxo i l'explotació turistic-cultural-ecològica de la REserva

de Galatzó sota les següents condicions:

a) En ordre als usos de la finca:

1.- L'activitat t.uríst.ico-recreativa de senderisme es

desenrotllarà en una superficie de 19'6 Hes., úniques d'accés

públic. Aquest.a superficie comprèn els camins, zones de descans i
zona d'aparcament.

A Aquest.s sector hi haurà una zona de 2 Hes. en la qual es

durà a terme en exclusiva l'activitat científica de

desenvolupament i estudi de plantes autòctones sense accés

p úb 1. i c.

2.- La resta de la finca, 166'54 Has. es destinarà a

activitats agricoles i forestals que li son pròpies sotmeses al
control d'ús per part del SECONA.

�3. -La t.otal i t.at de la finca, tindrà la consideració de



Foli núm. -----_?_!_---- _

refugi de caça. Aquesta limitació es mantindrà

Reserva estigui en activitat i aixi es farà constar

corresponents en cas de transmissió de la finca

en t2H1t La

en els titols

4.-La possibilitat de divisió o segregació de la porció de

la finca d'unes 166'54 Hes. que es destinaran a activitat

agricola-forestal, queda limitada a 3 parcel.les amb una

superficie minima de 30 Hes. Aquesta limitació es mantindrà

mentre la Reserva estigui en activitat, I aixi es farà constar en

els titols corresponents en el cas de transmissió de la finca.

b) Quant a l'accés

El manteniment del carni d'accés des de la carretera

Galilea fins a la finca Es Ratxo per dins la finca de Son

correrà a càrrec del titular de la Reserva.

de

Ne·t: �

900 pE'F·�;or·IE's

peF·sOnF.��"; p œr-

c) Quant a les actuacions de gestió i control.

1.- L'afluència de visitants queda limitada a

per dia durant 8 hores (112 visitants/hora, 35

quilòmetre de cami).

2.- L'empresa entregarà dins el primer trimestre de cada

any una memòria referida a l'exercici anterior, confeccionada per

un biòleg sobre les activitats i seguiment cientific en relació a

la regeneració i/o degeneració de noves espècies.

3.- Els residents al municipi
d'accés gratuit a les instal.lacions.

de Puigpunyent gaudiran

4. _ .. El Col.legi Públic d'EGB de Puigpunyent
les 10 i les 12 hores

gaudi F·à de

dels rnat
í

na ,vi si ta.

mitjançant concert previ.

Mitjançant comunicació de l'Ajuntament aquella visita podrà
ésser substituida per la de col.legis d'altres municipis dins del

programa d'intercanvis que hi pugui haver entre col.legis.

de seguretat, en les visites dels col.legis
professor o vigilant cada 25 alumnes.

Pf:�,r. r· a.Cin s

d :

a.na,r. un

5.- L'Ajuntament de Puigpunyent podrà fiscalitzar i

el funcionament i Ús de la REserva per tal que nCi

negativament l'entorn i el medi ambient, i amb tal

podrà recabar infCirmes a la propietat o Institucions

competents amb la periCidicitat que cregui oportuna i ordenar, en

el seu cas, les correccions necessàries.

Aquesta fiscalització es durà a terme mitjançant una

comissió de seguiment i control integrada per 2 representants de

la propietat, 2 de l'Ajuntament; l de la U.I.B. i 1 d'el SECONA�

que es reunirà previa convocatòria del seu president, com a minim

cada sis mesos. Els seus acord seran notificats a l'Ajuntament

h:i.
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que arbitrarà les mesures oportunes per al seu compliment.

La propietat aportarà els fons necessaris pel funcionament

de la Comis,sió.

6.- L'Ajuntament aprovarà en un termini de quatre mesos les

normes de funcionament de l'esmentada comissió, prèvia audiència

de la pr·opietat."

Amb aquests condicionants es concedeix la llicència

municipal per a l'obertura i funcionament de l'activitat abans

esmentada, previ pagament dels drets corresponents per a les

obres i instal.lacions i per a la llicència de l'activitat.

13.-0RDENANCA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER A LA PRESTACIO

DEL SERVEI EN EL SALO D'ACTES DE LA CASA CONSISTORIAL.- El Sr.

President dona lectura a la següent ordenança:

L � "OF\DENANC{4 F\EGUU.·ü")or':;:A DEL PREU PUBLIC PER A U:::' �-::'RESTACIO

� SERVEIS EN EL SALO D'ACTES DE LA CASA CONSISTORIAL

� NATURALESA, OBJECTE I FONDAMENT

Art. lQ.- De conformitat
relació amb l'article 41.B

Desembre, reguladora de

Puigpunyent estableix el

serveis en el SalÓ d'Actes

amb el previst a l'article 117

,ambdÓs de la Llei 39/1988, de 28

les Hisendes Locals, l'Ajuntament
Preu Públic per a la prestació

de l'Ajuntament.

OBLIGACIO DE CONTRIBUIR

Art. 2Q.- L'obligació de contribuir neix per la utilització dels

diferents serveis existents en el Saló d'Actes� aire

acondicionat, enllumenat, decoració, neteja, etc.

FET I MPOSPiBLE

Art. 3Q.- El fet imposable està determinat per la utilització del

caló i dels serveis existents, de propietat municipal.

4Q. -- Estan

SUBJECTE PASSIU

obligats al pagament d/aquest preu públic
dels distints serveis i que sol.licitin

1 e,,�

l 'ús
persones usuàries

del local =

BASE DE GR{.V,/¡:,:)r-1EN

5Q.- Es prendrà com a base del present preu públic la

utilització dels respectius serveis.

DE

en

de

de

ch:?



Foli núm. --_!�-------- _

Art. 6Q.- Els preus pÓblics a que es refereix aquesta ordenança
es faran efectius en el moment d'efectuar la sol.licitud per l'ús

del local, segons la segUent

Tí�RIF(-:l

-Us del Saló per casaments civils 15.000 Ptes.

Les persans físiques que, sense estar empadronades en el

municipi de Puigpunyent, siguin titulars d'algun immoble, i

conseqUentment, contribuients per l'impost sobre bens immobles,
tendràn una bonificació del 50 % de la tarifa.

\� n{�•� 1._..

�,
Les persones que estan empadronades a Puigpunyent, siguin o

titulars de bens immobles, tendràn una bonificació del 50 % de

t.3x·i fa .

Les anteriors bonificacions sÓn compatibles entre �,
:::>� If

EXENCIOI\IS

gr'atuï tament el Saló d' a.ctes dePwt. 7Q.- Podran utilitzar

1 ' í�juntamE�nt:

- Els Grups Politics que formin part de l'Ajuntament.
- Els Col.lectius que ho sol.licitin i obtenguin autorització de

l¿, Batlia."

UTILITZACIO DEL SALO

Les persones que dessitgin utilitzar el Saló, ho faran

mitjançant instància dirigida al Sr. BatIe, amb indicació del dia

i hora i de les activitats a desenvolupar. Els sol.licitants

respondran del bon Ós del local i seran al seu compte els

despet-'fectes que es p¡r'oduei:-: i n cíuran t 1 a uti 1 i tzaci
ó

,

"

La Corporació acorda per unanimitat aprovar provisionalment
imposició del tribut i present ordenança i que es posi a

informació pública per efectes de reclamacions i suggeriments; en

el cas de que no es presentin reclamacions s'entendrà

definitivament aprovat sense necessitat de prendre nou acord.

14.-APROVACIO FACTURES REFORMA SALO D'ACTES.- Es dona compte

de la relació de despeses de la reforma del Saló d'Actes d'aquest

Ajuntament que en total sÓn 2.309.753 ptes. Essent el pressupost

aprovat en el seu dia per la Corporacio Municipal de 2.495.995

ptes. S'obté un estalvi de 186.242. S'acorda donar trasllat

d'aquest acord al Sr. David Stein pel seu pagament.
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15.-APROVACIO PRESSUPOST ASFALTAT PARCIAL DEL CARRER MAJOR.
Es dona lectura a l'oferta presentada per l'empresa BAYOPSA per
pavimentar part del carrer major per un pressuposts total de
1.900.000 ptes més l'IVA. La Corporació acorda per unanimitat

acceptar dit pressupost que inclou deixar una canal de 20 cm.

entre l'asfalt i la vorara de la voravia, aixecar 100 m2 d'asfalt
existent i tornar-ho col.locar davant el cafè de Cas Patró? el

mateix s'ha de fer a una superficie de 50 m2. d'asfalt que ha

paït i aixecar 36 comportes de registres; tota vegada que és
bastant inferior al que en el seu dia va presentar dita empresa i

del qual en tingué coneixement la CorporaciÓ.

Ib.-ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.- El Regidor de Cultura dóna

compte del resum econòmic d'activitats extraescolars i tallers
d'estiu del curs 91/92? el contingut del qual és el segUent:

640.BOO :1.:,20.600

Cost Re¿ü i t z at Di fe¡---ènci a

-;'5.600442.BOO

19B.OOO 45.000

Diferència total 120.600 ptes.

Cal dir que l'APA, ha aportat 101.660 ptes a més de les de

l'Ajuntament en concepte de gimnàstica, diferència de preu d'una
monitora i material.

Les 640.800 ptes. resultants aportades per

corresponent a (246 + 110) 356 hores a 1800 ptes.
I¡Ajuntament�

Les activitats extraescolars han estat:

Esports.- Tolo Morey
Pl2\stica

Anqlès
Pi ri+ura i Di b u ix

Psi c omot r i e í tat

Cant. Cor-a I

Tres tall':2¡--·s
.

"I
.

Els tallers d'estiu s'han duit. a terme durant les vacances.

Tant les activitats extraescolars? com els tallers d'estiu,
han acabat amb un acte de cloenda? amb exposició dels t.allers a

la Casa de Cultura.

A continuació es dóna lectura al programa d'act.ivitats

extraescolars a desenvolupar durant el curs 92/93 i que

·:::;egUent:

és €'�l

"Les activitats e:-:tx·aescol¿u··s fetes els cinc da¡--·¡--·et-·s cu¡--·sos

han est.at. valorades positivament tan des d'un punt de vista

general com un element més de l'educació int.egral de l'infant.,
com des d'un punt de vista de l'infant perquè s'han complit els

objectius de les activitats programades.
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Novament enguany es creu necessari programar activitats
extraescolars i abans de fer la programació tingueren, a final

del curs passat, una reunió la Junta Directiva de l'Associació,
el Regidor de Cultura de l'Ajuntament, la Directora de l'escola,
el Representant dels Alumnes, els Monitors i tots els pares que

volgueren assistir-hi. A l'esmentada reunló es va decidir

suprimir l'activitat d/Anglés per la manca d'assistència dels

alumnes; separar dibuix-pintura de l'activitat de plàstica a

instàncies de les monitores que creuen millor dedicar una hora

semanal a cada matèria i no quinzenal; afegir Teatre animats per

l'acceptació que va tenir el taller organitzat dins la darrera
setmana del llibre i Natació que serà a càrrec dels pares interessats.

Així les activitats extraescolars pel present curs queden de
la segUent manera�

CANT CORAL.- Per fer aquesta activitat hi ha d'haver un

mínim de 14 o 15 alumnes, segons les indicacions de la monitora

Corix a González. Està d i r-iq i t; 21.1s cicles d'EGB.

� L'objectiu s€'�r'ien apr-op er- el mó n de La música. als
í

n+an t e ,

divertir-se fent música i educar l'oida i la veu dels

� ar·ticipë\nts.
L'horari establirà després si el nombre d/inscrits es

u+í c íent ,

.

PLASTICA.- Plàstica seguirà a càrrec de Gioia, es farà a

l'Escola cada divendres i ]� durada serà d'una hora i mitja.
Lp� classes continuaran per als nins de totes les edats. El

programa serà modelatge amb fang i altres projectes utilitzant

materials que els nins puguin utilitzar amb seguretat.

DIBUIX.- Per aquest curs se seguiran les tècniques apreses
l'any passat, llapis, pastel, aquarel.la. Es troba interessant la

pintura a l'oli, però els nins no tenen edat suficient, excepte
el,:::; ma i ore ,

La monitora és Merche Mu�oz, les classes seran a l'Escola

dues hores cada dimecres.

ESPORTS.- Aquesta activitat tindrà lloc al poliesportiu
municipal. El monitor serà Tolo Morey i es fara els dimarts per
als alumnes de cicle Superior i els dijous per els de cicle

I''litjè.
L/objectiu bàsic és la iniciació dels nins i nines a la

rèc t; i C2\ de ci if e¡r'ent s �.?!::;pO¡r. t so¡.

TEATRE.- L'activitat es realitz�rà cada dilluns a partir de

'u d'octubre fins a l'u de maig. El mes de Malg es farà una

setmana intensiva amb activitats de teatre cada dia, que

coincidirà amb la setmana del llibre o amb qualsevol setmana que

l'escola consideri convenient.
El programa del curs serà: Jocs de

d'expressió de sentiments. Maquillatge i

i ¡r'epr"eSEmtac ió.

psicomotricitat. Jocs

escenografia. Muntatge

TALLERS EXTRAESCOLARS.- Es faran tres tallers (un e ad a
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trimestre) que tindran una durada de 8 hores -4 pels nins grans i
4 pels nins més petits- repartides en dues setmanes.

Per determinar quins tallers es duran a terme es tindran en

compte les propostes a interessos dels nins i nines de l'Escola.
Una idea que s'aporta és fer un Taller de Titelles, amb la

consequent elaboració i representació.

TALLERS D'ESTIU.- Durant els mesos de juliol i agost es

duran a terme quatre tallers, i cada un dels quals ocuparà 1?
hores pels nins de 6 a 15 anys i 3 hores pels nins de 2 a 5 anys.
Hi haurà un marge de 4 hores i mitja per allargar qualsevol dels
tallers que ho requeresqui.

PSICOMOTRICITAT.- L'activitat

pr'eescol aro

al's
L."_;¡i als de primer cicle de primària.

i el lloc encara s'ha de concretar.
de 10'30 a 11'30 el primer grup i de 11 '30 a 12' :30

p er· í od i e it ë\ t;

L' hor- er- i

el segon.
Es vol constatar que és molt important que aquesta tasca es

realitzi dins l'horarl escolar, i amb la col.laboració dels
ïlest¡r'es, tot E�l r.:wessupost i el pt-'ogt-'ama estan p€.�nsats en -f unc ió

d'aquesta necessitat.
Els objectius sÓn:
1) Fer evolucionar l'esquema corporal del nin, relacionat

amb la coordinació de moviments, equilibris, treball amb miralls,
treball plàstic amb el mateix cos, pintant cares, dibuixant
l'espai del cos en el paper, etc.

2) Prendre conciència corporal integrant la part
intel.lectual i emocional.

3) Que el nin s'obri a la comunicació i a la sociabilitat
amb els altres nins i amb els adults.

4) Que el nin desenvolupi el seu potencial creatiu
manera de poder expressar aquest potencial.

5) Organitzar les nocions del seu cos dins

fl.sica,

la

I ¡

espai i

tE'mçJS a

NATACIO.- Activitat setmanal per als nins de Preescolar i
Primer Cicle de Primària. El lloc serà el poliesportiu de Calvià.
L/Horari és a les 15'30 (aquest dia sortirien abans de l/escola)._

El cost i el transport serà a càrrec dels pares dels alumnes
i ntF2r·€"�ss¿:tt:s.

p¡r·essupost ...
_.

Cant cOI·-·a.1
PI à�";t. i ca

Di b u i x

Essport a

T E'! ¿d.T· e
II

pt.es ,

"45 hCJr'Ë�':;;
60 hor"£:::s
60 hOI"'i-:?�5
75 hores x 1900 ptes.
Setmana intensiva

24 hores x 1900 ptes.
65 hores x 1900 ptes. -

123.500 x 2 monitores
64 hore� x 1900 ptes.

;.� 1(..700 ptes.
>� 1900 ptes.
}� 1 900 ptesa

114 .. 000
114.000

142. ::_iOO
321: 5(H)
45.600

"

"

..

"Ta.ll et-·s

Tallet-·s cj/e£-5tiu.
247.000
121.600

"

Pss i c omo t r- i C i tat

N¿'1"t:aci Ó

II

t.otal p t es ,
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Els materials necessaris per a les activitats seran,

que el passat curs, pagats
Sol.licitam d'aquest

les esmentades activitats,
Con�:;;ell EscaI ¿H"" •

pt:!'" ].' ¡!.'iPA.

Ajuntament el finançament integre
que estaran prèviament aprovades

d€')

pel

El punt, aprovat per unanimitat.

17.-ESCOLA D'ADULTS.- El Regidor de Cultura

resum econòmit i una petita memòria del que ha

d'adults durant el curs 91/92.

Resultat Econòmic.-

Sr. Betti fa un

estat l/escola

4c::"...JO

Pressupostat: 912.000 ptes.
hores a 2000 ptes/hora.

(pIe 18.09.91) que equivalen a

\� Df:!!speses

� 20.000 ptes.-

479 hores a 2000 ptes
mater'i al

sopar cloenda curs dia 23
de jun'y' 1992.

materia prima curs cuina

958.000 ptes.
'?880 ptes.--

150.01:.3 ptes.-

total despeses .... 1.135.893 ptes.

Ingressos: 151.450 ptes.- venda tiquets sopar 23.6.92

72.072 ptes.- per venda de begudes

total ingressos .... 223=522 ptesll

t-'esum � ciespe'ses
i ng¡"'(,?SSOS

1.135.893

912. T?l ptes.

pr'essupostadf�s : 912. 000 ptl::?�;:¡.

di ,t: er' (?nc i a:
_ .. Tn ptes.

Les activitats realitzades a aquest curs han estat:

,- Gr'adu,::.�t
Gonz ,:3,1 t2Z •

Anglès: Susan Shannon

Català: Catalina Pont

Informàtica: Margarida Martorell

Cant Coral: Conxa Gonzalez

Dibuix i pintura. Merche Mu�oz

Plàstica: Gioia Fornaris

E'scol ar: Pet-'e Bare e I Ó , Bartomeu Bordoy i Corix a

Cuina: Xesc Bonnin

Les classes s'han duit a terme a l'escola, Casa de Cultura i

Cui na r'1u.nicip<3.1.
S'ha de fer especial menció a la bona disposició de tots els

monitors i cal destacar a Xesc Bonnin i Conxa González per haver
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realitzar els cursos de cuina i Coral sense cobrar.

A Miquel Ramón president de l'APA i Joan Ferrà, mestre

d'adults, per la seva col.laboraciÓ en 1 'organitzaciÓ d'aquest

curs, de manera desinteressada.

A més de les activitats pròpies del curs, s'ha confeccionat

una enquesta que es passarà els propers dies a unes 225 persones

per saber d'una manera més real les inquietuds i necessitats dels

veinats del nostre municipi, per poder així millorar i encertar

més per propers cursos a l'hora de programar.

Pel

con tin uar

df.?stacax· :

Pagar les hores a 2100 ptes.

que respecte al proper curs 92/93 les

amb la línia del curs passat amb uns

prev
í

si ons sÓn

quants punts a

- Rebaixar les sessions de 60 a 45 minuts.
- Que els alumnes paguin per dret d'inscripció 2000 ptes per

a la primera activitat i 1500 a partir de la segona, excepte els

inscrits a Graduat Escolar que ja ho fan per un altre via.

\�
... - Els c ur-aoa E�S 1'"·t-=alit:':�¿�I'"·an cie d

í

Lluria a. cí
í

veridr-es ,
des.;; elel

mes d'octubre al mes de juny, exceptuant les vacances de desembre

i Pasqu.a i que totalitzarien 28 setmanes.

__ o Dem.:":3.n.::;¡r· subvefîc i ó al Mi ni stf.:JI'"· id' Educac i Ó al moment .:;l.d i f.�\nt

er el proper curs.

Les Activitats serien:

Graduat Escolar, de dilluns a dijous a partir de les 19'30

hores; monitors: Pere Barceló, Bartomeu Bordoy i Conxa González.

Cuina? els divendres en sessions de 90 minuts. monitor:

Xesc Bormí n ,

- Català en dos nivells, un nivell per a castellano-parlants
i estrangers, i un nivell bàsic i mitjà. Les classes serien els

dilluns i dijous, impartides per na Catalina Pont.
- Anglés en dos nivells, un nivell bàsic i un nivell mitjà,

els dilluns i dimecres per na Susan Shannon
- Informàtica, tres nivells en data a determinar, les clases

les donaria na Margarida Martorell.

Dibuix i pintura, els dimecres per na Merche Mu�oz

Plàstica, els divendres per na Gioia Fornaris

Societat Actual, els divendres

Se suprimerix el cant coral que es farà a l'escola de

pr·eu cie 1.' b ora e

preu de la sessió:

preu de la sessió doble:

2100 p tes .

1$'75 ptes.
�H50 ptes.

PI'"·essupost:

Graduat escolar: 9 sessions a 1575 ptes per 28 setmanes:396.900

Cuina 1 sessió a 3150 ptes. per 28 setmanes: 88.200

materies primes: 2000 ptes sessiÓ per 28 setmanes: 56.000

Català 4 sessions a 1575 ptes per 28 setmanes:176.400

Anglès 3 sessions a 1575 ptes per 28 setmanes:132.300

Informatica 60 sessions a 1575 ptes :100.500

Plàstica 1 sessió de 3150 ptes per 28 setmanes 88.200

Dibuix i pintura:1 sessiÓ de 3150 ptes per 28 setmanes 88.200
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Societat Actual� 1 sessio de 31S0 ptes per 24 setmanes

Enqu£�·:;ta

('S.600
SO.OOO

total naaaaaaIl1l1lIlalr".aaall".U. 1.2S1.600 pt.es.

¡0¡ aquest¿�
inscripcions per
ser·an.

El s pag2\ments

quantitat
alumne,

s'hi hauran de descomptar les

que a hores d'ara no se sap quantes

I es ·f ar'à 1 '(-iPA p er- t�l si st¡:,")ma est..3b]' er·t. "

El present punt s'aprova per unanimitat.

IB.-ESCOLA DE MUSICA.- El Sr. Bat.le dóna compte del programa

l'escola de música per al curs 92/93 i que és el següent:

I) PI'·esenta.c ió

L'objectiu que inspira la creaciÓ d'aquesta Escola de Música

és el d'apropar la gent en general .i els infants en particular al

món i al llenguatge expressiu i artistic de la música de tal

manera que arribem a crear una inquietud musical a qui no la té,

i a qui ja la té oferir-li un ventall de possibilitats que li

permeti desenvolupar-la.
La seva funció serà social, Cpel que implica de convivència

i feina en grup) formativa i cultural.

La seva pretensió és la formació integral de la persona en

si mateixa i en relació amb els altres i potenciar el caràcter

comunicatiu d'aquests est.udis que van més enllà d'un simple

aprenentatge d'habilitats i tècniques.
Es configurarà com a centre formatiu i de difusió cult.ural,

com a punt de partida d'agrupacions d'aficionats i cantera de

possibles professionals éssent un model d'institució que pretén
funcionar d'una manera oberta i viva.

Per això mateix la matèria a tractar no serà sols allò que

s'enten com a música culta, sinó que qualsevol de les

manifestacions d'aquest art hi t.indrà cabuda, sigui el pop, rock,

jazz, popular sempre i quan hi hagi professorat i alumnat

per a estudiar-ho.

2) Objectius
a) Fomentar des de la infància el coneixement 1 l'apreciació

la música, començant el seu aprenentatge als quatre anys.

b) Oferir un ensenyament instrumental orientat tan a la

pràctica individual com a la de conjunt..
c) Proporcionar un ensenyament musical complementari que

permeti la pràctica instrumental.

dl Fomentar la pràctica musical de conjunt.

e) Organit.zar actuacions públiques.
f) Oferir una educaciÓ musical àmplia i diversificada sense

limit�s d'edat.

g) Aportar una educació amplia i correcta que permeti, als

que aixi ho dessitgen, continuar uns estudis de tipus

pl
..··ofessi ona L,
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3) ?kti vi tat'::;

Dur-ant; aquest curs 92/93 les activitats que dura a terme

aquesta escola seran:

3.a.- Activitats docents
3.b.- Activitats de pràctica musical

3.c.- Activitats de perfeccionament
3.d.- Activitats d'esplai

3.a.- Activitat docent

3.a.a.- Classes d'iniciació a la música. Aquesta activitat

es durà a terme organitzada en tres nivells, segons l'edat dels

assistents, encaminada en cada cas a acomplir, degut a aquest
condicionant uns objectius diferenciats.

1.i2t-,. n i ve Ll
edat: de 4 a 8 anys

Objectiu: Introduir el llenguatge musical mitjançant el joc,
cançÓ, la dramatització, la dança.

Activitats: Jocs, cançons populars, ritmes, contes, dances.

Professora� Maria Morey
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 18'45.

2n. ni \/e 1 I

edat: de 8 a 14 anys
Objectiu: Introduir i a profundir adequadament en el

coneixement del llenguatge musical de tal manera que permeti i

complementi la pràctica musical.

Activitats: Cançons, ritmes, escriptura i lectura musical,
la e Lau d€0 �50l 'I

l e cr-eac
í ó

,

Professora: Francisca Riera

Horari: Dilluns i dimecres de 18'45 a 19'30

escala de do major, els intervals de 3a, 5a, Ba,

:.3 e I'" n i vell
edat� a partir de 14 anys
objectiu� oferir a totes aquelles persones que així ho

la possibilitat de tenir un major coneixement del

musical i la musica en general.
Activitats: La cançó, la lectura iescritura musical,

','audició, el llenguatge de la musica.

Professora: Maria Morey
Horari: Dilluns i dimecres de 19'30 a 20'15.

3.a.b.- Classes de bandúrria: llaUt

Edat: de 8 anys endavant
Objectiu: ensenyar a través de la música popular el

de l' i nst rurnœn t; ,

Activitats: Pràctica instrumental

Professor: Rafel Ramon
Horari: dilluns de 17'30 a 18'30

maneiq
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3.b Activitats de pràctica musical

3.b.a.- Coral d'adults

Edat: des de els 14 anys endavant.

Objectiu� Executar un repertori assajat al llarg del curs,

disfrutant en la seva preparació i realització. Així mateix

perfeccionar els coneixements musicals i la capacitat vocal,

sense perdre de vista l'aspecte social que implica una coral.

Acti vi tats: As,';s,ajos setmanal ss , Ccmc or-t; de 1',ladal,; Concer"t dI"?

fi de Curs, Concert de Festes, i altres interessants que puguin

sorgir al llarg del curs.

Horari: dimecres de 21'30 a 23 hores.

Director: Conxa González.

3.c.- Activitats de perfeccionament

3.c.a.- Classes de tècnica vocal

Edat: dirigida a qualsevol cantaire dels caros locals

Objectiu: perfeccionar i desenvolupar les capacitats
c an ta i t-'es.

Activitat.s: Relacionades amb la tècnica vocal.

Horari� A determinar
Professor� A determinar.

v oc a I s;

3.d.- Activitats d'esplai

Edat: Dirigida als alumnes de l'escola especialment? però
també a qualsevol persona que la pugui disfrut.ar

Objectiu: Most.rar diferents conjunts i estils musicals als

alumnes així mateix com proporcionar una estona de plaer musical.

Activitats� Organitzar tres concert.s

professionals al manco un per trimestre.

FreqUencia: trimestral.

Una aula o lloc on dur a terme les classes

Un piano o una clavinola

Un equip de música

Instruments de percussió
Bibliografia de consulta

Pi ss;¿:\t-' r' ¿i

5. -- Despeses

5.a.- Per materials:

FI i Cr.n o II II II I: II .. II '" • II .. A II a .. II a .. II 500 a 300.000 ptes.
100.000 ptes.
10.000 ptes,.

'7. -¡-'8�:::; pte�s.
10.000 ptes.

Equip de música .

Instruments de percusiÓ.
Bibliografia .........•.
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Per pagament de classes

Per 22 setmanes lectives (13 ottubre/28 de maig)
amb 4'30 hores setmanals a 2100 ptes/h

C;'5<)() >� :�8 n .. II n " li ft li ti lO li li ft " ti li II .. II It II II II li OI tt " II " n'II" *' II to II U ft II 2t."-J6 ft ()()()

Per 22 setmanes lectives amb 1 h. setmanal a

2100 pte��/hcwa'
:� 1. (ji:) ::{ :28 II fi n n .. " ft II li ti II II ti n n II li JI .. II ft .. tel fi; li OI " li l'i • II li II li II li II a If 46.200

Per vuit sessions de tècnica vocal a 5000 ptes.
40.000

ft 11 li ;'I II ti " ti " JI n li n It li II " Il ti " Il " li " ti 1:1 II II JI U n II " U II ft " n lS Il

Per vuit mesos de coordinació de l'Escola a 10.000

10.000 ;.:
.-,
Ct II n :s u u ft " .. CI " II II It " U It n II " 1:1 II U " U II n II II " 11 II It n II nil.. U 80.000

Els càrrecs per als concerts aniran a compte del

Municipal de Cultura.

Pa.t¡r·on¿;¡.t

despeses de material 627 a 785 p t ea ,

432" 2()t) pte:..:]. II

Tot a l

Total despeses classes i coordinació ..

---_.__..

nu.. $I ti II ft ti II II " II .,. P " JI II n n " a n ca Ii li " li ft li ... IT " 1 • O�39 • 9:35 pt t?s.total

Aquest punt és aprovat per unanimtat dels assistents.

19.- NOMENAMENTS REPRESENTATS DE L'AJUNTAMENT AL PATRONAT

MUNICIPAL D'ESPORTS.- A proposta del Sr. BatIe és retirat de

l'ordre del dia i serà tractat a una propera sessió.

20.-LIQUIDACIO FESTES D'AGOST 1992.- El Bat.Ie dónaSl·�· Il

compte dels ingressos i despeses corresponents a ]p� festes

d'agost d'enguany? segons el segUent resultat:

I ng¡r'E'sSO':S:
Col.laboradors econòmics ..........•.... 554.000 ptes.

"

III1:1aUanIlIlUUIIUJlnaQaaUII#lIl1na ..

total 1.225.919 pt.:?s.

Despeses;� 2.0-;'0.0:37 ptes.

844.118 ptes.

La CorporaciÓ acorda per unanimitat aprovar l'anterior

liquidaciÓ.
El Sr. Flaquer considera que s'hauria de donar un rebut a

cada una de les persones que aporten doblers a les festes.

El Sr. Betti contesta que s'envià una carta a cada un d'ells

on s'indica la quant.itat aportada i per tant. quedan

documentalment justificats els doblers rebuts.

PRECS I PREGUNTES.- El portaveu del PSOE fa els segilents

precs i preguntes:
1) Quan pensen netejar el solar que té l'Ajuntament a la

carretera de Galilea i si és possible tancar-lo de reixeta.
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El Regidor Sr. Pinte�o diu que ha tingut contactes amb

l'empresa REBALIM, que cuida de la recollida de ferralla i que

dins poc temps es farà net.

Quant al tancament el Sr. BatIe diu que s'estudiarà.

2) Suggereix repintar els senyals de l'escola existents al

carrer major perquè estan destenyides.

Donat el problema que es presenta molt sovint a 1 'ho¡r·¿;,.

pod er-d'enterrar el morts, suggereix que es cerqui un sistema per

comptar amb una persona disposada per fer aquesta feina.

4) Com es troba el tema ele la depuradora?
El Sr. BatIe contesta que aquests dies ha

entrevista amb el personal de l'IBASAN per iniciar
tingut un a

el s t.ràrn i t·s

e or- t-· E!SP on en t. s.

5) Quantes

cementi¡r·i? Se li
peticions s'han rebueles per a

contest.a que unes seixanta.
I I

amp I i ac í Ó del

6) Si la Conselleria de Sanitat ha contest.at. a la peticiÓ de

l'Ajuntament. referent al metge i a les urgències dels malalts;
li contesten que no.

7) Quin és l'aport.ació del CIM al Pla d'Obres i Serveis de

1992'-;:0
El Sr. BatIe contesta que són vuit milions de pessetes.

8) Vist el cost que representa regar els àrbres de les vies

públiques suggereix si seria més econòmic que l'Ajuntament

compràs un diposit i s'estalviaria molts de doblers.

El Regidor Sr. Ferrà manifesta que fa un temps que es permet.

l'ent.rada, per la part de la pista d/autocross, de vehicles al

poliesport.iu municipal. Donat l'abús i mala utilització d/aquest.a

aut.orit.zaciÓ, pensam i proposam que es torni a tancar l'entrada

al p o lLœ ssp or-t
í

u ,

Tots els presents consideren oportuna la proposta.

El mateix regidor exposa que les normes d'utilització

pist.es de tennins preveuen que només sigui els dimars

divendres els dies que s'ut.ilitzi el llum artificial. Una

·�.ons que fos així era l'estalvi eI'aquesta despesa. Ja que ha

_esaparegut. l'equip de futbol i es preveu que la pista

oliesportiva tengui una utilització menor que anys anteriors i

creixent aficiÓ pel tennis, proposen que s'amplii a un dia

més, concretament el dimecres, la possibilitat de jugar amb llum

aro t. i fic i al.

La CorporaciÓ està conforme amb aquesta proposta.

de les

i el �;

de I l7::S·

El port.aveu del PP manifesta que l'Ajunt.ament té acordat

reparar la carret.era Vella d'Estellencs i que hi ha una sèrie de

clots que resulten perillosos pels vianants.

El Regidor Sr. Betti diu que es tindrà en compte quan

s'arregli el carrer major.
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En aquest estat i no havent-hi més assumptes per tractar, el

Sr. BatIe aixeca la reunió ésset les vint-i-tres hores i

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

CE!I""I:: i f i e .

EL Bf:.)TL.E EL SECPETAF\I
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 14 D'OCTUBRE DE 1992

************************************************************

A la vila de Puigpunyent, a catorze d'octubre de 1992, a les
21 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, Josep Maria Pérez Fontirroig,
Manuel PinteRa 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.

El Sr. BatIe proposa que per raons

tractats a aquesta sessió els següents punts�
d' ur-q èrrc

í

a siguin

\" dels

�
Compra de dos ordinadors.
Moció sobre la proposició de Llei per rebaixar la protecció
Espais Naturals.
Publicació del llibroe "Siguiendo mi Camino".

Reparació del marge del cami de Can Fonya.

La Corporació acorda per unanimitat incloure els

punts indicats a l'ordre del dia de la present sessió.
quatroe

1) ACTES ANTERIORS.- foren aprovades per unanimitat
de la sessió extraordinària celebrada dia 12 de setembre
i l'ordinària del passat mes.

les actes
de 1992

2) RESOLUCIONS
resolucions adoptades
setembroe.

DE LA BATLIA.- S'assabenten

per la Batlia durant el passat
de les

mes de

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

184.85í' ptes.
77.838
5.785

�34o. 076
8.068

13.500
35.496
62.000

10.856 "

3.736 "

�de
- Elèctrica Jordi per materials i hores

feina

Elèctrica Jordi pel mateix concepte
Elèctrica jordi pel mateix concepte
Distribuidora Rotger per materials
Medicaments subministrats als empleats
Marc Sabater per honoraris
Casa Jordi per materials i desplaçaments
Rafael Carrasco per classes de tenis

Companyia Telefònica telèfon casa de la

vila

Companyia Telefònica telèfon Centre
Sani t.ar-í

r



- A la Logopeda Maria J. de Prada per

desplaçaments mesos Juliol i Agost
A Francesc Bonnin per articles de menjar
A GESTETNER per dos kits fotocopiadora
Benet Morey, per regar els arbres

A La Boutique de l'ordinador per gèneres
A OFITEC per una cinta correctora

A Ultima Hora subscripció mensual

A "El Consultor' de los Ayuntamientos" per'
un exemplar de Recaptació Municipal

A Mita facturació cOpies mes d'agost
- Impremta Mallorquina, material oficina
- La Industiral i Agricola per màquina

per segar la gespa

Papereria Homar per material �ficina

Papereria Homar per material oficina

A MRW per quotes 'mensàfon'

A Miquel Sureda per treballs mes d'agost
A Miquel Sureda per treballs setembre
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13.4·00 ptes.
20.000 "

80.546 "

13.000 "

2.063 ..

420 ..

2.500 ..

7.318 "

4.035 ..

74.951 "

46.820 "

4. 1 ('5 ..

-"'"'1C:" "
f,.::...J

4.543 ..

28.530 "

57.060 "

\
4) SOL.LICITUDS.- Examinades les sol.licituds presentades

per Bartomeu Caldentey Ferrà, Maria Frau Mauri�o i Maria

� Concepció Gonzàlez Sabater', inter'essant la conne:dó a la x arx e

I� d'aigua potable municipal per a les seves respectives cases, la

Cor"por'ació ac or-d a per' unanimitat concedir' les llicències

sol.licitades sempre que reunesquin els criteris adoptats per

l'Ajuntament en sessió celebrada el 18 de desembre de 1991.

Assabentats de la liquidaciÓ presentada pel Col.legi Públic

Puig de Na Fàtima corresponent a l'acampada "La Victoria-Alcudia

Juny 92", la qual presenta un dèficit de 28.212, l'Ajuntament

acorda per unanimitat fer-se càrrec del dèficit, aixi com de la

subvenció de 216.000 ptas. que en principi es va sol.licitar de

l'IBJ i que no ha estat concedida.

Vista la sol.licitud d'en Pedro Bauzà Ripoll, referent a una

ajuda de 25.200 ptes. per atendre els desplaçaments i menjar am�
motiu del curs d'auxiliar de la policia local que està realitzant

a Palma de Mallorca, la Corporació acorda denegar la petició tota

vegada que mai l'Ajuntament ha concedit al personal cap ajuda per

assistir a cursos d'aprenentatge, com darrerament ha succe�t amb

les treballadores familiars.

5)
CONDICIONS

TRAM DEL

SISTEMA DE CONTRACTACIO I APROVACIO DEL PLEC DE

ECONOMIQUES-ADMINISTRATIVES DEL PROJECTE DEL PRIMER

CAMI DE SES VELES.- Es donà lectura a l'informe del

Secretari Interventor referent a la conveniència d'acudir a la

contractació directa per a la contractació de les obres previst a

l'article 120-2 del Text RefÓs de les Disposicions Legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu

781/86, de 18 d'abril, tota vegada que la contractació de les

obres s'haurà de fer abans de dia 31 d'aquest mes i per tant no

hi ha temps material per acudir a la subhasta, ni tans sols pel
procediment urgent.
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A continuació es donà lectura al Plec de

Econòmiques administratives per les quals s'ha de

contractació de les obres abans esmentades, segons

redactat per l'arquitecte Eugenio Pérez Méndez.

Condicions

r·egi r- I a

pr·ojecte

Assabentats del seu contingut la Corporació acorda per

unanimitat aprovar l'indicat Plec de Condicions en la forma que

ha estat redactat i que s'exposi al públic a efectes de

reclamacions. Al materix temps s'acorda per unanimitat acudir a

la contractació directa de dites obres, incloses dins el Pla

d'Obres i Serveis de 1992, prèvia consulta a més de tres empreses

que tenguin capacitat per realitzar les obres.

El termini de presentació d'ofertes queda fixat fins dia

29 d'aquest mes.

6).-NOMENAMENT REPRESENTATS DE L'AJUNTAMENT AL PATRONAT

MUNICIPAL D'ESPORTS.- La Corporació en sessió celebrada dia 15

d'abril de 1992, acordà aprovar els Estatuts del Patronat

Municipal d'Esports, en els qual s'assenyala que formaran part de

la Junta tres vocals elegits pel Ple de l'Ajuntament a proposta
del Sr·. BatIe.

Per tal motiu el Sr. BatIe proposa com a membres que

passaran a formar part de la Junta a les següents persones:

Catalina Sampal Martorell,
Bal aguer·.

Jaume Pujol Vich, Pedr·o Bar·celó

7) INICIACIO DELS TRAMITS PER A L'AMPLIACIO DEL CEMENTIRI

MUNICIPAL.- Del resultat de les peticions que es presentaren per

a l'adquisició de noves tombes s'ha demostrat que hi ha interès

per part dels ve�ns per, l'ampliació de l'actual cementiri.

Considerant que la demanda resulta suficient per a l'inici

dels tràmits necessaris per a l'ampliació del cementiri municipal,
la Corporació acorda per unanimitat iniciar expedient
administratiu i facultar el Sr. Batie perquè faci les gestions
encaminades a l'adquisició dels terrenys ne�essaris i per a la

redacció del projecte corresponent.

8) COMPRA DE DOS ORDINADORS.- Tenint en compte que

��C===��-±-�J un t amerrt ha assumi t a par·t i r- d' enguany 1 a gest i Ó de l' impost
immobles i la de l'impost sobre actitats econòmiques,

a dur la comptabilitat municipal mitjançant aquest

sistema, a part de les altres feines que ja es vénen fent, és fa

necessaria l'adquisiciÓ d'un altre ordinador.

Per altra banda seria convenient que la biblioteca municipal

compti amb un ordinadmr suficient per atendre les seves

necessitats.

Consultats diversos mòdels de distites cases subministradores,
la més favorable és la de l/empresa ASIA IMPORT, que ofereix per

161.000 ptes i 192.000 ptes respectivament els ordinadors de les

caracteristiques seguents:
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Ordinador 386-SX-25 MHZ
1 MB RAM

HD 89 MB
FDD 3 1/2

M SVGA COLOR

VGA 1/2 MB

T. 102 TECLAS

Ordinador 386-SX-25 MHZ
2 MB RAM
HD 120 MB
FDD 3 1/2
M SVGA COLOR

VGA 1/2 MB
T. 102 TECLAS

La Corporació acorda per unanimitat la compra dels

ordinadors abans indicats i es veurà la possibilitat d'aprofitar
l'impressora actualment en desús si la seva adaptació no resulta

massa c ara ,

9) MOCIO SOBRE PROPOSICIO DE LLEI PER REBAIXAR LA PROTECCIO

DELS ESPAIS NATURALS.- El Portaveu del Grup Socialista presenta
la present moció:

\ "A

� pr·eser·vaci6 dels "espais natur·als" és l'única q aran t
í

a que tenen

i� els ciutadas que aquesta Comunidad continuarà essent pròspera, a

� 1 a que el seus descendents podr·an gaudi r- d' una qual i tat de vi da

elevada.

Des de fa temps, la immensa majoria dels nostres ciutadans

han assumit que el binomi Conservació dels espais naturals-

Turisme, és un binomi inseparable, i que qualsevol projecte de

futur ha de partir d'aquesta premisa.

les I Il es Bal ea¡r·s.Comunitat Autònoma dela

Fruits d'aquesta consciència col.lectiva, el Parlament de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar al gener de

1991 la Llei d'Espais Naturals que ha donat lloc a lloances de

tot tipus d'organitzacions fins i tot més enllà de la nostra

Comunitat i de l'Estat.

Dissortadament s'ha presentat al Parlament una Proposició de

Llei per rebaixar la protecció dels espais naturals.

Per tot això proposam la segUent moció que conté aquests
punts:

1.- Que el Ple de l'Ajuntament faci arribar a cadascun dels

Grups Parlamentaris el rebuig del Consistori a la Proposició de

de la modificació de la Llei d'Espais Naturals.

2.- Que el Ple de l'Ajuntament es pronunciï, per tant, en

defensa de la Llei d'Espais Naturals aprovada al mes de gener de

1991 en defensa, al cap i a la fi, d'un patrimoni natural i

cultural i d'un nivell de benestar que ha caracteritzat la

nostra Comunitat a les darreres dècades.

3.- Que el ple de l'Ajuntament s'adhereixi a quantes
activitats democràtiques es posin en marxa per evidenciar davant

els ciutadans la necessitat de defensar la Llei d'Espais
Natu¡r·als. "

La
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El portaveu del PP diu que el seu grup vota en contra perquè
no diu el que es deixa de protegir.

El portaveu del PSOE diu que la moció s'aprova integrament o

no s' aprove ,

El Sr. Batie diu que el seu grup dona suport al contingut de

la moció perquè estan a favor de la defensa d'un patrimoni
natural i cultural i per tant a favor de la Llei d'Espais
Naturals aprovada el mes de gener de 1991.

Duita a votació és aprovada la moció per sis vots a favor i

dos en c on t re ,

10)PUBLICACIO DEL LLIBRE "SIGUIENDO MI CAMINO".- El

Independent formula la següent proposta d'acord:

Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació del següent
text per

í

nc Loure a tots els llibr'es titulats "Siguiendo mi

Camino", que es venguin a Puigpunyent.

\ "La pr-i mer'a vegada que ti nguer'em conei x emerrt que Mossèn

� Ber·nat Mat-·tor·ell estava pr-ep arerrt la publicació d'un Ll I br-e ,

� se'ns va dir que es tractava de fer públicas les seves memòries,

en base a les dades que des de feia molts d'anys havia anat

anotant al seu diari.

L'autor tenia interès que l'Ajuntament de Puigpunyent,

patrocinàs la publicació i aqui, a l'Ajuntament, trobà bona

disposició, perquè entenem que cal donar suport a qui té el

coratge d'escriure i la capacitat de transmetre per escrit les

seves idees. Concretàrem la col.laboració en la venda de llibres

al poble, ja que en doblers no podia ésser.

El temps passà i el llibre va veure la llum, sense que abans

tinguessim l'oportunitat de llegir-lo.

Després hem pogut analitzar el seu contingut, i ens ha

parescut que algunes referències que s'hi troben i especialment

1 I apar·tat "i n memoro i am" , estan escr·i tes en un 11 enguat.ge i rnprop i

del temps que correm. Al llibre no queda clar si aquest capital"
és la reproducció d'un text anotat al diari de l'aut.or en

aquelles dates; si així fos les seves expresions han de servir,
en la perspectiva històrica que ara tenim, per rebutjar qualsevol

comportament que no accepti de bon grat la pluralitat i el joc

democratic. Si per contra aquelles paraules han estat escrit.es

ara, volem manifestar el nostre més complet desacord i que de cap

manera ens sentim identificat.s ni en la forma ni en el fons,
lamentant que hi figurin a una publicació patrocinada pel nostre

7'--_.,.�__.......:j.6¡f'rt a men t .

Volem fer públic aquest comunicat per tal d'eliminar

qualsevol dubte que el lector pugui tenir sobre la postura de

l'Ajuntament de Puigpunyent."

El

votació

apr-ovada
del Gr'up

portaveu del PP manifesta que el seu grup s'estén

perquè desconeixen totalment aquest assumpte.
l'anterior proposta d'acord amb els vots a

Independent i del PSOE.

a la

Queda
favor'
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11) REPARACIO DEL MARGE DEL CAMI DE CAN FONYA.- El Regidor
de Galilea, Sr. PinteRo, posa de manifest que amb la pluja dels

darrers dies s'han esbucat uns sis metres de marge al cami de

Can Fonya, que deixant intransitable el cami. La reparació es

urgent tota vegada que algunes cases han quedat incomunicades,

per la qual cosa proposa a la Corporaci6 que adopti les mesures

necessàries per reconstruir el marge abans indicat.

La CorporaciÓ acorda per unanimitat demanar a Domingo Betti

un pressupost del cost de la reparació, i començar d'immediat les

obres necessàries.

\� de qPL!Rl.ECS I PREGUNTES.- El Regidor- Sr-. Flaquer- pr-egunta al BatIe

és competència la compra de material pel Centre Sanitari.

El Sr. BatIe contesta que normalment és el metge el qui fa la

el aci 6 del mater- i al que necessi ta il' Ajuntament és el que ho

ompr-a.

El mateix Regidor Sr. Flaquer es queixa de no haver estat

convidat a la inauguraci6 del Sa16 d'Actes, aixi com de no rebre

cap programa de les Festes d'enguany.
El Sr. BatIe diu �ue encarregar el repartiments a distints

al.lots del poble i desconeix si ho feren correctament.

El Regidor Sr. Pérez pregunta si el cobrament de l'Impost
sobre Activitats EconOmiques ho realitza aquest Ajuntament, el

BatIe li contesta que si i que en aquests moments son al

cobrament els corresponents rebuts.

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

Sr. BatIe aixeca la sessi6 quan s6n les vint-i-dues hores i

trenta minuts, de la qual s'estén la present acta i jo com a

Secretari, certifie.
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 30 D'OCTUBRE DE 1992

***************************************************************

A la vila de Puigpunyent, a trenta d'octubre de 1992, a les

tretze hores, sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona

Pujadas, es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa Consistorial, en

sessió pública extraordinària, amb l'assistència dels Regidors
Gabriel Flaquer Maimó, Josep Maria 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'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

Oberta la sessió pel Sr.

punts:
BatIe se tractaren els següents

l.-SUPLEMENTS DE CREDIT DESTINATS A L'APORTACIO MUNICIPAL

DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1992.- L'Ajuntament adoptà el

compromis de suplementar el crèdit suficient per atendre

l'aportació municipal del Pla d'Obres i Serveis de 1992.

Tramitats els oportuns expedients, vists els informes

d'intervenció i de la Comissió d'Hisenda i discutides les

propostes, la Corporació Municipal, de conformitat amb el que

disposa l'article 450 del Text Refós aprovat per Reial Decret

Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, acorda per unanimitat:

1) Aprovar la proposta de suplement de crèdit amb càrrec al

remanent de tresoreria de 1991 per un import de 1.621.685 ptes ..

2) Aprovar la proposta de suplement de crèdit mitjançant
transferència de credits del pressupost de despeses de 1992 per

un valor de 1.750.000 ptes.

3) Apr·ovar· 1 a pr- op o-s t a de sup 1 ement de cr- èd i t amb càr·r·ec a maj-or·

ingressos recaptats sobre els totals prevists al pressupost, per

un import de 935.275 ptes.

Els suplements de crèdits abans esmentats van destinats a la

partida 601-4 del pressupost de despeses de 1992, corresponent a

l'aportació municipal a les obres del primer tram del cami de Ses

Veles.

4) Que els tres expedients de modificació de crèdits s'exposin al

públic durant un termini de quinze dies hàbils, previ anunci al

BOCAIB i al tauló d'edictes de la Casa de la Vila.

5) Els expedients aprovats inicialment se consideraran aprovats
definitivament si no se presenten reclamacions.
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2.-CONTRACTACIO PROJECTE URBANITZACIO PRIMER TRAM CAMI SES

VELES.- La Corporació Municipal en sessió celebrada dia 14

d'octubre de 1992, acordà dur a terme la contractació directa del

projecte d'urbanització del primer tram del cami de Ses Veles.

En el termini de presentació de propostes, s'han presentat
les següents ofertes:

Plec nQ·l.- VOPSA, que es compromet a fer les obres per

12.000.000 ptes.

Plec nQ 2.- RIUSEC & HIJOS SA.- per la quantitat de

12.150.000 ptes.

Plec nQ 3 .- MAN SA per la quantitat de 12.300.000.

Plec nQ 4.- MONTAJES ELECTRICOS SAMPOL SA, per l'import de

12.307.960 ptes.

Atès que Montajes Eléctricos Sampol SA, a pesar d'ésser

l'empresa que presenta l'oferta més alta, està disposada a

realitzar per la quantitat de 12.307.960 ptes. el total de les

obres compreses en el projecte del primer tram del cami de Ses

Veles, tal com va ésser aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió

celebrada dia 15 de gener de 1992 i que és de 24.476.519 ptes.,
sense tenir en compte la reducciÓ del Pla d'Obres i Serveis de

1992.

Considerant la Corporació que aquesta oferta és la més

avantatjosa per a l'Ajuntament, acorden per unanimitat adjudicar

a Montajes Eléctricos Sampol SA l'execuciÓ del total de les obres

compreses en el projecte primer tram del cami de Ses Veles, per

la quantitat de 12.307.960 ptes.

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

Sr. BatIe aixecà la sessió éssent les tretze hores i trenta

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

cer·tific.

EL BATLE EL SECRETARI



3.-CORRESPONDENCIA.- Es donà compta d'un escrit de la

directora del Col.legi Públic d'EGB Puig de Na Fàtima de data 5

uny de 1992 que diu:

<

"fk' BatIe: p er- camins +orç a hf2tet-·odo;·;os ha ar-r-íb at; a 1€",--:;

s mans còpia de l'Estatut del Patronat Municipal d'Esports.
L'he llegit amb atenció i amb l'interès que es mereix i consider

que, en línies generals, està ben estructurat: contempla tots els

punts i aspectes, en el meu veure, per encaminar d'una vegada, el

malmès esport puigpunyentí.
EmperO a l'article 7 del TITOL PRELIMINAR, a l'apartat que

parla dels membres de la Junta: nomenament i cessament, diu que
la junta, entre altres membres i vocals estarà formada per un

representant del Col.legi Públic d'EGB de Puigpunyent, elegit pel
Con�::;ell Escol ar··.

Consider que l'elecció de representants del Centre a les

institucions i organismes que ho sol.liciten és i ha de ser

competència de la Direcció del Centre, no del Consell Escolar.

Llegit el Reial Decret de 18 de desembre nQ 2376/85 del

Ministeri d'Educació i Ciència, BOE del 27/12, i concretament el

Foli núm. - �_� _

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 18 DE NOVEMBRE DE 1992

=================================================================

A la vila de Puigpunyent, a 18 de novembre de 1992, 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 ordinaria, amb l'assistència dels Regidors
Gabriel Flaquer Maimó, Jose 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'i�frascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç
1""latas Font.

El r�:eg i doro Sr'. Flaquer demana la inclusió a l'ordre del dia

d'un escrit que fa referència a la moció presentada a la passada
sessió pel portaveu del Grup Socialista sobre proposició de Llei

per rebaixar la protecció dels Espais Naturals.

lEI
Sr. Batle conside�a que no hi ha lloc a la seva inclusió

� t.ot a V(2g <:;l.d ¿i que no eS",; df:�ma.na ri i es p rop oaa C¿\P assumpt,:;? E�n

I�c�ncre�, _�a_ P:t�Ci� que����e�:��imada pels vots en contra dels

�,p
,,,de�Lnden_ 1 9' up SD'_.dl,_t".

l.-ACTES ANTERIORS.- Foren aprovades per unanimitat les

actes de la sessió ordinària del passat mes i la de

l'extraordinària del dia 30 d'octubre de 1992.

2.-RESOLUCIONS DE 1 €"sLA BATLIA.- S'assabenten

la Batlia durant el

ele

p¿..s:�¿.¡t mesr f�:SD]. uc: i on s

d ! octubre n

adoptade��.; p or-
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Reglament dels Organs de Govern dels Centres Públics d'Educació

General Bàsica, l'article 12 fa referència a les competències del

Director, i a l'apartat a) explica la primera competència, que és

"o��_,tentar- o-f i c i al ment 1 a r--epr-esE!ntac i ó del C€;)nt¡---E'''"

Entenc que si el director, per motius personals o

professionals no pot assumir aquesta representació� l'ha de

delegar a un professor que voluntàriament ho vulgui fer.

El mateix Reial Decret� en-el titol III parla dels Òrgans
col.legiats de govern� del Consell Escolar i de la seva

composiciÓ i competències de la Junta Directiva: és l'article 32.

En cap apartat de l'esmentat article explica que és competència
de la Junta Directiva del Consell Escolar nomenar representants
del Centre a les institucions. La Junta té moltes i molt

importants competències, però aquesta, al meu entendre, no la té.

De tot això deduesc que el que pretén aquest estatut

af€;)gint la coa "elegit pel Consel Escolar--" a l'article en

qUestió, és restar atribucions i competències a la direcciÓ. Pens

que cada òrgan col.legiat ha de tenir les seves: unes els òrgans

\ uniper�onals, i concr�tament el director, i altres� que estan ben

�;:r���l�J:_tades a la Llel, €;)1-3 c o l v Leq íets, en aquest c a ss el Consell

Ess c o I c.�t •

- Per a tot el que he exposat li pregaria que fes corregir

� l' '�::: i cl e en qUest i ó i, si ho ct--eu op ort;
ú

,
el s al tr-I?s que

�POS:--�l
bl ement puqu

í

n pecar--, f.?r1 €01 meu veur--e, del mat e
í

x def €"!cte. "

El Sr. BatIe diu que aquest tema ja fou tractat pel Patronat

Municipal d'Esports i per sis vots a favor, tres en contra i sis

abastenc i ans s' ac ord
è

supr- i mi r- l' e;.: pr-essi Ó "el eg it pel Consell

Ess c o l at--" .

La CorporaciÓ fa seu l'acord del Patronat Municipal
d'Esports, i fa constar que per part de l'Ajuntament no s'ha

pretès amagar res i que s'ha donat la publicaciÓ deguda perquè
tothom se'n pogués assabentar.

A continuació es donà lectura a un escrit signat
Bernat Martórell que diu:

per-

a través de la present comunicar a V.I. el meu agraïment
qUI::? s'i nc Iogui a tot s el�:; e:-: emp 1 aros de Si gui_en_çl..Q mi

que es venen a Puigpunyent la resoluciÓ adoptada per

Consistori en el Ple de dia 14 d'aquest mes. Precisament

perquè em sent demòcrata, puc assegurar que no he abrigat mai la

més minima intenció de ferir cap susceptibilitat, ni dels membres

de l'Ajuntament ni de ningú del poble. Al contrari, vull

respectar els sentiments dels meus amics i de tots els habitants

de Pui gpun'i,?nt.
L' aparo-tat que fi guro-a en E!l Il i br-e sota 1 ¡

ep í (;Jr-a-f- I r!_ mf2£11or-- ?:..-ª..ffi_
no és escrit meu ni ara, ni quan va morir el meu germà. Es tracta

d'un ar-t
í

c l e ¿:ip¿�r-€;)gut a CarT-eo çI_� l'1allot--ca pocs dies despr-ès del

13 d'abril de 1938, dia del traspàs del meu germà. Es un fet,
doncs, facilment comprovable.

A la presentaciÓ del llibre vaig manifestar que en

publicar-lo el posava en mans de la crítica. Ha estat una atenció

que aquest Consistori m'hagi fet arribar la seva, que accept
democràticament. Només demanaria que en els exemplars venuts, hi

D.
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figuràs també aquesta carta.

Esperant poder comptar amb la col.laboració d'aquest
Aj untament en I a p r-esv

í

st.a segonë), p art de S�,..9..\::Ü en.do (!}_t cami C!..Q. que

sortirà, si Déu vol, a principis de desembre, exprés altre volt.a

el meu ë\l:]f"aïment. II

La Corporació queda assabentada.

4.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
1 €;)s seg Lient s:

"i.:ot<3,l

�:'t "Segur·iela.d y L.impiE;)zaf:'� SPI" p er- un do�.;i-ficadc)t"·

vision"

A Readymix Asland SA per 800 quilos formigó
A Laboratoris Bordoy per dues anàlisis d'aigua
A Bayer Hnos SA per material d'oficina

A Mita per còpies mes de setembre

A Asia Import per elos orelinadors

A la telefÒnica, centre sanitari

A la telefònica, Ajuntament
A la telefònica� servei telefax

Al BOE, subscripciÓ anual

A ATM per un exemplar de la Llei elel Sòl

a ATM, per un exemplar Coeli Llei Trànsit

A Freo. Salva Ques per elues llaunes Repsol
A PRYCA per dos parells sabates, personal

I ab oraI
A Marc Sabater per honoraris

A MRW per servei de busca
- A Ultima Hora, subscripció mensual

A Josep Ramon per meelicaments

A l'EstaciÓ ele Servei JAB� per carburant

A Julià Alemany per bestretes

Per l'homenat.ge a Sor Maria

A Asia Import per un filtre i disquets
A Miquel Sureda, honoraris

A la logopeda Maria J. de Prada, desplaçaments
A Mister Minit per còpies de claus

A Bohigas, per fotocòpies plànols
A Joan Aguiló per plantes
A Bartomeu Frau per pintar senyalització

de pas de peatons i 4 triangles escolars

A Aperos Mallorca per un rotlet fil nilon i

neteja carburador i posta a punt
A Guzman per reparació dumper
A Guzman per un mirall

A Repsol per butà poliesportiu
A Magatzem Verd per plantes
A Espaverd per plantes

r_-:" 549 ptf:?!::>...J.

1 1 960 II
·

-í ·''71 008 II
.L.s.:_11

28. ""Le::' II
ol::' \...,....)

Ct ;: 055 II

�553. ()()() II

9. r:.r.=q "
,:..d,

:1.2" 5[:.0 il

6. ()�2() II

r-, / 9::55 II
,::.C) •

3. 200 II

¡;;;. 050 II
·Ml.

1 421 II
·

c::' 995 "
d.

15. 200 II

4. 543 II

�. 500 II
..:::' u

1. 681 II
·

1 -¡-' • 100 II

7. 671 II

5. 000 II

-ol' 400 "
0_' =

65. 619 II

7 700 II
·

4. 055 II

8. 320 II

10. 000 II

40. :22-(' II

10. 350 II

47. 426 II

í=' 419 II
·

8. 300 II

6. 320 II

9 560 II
·

5.-DESIGNACIO FESTES LOCALS.- 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 següents:
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- Puigpunyent: dia 12 d'abril, segona festa de Pasqua,
dia 31 de desembre, festa de l'estandart,

.. - Gal i 1 ea dia 12 d'abril, segona festa de Pasqua,
dia 8 de setembre, Nativitat de la Mare de Deu

6.-SUBVENCIO A GRUPS CULTURALS.- Anualment
convoca els Grups Culturals perquè sol.licitin la

I ' {·)juntament
�-;ut)\¡'enci Ó de

les seves activitats.

L'experiència acumulada en els darrers anys aconsella
establir uns criteris que serveixin de base per a la concessió de
les subvencions municipals a aquests tipus de grups.

\ Les subvencions tenen per finalitat el finançament de

'\ projectes i activitats estrictament culturals; de tal forma que.

� (el s qr-up s que en sol. I i cit in, han d' acr'ed i tar' o av.an t; I! Ajuntament

�fent.hO
constar exp'-'essament a la instància, els següents extrems,

Nom del grup i nombre de membres
- Nom l llinatges de les persones que componen la Junta

Directiva, amb expressió dels càrrecs que ostenta cadascú.
- Trajectòria cultural del grup.
- Activitats i projectes de caire cultural que pensen dur

endavant durant el Curs i en relació a les altres activitats que
eventualment despleguin.

- Relació detallada d'entrades i sortides durant l'any
an t E'�lr. í 01'-' •

- Comprometre's expressament a acceptar la contraprestació
que l'Ajuntament demani.

Les anteriors circumstàncies són les mínimes exigibles per
I dE'� tr=:'nir' la s�gUl�'etat que �ls sol.licita.nts sÓn efect:i'�'ament
ups en trajectòrIa l perspectIves culturals, que al cap l a la

és el que es pretén subvencionar. L'omissió de qualsevol
aquestes dades serà causa suficient per no concedir la

�;ubvenció.
Amb la finalitat que totes les sol.licituds tenguin una

mateixa extructura, és formalitzaran complimentant l'imprès que
proporcionarà l'Ajuntament.

Per tot l'exposat el Grup Independent formula la segUent
proposta d'acord: Convocar els Grups Culturals perquè sol.licitin
subvencions d'acord amb els antecedents de la proposta.

La proposta es aprovada per unanimitat.

7.-BASES I CONVOCATORIA DEL CONCURS-OPOSICIO DE LA PLACA
D'AUXILIAR DE LA POLICIA LOCAL.- Examinades les bases de la
convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs oposició,
d'una plaça de policia local, la Corporació acorda per unanimitat
aprovar-les tal com a continuació s'indica:
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BASES I CONVOCATORIA DEL CONCURS-OPOSICIO PER A LA PROVISIO

D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE

PU I í3F'UNYENT

Primera.- Objecte de la convocatòria.

L'objecte de la convocatòria és la provisió, pel sistema de

concurs-oposició, d'una plaça d'auxiliar de policia local,
d'acord amb els decrets 70 i 72/89 de sis de juliol (BOCAIB de 22

de juliol) els quals estableixen les normes marc a què han

d'ajustar-se les bases i exercicis per a l'ingrés en les diverses

�
categoFi es de 1 a pol i ci a local, d' acord amb La 11 ei 30/84 de dos

�'agO::g:n�� __ r::�:c�:r�::�:�::ad:P::C::::�
La plaça pertany al grup E d'acord amb l'article 25 de la

Llei 30/1984, per remissió de l'article 19 del decret 70/89 ja
esmentat..

Tercera.- Requisits dels aspirants.

1) Esser ciutadà de l'Estat. Espanyol.
2) Esser major de 18 anys i no haver passat els 30.

3) Estar en possessió del certificat. d'estudis.

4) No haver estat separat del servei de cap Administració

Pública ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció

p úb Li c a...

5) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

6) Estar en possessió dels permissos de conducció A-2 i B-1 ..

7) Tenir una alçària mínima de 1'70 m. els homes i 1'65 m.

les clones .

. 8) Cornp rorn ía de p or- tar' armes i, si es donàs el cas,
rribar a utilitzar-les, que s'ha de prestar mit.Jançant
I ar·ac ió j urací a ,

9) Tenir fet el servei militar a la prestació social

substitutòria, a estar-ne exempt definitivament.

10) Estar en possessiÓ clel Diploma d'aptitut bàsica per a

Auxiliar de Policia Local (cicle inicial), estès per l'Escala de

Policia Local de la C.A.I.B.

11) No patir malaltia a defecte físic que impedeixi a

mencabi l'acompliment de les funcions corresponents. En especial,
certificat mèdic acreditatiu de les condicions físiques en

relaciÓ al quadre d'exclusions de l'annex segon de les normes

marc (decret 70/89); ja que aquest certificat. suplirà la prova
física de la fase d'oposició.
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Quarta.- Presentació d'instàncies i documentació.

Les sol.licituds

de Puigpunyent en les

administratiu, en el

partir de l'endemà

bases en el BOE.

s'hauran de presentar davant

formes permeses per la llei de

termini de vint dies naturals

de la publicació de l'extracte

1 '¡CUuntament

pr·oced i ment

comptats a

d ' aquest(:;>s

Per ésser admesos, bastarà que els aspirants manifestin en

la instància que en el moment de la presentació, reuneixen tots

els requisits anteriorment enumerats. Aixi mateix aportaran els

documents acreditatius dels mèrits que al.leguin a la fase de

concurs i justificant de l'ingrès de 1500 ptes per drets

d .'
e:·( amen.

\�
El s successi us anunc i s només ser·an

.� d'anuncis de l'Ajuntament, i en el

� ob I
í

qetcr-í .

� Cinquena.- Admissió d'aspirants.

publicats en

BOCAIB quan

el tauló

ai ;.( i fos

Exhaurit el termini de presentació d'instàncies, la Batlia

aprovarà el llistat d'admesos que es publicarà en el tauló

d'anuncis municipal. El llistat d'exclosos es publicarà en el

BOCAIB, i establir un termini de deu dies per a la rectificació

d'errors. Això no obstant, els errors materials o de fet podran
subsanar-se en qualsevol moment.

Els aspirants exclosos podran interposar recurs de reposició
en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de

la llis:;ta.

Sisena.- Inici del concurs-oposició i Tribunal Qualificador.

En el mateix edicte on es publiqui la llista d'exclosos,_
indicarà el lloc, dia i hora d'inici dels exercicis. Es

--"���,?-1 gar·21.ntir·à un t orrní n i minim dE,' quinze dies ¡:;>ntr·f..? la publicació i

el dia anunciat. Una vegada començades les proves, no serà

obligatòria la publicació dels succesius anuncis més que en el

tauló municipal, si bé es garantirà sempre una antelació minima

de vint-i-quatre hores. Els aspirants que no es presentin als

exercicis restaran exclosos sense cap més tràmit, llevat dels

casos ben justificats, lliurement apreciats pel tribunal.

El Tribunal qualificador estarà constituït de conformitat

amb allò previst en el Decret 70/1989 de la C.A.I.B. i serà el

que figura a l'Annex III de les presents bases.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense

l'assistència de més de la meitat dels membres titulars o

suplents indistintament, i le3 decisions s'adoptaran per majoria.

Les proves es divideixen en dues fases. El concurs de mèrits

i l'oposició. El concurs no tindrà caràcter eliminatori ni podrà
tenir-se en compte per superar les proves de la fase d'oposiciÓ.

Sel:'?fla. La fase de l'oposiciÓ: exercicis.
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ob Liq at or-i i el i mi nat or- i relatiu a l'àrea

complementària. Consistirà en respondre preguntes que es

formulin sobre els vint temes de l'annex primer d'aquestes bases.

la puntuació a atorgar serà de O a 10 i serà necessari obtenir

una qualificació de 5 per a superar-lo.

2) Exercici obligatori i eliminatori relatiu a l'àrea

professional, consistirà: en contestar a les preguntes formulades

sobre els vint temes de l'annex segon d'aquestes bases.

S'avaluarà de O a 10 punts. I serà necessari obtenir una

qualificació de cinc punts per a superar-la.

�} Prova psicotècnica,
a 1(l punts.

de caràcter voluntari. S'avaluarà de

4) Exercici obligatori, però no eliminatori, de coneixement

la llengua catalana; consistirà en la traducció,
de diccionari, d'un text del castellà al català.

màxima serà de 2 punts.

sense ajuda
La puntuació

Vuitena.- La fase de concurs: bàrems de puntuació.

1) Diploma d'aptitud bàsica, nivell inicial (auxiliar de

policia local)expedit per l'Escola de la CAlB, (amb validesa de

tres anys comptats a partir del dia d'expedició) La puntuació
s'obtindrà multiplicant la nota del curs per 0'5 fins a un màxim

de 5 punts ..

3) Idiomes reconeguts, fins a un punt per idioma, acreditats

per un Centre Oficial amb una antiguetat inferior als cinc anys,
fins a un màxim de dos punts.

4) Certificat d'estudis: (l'5 punts.

Escol aro ,del Gr'aduat FP-'len possessió
punts.

5) Esté'.!"'

�d-,.'-t-r- ui val ent: 0'5

Mecanografia, dues-centes polsacions
davant el Tribunal, prèvia sol.licitud

p œr

en

minut (a

instè.nciE;l.) :

6)
demostr'a¡"

un punt.

7) Diploma de salvament i socorrisme� 0'5 punts.

8) Diploma de primers auxilis i aquà.ti e esal vamean t;

punts.

9) Altres seminaris o cursos relacionats amb l'àrea

professional. Es valorarà fins a dos punts amb especial esment al

nombre d'hores del cursos en qUestió i de les notes obtingudes en

els que es puntuàs.

o
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10) Es valorarà també:

a) La curricula general que presenti l'aspirant, fins a un

màxim d'un punt, amb especial esment a la seva preparació
acadèmica i experiència en comeses que comportin tracte social

(professional i/o d'esbarjo).

b) El coneixement de català, acreditat amb titol oficial o

amb examen sol.licitat a la instància. Se valorarà fins a un

m¿�;.; i m d /
un punt"

c) El coneixement especial del terme de Puigpunyent:
població, toponimia, sector econòmic, etc. que s'acreditarà a

sol.licitud de l/aspirant contestant les qUestions plantejades

\ �
p e l TF·i bunal. Se va l orarè f i ns un mà;.; i m dl un punt.

� La documentació acreditativa dels mèrits de concurs es

� pF·esentar�). juni:am¡:-?nt amb I a i nst.ànci a ,

.

� Novena.- lilst.a d'aprovats 1 presentacló de documents.

Les qualificacions de cada un dels

pÚbliques el mateix dia que s'acordin en el

Casa Consistorial.

exercicis es faran
tauló d'anuncis de la

La qualificaciÓ definitiva serà el resultat de la suma de
la fase d'oposiciÓ més La di-:?les avaluacions obtingudes en

c onc urss ,

Llaspirant amb major puntuació serà seleccionat i s'elevarà

llexpedient a l'Alcaldia Presidència a fi i efecte del nomenament

d� funcionari. L'aspirant seleccionat gaudirà d'un termini de

vint dies naturals a partir de la publicació de la qualificació
definitiva per presentar els documents acreditatius que reuneix

els requisits exigits en aquestes bases, més dues fotografies
carnet. Si aquest termini no es compleix, excepte en els casos de

força major, decauran els drets del seleccionat/da i no serà.

at.

Desena.- Nomenament i presa de possessió.

Si la document.ació presentada és correcta, el BatIe nomenarà

funcionari de carrera al seleccionat. Prèviament a la presa de

possessió, l'interessat haurà de manifestar que no ocupa cap

plaça en el sector públic delimitada per l'article primer de la

llei 53/1984 i que no rep pensió de jubilació, retir, ni

or-f andat.

Si el nomenat realitza qualque activitat privada, haurà

de declarar-ho així en el termini de deu dies de la presa de

possessió perquè el Ple de la Corporació pugui pronunciar-se
sobre la compatibilitat o incompatibilitat amb la funciÓ

encomanada.

Onzena.- Incidències.
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El Tribunal queda autoritzat per resoldre qualsevol dubte

que es presenti en el desenvolupament del concurs-oposició i en

tot alIO previst en aquestes bases.

La

que se'n
tel'-·mi ni

convocatòria, les bases i qualsevol acte administratiu

derivi, podrà ésser impugnat pels interessats en el

i forma establerts per la llei de procediment
acimi ni st.r·at i u ,

AREA COMPLEMENTARIA

\ .......�
1 ) I a Canst i tuc i Ó Espanyol a de 1978.

� prinC�PiS�
� �J Drets i deures fonamentals.

El s seus· va Lor-ss

El p odœr-3) El legislatiu. El

judicial.

4) L'Estatut d'Autonomia

S) El municipi, elements que ho configuren

6) OrganitzaciÓ municipal. El PIe. El BatIe.

7) L'acte administratiu. Concepte i condicions

8) Normes generals sobre procediment administratiu

(Registres, instàncies9 terminis, informació i tramitació)

9) Conceptes bàsics i pràctiques procedimentals sobre:

1"'lt-_'¡"""';·ciac·Ó i or·d,�nació de l'e:-:pechent r n ot
íê í

c ac
í

on a l�tC.)

10) Concepte de dret penal. Concepte de delicte i falta.

11) L'execució del delicte. Subjectes del delicte.

12) Circumstàncies modificatives de resp on s ëb :i. 1 i t.¿:d�la

penal, eximents, atenuants i agravants.

13) La. detenció. L' ?-)b€�as Cor·pus.

14) L'ate"3tat.

lS) Delict.es i falte"3 derivats de la circulació de vehicles

de rno tor-,

16) Delictes i faltes contra la propietat, robatori, furt.

17) Delictes i faltes contra le"3 per"3one"3.

í
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18) Delictes i faltes contra l'autoritat i els seus agents:
atemptat, desacatament.

19) Aspectes geogràfics i geografia humana de les Balears.

20) Caracteristiques geogràtIques,
del municipi d� Puigpunyent.

morfológiques i humanes

AREA PROFESSIONAL

1) La potestat normativa de l'Administració Local.

k
Or·denë1.nce·5, RE·g I aments i bans dE� La Ba.t I i a. Pr"oced i ment pe�'" a ]. a.

seva aprovació, modificació i elaboració.

2) Potestat Sancionadora de l'Administració Local. Arees

� d'actua.ció. Pr·ocediment. Recur·sos.

� 3) Policia Administrativa del dret local autònom.

4) Policia Administrativa dimanant de lleis i disposicions
de caràcter local i de lleis sectorials.

establiments pÚblics.
Policia d'espectacles i

5) Intervenció policial en queixes de veins.

6) Inter'vE'nci ó policial en mat
è

r- i a de llicències

d'activitats i via pÚblica.

7) Control de renous i fums.

8) I n'b=?r'venc ió policial en matèria d'infraccions a

ordenances municipals.

9) Informes i notificacions administratives.

10) Legislació sobre circulació. Competències

11) Senyals de circulació. Senyalització.

12) Maniobr·es.

d E� ma�-' ;.: a.•

Avançaments. Interseccions. Canvis de sentit

13) Conceptes de detenciÓ, parada i estacionament.

Immobilitzacions decretades pels agents de l'autoritat. Retirada

del \/ehicle.

14) L'auxiliar de la policia local com a policia judicial.

15) Tipologia de

Classi·fiC::ë\ció.

les drogues més usades. Con sum i d or-ss •

16) Legislació sobre drogues.

I t:�S
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17) Informes policials. Fitxa d'accident. Parts d'accidents.

18) Accidents de trànsit i codi penal.

19) Primeres mesures en cas d'accident de trànsit.

20) L'atestat per alcoholèmia.

ANNEX SEGON: TRIBUNAL QUALIFICADOR

President: Sr. BatIe.

\
Suplent: Tinent de BatIe en qui delegui.

� Vocal s: Vocal ti tu.l ar- i supl errt r·epr·(2Sent<:'U1t ele Id.

f�ut òrrorna dE� 1 es I Il i:?S Bal ear··s.

Vocal titular i suplent de l'Escala de Policia Local

Vocal titular Secretari de l'Ajuntament.
Vocal titular: José Ramon Marqués. Suplent� Julia Serra Gel ab ert,

Comunitat

Secretari: El de la Corporació a persona en qui delegui.

B.-SOL.LICITAR DE LA CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES I

ORDENACIO DEL TERRITORI LA QUANTITAT PENDENT PER A LA REDACCIO DE

LES NORMES SUBSIDIARIES.- La Conselleria d'Obres Públiques i

17. OS. 90 acor·dè.
a la redacció de

Ordenació del Territori segons escrit de data

concedir una subvenció de 8.064.000 ptes. per
les NNSS de Puigpunyent, a abonar de la segUent

Havent-se aprovat definitivament per la dita Comissió en

essió del 31 de juliol de 1992 les referides normes, es formula

la segUent proposta d'acord:

Sol.licitar a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació

del Territori del Govern Balear l'abonament del SO %, és a dir

4.032.000 ptes. que resten per rebre de la totalitat de la

Uri :-25 %, es a dir 2.016.000 ptes. a la presentació de

l'i:1v.3.nç.
Altre 2S % (2.016.000 ptes) a l'aprovació inicial de les_

NNSS. Aquestes dues quantitats ja han estat abonades.

El 50 % restant ( 4.032.000 ptes.) en aprovar-se
les NNSS per la Comissió Insular d'Urbanisme.

subvenciÓ concedida.
La CorporaciÓ acorda per unanimitat aprovar

prop oat s .

9.-ADQUISICIO SENYALS DE TRANSIT.- A proposta del Sr.

s'acorda adquirir les segUents senyals de transit:

Bat 1 E�



Foli núm. ))--º------------

Senyal d'Estop: Carrer Sa Vela-Travessia
Carrer s'Estany-Crta. Vella d'Estellencs

Cami Son Puig- Crta de Palma

¡VIi r-a l I s cie Palma

Capdellà
Cami Son Puig-Crta.
Cami d'Es Pins-Crta.
Sortida de Son MarcÓ

Sortida de Conques
Sa PotF:�t.a_
Son Net.-Crta. de Galilea

DirecciÓ Prohibida:
autort t.za_ts)

Carrer de Sa Vela (Poliesport.iu) (E:-;cepte

comis!��-A::OV��!�S I�!C:':� B�����:�ÇAe�I�;:;l�!��Ad:OT���E.; �:
novembre de 1992 autorit.za les noves tarifes de Servei de

SUbml.-nistr-ament. cI'aigua potable a F'uigpunyent. que en pr-incipi
foren aprovades per la CorporaciÓ en sessiÓ de dia 15 de juliol

de 1992.
Reclact.acla l'oportuna ordenança fiscal, la CorporaciÓ acorda

per unanimit.at. aprovar-la inicialment. i que s'exposi al públic a

efect.es de reclamacions.

11.-ADQUISICIO PARCEL.LA POLIESPORTIU.- L'any 1979, el Sr- .

Pere BarcelÓ Obach clonà gratuïtament. a l'Ajuntament cie

Puigpunyent una parcel.la de t.erreny de 11.355 m2 per a destinar

Ia a poliesportiu municipal. Tanmateix la superficie realment

ocupada per les inst.al.lacions esportives ocupà en principi 6.000

m2 més, que constituïa una parcel.la indepenclent que mai fou

objecte de donaciÓ, registralment consta a nom de l'esmentat Sr.

Pere BarcelÓ Obach.
La mort del Sr. BarcelÓ i l'embargament. d'aquest.a parcel.la

per la recaptaciÓ de tributs ha impedit arribar a un acord per

tal de solucionar aquest. problema, malgrat distinte�

conversacions que en el passat tingueren lloc entre l'Ajuntament

i els seus hereus, que tampoc mai havien accept.at l'herència.

Recentment els hereus del Sr. BarcelO han insistit en la

cie solucionar definitivament la qüest.iÓ, tota vegada
",,",,:::::::::¡¡�_..,.;_ue f'?-5tan en candi ci ans d " acceptar- l' her-ènci .::\.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent.

proposta d'acord:
Facultar el BatIe per tal cie negociar amb els hereus del Sr.

Barceló l'adquisiciÓ de la parcel.la de 6.000 m2. per un preu de

1. ;:-500.000 p t es ,

La CorporaciÓ acorda per unanimitat aprovar l'ant.erior

pr-opo�.5t�.:\.

12.-COL.LOCACIO SENYAL INDICADOR A ESPORLES.- El Grup
senyal indicador perPopular formula la proposta de col.locar un

diri�ir-se a Esporles, ja que molts de turistes quan arriben a

l'encreuament de la carretera Vella d'Estellencs amb la carretera

Nova d'Estellencs s'equivoquen, i donen la volta i es dirigeixen

de nou a Palma pel carni de Son Puig.
El Sr. BatIe considera que tota vegada que es tracta d'una



Foli núm .. ----}-�-�------

carretera que pertany al Consell Insular de Mallorca, es aquest
organisme el qui hauria de col.locar el senyal indicador, al qual
es remetrà la pertinent sol.licitud.

13.-COL.LOCACIO D'UN MIRALL A L'ENCREUAMENT DE LES CARRETERES

NOVA I VELLA D'ESTELLENCS.- El Grup Popular formula la proposta
de col.locar un mirall a l'encreuament de les carreteres Nova i

Vella d'Estellencs per la dificultat i perillositat en que es

troben els vehicles procedents de la carretera Vella d'Estellencs

per accedir a la carretera Nova.
El Sr. BatIe diu que es tindrà en compte quan se col.loquin

els senyals de trànsit abans aprovats.

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Flaquer presenta de nou la

\ petició que ha estat rebutjada per la seva inclusió a l'ordre del

� di a d,? I ël. pt- esent sessi
ó

,

I� El portaveu del Grup Socialista diu que el seu grup s'oposa
a qUI? si qUI t ract at; com a pree a pr'equnta t.ot a \/E�ga.d¿l. que no eé';;

formula cap prec ni cap pregunta, simplement es limita a donar
una informació, al seu veure equivocada i parcial, d'un assumpte
que fou tractat i resolt a una passada sessió.

El Sr. Betti diu que d'una vegada s'ha d'acabar amb aquest
sistema del Grup del PP de treure a coalició assumptes que ja han
estat resolts, i que aquesta forma reiterativa de tornar sobre

temes que han motivat acords definitius, l'unic que fa es

embullar la gent.
El Sr. BatIe considera que en el contingut de la petició

s'hauria de concretar el que es demana o proposa, cosa que no se

fa, per tot el qual el seu grup s'absten a la petició que aquest
tema sigui inclòs a l'apartat de precs i preguntes.

Amb els dos vots en contra del grup socialista i els dos a

favor del qrup del PP se produeix un empat i en existir el vot
de qualitat del Sr. President, aquest torna l'escrit al Sr.
FI aquer·.

El portaveu del PP formula les segUents preguntes:

Quantes persones s'han matriculat en el curs d'adults?
El Regidor de Cultura Sr. Betti li contesta que sÓn:

7� al curs de cuina

8 al curs de pintura
.....,=,"__¡..-t-?

2 Ell dE� plà.st.:i.ca
12 al de informàtica
18 <::<1 de i::ï.ngl ès

1 ¡:' al cie c et a l à.

8 al de Graduat Escolar
Quina assistència hi ha a l'escola de música?

El Sr. Betti li contesta que els segUents:
13 él c arrt c ora l

8 ¿I. Ba.n d I...IX·lr• i a

22 a l'escola de música cicle inicial i mitjà

A continuació el Sr.

beneficiaris de façanes i

reb ut; ja.des.

Flaquer demana una

de les pet.icions que

re l a.c í ó eh?
han t�stat



Foli núm. __ 112 _

El Sr'.

acc':;?pt¿'.d.:;?s i
Betti dóna compte de les peticions que

de les rebutjades.
han estat

El Regidor d'Urbanisme Sr. Betti vol fer constar que malgrat
les presses que tenia la Conselleria de Sanitat en obtenir la
llicència municipal per a començar les obres de la realització
del Centre de Persones Majors de Puigpunyent, encara no ha estat
retirada la llicència ni abonada la taxa corresponent i per la

qual cosa el retràs en el començament de les obres, és unicament

imputable a la Conselleria.

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

quinze minuts, de la qual s'estén l'acta present i jo com a

Secretari certifie.

EL. BATLE EL SECF:;:ET AR I



A la vila de Puigpunyent, a 16 de Desembre de 1992, a les

21 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 ordinària, amb l'assistència dels Regidors,
Gabriel Flaquer Maimó, José Mª Pérez Fontirroig, Joan Betti

Morell ,Manuel Pinte�o Gómez, Sebastia Bauzà Martorell i Gabriel

Ferrà Martorell. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest

\
Ajuntament Viçenc Matas Font.

� 1.°00- ACTA {')I'HEF\IOR. _0- El roeç_.Ji doro Siro. FI aquero di u que el group
.� Popular no aprova l'acta pels següents motius:

.-- No hi +í qur-a la nostroa d
í

ac on+or-m
í

t e t; amb La

corresponent a la compra de dos ordinadors a Asia Import.
�.- No consta la rectificació feta pel nostre grup en el

que existeixen tres grups esportius.
3.- No apareix la nostra suggerència que puntuï per a la plaça
d'auxiliar de Policia Local el fet de ser resident al
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE EL

DIA 16 DE DESEMBRE DE 1992.

facturoa

sentit

nost r-e

municipi, ni que s'incloguin proves fisiques.
4.- No figuren en vàries propostes l'aprovaciÓ corresponent.
5.- Al mateix temps no estan d'acord perquè consideren que la

sessió ordinària no s'ajusta a la llei 2568/1986 del 28 de

Novembre que regula el funcionament d'entitats locals ja que a

llaroticlf'.? 91/4 especifica: "En las sesiones or-d
í

n art ea , concluido

el examen de los asuntos incluidos en el orden del dia y antes

de pasar al turno de ruegos i preguntas, el presidente preguntará
si algún grupo politico desea someter a la consideracions del

pleno algún asunto no comprendido en el orden del dia que

acompaWaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de

ruegos y preguntas".I per c ... s'accepta a l'apartat de precs i

1'""€�guntes una suggero
è

rrc i a del roeg i doro Bet ti t-oef eroent al cent roe de

persones majors, que no és un prec a ningú ni una pregunta

especifica, sinó un comentari sense to ni so a conseqüència tal

vegada de la pregunta del nostre grup sobre el tema de la

restauraciÓ de les façanes.
El Sr. Betti contesta que ell considera que és un prec i com

a tal el va dir per deixar les coses clares i que la gent del

carrer se n'assabenti.
Tant el Grup Independent com el Grup del PSOE no

els motius expresats pel Grup Popupar i en ¿onseqüència
l'acta de la sessió anterior tal com ha estat redactada,
vots a favor i un vot en contra del Grup Popupar.

¿�ccepten
:;' apr-erve

pero si s

2.-RESOLUCIONS DE LA

resolucions adoptades per
Novemb re ,

BATLIA.- S'assabentan de

la Batlia durant el passat mes

les

de
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3.- DESPESES.- El regidor Sr. Flaquer diu que ell no aprovarà

cap factura perquè no és correcte el nombre de la partida

corresponent i que a més en algunes partides pressupostàries

s'han aprovat factures que excedeixen en més de 500.000 ptes. la

quantitat consignada.
El Secretari Interventor discrepa totalment de les

afirmacions del Sr. Flaquer i nega rotundament que s'hagin

aprovat factures sense consignació pressupostària.
Examinades les factures presentades, s'aproven per sis vots a

favor del Grup Independent i del Grup del PSOE i el vot en contra

del regidor Sr� Flaquer, les segUents:

A Baltasar Alomer Bauza, per gènere servit

Per medicaments als empleats.
A la Conselleria de Sanitat per inscripció al

registre de subministradors d'aigua
A Marc Sabater per honoraris

A Pep Ramon per bastretes

A Casa Pomar Flores per materials

Subscripció Ultima Hora

A MRW per serveis de missatgers
A Asisa per iguales
A Magdalena Ginard per segells de Correus

A Flors del Salt subvenció

A la Cia. d'Assegurances Generali per primes
A GESA per energia elèctrica de carrers i depen
dències municipals
A GESA per energia elèctrica pous de Son Bru i

la Vila

A Elèctrica Jordi per reparacions
A Elèctrica Jordi per reparacions
A Jurisprudència per un temari d'oposicions
A Miquel Sureda per encàrrecs

A Esportmach per dos balons de futbito

A MITA per còpies
A Mª José de Prada per desplaçaments
A Salvador LLabrés per reparacions
A Col.legi Públic Puig de Na Fàtima per acampada
A Guillem Ginard per treballs de lampista
A Guillem Ginard per reparacions
A Guillem Ginard per treballs al Poliesportiu
A Guillem Ginard per treballs de lampista

82.898 Pts

14. 104
"

4.945 "

13.500 "

11.353 "

2.289 I!

2.500 "

67. -?24 "

171.908 Il

11.450
"

100.000 "

356.005 "

469.650 "

461.850

92.022
86.968

4.849

65.619
11.270

12.936
"

6.300 "

11.0.860 "

216.000 "

53.042
"

106.286 " -

69. 199 "

55.368 "

4.- SUPLEMENTS DE CREDIT.- Atès l'expedient a l'afecte

tramitat, vist l'informe del Secretari Interventor i el dictament

favorable de la Comissió d'Hisenda, i discutit àmpliament cada un

dels extrems que comprèn dita proposta, el seu objecte i fins i

trobant-la de conformitat amb els serveis que vénen a càrrec de

la Corporació Municipal que pot atendre de conformitat amb l'art.

450 del text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d'Abril, en base a la recaptació de majors ingressos sobre

els totals prevists al pressupost, s'acorda per unanimitat:

1.- Aprovar dita proposta de suplements i crèdit extraordinari en

la forma segUent:
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a) Quantitat utilitzada amb càrrec a majors ingressos recaptats
sobre els totals prevists en el pressupost: 2.855.822

b) Crèdits extraordinaris i suplements que s'acorden:

Assegurances Socials 1.001.235 Pts.

Assistència Mèdica-Farmacèutica 171.908 Pts.

Energia Elèctrica 469.650 Pts.

Subministrament d'aigua
Comunicacions Postals

Primes d'assegurences
Serveis de Missatgers
Subvencions a Grups Culturals i altres

461.850 Pts.

1.1..450 Pts.

356.005 Pts
67'.724 Pts

316.000 Pts

2.- Que aquest expedient de modificaciÓ de crèdit, s'exposi al

públic durant 15 dies hàbils, previ anunci al BOCAIB i al tauló

d'edictes de la Casa de la Vila.

3.- Que l'expedient aprovat inicialment es considerarà aprovat
definitivament si no es presenten reclamacions

\ 5.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR.- El Sr.

\ Bat 1 e p r-op ose com a r'epr'esentant de l' Aj untament al Consell

E�cc:il aro al t-'eg i doro de Cul t.ura .Joan Bet ti rtore l L, tal com ha estat

-f 1 nss ar·d.•

La Corporació acorda per unanimitat la proposta del Sr.

Bat L e.

6.- DEFENSA DEL MEDI NATURAL.- El portaveu del Grup Popular
presenta un comunicat del Partit Popular perquè la Corporació
doni suport a la política del Medi Ambient del Govern Balear que,

transcrit, és com segueix:

EL PARTIT POPULAR I EL GOVERN BALEAR, PRINCIPALS IMPULSORS

DE LA DEFENSA DEL MEDI NATURAL A BALEARS

El Partit Popular de Balears i el Govern de la Comunitat

Autònoma hán estat els autèntics impulsors de la defensa del medi

anbient a Balears, en contra de l'opiniÓ manifestada per altres

rups politics que intenten canalitzar la seva oposició al GoverA

mitjançant la demagògia i l'exposiciÓ d'arguments sense

weracitat, aixi com la mobilització de la seva gent per donar una

matge que no es correspon amb la realitat de les urnes, on la

ajoria silenciosa del nostre poble dÓna el seu suport al Partit

Popul ar-;

Per aquesta raó, el Partit Popular vol fer arribar a

l'opinió pública les actuacions en matèria de defensa del medi

natural i la posiciÓ actual amb referència a la reforma de la

Llei d'Espais Naturals:

1) L'actual Llei d'Espais Naturals és complementària de la

resta d'actuacions que ha duit a terme el Govern Balear en

matèria de defensa de la natura i del medi natural. Aquestes

actuacions, entre d'altres es poden concretar en:

- DepuraciÓ de totes les aigUes residuals i la conseqUent
millores de les aigUes del litoral. Mesura aquesta, per cert, que



ara que nosaltres ja l'estam quasi
copiada en tot l'Estat Espanyol.

acabant, comença a ésser

Millora de les infrastructures dels nuclis de població.

humanització de lesid'embelliment zonesPlans

t ur- í st iques.

- Criteris per a l'elaboració dels plans d'eliminació de

residus sòlids urbans.

Compra d'espais naturals.

Creació de parcs naturals.

2) La Llei d'Espais Naturals (LEN) és obra del Partit

Popular que és qui la va promoure. L'existència d'aquesta llei es

deu única i exclusivament al Govern Balear que presentà al

Par-I ament el catàl eg amp 1 i ant 1 es prop osst ea a.nter· i or's de

l'ICONA i de l'INESE.

'{ �3) El Par·t it Popul aro ha mant i ngut sempr'e i seguei:-(
;,.:;

manteni n t , una act i tud posi t i va r'especte a 1 a p rot esc c
í

ó del med i

natural i per aquesta raó, aportà tots els seus esforços a la

tramitaciÓ i aprovació de la Llei d'Espais Naturals.

4) Només l'oposició va rompre el clima d'acord i consens a

l'aprovació de la Llei d'Espais Naturals quan, al final de la

tramitació, anaren a la caça d'espais concrets i concentraren en

la L.E.N. tota la labor d'oposiciÓ en un intent de debilitar el

Gover'n Bal ear· .

5) Ha estat el Govern Balear, amb el suprt del Partit

Popular qui a més de promoure i activar la Llei d'Espais
Naturals, ha decidit i ha aprovat en Consell de Govern una nova

protecciÓ per a totes les zones d'alzina de Balears que quedaren
fora de la Llei, la qual cosa suposa que una superfície de zona

protegida, en lloc de disminuir, augmenta fins a sobrepassar el

40 %. Els integrants de la Plataforma de Defensa de la L.E.N.

farien bé de conèixer coses com aquesta per no donar peu a pensar

que els interessos que els maven són altres ben distints dels que.
diven.

b)EI mateix dia de l'aprovació de la Llei, ja anunciàvem que

aquells espais que havien estat introduits mitjançant el vot

trànsfuga d'un diputat, serien objecte de modificació. Així ho

defensàrem durant tota la campanya electoral a la qual el Partit

Popular obtení el vot majoritari de la població de totes les

Illes Balears i aconsenguí la majoria absoluta dels diputats del

Par' I ament.

7) El Par·tit Popular no es proposa desvirtuar la Llei
entre altres coses perquè donat que és la

seguim convençuts de la seva necessitat i
d'Espais Naturals,
nostra iniciativa,
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encer·t. El

sols afecta
·f (�r· camp 1 ir·

Partit Popular només pretén una modificació que tant
a un 9 per mil de la superficie, amb el compromis de

la Llei fins a les seves darreres conseqilències.

8) La modificació proposta pel Grup Parlamentari PP-UM té
dues direccions:

a.- La primera, de correcció, en el cas

Formentera, adaptant-la a la realitat social de les
seva peculiaritat en el repartiment de la terra.

d'Eivissa i

I 11 es :i. a 1 a

b.- I segona� de modificació, en el sentit de corregir
errors i adequar alguns limits als seus justs termes, amb la

finalitat de facilitar l'aplicació de nous alicients a la politica
turistica de qualitat. Aquests alicients poden ésser camps de

golf i altres productes que millorin l'oferta complementària que
ofereix la nostra Comunitat i no noves urbanitzacions, com estan

suggerint els grups de l'oposició.

9) Si hi ha alguna Comunitat Autònoma que es caracteritza

per la politica de defensa del Medi Natural, de la millora de

l'entorn i de foment de la qualitat de vida, aquesta té noms i

llinatges: la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que
�resideix Gabriel Canyellas. Aixi ho han reconegut membres del

Govern Central que la posaren com exemple de protecció a

l'informe enviat a la Cimera de la Terra de Ria de Janeiro.

10) En conclusió podem dir que tant des del Partit Popular
com des del Govern Balear al qual donam suport,estam en

condicions d'afirmar que les actuacions de l'oposició no ens

faran sortir de la politica marcada des del començament. Seguirem
lluitant per la defensa del nostre patrimoni natural amb

transparència, claretat i sense mentides.

No acceptam que
defensa del territori
tolerarem actituds com

Partit Popular i el seu

en defensa del medi

socialistes que governen
haguessin practicat en

politica de defensa del

Popul aIr..

alguns grups de l'oposició facin de la
una ar-ma c on t r-a el Gover·n Bal ear·. I no

les del PSOE que vol encebar-se contra el
President encobrint les seves actuacions

natural, tant de bo ens copiassin els

altres comunitats autònomes i tant de bo

els municipis que governen la mateixa

medi natural que ha practicat el Partit

El Partit Popular no sols no rebaixa la superficie protegida
sinó que la incrementa. Els ajustaments que s'introdueixen són a

l'alça i no a la baixa i compensen determinades modificacions

puntuals per una substanciosa ampliaciÓ de la zona protegida, la

qual comprèn les zones on s'ubiquen grans alzinars.

Seguirem fidels al nostre programa electoral, ja que el

contrari seria trair els electors que dipositaren en nosaltres
la seva confiança.



Foli núm. J-JJoL _

El Sr. BAtIe considera un absurd que el Partit Popular i el

Govern Balear es presentin com a principals impulsors de la

defensa del Medi Natural a les Balears.

Duita la. proposta a votació es rebutjada pels 4 vots en

contra del Grup Independent i els 2 del PSOE i un vot a favor del

PP.

SEGONA I DARRERA CERTIFICACIO DE L'ASFALTAT DELS CARRERS DE

GALILEA.- El Sr. BatIe, proposa que per raons d'urgència

s'inclogui aquest assumpte a l'ordre del dia de la present

sessió.

La Corporació l'acorda per unanimitat.

A continuació és e;,:am:Lnada l'indicada cer't.ificació,

subscrit.a per l'enginyer de camins D. Francesc Rosselló de

car'a� t; ��te _

i ��ot-'�a 4:.:68. 4:�5 �·t.::�s., de les
-, qu�l �, .

c or-r-eapon

pagat' al LI!"I ..3 • ..::..::9. �J93 F-tes. ]. J. Ajuntament. 1.. r 38. 84.::. Ftes.

La Corp orac
í

ó ac or-d e per' unan:i mi tat apt-'ovar' 1 a cer'ti f i caci ó

abans esment.ada i que se'n remeti còpia al Consell Insular de

Mallorca a l'afecte de l'abonament de la part que li correspon.

PRECS I PREGUNTES.- EL Regidor Sr. Betti informa que degut
al fet que pròximament s'haurà d'assignar el pla de millorament

de façanes de 1.993 i que perquè es pugui dur endavant és requisit

necessari que s'hagin realitzat les obres compreses en el pla de

1.992, s'enviarà a cada un dels beneficiaris un comunicat

recordant-los que el termini per acabar les obres és la data del

31. d'aquest mes.

El regidor Sr. Flaquer, fent al.J.usió al tema de les façanes

f� constar que emprà dues hores copiant la relació de

beneficiaris perquè no se li va voler entregar una fotocòpia

d'aquest document.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per

tractar, el Sr. President aixecà la sessió a les vint-i-dues

hores i trenta minuts, de la qual s'estén la present acta i jo

com a Secretari Certifico

EL BATLE EL SECRETARI
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