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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTES DE L'AJUNTAMENT PLE

any 1.996

DILIGENCIA D'OBERTURA.- El presente llibre, que consta de

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

les sessions que celébri l'Ajunta�ent Plé durant è'any_1.996,
els quals s'han nu�erat correlativa�ent i legalitzat a�b les

signatures del President i del Secretari de la Corporació Mu

nicipal.

Puigpunyent 1 de gener de 1.996.

EL SECRETARI,
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PLE DIA 15 DE GENER OE 1996

AC�TA DE LA SESSIU ORDIl\IA.[·�TA. CELEl3RAOA PER L 'A,.JUNTAfI1ENT

A la vila de Puigpunyent a d�a 15 de gener de 1996 , a les

vint-i-una hores' trenta minuts. sota la Presidència del Sr.

BatIe Antoni Arbona Pu4adas. es reunf l'Ajuntament Ple a la Casa

C.:onsistonal, en s e s si
ó

núbLi ca ordinària, amb ],'as:::"istència de.ls

Regidors Miquel Ramon Matas. Gabriel Flacuer Maimó. Catalina Pont

Riera, Damià Farré Moreno. Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel

Genovart Ros se Lló 1 An tòn i a León j'1o¡-ü'y' . H i conco rre qu
é

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

1.- ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió

an te r t o r , és aprovada ne r un an t m lt.a t .

2.-RESOLUCIONS DE LA

reso1uclons adontades pef

desembre.

BATLIA.- Gueden assabentats de les

la Batlia durdnt e1 cassat mes de

3.-DESPESES.- Són examinades 1es factures presentades

s'aproven les segOents:

- Imcremta Mallorquina, material oficina

Materials Establiments per gèneres
.... "E], Consultor ele .Los Av t.o s

v

v s ub s c r l oc i ó

- Transric Balear Der retirar contenidors
- Gràfiques Madrid per cinta correctora
- Acad informàtica per cintes 1mpressora

Paperer'a Company per material ofic)na
- Auxjllar de aguas 1 Alcantarillado
- Auxiliar de aguas i Alcantar�llado
- telefónica per serveis
- Miquel Llabrés, per pintar escoles

GESA enllumenat edificjs municipals

GESA eneraia elèctrica nous aicua

GESA enllumenat p�bl'c
- S'Estany per seeells de correus

- Josep Ramon per medicaments
- Restaurant Es Pont per xocolatada

_srve's d'ajuda a domicili
Laboratoris Bordoy per 7. 8Dàl'sis aieua

- Forteza Tobajas per material fontaneria
- Elèctrica Jord' per recaracions enllu-

menat oublie
- Gisoert per clor
- Mega per fotocòules escola
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4.-SEGONA I TERCERA CERTIFICACIO DE LES OBRES DE DOTACIO DE

SERVEIS AL CARRER DE LA VILA l SA TEULERA DE SON NET.- Examinades

la secana i tercera certificació de les obres de dolaci6 de

serveis del carrer de la Vila Sa Teulera de Son NeL.
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real i t.z ade s per Construcciones Jaume SA expedí de s per

l'aroultc�cte Oirect())� Sr. .loan v iLè f·�art}.ne2. De) uns imports
totals de 1.049.835 ptes la segona certificaci6, dA les quals
correspon al Consell Insular de MalJorcd 839.868 i a l'Ajuntament

209.967 ntes.; i de 3.090.682 ptes. la tercera certificació de

Jes cuals 2.472.545 corresponen al CIM i 618.137 ptes a

l'Ajuntament. la Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar-les.

5.-RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU CONTRA RESOLUCIO DEL

TRIBUNAL ECONOMIC ADMINISTRATIU.- El Tribunal Econòmic

Administratiu de les Balears en resolució del 28 de juliol de

1995, dimanant de l'expedient ]526/94 acordà no atorgar el

caJ-àct(�r de const.rucció de natura1esa urbana a una e as a (j'eines

de 12 metres quadrats ubicada a la parcel.la cadastral 8568016,
nronietat del Sr. Nafre Juan Pou, per considerar que li afectd

l'article 63 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre.

Sol.licitat informe de l'advocat Pere Cresn). Cabot considera

que pot oualificar--se la casa en oüe s t
ï ó de n atur aLe s a urbana i

per tant subjecte a vaJoració per tributar com a con�trucci6 de

naturalesa urbana i que aquest Ajuntament està legitimat per

interposar el corresponent recurs contenciós administratiu COlltra

la resoluci6 del Tribunal Econòmic Administratiu regionaJ de

BaJears.
Atés l'anterior informe la Corporació acorda per unan'mitat

interposar recurs contenci6s administratiu contra la referida

resolució 1 designar l'advocat Antoni Arbona Pujadas per defensar

els interessos de l'Ajuntament i el procurador Antoni CaJom

Ferrà com a renresentant de l'Ajuntament.

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Flaquer manitesta quP ha

sent't a d'r cue la gent que espera a la consulta del metee

pat.eix fred.
El Sr. Bat.le encarreqa al Regidor Sr', Genovar·t que Sl informi

sobre la realitat d'aquest fet i en el seu cas que nroposi les

mesures adients,

En aquest estat. 1 no havent-hi altres assumotes a tractar,
el Sr" President aixeca la r eun

í ó

, essent les 'dnt-j-dues hore s

t.rent.a minuts de La qual s'estén la present. acta i -jo call) a

Secretari certifico

EL SECRETARI EL BATLE
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 3 DE FEBRER DE 1996

A puigpunyent a dia 3 de febrer de 1996 a les 12 hores, es

reuneix l'Ajuntament de puigpunyent en seSSlO pública

extraordinària. sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona

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

seSSlO pública extra-ordinària per donar compliment al que

estableix l'article 26 de les normes electorals vigents. amb

l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas. Gabriel Flaquer

Maimó, Catalina Pont Riera. Damià Farré Moreno. Sebastià Bauzà

Martorell. Gabriel Genovart Rosselló i Antonia León Morey. Hi

concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç

Matas Font.

Complertes totes les formalitats legals establertes. aquest

Ajuntament ha format les meses que s'indiquen. amb les persones

que s'esmenten per a cada un dels càrrecs:

Secció 1 Mesa única

TITULARS

President
1er. Vocal
2n Vocal

Francisca Maria Riera Matas.

Jaime Martorell Ribot.
Maria Fiol Ferrà.

DNI: 43080288
DNI: 43006067
DNI: 43032851

SUPLENTS

De 2n Vocal Pedro Bauzà Ripoll.
Amador Coll Verger,

DNI: 42946309
DNI: 43063309

DNI: 78207314
DNI: 43008520

DNI: 43D30655
DNI: 42981067

De President: Conxa Gonzalez Sabater.
Carlos Alabern Armenteras

De ler.Vocal: Antonio Ginard Barceló,
Juan Carlo Baltasar Cifre,

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

el Sr: President aixeca a reunlO a les dotze hores i trenta

minuts. de la qual s'estén la present acta i jo com a Secretari

certifie.

EL BATLE EL SECRETARI
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PLE DIA 19 DE FEBRER DE 1996

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER l'AJUNTAMENT

A la vila de Puigpunyent a dia 19 de febrer de 1996 • a les

vint-i-dues hores, sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni

Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament PIe a la Casa Consjstorjal�
en sessió pública ordinâria, amb l'assistència dels Regidors
Miquel Ramon Matas. Gabriel Flaquer Maimó, Cat.aIina Pont Riera,
Damiâ Farré Moreno, Sebastiâ Bauzâ Martorell, Gabriel Ferrâ

MartoreII, Antònia León Morey j Gabriel Genovart RosseIló. Hi

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

l)ACTES ANTERIORS.- Assabentats de les actes de la sessió

extraordinâria celebrada dia 30 de desembre de 1995, l'ordinâria

deI passat mes de gener i l'extraordinària de dia 3 d'aquest mes,

són aprovades per unanimitat.

2)RESOlUCIONS DE LA BATlIA.- Queden assabentats de les

resolucions adoptades per la Batlia durant el passat mes de juny.

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

- Transports Pont Riera. per transport aigua
- ASISA per primes assegurances malalt.ia
- BOE, subscripció anual
- Tabacalera SA per segells de correus

- Llibreria Musical Mozart, per material

Fmo HidroIac per anâ]'isi aigua
- EdH.orial Ar anz ac

í

, s ub s c r i oc i
ó

anual
- Miquel Sureda, per encàrrecs gener

Marc Sabater, per formalització nòmines
- Miquel Bet.t.i. per arreglar un marge
- Reflex per plastificacions
- Juanpo per obres vies públiques
- Elèctrica Jordi per reparacions dipòsit

d'aigua
- Cerco Balear per pals i reixeta
- Absis per contracte manteniment

Acad Informâtica per una cinta impressora
- Col.leai arquitect.es. honorari redacció

projecte edifici Galilea II fase
- MRW servei missatgers

lladopol per material higiènic
Gabriel Martorell. per enterraments

- GESA energia elèctrica pous S.Bru i Vila
- GESA enllumenat dependències municipals
- GESA enllumenat públic

4.941 ptes.
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- Pedra Pérez AImar. rotulació cartells
- Ultima Hora, subscripció mensual
- Cepsa per benzina
- Josep Ramon per medicament

Pou la Central per transport aigua
- Autocares Carbonell, per 4 excursions
- Col.legi Públic EGB,activ. extraescolars
- Pintures Vila, rotulació portes cotxe Fiat
- Grabados Naybor per materials cotxe Fiat
- W-MEGA per fotocòpies escola
- Magatzem Llullan per material
- Transric Baleares per retirar contenidors
- Limpiezas Barceló1 per neteja tuberies

73.660 "

2.800 "

11.877 "

2.405 "

13.35J "

49.702 11

62.000 "

32.480 "

28,,980 II

8.746 II

1.767 II

43.268 "

17.400 II

4.-S0L.LICITUDS.-Examinada la sol.licitud presentada per
Beatriz Arnau Gutierrez, interessant llicència municipal per la
instal.lació dlun diposit fix de gas propê de 2.450 litres de

capacitat (tipus aeri' a la parcel.la dies Ravellê, segons

projecte redactat per llenginyer tècnic industrial Sr. Facundo
Abramo Carra.

Atès que dita instal.lació es troba dins les activitats
excloses de qualificació, relacionades a llannex l de la Llei
aprovada pel Parlament Balear en data 30 de març de 1995.

Vist 11 informe de llarquitecte tècnic municipal i el de la
Comissió Informativa dlObres i Urbanisme la Corporació acorda per
unanimitat concedir a la Sra" Beatriz Arnau Gutierrez llicència
municipal per a la instal.lació del diposit de gas propê abans

indicat. sempre que es complesquin els requisits tècnics prevists
en el projecte i amb la condició que haurê de tancar amb
elements vegetals que impedesquin la visibilitat del diposit des
de la via pública.

Examinada la sol.licitud presentada per Francisco Quintana
Gallent, interessant la devolució de la fiança constituIda per

garantir el contracte de reforma de pistes esportives i
instal.lació de xarxa de baixa tensió enllumenat del

poliesportiu municipal.

Atès que exposat al públic el corresponent anunci no

havent-se presentat cap reclamació. la Corporació acorda per
unanimitat retornar al Sr. Quintana llaval bancari de la

companyia de Crèdit Caució constituit per a garantir el

compliment del contracte de reforma de pistes i instal.l�ció de
xarxa de baixa tensi6 i enllumenat del poliesportiu municipal.

S.-NOVA DECLARACIO DIUTILITAT PUBLICA DE LA RESERVA.- La

propietat de la Reserva presentê un informe tècnic per esser

debatut a la comissi6 de seguiment, on es passava revista a les
actuacions fetes des que es va obrir al públic; es donava compte
de les noves activitats desenvolupades i acabava amb un capital
de sol.licituds, que es concretaven en la necessitat dlun nou

lloc de control dlaccés i llobertura dlun berenador ja existent.
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A la reunió de la Comissió, per unanimitat, es va considerar

acceptable la proposta del canv' d'ubicació de la caseta de

control, que no podrê esser prefabricada. Així mateix es va

considerar adequada l'obertura d'un berenador, per a ús exclusius
deIs visitants a la Reserva.

Com que les instal.lacions de la Reserva compten amb la
declaració d'utilitat pública, per acord de la CIUM de 30/7/92,
qualsevol variació ha d'esser objecte d'un nova declaració
d'utilitat pública. per la qual cosa es demanarâ la declaraci6
d'utilitat pública per a tot el recinte, per tal de no haver de
tramitar qualsevol modificació com una nova declaració d'utilitat

pública.

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

Acceptar i fer propi l'informe de la Comissió de Seguiment
de la Reserva, tramitar una nova declaració d'utilitat pública
pel canvi d'ubicació de la caseta de control i l'obertura del

berenador, en els termes acceptats per la Comissió de Seguiment,
i sol.licitar al'hora, que aquesta declaració afecti a tot el

recinte, per tal de no haver de tramitar cada modificació com una

nova declaració d'utilitat pública.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

6) BASES GENERALS DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A PERSONAL

FUNCIONARI INTERI I LABORAL NO FIX.- La transparència en la

gestió municipal fa necessari disposar d'unes bases per a la
selecció del personal que amb caràcter provisional fa feines per

l'Ajuntament, perquè la persona escollida ho sigui amb uns

criteris al més objectius possibles.

Les bases que es proposen aprovar ja ho han estat per alguns
municipis, concretament el d'Esporles.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la segUent
proposta d'acord: aprovar les bases adjuntes per a la selecció de

personal funcionari interi i laboral no fix.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

7) CONVOCATORIA I BASES D'UN CONCURS OPOSICIO PER A LA

PROVISTO PER PROMOCIO INTERNA D'UNA PLAÇA D'ADMTNTSTRATILJ.- Amb

l'aprovació del pressupost per a l'exercici actual s'ha

substituIt una plaça d'auxiliar per una d'administratiu, ja que a

la plantilla de l'Ajuntament no figurava cap plaça d'aquesta
categoria, si bé es 'énen realitzant treballs d'administratiu que

no són retribuIts com a tal.

Per la qual cosa el Grup Independent proposa convocar

aproyar les bases que hauran de regir el concurs-oposició per a
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la provisi6 en propietat d'una plaça
d'administraci6 general per promoci6 interna.

d'administratiu

la Corporaci6 Municipal. acorda per unanimitat aprovar les

bases adjuntes que consten d'onze punts i que es publicaran al

BOCAlB a efectes d'informaci6.

8)TERMINI PER A L'EXECUCIO D'OBRA.- De conformitat amb alIó

que disposa l'article 8.1 de la Llei de Disciplina Urbanistica i

tenint �n compte la complexitat per a l'edificació de les obres

en funció de si han obtingut llicència preVla, presentació de

projecte bàsic i d'execució redactat per tècnic competent. el

Grup Independent formula la segUent proposta d'acord:

Fixar en 12 mesos el termini per acabar les obres, la

llicència de les quals s'hagi obtingut sense presentaci6 de

projecte bàsic i d'execució, i en 24 mesos si per la concessió de

la llicència es va presentar projecte. En els dos supósits, el

termini per començar serà de sis mesos.

Cada un d'aquests terminis es podràn prorrogar per una sola

vegada per la meitat del temps inicial. Tots els terminis

començaran a comptar a partir de 1a data de notificaci6 de Ja

con oe s s i ó de La llicència municipal d'obres.

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

9) CONTRACTACIO DE SERVEIS MORTUORIS.- La prestació dels

Serveis Funeraris� amb el temps. ha esdevingut problemàtica per

una sèrie de circumstàncies que no fa el cas enumerar, fins que

darrerament constitueix un problema més de la gestió municipal.

Per tal de resoldre de forma definitiva i satisfactòria

molt especialment per als ciutadans que veuran rebai�at el cost

dels serveis mortuoris, s'han mantingut contactes amb l'empresa

funerària municipal del'Ajuntament de Palma.

Fruit d'aquests contactes s'han establert les linies"mestres

del que seria la contractaci6 amb l'empresa pública EFM SA de

l'Ajuntament de Palma, per la qual cosa el Grup Independent

formula la segUent proposta d'acord:

Sol.licitar de l'Ajuntament de Palma que els serveis

funeraris i mortuoris d'enterrament i cementiri del municipi de

Puigpunyent siguin prestats per J.'empresa funerària municipal SA

al preus oficials que siguin aprovats per l'Ajuntament de Palma

per als seus habitants.

Facultar el BatIe perquè signi el conveni i demés documents

precisos per a la materialitzaci6 i posada en pràctica d'aquest

acord, que tindrà una durada d'un any prorrogable per igual

periode de temps, si en tres mesas d'antelaci6 al seu venciment,

cap de les parts manifesta la seva voluntat de resoldre'l.
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La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta,

PRECS I PREGUNTES.- El portaveu del Grup Popular qQestiona�
atès el gran nombre de bombetes que són substituIdes a Galilea,
si no seria més econòmic per a l'Ajuntament comprar directament

el material i que les bombetes fossin col.locades pel personal
municipal.

El Regidor Sr. Genovart, encarregat del manteniment,
contesta que el problema no és tan senzill com pareix. Es veritat

que a Galilea es fonen les bombetes amb molta freqOência. això es

degut al sistema de la instal.lació, dificil de corregir. Quant

al cost econòmic d'aquest servei. s'ha de tenir present a l'hora

de valorar-lo� el preu del material i el de la feina. la qual
cosa vol dir que és probable que l'Ajuntament fes un estalvi en

la compra directa del material. però li resultaria més car la mà

d'obra. i que a més el s1stema de l'enllumenat a Galilea és més

complicat i necessita d'un professional.

El Recidor Sr. Flaquer manifesta que

futbol-sala de Puigpunyent estan en molt

necessiten d'una immediata reparació.

les
mal

port.eries de
estat. que

El Regidor Sr, Ferrà cont.est.a que ja ho t.é present..

La Recidora Sra. León demana quan es farà la neteja d'herba

en els carrers de Puigpunyent..

El Sr. Bat.le contesta que ja ho té en compte
momen topo r t. Cl.

es farà en el

El Sr. Flaquer pregunt.a quan s'assenvalit.zarà la prohibició
de no aparcar a menys de cinc met.res de la cant.onada d'Es Pont.

El Sr. Bat.le contesta que es té pensat pintar a la carretera

una senyal d'Stop, ja que el disc act.ual molt.es vegades no és

respectat, llavors serà e I moment de re(�u1ari tzar tot. aquest
t.ema.

El Sr. Flaquer pregunta quan pensa reunir-se el Patronat

Municipal d'Esports ja que s'ha superat el termini previst en els

Estatuts.

El Sr. Ferrà contesta que no hi ha data prevista.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a tractar,
el Sr. President aixecà la sessió, essent les vint-i-tres hores

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

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE L'APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL

D'AQUESTA ENTITAT PER A L'EXERCICI DE 1996

CELEBRADA DIA 19 DE FEBRER DE 1996

A la vila de puigpunyent a dia 19 de febrer de 1996. a les

vjnt-1-una hores i trenta minuts, sota la Presidència del Sr.

BatIe Antoni Arbona Puiadas, es reuni l'Aiuntament PIe a la Casa

Consistorial, en sessió cûbllca escecial, amb l'assistència dels

Regidors JIIJiquel Ramon Mat.as, Gabt"jel Flaquer r"iaimó, Catalina Pont

Riera, Damià Farré Morenor Sebast.ià Bauzà Martorell, Gabriel

Ferrà Martorell, Ant.onia León Morey i Gabriel Genovart Rossel16.

Hi concorreaué l'infrascrit Secret.ari d'aquest Ajuntament Vicenç

Matas Font.

L' object.e de la s e s s i ó és di s cu tï ri, en eI seu cas aprovar

inlcialment, el pressupost inicial de l'exercici de 1996, elevat

\
a aquesta Corporaci6 Municipal peI Sr. President, en la forma

� prevista per l'article 19ft-it de la L10)i 39/1988, de 28 de

� desembre. requladora de Le s Hi sendes Locals. i Ja oLan t i IJa que

�
comprentots els llocs de Feina reservats a +ur.o

í

on e r i s , ne r s ona I

�aboral
i eventllal..

Assabentats de la memòria de la Batlia relat.iva aIs

ingressos 1 despeses del pressupostp i trobant-los en Ja seva

totalitat conformes amb eIs serveis que vénen a càrrec de la

Corporaci6. així com els recursos que s'estableixen cer

atendre'ls. i després d'accept.ada J'esmena del Grup Popular en el

sentit que la distribució de la part,ida l}H9.4, "Fans de

Solidaritat" serà objecte d'acord plenari" s'acorda Der

unanimitat crestar-li aprovaci6.

Aixi mate1x acorden per unanimitat modificar la clantil1a.

substituint una plaça d'auxiliar per una d'administratiu la

creaC10 d'una claca de personal eventual. i la de bibliotecària a

temps parcial. En conseql.lencia, el pressupost Qeneral la

planti11a es fixen en la seQUent forma:

PRESSUPOST DE L'ENTITAT

INGRESSOS:

r.apít.o I 1
.2
3
4
�)

Imposts d'rectes .

Imposts indirectes .

Taxes' altres 'naressos .

Transferències corrents .

Inpressos patrimonia.J.s .

35.197.7ft7
b,.¿tSO • .200

12.680.5¿�8
27.160.B2l}

621.946 "

p te s,
"

"
"

"
"

"

"

.......... � ., � , �._ �., _ .. � � ..

total inqressos •................. 80.111 • .265 ptes.
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DESPESES:

Cap). t.o J, 1
" 2
" 3
" 4
" 6
" 7
" 9

Despeses de eersonal .

Béns corrents i serveis .

Despeses financeres .

Transferències corrents .

Inversions r e aLs .

Transferències de capital .

27.951.962
20.325.608
3.054.525

12.829.950
9.395.564
2.677.300
3.876.356 "

etes.
"

"

"

"

"

Passius financers

total despeses ................•. 80.111.265 ptes.

PLANTILLA

Al PERSONAL FUNCIONARI N9PLACES GRUP

1.- Amb habilit.aci6 de caràcter nacional

1.1.- Secretari Interventor

2.- Escala d'administraci6 ceneral

2.1.- Subesca1a Administrativa C

3.- Esca1a d'Administraci6 Especial

E

Bl PERSONAL LABORAL

Treba11adors eicapedrers 2

Nete1adores a temps carcial 3

Treballadores domiciliàries 2

Jardiner a temps parcial

Bibliotecària a temps parcial

C) PERSONAL EVENTUAL

Encarreqat eoliesportiu
•

El Senyor President declara aprovat inicialment el

pressupost en 1a forma descrita i bases d'execuci6 que

s'acompanyen� aix). com 1a plantilla que compren tots els llocs de

treba11 reservats a funcionaris, personal labora1 i eventual.
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Aquest acord d'aprovaci6 inicial. si no es presenta cap
reclamaci6. es considerar� elevat a definitiu sense necessitat

d'adoDtar un nou acord.

DesDrés s'acordâ oue el Dressupost i plantilla
exposats al públic per un termini de Quinze dies h�b11s.
anunci en el BOCATB i en els mitjans acostumats a

local1tat.

S) QU -j n

oreyi
aquesta

En aquest estat i havent finalitzat l'ob1ecte de la reuni6.
eI Sr. Pres1dent aixecâ la sessi6 essent les vint-j-dues hores,
de la oual cosa s'estén la present acta, i jo, el Secretari. en

donc te.

EL BATLE EL SECRETART
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 18 DE MARÇ DE 1996

A la vila de Puigounyent a dia 18 de març de 1996. a les
vint-i-una hores i trenta minuts, sota la Presidència del Sr.
Batle Antoni Arbona Pujadas. es reun' 1 'Ajuntament Ple a la Casa
Consistorial. en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels
Regidors Miquel Ramon Matas. Gabriel Flaquer Maimó. Catalina Pont
Riera. Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà Martorell. Antonia León
Morey, Gabriel Ferrà Martorell i Gabriel Genovart Rosselló. Hi
concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç
Matas Font.

1.- ACTES ANTERIORS.- Assabentats de l'acta de la sessió
extraordinària celebrada dia 3 de febrer oer a la designació dels
membres de la Mesa Electoral. de l'especial per a l'aDrovació del
pressupost i de l'ordinària del passat mes de febrer, la
Corporació acorda aprovarles per unanimitat.

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

- Panaderia Vidal Der coques, donants de sang
- Comercial Faixina. per dues estufes
- Guzman per reparar el dumper
- Mega per fotocòpies escola
- Josep Ramon per repartiment circulars
- Autocars Carbonell. per excursió escolar
- Selex copiadoras per fotocòpies
- Eugenio Pérez per redacció modificacions NNSS
- Velico SA per canvi oli vehicle Skoda
- Ferreteria Mateu per un pany pel repetidor
- La Industrial i Agrícola per gèneres
- Transric per retirar contenidors
- Benet Morey per tres hores de feina
- Miquel Sureda per encàrrecs febrer
- Eugenio Pérez per redacció documentació

complementaria edifici Galilea
Hemo-Hidrolac per anal isis aigua
Marc Sabater per formalització nòmines

- Ultima Hora. subscripció mensual
- Revista Galatzó, subscripció 1er. sem.
- Sun Alianze. assegurança vehicle policia local
- MRW per serveis missatgers
- Diario de Mallorca per anunci 2ª modif. NNSS
- Telefònica per serveis telèfon i fax
- Materials Establiments factura 96016
- Alcampo per rodet màquina fotogràfica
- Tabacalera per segells de correus
- Alcampo per una estora vehicle
- Autolatina SA Der compra Fiat Panda

Parcsf per una senyal lluminosa intermitent

6.000
34.952

229.204
2.431
3.000

34.634
12.818

116.000
6.756
1.346

26.280
20.648
3.900

68.506

108.101
8.001

24.058
2.800
1.300

36.750
15.590
23.200
24.003
8.802
3.995

13.400
995

1.242.328
5.162

ptes.

'1,.
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Prefectura de Trànsit per matriculació vehicle
Cepsa per benzina vehicle manteniment
Cepsa per benzina vehicle policia local
Electrica Jordi per reparacions a dependencies

municipals
Electrica Jordi per reparacions enllumenat

8_950
7.200
7.500

39.873

púb li c

- Juanpo per obres segons factura 6/96
273.630
520.529

Aquesta darrera factura és aprovada amb els vots en contra
del Grup 'Popular.

4.- APROVACIO PROVISIONAL SEGONA MODIFICACIONS PUNTUALS
NN.SS.- La Corporació Municipal, en sessió celebrada dia 18 de
desembre de 1995. acordà aprovar inicialment la segona
modificacions puntuals de les NN.SS. que es descriven a l'acta de
la sessió abans indicada.

Exposada al públic a efecte de reclamacions suggeriments.
per termini d'un mes, segons anunci publicat al tauler d'edictes
d'aquest Ajuntament, al BOCAIB n9 4 de 9 de gener de 1996 i al
Diario de Mallorca de dia 19 del mateix mes, i no havent-se

presentat cap reclamació. la Corporació acorda per unanimitat
aprovar provisionalment la segona modificacions puntuals de les
Normes Subsidiàries i que s'envii expedient administratiu
juntament amb el projecte amb les modificacions a la Comissió
Insular d'Urbanisme de Mallorca. als efectes de la seva aprovació
definitiva.

5.- MODIFICACIO PROJECTE SEGONA FASE EDIFICI GALILEA.- A la
sessió plenaria celebrada dia 16 d'octubre de 1995. s'acordà
sol. licitar la inclusió al Pla d'Obres i Serveis de 1996 de les
obres de la segona fase de l'edifici polivalent a Galilea. amb un

pressupost de 8.710.861 ptes.

La Comissió de Cooperació Municipal, foment i ocupació del
Consell Insular de Mallorca, en escrit de data 24-1-96 ens va

comuncicar que el projecte no complia amb el decret 96/1994 de
supresió de barreres arquitectòniques, pel que afecta a l'accés i
serveis sanitaris, amb el compliment de la norma NBE-CPI-91
contra incendis, la modificació del pressupost per les
variacions abans indicades.

Redactada per l'arquitecte Eugenio Pérez Méndez la
�;:��=T--documentació complementària del projecte. per la subsanació de

les deficiències expresades. la Corporació acorda per unanimitat

aprovar les indicades modificacions amb un pressupost total· de
contracte de 11.036.852 ptes.

6.-QUARTA CERTIFICACIO DOTACIO DE SERVEIS CARRER DE LA VILA
l SA TEULERA DE SON NET.- Examinada la quarta certificació de les
obres de dotació de serveis del carrer de la Vila i Sa Teulera de
Son Net, realitzades per construcciones Jaume SA j expedida per

l'arquitecte director Sr. Joan Vilà Martínez, per un import total
de 2.680.801 ptes., de les quals correspon al Consell Insular de



Foli núm. ---}-�----------_

Mallorca 1.037.000 j a l'Ajuntament
acorda per unanimitat aprovar-la.

1.643.801. la Corporació

7.-MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS. INSTAL.LACIONS l OBRES l TAXA DE LLICENCIES
D'OBRES.- La millor gestió dels tributs locals aconsella
modificar les ordenances de referència per tal d'establir
l'autoliquidació de l'impost sobre construccions. instal. lacions
i obres i la taxa sobre llicències d'obres.

Per la qual cosa el Grup Independent
proposta d'acord;

formula la següent

Aorovar amb caràcter provisional el textos de les referides
ordenances. que s'entendran aprovades definitivament si dins el
termini d'exposició pública no es formulen reclamacions en

contra.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar les referides
ordenances.

8.-IVA SUPORTAT PELS AJUNTAMENTS.- La normativa que regula
l'IVA no contempla entre les operacions a les quals s'aplica. el
tipus reduït del 7% aquelles corresponents als serveis que amb
caràcter obligatori han de prestar els Ajuntaments. per la qual
cosa interessa que es modifiqui l'article 91.1 de la Llei
37/1992. de 28 de desembre. en el sentit d'incloure entre les
operacions el tipus reduït del 7% aquelles que els Ajuntaments
han de realitzar de forma obligatòria en base a l'article 26 de
Ja Llei 7/1985. ja que. com aqueJles. també són operacions
bàSiques. encara que dins l'ordre comunitari.

Per 1 a qua J
proposta d'acord;

cosa el Grup Independent formula la següent

Aprovar
remetrer-la a

Espanyola de
front al

Ajuntaments.

aquesta
la FELIB.

Municipis
govern de

proposta en els
per que la debatri

i Provincies i si s

l'Estat com una

termes expressats i
al si de Ja Federació

es cau. es o l a n t e j i
reivindicació dels

Duita la proposta a votació és aprovada amb els vots a favor
dels Independents i del Grup Socialista. votant en contra el Grup
Popular.

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

Secretari certifie.

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER l'AJUNTAMENT
'��....:�

PLE DIA ]5 D'ABRIL DE 1996

A la vila de Puigpunyent a dia 16 d'abril de 1996� a les
vint-i-una hores 1 trenta minuts. sota la Presidència del Sr.
BatIe Antoni Arbona Pujadas. es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa
Consistorial. en sessi6 pública ordin�ria. amb l'assistència dels
Regidors Miquel Ramon Matas. Gabriel Flaquer Maim6, Catalina Pont
Riera. Dami� Farré Moreno, Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel
Ferr� Martorell� Antónia Le6n Morey i Gabriel Genovart Rossel16.
Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament VicençMatas Font.

J.-ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessi6
ordinària del mes anterior és aprovada per unanimitat.

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

3.-CORRESPONDENCIA.- S'assabenten de la nota informativa que
presenta la representant d'aquest Ajuntament de l'assamblea
extraordinària del Consell de "Sa Nostra" celebrada dia 3 de marçde 1996. Que diu:

".I.. 'assamblea va ésser convocada a petici6 de 37 conseJlers
generals. grup d'empleats, grup d'impositors i grup
d'Ajuntaments, coneguts com Ajuntaments democr�tics, (dins
aquest grup hi ha pluraJitat politica i dins l'assamblea est�
clarament oposat aJ grup d'Ajuntaments del Partit PopuJar. Dins
l'assamblea el grup d'Ajuntaments està dividit degut a que el Sr.
Forcades va regutjar una llista que presentaven els Ajuntaments
Democràtics per tal de poder accedir al Consell d'Administraci6 i
a la Comissi6 de Control, segons manen els estatuts. Es va dir
que el motiu era entrega de la llista fora de plaç, es vapoder
comprovar que hi havia llistes entregades posteriorment i es va
interposar demanda.

L'únic punt de l'ordre del dia era una proposta
, present.ada pel grup d ' ernpLe a ts , que com a Consellers genera.J.s"""'=:�+-- aconse1laven, ni tan sols pretenien modificar e s ta tu ts , que els

càrrecs de president. Visepresident. fossin ocupat.s per
Consellers que no t.enquessin c�rrecs polit.ics. E1 motiu d'aquest.a
proposta, era la vinculaci6 de1 President. Sr. Forcades amb el PP

el desprest.igi de la Caixa de Balears que cont.inuament �ls
mit.jans de comunicaci6 l'associaven amb els escandols del PP
compre de solar de Son Fust.er per construir 1a central de Sa
Nostra, túnel de Soller. Bon Sosee ...

-

Després una exposici6 escrita i una exposici6 visual on es
reflectien tots els articles sortit.s a la prempsa, hi va haver un
debat que va provocar dues votacions.



Foli núm. H' _

al Els Consellers de Sa Nostra aconsellen que el càrrec de

President i Vicepresident han d'ésser ocupats per Consellers que

no ocupin càrrecs politics.

bl Quan s'anomenim aquets càrrecs s'ha d'intentar respectar
la composició de l'assamblea. Es donava el cas que el grup de la

Junta de Patrons, ostentava tots els càrrecs, un grup que

representa un 15 êr lOO, mentres que el grup d'impositors que

representa un 37 per 100 no tenia cap càrrec.

Es produien les dues votacions secretes

la proposta presentada pel grup d'empleats.
foren favorables a

Després deJ
dimisió Que ha
d'Administració.

resl..ll.tat el Sr.
de presentar

Forcades va anunciar la seva

próximament al Consell

Cal dir que el Sr. Forcades. araCles a la Presidencia de Sa

Nostra havia acumulat altres càrrecs. President de PROBANCA,
Secretari General. de CECA, i formava part de tots els Consells

d'Administració del GRUP SA NOSTRA (societats anónimes).

La postura de la representant de l'Ajuntament de Puigpunyent
va ésser en primer lloc recolzar les firmes per provocar

l'Assamblea dins l'Assamblea votà afirmativament les dues

propostes."

4.-FACTURES.- Examinades les factures presentades s'aproven
les segi,ient.s:

Papereria J. Company per material oficina 11.360 pt.es.
- f\1akro, per material oficina 1.079 "

Pedra Barceló. per feines de fuster
Selex copiadores, per fotocópies
MRW per serveis mes de febrer

- Repsol. per dues càrregues gas propà
Autolat.ina. per dues estores vehicle

- Magatzem Verd per set mimoses

Registre de la Propietat per cópies insc.
- Auxiliar d'Aigi,ies i clavegueram reparacions
xarxa d I ai gUes 18" '+66 II

Apotec a r
î

a Joan Ginardr. per an êLí s t a
í

cua 3,.248 II

- .lo s e o Ramon ne r medi camerrt.s 1 ,,446 II

ASISA per iguales assistència març-abri.l 53,.600 "

Marc s aba t.e r , confecció nòmines 24 .. 058 II

- Guàrdia Civil per pintura 13.821
- Magat.zems RuLlan per gèneres 588 II

- Autocars Carbonel.1 excu.rsió a Sa canova 34 .. 684"
- L.J.orenç Carbone.1]'!\ serveis dia eJ.eccions 5,,350 11

- Cepsa per Carburant 26.001
Joan R j bes per oo de r ar b re s 199 It 472 II

3.9.343
4. J 21

15.590
5.762
6.099

1 L 760
1 .8 O O

"

"

"

"

"

"

"

"

"

5.-S0L.LICITUDS.- Vista la sol.licit.ud presentada per Antoni
Betti Moragues interessant l'autorit.zació de i'Ajuntament per

poder incl.oure l'escut municipal dintre un banderi per entregar
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al distints equips visitants, la Corporació acorda per unanimitat

concedir-li l'autorització sol.licitada.

Examinat l'expedient tramitat per a la concessió de

ll'cência a Bartomeu Sitjar Burguera per a la instal.lació d'un

diposit de gas butè i propà per donar servei a l'habitatge situat

a la carretera de Puigpunyent a Galilea, anomenat S'Hortet de

Conques.
Atês que dita instal,lació es troba dins les activitats

excloses de qualificació, relacionades a l'annex 1 de la llei

aprovada pel Parlament Balear en data 30-3-95.
Vist l'informe favorable de l'arquitecte têcn1c municipal i

el de la Comissió d'Obres i Urbanisme. condicionat a que al
voltant del diposit es realitzi un tancament amb elements

vegetals per tal d'impedir que sigui vist des de la via pOblica.
La Corporació acorda per unanimitat concedir la llicência

sol,licitada previ pagament dels drets corresponents.

5.-CINQUENA CERTIFICACIO DOTACIO DE SERVEIS AL CARRER DE LA

VILA l SA TEULERA DE SON NET.- Examinada la cinquena certificació
de les obres de dotació de Serveis del carrer de la Vila j Sa

Teulera de Son Net realitzades per construccions Jaume SA i

subscrita per l'arquitecte director de Jes obres. Joan Vilè

Martinez, i per un import total de 2.420.813 ptes .• de les quals
corresponen a l'Ajuntament 1.484.443 i al CIM 936.370 ptes .• la

Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

PUIG.- Examinat el

projecte de pavimentació asfàltica del cami de Son Puig, redactat

per l'arquitecte têcnic municipal Miquel Sureda Rubert, per
encàrrec de l'Ajuntament, amb un pressupost total de 9.950.388

ptes., la Corporació acorda per unanimitat aprovar-lo i que

s'exposi a informació pública a efectes de reclamacions a

a1.1egacions.

7.-PROJECTE PAVIMENTACIO CAMI DE SON

B.-CONTRIBUCIONS ESPECIALS CAMI DE SON PUIG.- Aquest punt és

retirat de l'ordre del dia per ésser tractat a una propera
���...__

e un i
ó

•

9.-RECURS DE REPOSICIO DE MARIA PALMER VILA.- Es dóna compte
del recurs de reposició interposat per Maria Palmer Vila que diu:

" Que ha recibido r e s ol s uc
í

ôn n.9 365 de e s t.a Alcaldia de

fecha ]6-]0-95, notificada el 24-10-95. por la que se le comu�ica
la colocación de una farola en la fachada lateral de la casa

seRalada con el número 20 de la calle Majar, propidad de la

recurrente, en virtud de acuerdo adoptado por este Ayuntamiento
reunido en sesión plenaria el 14-12-94.

Que apoyará siempre las medidas provinentes de este

Ayuntamiento encaminadas a la mejora de servicios públicos y la

calidad de vida de sus vecinos.

Que comparte la opinión del Consistor·jo en cuanto a estética

de la farola y fachada.
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Que no nos encontramos ante una servitud prevista en las

NN.SS. concretamente en su articulo 3.3. 12� por cuanto este

establece la obligatoriedad de los propietarios a consentir la

'nstalaci6n de determinados soportes y se�ales en sus

propiedades� pero no dentro de las mismas ya que dicha norma

conculcaria el derecho a la propiedad privada establecido por la

Constituci6n.

Que para la colocaci6n de la mencionada farola se ha

invadido una franja de terreno de 10'80 m. de largo por 0'80 m.

de ancho situada al pie de la fachada lateral que segûn medidas
establecidas en la escritura de propiedad y marcas de

delimitaci6n de solares todavia existentes es propiedad de la
recur roen te.

Que la citada farola se ha instalado dentro de una propiedad
privada sin el consentimiento del propietario, circunstancia

denunciable y perseguida legalmente.

Por todo ello� interpone recurso de reposiclon ante este

Ayuntamiento y solicita que la farola sea retirada del interior

de su propiedad y reparados los da�os que la instalaci6n y

posterior retirada hubieran podido ocasionar."

El Sr. BatIe fa referència a la resoluci6 de data 14-10-95 i

després d'amplia deliberaci6 i considerant que no existeixen

elements de judici que desvirtuïn el seu contingut, tota vegada
que no acredita documentalment cap de les circunstâncies que

al.lega, la Corporació Municipal acorda per unanimitat ratificar

la resoluci6 de la Batlia de data 14-10-95 i en conseqDència
desestimar el recurs de reposici6 presentat per la Sra. Maria

Palmer V n,a.

lD.-ORDENANÇA REGULADORA PREU PUBLIC PER PRESTACJO DE

SERVEIS I REALITZACIO D'ACTIVITATS A INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

MUNICIPALS.- El Sr. BatIe retira de l'ordre del dia aquest punt
er ésser tractat a una propera reuni6.

ll.-NORMES D'UTILITZACIO DEL POLIESPORTIU MUNICIPAl.- El Sr.

BatIe d6na lectura a les segUents normes d'utilitzaci6 del

poliesportiu municipal:

"En la redacci6 d'aquestes normes hem diferenciat. la

utilitzaci6 col.lectiva de la individual.

1.-CoJectiva

Es la que fa referència a tots aqueJls grups o equips que

practiquen un esport en com6 d'una manera més a menys

consolidada. En aquests moments aquests grups s6n:

- Equip de futbol sala categoria nacionaJ.
- Equip de futbol saJ.a base.
- Equip de futbol d'empreses Gym Squash
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f Enb primer lloc tots els equips abans esmentats hauran deer sa.er pe� e�c�it a l'Ajuntament quins dies de la setmana ,hores han d ut�lltzar les instal.lacions, ja sigui perentrenaments a dlsputa de partit�. A� m�teix temps també.haurand'anomenar un representant a qUl es fara entrega d un JOC de

claus.

Tot.s eJ.s

responsab.les
assignades.

represent.ants seran únics usuaris de les claus i
de .les instal.lacions .les hores que tenquin

L'Ajuntament exposarà aJ. t.auler d'anuncis del po.liesportiu
els horaris reservats pels equips.

Quant a les diferent.s escoles i esdeveniments esportius
organitzats pel Patronat, el responsable d'obrir i tancar les
inst.al.lacions serà l'encarregat del Poliesport.iu anomenat. per
l'Ajuntament..

Qualsevol altre grup que representi un nou col.lectiu ho
podrà fer saber a l'Ajuntament, per estudiar la sol.licitud
engrossar el nombre d'equips consolidats aJ. municipi.

L'Ajuntament posarà a l'abast. de cadascun dels grups. quan
les disponibilitat.s pressupostàries ho permet.in. una petita
dependència dins les act.uals casetes per ús exclusiu de cada un

d'elJ.s.

l,-individual.

Per altra part. aJ. poJ.iesportiu t.ambé es du a terme una

utilitzaci6 individual. S6n aquelJ.s veïnats que han reservat
hora a l'Ajuntament' van a jugar a tennis a tota aquella gent
que esporàdicament es reuneix per fer un partit de qualsevol
esport que es pugui practicar a les instaJ..J.acions.

Qualsevol persona del terme que vulgui utilitzar les
instal.lacions podrà fer-ho lliurament si no hi ha cap
coincidència amb altres hores reservades anteriorment, per fer-ne
ús privativament caldrà sol.licitar-ho a l'Ajunt.ament. que
expossarà al tauler d'anuncis e.ls horaris reservats.

Especial atenci6 mereix el tennis. sense cap dubte. l'esDort
més individual que es pot practicar en aquests moments a les
nostres instal.lacions.

L'horari i nou funcionament de la pista de tennis serà el
segQent: de dilluns a diumenge de les 8 a les 24 hores, demanant
hora (màxim dues hores) a l'Ajuntament amb un dia com a minim
d'ante.laci6. Si_ les hores reservades coincideixen amb hores de
necessarla utilitzaci6 de llum artificial, ahans s'hauran
d'adquirir les fit.xes necessàries per ooder act.ivar-Io. Aquestes
fit.xes estaran a la venda a l'Ajuntament de 8'30 a 13'30 h. o a

través de l'encarregat. del poliesportiu els capvespres,"
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La Corporació acorda per unanimitat aprovar les anteriors
normes.

PRECS I PREGUNTES.- La Regidora Sra. León pregunta com es

traba el tema de les males olors que se senten a la part alta del

poble, a la zona de la Residència.
El Sr. BatIe contesta que el passat dia 22 de març, un

inspector de la Conselleria de Sanitat va fer una visita

d'inspecció a la casa número 1 de la carretera Vella d'Estellencs
i a la Residència, aix! com a la impulsora d'aigUes residuals de

Son Bru.
Del resultat d'aquesta inspecció es va aixecar acta, de la

qual s'ha donat trasllat a les persones que han presentat
reclamacions perquè es puguin pronunciar sobre aquest punt.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar,
el Sr. BatIe aixecê la sessió essent les vint-i-tres hores

quinze minuts, de la qual s'estén la present acta i jo com a

Secretari certifie.

El .. BATLE EL SECRETARI



Foli núm. __ ?} _

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER l'AJUNTAMENT

PLE DIA 20 DE MAIG DE 1996

A la vila de Puigpunyent a dia 20 de maig de 1996, 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 sessi6 pública ordin�ria. amb l'assistència dels
Regidors Miquel Ramon Matas, Gabriel Flaquer Maim6, Catalina Pont
Riera, Damiâ Farré Moreno, Sebasti� Bauzâ Martorell. Gabriel
Ferrâ Martorell, Antdnia Le6n Morey i Gabriel Genovart Rossel16.
Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç
Matas Font.

1.- ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessi6
ordinâria del mes anterior, és aprovada per unanimitat.

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

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

-" Auxiliar de Aguas y AlcantarilJado" per re-

paracions xarxa aigues 115.193
-Materials Establiments per gêneres servits 8.120
- CCR Computers. per cintes impressora 5.800
- Cepsa, per carburant.s 16.100
- la Industrial i AgricoJa per gèneres 7.428
- Gispert per clor 202.606
- Casa Pomar Flores per pintura 1.355

SaJvador Ramon per Jloguer d'un compressor 3.800
- Esparteria la Palma per dos parells de botes 6.600
- Pep Ramon per repartiment programes 3.000
- WMega. fotocdpies escola. març i juny 9.980

Tersa, per transport.s de llibres 839
- Col.legi Puig de Na Fêtima per activitat.s

ext.raordinâries 25.000
- E lèctr i c::a .Jo r d oj per reparac i on s en 11 umenat

pCJblic 67.436
2.800

600
1.300
2.436

29.000
28.036
14,,528
38.367
35.318
9.000

58.812

Ultima Hora. subscripció mensuaJ
Registre de la propietat fotocdpies inscrip.

- Papereria Unix per paper de fax
Grâfiques Madrid per disquetts
Tabacalera SA per segelJs de correus

Telefdnica per serveis telèfon i fax
Selex per fotocdpies
Impremta Mallorquina per material oficina
Bayer Hnos per material oficina

- Repsol per gas propâ pel poJiesportiu
- Transric per retirar contenidors

ptes.
II

"

"

"

"

"

"

"

II.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"



Foli núm. �_? _

Marc Sabater per formalitzaci6 nómines
Rivalo per material oficina
Elèctrica Jordi per recaracions poliesp.

- la Granja per begudes cersones serv.socièls
Ses Cotxeries per per gèneres

- Miquel Sureda cer enc�rrecs
- Papereria Company per rodets de paper

Montero per arreglar el fax

24.058 II

8.543 "

10 L 425 II

3. 150 II

9J.7.95 I'

145.000 1/

754 II

9.048 "

4.- CERTIFICACIO NQ 6 DOTACIO DE SERVEIS CARRER DE lA VILA l

SA TEULERA DE SON NET.- Examinada la certifjcaci6 ng 6 de la

dotaci6 de Serveis del carrer de la Vila i el carni de Son Net.

subscrita per l'arquitecte director de les obres Joan Vil�

Martinez i realitzades pel contractista Construcciones Jaume SA,
per un pressupost de 2.694.704 ptes.. de les quals correspon a

l'Ajuntament 1.652.392 i al Consell Insular de Mallorca 1.042.312

ptes .• la Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar-la.

5.- ANUl.LACIO DE CREDITS ANYS ANTERIORS.- A la liquidaci6
del pressupost de 1995 figurava una partida de creditors pendent
de pagament a 31 de desembre que pujava 15.013.872 ptes.
corresponents a l'exercici corrent i a pressuposts tancats.

Fetes les oportunes comprovacions, d'aquesta quantitat hi

ha. 428.488 ptes. que en realitat no es deven a cap creditor.
sina que s6n romanents de partides que no es varen gastar
integrament. per tant el saldo no es deu a ningú.

Procedeix per tant anul.lar-les. Concretament es tracta de

les segOents partides:

Any partida concepte import

1989
1990
1990
1991
1.9.91
1993
1.99¿}

6010J-4
61101-4
60102-4
61100-4
62202-L}
60001-4
60000-4

Via d'enllaç
Asfaltat de Galilea
Plaça de Son Bru

PIaça Ajuntament
Po.liesportiu
Parcel.la Galilea
parcel.la Galilea

4.735
17.539
64.478
44.971
9.079

285.324
2.332

El Grup Independent proposa aprovar l'anul.laci6 dels

crèdits abans indicats.

la Corporaci6 Municipal acorda per unanimitat
l'anterior proposta.

aprovar

6.-SUPLEMENTS DE CREDITS.- Com cada any ens trobam amb la
necessitat d'haver de suplementar algunes partides del pressupost
perquè la previslo feta ha quedat curta a perquè han sargil
despeses no previstes injcialment que es considera oDortú

atendre.
Els doblers Der suclementar les partides que més endavant

es detallen. s'obtindran en c�rrec al romanent de tressoreria de

1995.
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Les partides a suplementar s6n:

Partida concepte import

21000-4
21200-4
22608-J
60100'-4

700.000
373.662
500.000

2,721.822
300.000
375.000
900 .. 000

Vies pCIbliques
Dependències municipals
Altres despeses
Carrer nou de Na Beltrana
POliesportiu
CamS de Son Puig
Millora de façanes

61100-4
78]00-4

totaJ.""" , , 5,870.484 n ts s .

Per la qual cosa el Grup Independent formula la propostad'aprovar els sunlements de crèdits amb els termes expressats.

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior
propost.a.

7.- IMPOSICIO DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS ALS TITULARS DEBENS IMMOBLES ESPECIALMENT BENEFICIATS PER L'ASFALTAT DEL CAMI DESON PUIG.- Tenint. en comete que }'acondicionament dels carrers
camins pCIblics est� inclòs dins l'àmbit de comeetències
municipals, de conformitat amb l'ordenança municipal reguladorade les contribucions especials aprovada cer aquest Ajuntament(BOCAlS 23-09-95) i tota vegada que l'asfaltat del camS
constitueix un benefici per als propietaris de totes aquellesparcel.les que per accedir-hi han de passar necessâriament perl'esmentat camS, es proposa l'apJicaci6 de contribucions
especials assenyalant:

a) Que el cost previst de les obres. segons
bàsic i d'execuci6 redactat peJ tècnic municipal,
Rubert. i aprovat per l'Ajuntament., és de 9,950,388.

e.l erojecte
Sr. Sureda

b) Que la Conselleria d'Agricultura aporta un 70 % del cost
de J.'obra.

c) Que l'aportaci6 municipal és del 30 % restant. a sigui,2.985.]]6 ptes.

d) Que a aauesta darrera quantitat l'Ajuntament hi aportá un25 %, equivalent a 746.279 ptes.

e) Que la quantitat a repartir entre els beneficiaris és de
2.238.837 ptes., equiva.lent al 75 % de l'aportaci6 municipal.

Que atesa la qualificaci6 urbanistica de les parcel.les
afectades, sól no urbanitzable, el criteri de repartiment no potcontemplar únicament J.a superfScie de les parcel.les, per això
s'estabIeixen dues quotes: una fixa, í

uuaï per- a totes .les
parcel.les, i una altra proporciona.l • en funci6 de la superfSciede cada parcel.Ia peró corregida per uns coeficients establerts
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en funci6 del tipus d'edificac16 existent i si confronten a no

amb el carni. ja que es consideren més beneficiats, per aquest

ordre. els qui hi tenen habitatges. els qui hi tenen cases

d'eines i els qui tenen terres sense construcci6. També es

consideren més beneficiats els qui confronten amb el carni

respecte dels qui necessàriament hi han de passar, peró no hi

confronten. Finalment donada la condici6 rústica de la zona

s'estableix un coeficient reductor per a l'exercici de les

activitats agricoles, ramaderes forestals. declarades a

I'I.R.P.F. de 1994.

Perquè la superficie de Ies construccions tengui una

incidència suficient al comput totaI, es multiplica per 60.

tJ EIs coeficients que es proposen s6n:

Quota fitxa: 0'2. que representa 6.164 ptes per parcel.la.
Ponderaci6 superficie edificada: 60

Per tipus de parcel.la:
Sense edificar: 1

Casa d'eines i similars 2

Habitatge: 3

Situaci6 de Ia parcel.la:
Confronta amb el carni de Son Puig: 2'5

No h i confronta: J

Reductor per activitat agricola: 0'5

En conseqUència el Grup Independent formula

d'acordar la imposici6 de contribucions especials
repartiment amb els termes abans expressats.

la proposta
el. sistema de

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l.'anterior

propost.a.

8.- DISPONIBILITAT PRESSUPUESTARIA PER A L'APORTACIO

MUNICIPAL AL PROJECTE DE PAVIMENTACIO DEL CAMI DE SON PUIG.- La

Corporaci6 Municipal.. en sessi6 celebrada dia 17 de jul.iol de

1995, acordà sol..licitar a la Conselleria d'Agricultura Pesca

una subvenci6 cer asfaltar el carni de Son Puiq.

En sessi6 de dia 15-4-96 aprovà el projecte corresponent amb

cressupost total de 9.950.388 ptes.

En virtut del decret 87/1994. de 13 de juliol. correspon a

l'Ajuntament. fer front a la Quantit.at de 2.985.116 pte�. I

equivalent al 30 % del total deI projecte.

De I'esmentada quantitat, l'Ajuntament, ha acordat

repercutir a Ies persones beneficiades, mitjançant I'apl1cac16 de

cont.ribucions especials, eI 75% de dit. import. La quantitat
rest.ant. serà satisfet.a per I'Ajuntament amb càrrec a les

despeses generaI del pressupost de ]996 per la quantitat de

373.140 ptes.. previ el suplement de crèdit acordat en el dia

d'avui i amb càrrec al pressupost de 1997 la Quantitat de 373.139

ptes .• per la qual cosa el Grup Independent proposa aprovar
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l'anterior proposta,
present.s.

que es aprovada per unanimitat dels

9.-HOMENATGE A BENET MOREY.- Un grup d'amics' ex companysde fGtbol d'en Benet Morey volien fer alguna actuació en memòria
seva, sense tenir inicialment molt clar en quê havia de
consistir. Despré de parlar-ne entre ells la idea que comptâ ambmés suport va esser la proposada per Rafel Carrasco queconsisteix en fer una ârea de descans al poliesportju� segonsprojecte redactat per ell mateix.

La mâ d'obra per a l'execuci6 del projecte serâ acòrtada pervoluntaris que vulguin adherir-se a aquest senzill homenatge�sota la coordinaci6 del propi Rafel Carrasco' d'en Salvador
Ramon. El cost del material, pressupostat en 500.000 ptes. seria
aportat per l'ajuntament fins a 300.000 ptes i la diferência cer
la gent que voluntâriament ho vulgui fer. Per fer operatives les
aportacions econòmiques s'obrirâ un compte corrent especific a Sa
Nostra a nom del Patronat MuniCipal d'Esports, on tothom que ho
vulgUi pugui fer-hi els ingressos.

En el cas que l'aportaci6 total de l'Ajuntament no fos
necessâria per aquesta finalitat, a causa de les aportacions
volunt.à rí a s , el romanent. serà destinat. a millores en ej.
poJiesport.iu.

En conseqQência eJ Grup Socialista� el Grup Popular i el
Grup Independent formulen l'anterior proposta, que és aprovada
per unanimit.at dels assistents.

10.- DENUNCIA D'ACTIVITATS HOTELERES A GALILEA.- En algunes
ocasions determinats veInats de Galilea han fet arribar a
l'Ajuntament les seves queixes per Jes molést.ies cue els
produeixen les activitats de tipus hoteler que es desenvolupen a
Ca Na Diana i S'Esbart.

Constat.ada l'act.ivitat turfstica teta a aquets indrets �els
seus propietaris, sense llicência de cap tipus que J'ampari p es
proposa posar els fets en coneixement de la ConseJJeria , Turisme�__",.---;;:r.el Govern BaJear, perquè i noo

ï

l' opo r tel exped i en t sane i onador�--'I"",
impedeixi una ofert.a turistica il.legal� donant audiència a
l'Ajuntament. de Puigpunyent com a interessat.

L 'anterior proposta del Grup Independent. és anrovada csr
unanimitat. dels assistents.

1J.-TELEFON MOBIL.- El Sr. BatIe proposa a la Corporaci6 que
sigui inclòs a l'ordre deJ dia, per raons d'urgência, aquest
tema, i ho acordan així els membres de la Corporació.

A continuaci6 el Sr. Bat.le manifesta que donat la poblaci6d '
e que s t muni e i p i es tè mol t escampada i solamen t. disposam d '

un
policia local, seria convenient que aquest disposàs d'un telèfon
mobil a fi de poder esser localitzat a qualsevol lloc sempre que
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fos nHcessari� considerant. nue la utiLi tz ac i
ó

d'aquest mit.jè
repercut.irà en benefici del servei.

la Corporaci6 acorda per unanimItat adquirir el telèfon

mòbil a que abans es fa referència.

12.-PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE

REGIR EL CONTRACTE D'OBRES II FASE DE L'EDIFICI DE SERVEIS DE

GALILEA. MITJANÇANT SUBHASTA EN PROCEDIMENT OBERT.-

Clàusula �rimera. Objecte del cont.ract.e.- Es l'execució de les

obres compreses en el projecte titulat. "Edifici Serveis Galilea

segona fase" redactat per l'arquitecte Eugenio Pérez Ménelez. amb

data oct.ubre de ]995.
Són de carècter contractual: el Plec de Condicions Generals en

tot. allò que no s'oposi a la Llei 13/1.995 de data 18 de maia.
el Plec de Drescripcions tècniques i els quadres de preus

d'aquest, que a t.ots els efectes es consideren incorporat.s al

Dresent plec. En cas de discordèça entre aquest plec i el de

prescripcions tècniques, s'aplicaran els presents plecs.

Clèusula segona. Pressupost.- El pressupost total de l'obra suma

la quantitat. de 8.710.861 Dessetes.

Clàusula tercera. Constataci6 expressa de l'exist.ència de

crèdit.- Hi ha consignaclo Dressupostària suficient en el

pressupost de 1996 t.al com consta en l'informe d'existència de

crèdit amb càrrec a la partida pressupostària 6220] per un import
de 8.710.861 pessetes.

Clàusula quarta. Termini d'execuci6.- Es fixa com a termini

d'execuci6 de les obres dia 31 de desembre de 1996.

El termini començarà a comptar a partir de l'endemà de la

data de l'acta de comprovaci6 del replantejament..

Clàusula cinquena. Procediment de licitaci6 forma

d'adjudicaci6.- El procediment de licitaci6 d'aquest contracte

d'obres és l'obert i la forma d'adjudicaci6 serà per subhasta.
d'acord amb l'articlE-j 83 i s e cüen t.s de .la Llei 13/1.995 de

.

data

18 de maig de Contractes de .les Administracions P6b.liques.

C.làusula sisena. Model de proposici6.- Les proposicions que

presentin e.ls contract.ist.es s'han d'ajustar al model segnent.:

E J. Sr II ¡'Sra .. ti .. II .. ,. It .. It " lO ,. ti .......... ,. ... ,. .. lO ,. P ,. ,. ........ ol II .. ,. .. II lO It I" lO .. " .. ,. ....

amb domicili a ...•........... carrer/claça .

telèfon nOmero districte posta.l ámb

DNI núm. act.uant (3) ••• ,.•••••••••• " •• ,., e5

compromet a realitzar llobra objecte del contracte d'acord amb el

detall les condicions segnents(4): .......•.....•.........

Tot això. d'acord amb .les clàusules d'aquest plec. e.l

cont.ingut. del qual declara conèixer expressament.

. • . . • • . • . •• d •.•••..•.• de 1.9 ..

(F i t'ma)
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S'entén a tots els efectes aue les proposicions comprenen,

no només el preu de la contracta, sinó també l'import de l'Impost
sobre el valor Afegit. d'acord amb el que estableix l'art. 25 del

Reglament d'aquest impost, aprovat per RO 2028/1985, de 30

d'octubre, 1 l'articlEil 78 de la Llei 13,195 de data 18 de maig de

Contractes de les Administracions Públiques.

Clâusula setena. Documents que s'han d'adjuntar a la proposiclO.

A les prohosicions s'hi han d'adjuntar obligatôriament els

documents segUents:
a) Document Nacional D'Identitat. si és una persona

a escriptura de constitució a modificació. si és

degudament inscrita en el Registre Mercantil, si el

és una soc 1 eta t.

b) Poder Notarial si la proposició se signa en nom d'altri.

e) Declaració expressa responsable de no trobar-se comprès en cap

de les causes d'incanacitat i incompatibilitat establertes en

l'art. 20 de l'esmentada normativa

d) Certificació de l'Administració Tributâria de l'Estat el

proponent es troba al corrent en el compliment de les seves

obligacions tributâries.

e) Document acreditatiu de l'alta a l'impost sobre activitats

econômiques i del pagament del darrer rebut.

f.:í.sica.
el cas.

proponent

f) Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social

el proponent es traba al corrent en el compliment de les

seves obligacions amb la Seguretat Social.

gJ Resguard acreditatiu de la garantia provisional.
h) Document acreditatiu de la classificació exigida. En el cas

q u e n a f a s nece s s ¿".i r i a " al Ç¡ unde .1. s doc urn e n t s pre v i s t. s a 1. s

articles 16 i ]7 de la Llei 13,11995.

Si l'empresa proponent és estrangera. també ha de presentar

els documents assenyalat.s en els articles 15.2, 23 i 80.2 de la

Llei 13,11.995 de dat.a 18 de maie de Cont.ractes de les

Administracions Públiques. i si l'oferta la formula una agrupació

tempora.l d'empreses. ha d'adjunt.ar els documents esmentats a

l'art. 24 de la indicada Llei.

Quan sigui necessâria la nresentació d'uns altres documents.

s'haurâ de sol.licitar per escrit i l'adjudicatarI els podrâ

presentar en qualsevol moment anterior a la formalització del

contract.e" llevat que el citat escrit disposi una altra cosa.

Dels documents citats en aquesta clâusula se'n poden

presentar els o r
í

ç

í nels o les còn i e s que t.en cu i n carâcte)':

d'aut.èntiques d'acord amb la legislació vigent.

Clâusula vuitena. Presentació de la proposició i dels document.s.

la proposició i els documents enumerat.s en la clâusula ant.erior

s'han de presentar en sobres separats i. t.ancats i firmat.s pel
cont.ractista o persona que s] representi i s'hi ha de fer const.ar

en cadascun el cont.ingut. resnectiu i en tots dos el nom de

].' interessat.
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Les proposicions s'han de presentar amb els justificants
d'haver satisfet les taxes amb la quantia prevista en l'ordenança
f i s ceI v

í

cen t.

El termini de presentaci6 de les proposicions acabarà a les
12 hores de dia que es compleixin 26 dies naturals a partir del
segUent al de la publicaci6 d'aquest anunci al BOCAIB.

L'acta de obe r tur a de les p ro po s j ci on s E::co/lòmiques t.endrà
lloc a les dotze hores del dissabte següent a la finalitzaci6 del
t.ermini de present.aci6 d'inst.àncies.

Clàusula novena. Mesa de contractaci6.- Formaran nart de la
JVJesa:

- President: el BatIe a el regidor en qui delegui.
- Vocals: un represent.ant del Conse11 Insu1ar de Ma110rca

dos membres nomenats pel BatIe de la corporaci6 (un d'ells, si
s'escau, serà 1'Int.ervent.or de fons o funcionari en qui delegui).

- Secretari: serà el de 1a corporaci6 o funcionari en qui
de1eQui que també actuarà com assessor juridic de la Mesa.

els components de la Mesa actuaran amb veu vot. Per
de majories s'aplicaran les normes sobre formació de la
dels òrgans Col-legiats, segons el que disposa la Llei

dIsposant en tot cas el President de1 vot. de qualitat.

Tots
al còmput
voJuntat

30/1992.

Si 1a Mesa observàs a 1a documentaci6 presentada errors

materials a defectes esmenables, podrà concedir. si ho estima
convenient, un termini no sunerior a tres dies hàbi1s perquê e1
licitador rectifiqui els errors o esmeni e1s detectes.

Clàusu1a

aquesta
garant.ia
contract.e

desena. Garantia provisional.- Per a nrendre part. en

contract.aci6,s'haurà d'acreditar la constituci6 d'una
provisional corresponent. al 2% del pressupost. del
i que puja a la quantitat. de 174.217 pessetes.

C1àusula onzena. Garantia definitiva.- L 'adjudicatari e� el
�--t.ermjni de quinze di e s hàbils comptadors des de .la no ti f i cec

í ó de
l'adjudicaci6 haurà d'acreditar la constit.ució de la garantia
definit.iva corresponent al 4% de1 pressupost del contract.e i que
puja a la quantitat de 348.434 pessetes.

Clàusu1a dot.zena. Garantia comp1ement.ària.- A més de 1a garantIa
definit.iva per a aquest contracte s'ha d'acreditar la constituctó
d'una fiança complementària corresponent al O % del pressupost.
del contracte.

Clàusula tretzena. Disposicions comunes a 1es garanties.- Les

garanties es podran prest.ar ner alguna de les formes i
condicions previstes a l'art. 36 de la Llei ]3/1995 i del capital
III del Reial Decret 390/1996, de dia 1 de març.

Clàusula cat.orzena. Forma1itzaci6 de1 contracte.- L'adjudicatari
queda obligat a subscrjure dins el termini de trenta dies
naturals comptadors des del segOent a la notificació de
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l'adjudicaci6. al corresponent document administratiu de

formalitzaci6 del contracte i el Secretari de la Corporació n'ha

de donar fe.
El contracte es podré formalitzar en escr�ptura pública quan

ho sol.liciti el contractista i seré al seu càrrec.

Cléusula quinzena.- Drets i obligacions derivats del contracte.

Són els qua s'estableixen en el present Plec, en els documents

que s'hi consideren lncorporats i els que es derivin de la

legislació aplicable.
En particular. seran a compte del contractista les despeses

derivades dels anuncis de licitaci6, les taxes per presentaci6 de

treballs de replantejament. direcci6, inspecci6 i liquidaci6 i

qualsevol altres que resultin d'aplicaci6 segons les disposicions

vigents, incloses les autoritzacions llicències d'altres

organismes públlcs.
També el contractista adjudicatari de les obres hauré de

col-locar a càrrec seu un cartell dissenyat pel CIM, a peu

d'obra, en un lloc visible des de la via pGblica. on s'indicaré

] 'organisme o organismes que subvencionin el projecte. L'esmentat

cartell ha de tenir com a minim 2 x 1 'SOm. i ha de contenir el

Lo ço ti p del CIM. que s'identificarà amb la mare e en blanc pintada
obre una banda blava (Pantone 295). El cartell anirà pintat a

Ina cara i galvanitzat a la part posterior, amb el corresponents

PN. ancoratges i cargols.

Cléusula setzena. Abonaments al contractista. El contractista

tindré dret a l'abonament de l'obra que realment executi d'acord

amb el preu convingut. En aquest sentit, l'import de les obres

executades s'ha d'acreditar mensualment al contractjsta

mitjançant certificats expedits pel director de l'obra

aprovades per la Corporaci6.

Cléusula dessetena. Termini de garantia.- El termini de garantia

que s'estableix per a aquestes obres és d'1 any comptador des de

la data de recepci6 de conformitat.

Si l'obra s'arruIna amb posterioritat al termini de garantia

s'aplicaré eJ què disposa l'art.. 149 de la Llei 13/19.95. de lB de
------...--'0--

maig.

Cléusula
pròrrogues
13/95 de
Pú bI 'J ques .

devuitena. Penalitzacions.- Les penalitzacions i les

s6n les que s'estableixen en l'art. 96 de la Llei

data 18 de maig de Contractes de les Administracions

Cléusula denovena. Resoluci6.- S6n causes de resoluci6 d'aques�

cont.racte les especificades en els arts. 112 i 150 de Ja Llei

13/1995 de data 18 de maia de Conlractes de les Administracions

PCtbJ iques.

CléusuJa vint.ena. Classificaci6 del contractista.- Serà la

prevista. si Dertoca. aJ projecte tècn)c de les obres.

Cléusula vint-i-unena. Revisi6 de preus.- Dequt a la curta
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duraci6 de l'obra no s'estableix revisi6 de Dreus.

Clàusula vint-i-dosena. Legislaci6 aplicable.- Aquest contracte

tindrà caràcter administratiu i es regirà Del que estableix el

present pLe c , la Llei 13/1995 de dat.a 18 de maig de Contractes de

les Administracions PGbliques. i en general les disposicions
vigents en mat.èria de contractaci6 administrat.iva que hi s1guin
d"aplicaci6 i t.ambé els Dreceptes que regulen les normes

tr i bu tè r
í

e s de compliment. obligat.

La Corporaci6 acorda per unanimit.at aprovar l'anterior plec
de condicions administratives part.iculars.

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Flaquer pregunta si és

possible prendre alguna mesura Der evit.ar cue els balons surtin

del recinte del poliesport.iu de Galilea, per evitar que es perdin
molt.es pilot.es a causa de la pronunciada Dendent d'aquest lloc.

El Regidor Sr. Ferrà contesta que es d i r ícîI donar solució a

aquest problema, ja que qualsevol intent que es fes per aturar

els balons,. causaria un impacte ambiental que� si és possible.
s'ha d'evitar.

El Regidor Sr. Ramon i la Regidora Sra. Le6n Dregunten si

per part de l' e qu i p de govern de .l' A jUfJ tarne n t. s' ha pres aI auna

mesura per netejar d'herba els carrers de Puigpunyent i el

cementiri,. ent.re altres, els quals es troben en un estat

d ' aban dó ,

El Sr. BatIe contesta que és cert que l'herba enguany ens ha

envaït i que els mitjans amb què compt.a l'Ajuntament per

combatir-la no són suficients. Per això s'ha acudit a l'empresa
"Foment.o de Construcciones y Contrat.as" perquè ens faci un

Dressupost del cost que podria representar una neteja d'herba de

tots els carrers del Doble.

El Sr. Ramon considera que a part que es faci aquesta
neteja extraordinària� podria esser una solució tractar les
herbes amb pesticides. ja que del contrari dins poc temps
s'hauria de que repetir la net.eja i l'Ajuntament no compta amb

personal suficient per aquesta tasca.

El Sr. Batle contesta que és possible que això es produesaui
però considera que és poc ecològic el tractament amb nesticides.

i que en Quan y ha es tat un an y de pl LI jes. la qual cosa ha afavo r � t

el creixement de les herbes.

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

essent .les vint-i-tres hores i trenta minuts el Sr. President
aixecà la sessió, de la qual s'estén la oresent acta i jo com a

Secretari certifie.

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

PLE DIA 17 DE JUNY DE 1996

A la vila de Puigpunyent a dia 17 de juny de 1996 , a les vint-i-una hores i trenta minuts, sota

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

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

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

aprovada per unanimitat.

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

el passat mes de maig.

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

CEPSA per carburant
- Tabacalera per segells de correus

- Cristaleri Hysol per un vidre
- Josep Ramon per medicaments
- Farmacia Ginard per 4 analissis aigua
- La Filadora per carnies policia local
- Transports MM per arreglar faroles
- CoLlegi Públic Ses Rotes Velles per

fotocòpies
- Mozart Llibreria Musical per partitures
- Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat

. públic Puigpunyent i Galilea
- Marc Sabater per formalització nòmines i

assegurances
- Mifu per subscripció ultima hora
- GESA per energía pous Son Bru i La Vila
- GESA enllumenat dependències municipals
- GESA enllumenat públic
- Mancomunitat de Tramuntana, entrega a

compta
- Serbrok per assegurança responsabilitat

civil i dumper
- ASISA per pòlices maig i juny
- Subscripció al BOCAIB
- ATCA Servicios per un extintor
- Parcs per instal.lació d'una sirena

14.120 ptes.
2.080 "

1.392 "

1.174 "

14.256 "

14.065 "

26.390 "

500 "

4.155 "

58.198 "

31.691 "

2.800 "

83.563 "

145.779 "

201.631 "

482.443 "

454.066 "

53.675 "

18.376 "

8.819 "

12.975 "

1



� Alumnes de setè i vuitè per viatge estudis
- Josep Ramon per repartiment programes
- Pryca per 00 armari de claus
- Magatzems Rullan per dos panys
- Miquel Sureda per encàrrecs
- Selex copiadora per fotocòpies
- Marilyn per roba de feina
- Rivalo per paper impresora
- Mateo Caldentey reparacions xarxa aigua
- Minit Colors per tres carretes
- Papereria Company per paper fax
- Llorenç Carbonell per serveis 4r. trim 95.
- Llorenç Carbonell per serveis lr.trim 96
- Transric Balears, per col.locar i retirar

contenidors
- Juan L. Pérez per classes degustació de vins

Foli núm. )_� _

40.000 "

3.000 "

4.880 "

1.625 "

145.000 "

18.569 "

19.199 "

6.142 "

26.600 "

6.855 "

1.347 "

48.452 "

48.452 "

57.420 "

120.000 "

El Regidor Sr. Flaquer considera que aquesta despesa es 00 "despilfarro".
El Sr. Batle aclara que la meitat d'aquest cost ha estat sufragat pels participants al curs.

4.- CAMPANYA DE MILLORAMENT DE FAÇANES DELS POBLES.- El Consell
Insular de Mallorca convoca per a 1996 la Campanya de Millorament de Façanes dels Pobles,
d'acord amb les següents bases:

1) Subvencions: Si bé en el comunicat se diu que s'ha reduït l'aportació municipal en 00 cinc
per cent en relació a la d'anys anteriors, pel que afecta a l'Ajuntament de Puigpunyent s'ha de dir
que l'aportació s'ha augmentada en 00 5 %, passant del 10 al 15 per cent per a la Campanya de
1996.

L'aportació del CIM és del 25 %, i la propietat de l'immoble aportarà el 60 % restant.

2) Prioritats en la subvenció:

a) Immobles declarats BIC

b) Immobles ubicats en conjunts històrics declarats.

c) Immobles ubicats en zona protegida per la legislació de Patrimoni Històric o per la Llei
d'Espais Naturals i que figuren:

- A l'inventari del patrimoni històric del CIM, o

- Al catàlec d'immobles protegits del planejament urbanístic municipal,

d) Immobles que, tot i no estar en zona protegida, figuren als inventaris o catàlecs en el

punt anterior esmentat.

e) Immobles que constitueixen manifestacions constructives de notable valor etnològic.

2
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·3) Selecció: Els projectes seran preseleccionats per una ponència tècnica de la Comissió
Insular del Patrimoni Històric, que s'ajustarà sempre a les disponibilitats pressupuestàries del
CIM, que per aquesta campanya de millora de façanes als pobles està xifrada en 20.550.500 ptes.

4) Termini de presentació d'instàncies: Les persones interessades en acollir-se a la campanya
podran presentar les sol.licituds i demés documents, que les facilitarà l'Ajuntament, fins el dia
31 de juliol.

5) Forma de pagament: el pagament s'efectuarà prèvia presentació de factures. El termini de
presentació es clouràals sis mesos de la data de comunicació de la concessió de subvenció.

PROPOSTA D'ACORD:

a) Acordar adherir-se a la campanya de Millorament de les Façanes dels Pobles.

b) Dedicar a aquesta Campanya la quantitat de fins 1.000.000 de ptes amb càrrec a la partida
pressupuestària 78100-4.

c) Autoritzar el Batle per a la signatura del conveni entre el CIM i l'Ajuntament.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Flaquer manifesta que al carrer major hi ha una farola que
no s'encen fa molts de dies.

Se li contesta que s'ha passat avís a l'electricista per que corregesqui aquesta anomalia.

A continuació manifesta que li han dit que les faroles del camí de Sa Vela no es poden
encendre perquè l'Ajuntament ha de presentar un projecte.

El Sr. Batie contesta que aquesta és la primera noticia que té, i que creu que Electrica Sampol
ha d'entregar les faroles que es puguin encendre.

El mateix regidor demana al Batle que doni una explicació del que ha passat amb el tema de
la xarxa elèctrica de Son Serralta i les passes que ha fet per resoldre aquest problema.

El Sr. Batie contesta que intentarà resumir-ho en poques paraules i a la vegada que 'resulti
intaligible per tots el que ha passat i el que ha fet.

Fa uns quants mesos que la Direcció General de Medi Ambient va emetre un informe en el
qual es fa constar que la electrificació de Son Serralta ha d'esser subterranea, segons la llei
d'Espais Naturals, si bé en cassos excepcionals la Comissió Insular d'Urbanisme pot informar
favorablement la instal.lació aerea tal com està projectada.

Per part de l'Ajuntament s'ha anat a cercar aquesta excepcionalitat que assenyala la llei,
adoptant el seu dia l'oportú acord municipal que el va remetre a la C.I.U. i, després que la petició
va esser informada favorablement per la ponència tècnica, alguns membres de la C.I.U., en

concret, el representant del P.P. i el de Esquerra Unida varen expressar els seus reparos en

prestar el vot favorable a l'excepcionalitat sol.licitada. En vista d'aquesta actitud i que els demés

3
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membres no es pronunciaren a favor, l'expedient quedà sobre la taula per esser resolt en una altre
reunió.

Es va comentar que és un tema purament econòmic i que es podria resoldre aportant cada

propietari mig milió de pessetes.
S'acordà que l'Ajuntament aportas un informe elaborat pel tècnic del projecte indicant el cost

que representaria la instal.lació subterranea.

Segons informació verbal que ha obtingut en posterioritat, la Comissió es tomarà reuní el 20
de juliol i serà tractat de nou aquest tema.

Per altre part ha tingut coneixement que GESA ha enviat cartes a alguns propietaris de Son
Serralta comunicant-los que dintre pocs dies procediran a tallar el subministrament d'energía
degut a que la instal.lació no està en condicions, a més de donar corrent a altres usuaris que no

tenen comptador de GESA.
En el dia d'avui ha intentat tenir contactes amb personal de GESA i han concretat que demà

dimarts tindran una reunió per intentar ajornar la interrupció del subministrament.

En aquest estat i no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la reunió éssent
les vint-i-dues hores i trenta minuts, de la que s'estén la present acta ijo com a Secretari certifico

ELBATLE EL SECRETARI

4
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 15 DE JULIOL DE 1996

A la vila de Puigpunyent a dia 15 de juliol de 1995 , a les vint-i-una hores i trenta minuts,
sota la Presidència del Sr. Batle Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa

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

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

aprovada per unanimitat.

2.- RESOLUCIONS.- Queden assebentats de les resolucions adoptades per la Batlía durant
el passat mes de Juny.

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

A Cepsa per carburant 5.632
A Ferreteria Serra per còpies de claus ;....................... 1.600
A Telègrafos per un telegrama....................................................... 780
A Fontube per material de construcció..... 36.726
A La Industrial i Agricola per gèneres servits................................. 32.667
A Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat públic....................... 119.132

A Mifu, subscripció Diari Balears 2.875
A Telefònica per serveis de Telèfon i Fax 25.940
A Tabacalera per segells de correus 10.550
A Forn Can Vidal per tres coques Donants de Sang..................... 3.000

I
A Marc Sabater per formalització nòmines i assegmances.............. 28.300

� �:a::::':::�:di�::�:ació hO�",nt� devials ;Oó��O
_

A Mega p er fotocòpies d'escola 5.510
A Miquel Sureda per encàrrecs 145.000
A Auxiliar de Aigua i clavegueram per reparacions xarxa............. 265.333

. A Transric per retirar contenidors................................................ 44.776
A JUANPO per reparacions poliesportiu 115.267

A Imprenta Mallorquina per material oficina................................ 46.458
A Gispert per clor.. 156.948
A Beep per compra d'ordinadors 444.396

4.- 7a CERTIFICACIO DOTACIO SERVEIS CARRER LA VILA I SA TAULERA.

Examinada la certificació n° 7 de la dotacio de serveis del carrer de La Vila i el camí de Sa

Taulera de Son Net, subscrita per l'arquitecte director de les obres Joan Vilà Martínez i realitzades

1



Foli núm. _}§ _

pel contractista Construcciones Jaume S.A., per un import de 6.484.021,- ptes, de les quals
corresponen al Consell Insular de Mallorca 2.508.328,- ptes i a l'Ajuntament 3.975.693,- ptes, la

Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

5.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 1995.- Acte seguit el president
manifestà que, com ja expressava l'oportuna convocatòria, l'objecte de la present sessió era

examinar i aprovar el compte general del pressupost corresponent a l'exercici 1995, la qual ha

estat exposada al públic i així mateix examinada minuciosament per la comissió, que ha emès els

corresponents informes que consten a l'expedient.
Havent donat lectura immediata als referits informes, per l'infrascrit secretari resulta que

l'esmentat compte està degudament rendit i justificad, el Sr. President anuncià que es procedia a

la seva votació, i no havent oposat contra el repetit compte objecció de cap mena, va esser

aprovada per unanimitat.

6.- RESUM NUMERIC DEL PADRO D'HABITANTS DE 1996.- Examinat el resum

municipal del padró d'habitants de 1996, que dóna una població de dret de 1060 persones i una

població de fet de 1058, la Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

7.- MOCIO CONTRA EL BLOQUEIG CONTRA EL SAHARA OCCIDENTAL.- El

Parlament de les IDes Balears en sessió celebrada el14 de Maig de 1996, aprovà per unanimitat

dels assistents la següent proposició no de llei:

"Davant la situació de paràlisi del Pla de Pau de les Nacions Unides pel Sàhara Occidental, el

Parlament de les IDes Balears acorda:

1.- Manifestar la seva preocupació pel bloqueig del Pla de pau pel Shàhara Occidental, que pot
desembocar en un fracàs d'aquest, amb les negatives conseqüències que d'aquest fet es derivarien

per a l'estabilitat i desenvolupament de la regió.
2.- Expressar la seva inquietud davant l'absència d'una acció rigorosa de la comunitat

internacional, encaminada a fer respectar els drets del Poble Saharià, uns drets reconeguts per les

mateixes Nacions Unides.
3. - Manifestar novament el suport del Poble Saharià en la seva reivindicació del dret a

autodeterminar-se en condicions justes.
4.- Reiterar la petició a les parts en conflicte- el Front Polisario i el egne del Marroc- que

iniciïn negociacions directes, amb supervisió internacional, per tal de remoure els obstacles que

impedeixen la realització del referèndum d'autodeterminació.

5.- Reclamar la presència d'observadors internacionals a la zona de conflicte i molt

especialment als territoris que romanen sota l'ocupació marroquina,
6.- Manifestar la preocupació davant les constants denúncies de violacions dels drets humans

al Sàhara Occidental.

7.- Adreçar-se al Govern de l'Estat espanyol en demanda d'una actuació decidida, com a antiga
potència colonial, per tal que el Pla de Pau no fracassi definitivament, procurant les actuacions

necessàries davant les organitzacions internacionals.

8.- Reclamar dels governs dels estats de la Unió Europea la paralització de les vendes

d'armament a les parts en conflicte, tal i com es preveu a les convencions internacionals, així com

incrementar l'ajut humanitari al poble saharià que viu exiliat als campaments de refugiats de la

2
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zona de Tinduf, i que passa actualment per una situació especialment precària."

La Corporació Municipal acordà per unanimitat adherir-se a l'anterior proposició no de llei

aprovada pel Parlament de les Illes Balears, de la qual es darà compte al Govern de l'Estat

Espanyo1.

8.- COMPRA DE CONTENIDORS.- Per a un millor servei de recollida de Ferns en aquest

Municipi, fan falta uns 18 contenidors de 800 litres i uns 16 contenidors de 240 litres.

Interessats varis pressuposts el mes avantatjós per a l'Ajuntament resulta esser el de "Seguridad
i Limpiezas S.A.", que ofereix els contenidors grossos a 32.300,- ptes i els petits a 7.575,- ptes

més IVA.
La Corporació acorda de moment adquirir 12 contenidors de 800 litres i 16 de 240 litres, pel

preu total de 590.208,- ptes.
Els 6 contenidors grossos que fan falta s'intentarà que sigui la Mancomunitat de Tramuntana

qui els aporti.

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Flaquer considera que els senyals horitzontals de

trànsit que s'han pintat a l'altura del Rest. Es Pont no serveixen per res, perquè continua existint

el mateix perill d'accident que ni havia abans, ja que s'ha traçat una retxa contínua en el centre

de la calçada, la qual cosa sol dir que no es pot trepitjar i per altra part s'ha pintat una petita línia

groga de prohibició d'aparcar solament al cantó de Sa Travessia i Sa Carretera de Palma, molt

inferior a15 metres que marca la llei, i per tant permet que, acabada la linea groga, aparquin els

cotxes, que no deixen espai suficient perquè puguin passar els vehicles sense trepitjar la línía

continua.

El Sr. Bade contesta que el motiu principal d'aquesta senyalització és que el conductors

s'anedonin que hi ha un STOP i que la seva aturada es obligatòria. Amb la nova senyalització de

30,20 i el senyal d'Stop a la calçada creu que s'ha millorat molt la circulació, ja que es pot dir que

la quasi totalitat dels conductors respecten el senyal, quan abans molts no en feien cas, de

l'obligació d'aturar-se.

El mateix Regidor diu que al Poliesportiu hi ha un disc de prohibició d'entrada de cans al

recinte. Aquesta prohibició no es compleix per la totalitat de les persones que acudeixen al

Poliesportiu i demana un tractament igual per a tots ja que no pot esser que uns tenguin un

privilegis que són negats a altres.

La Regidora Sra. León creu que s'hauria de senyalitzar d'alguna manera la nova via recentment

oberta a na Beltrana, ja que degut a la pendent del carrer i a l'escassa visibilitat poden produir-se
accidents a les persones que circulin per la via principal d'accés a Na Beltrana.

A continuació demana si s'han donat compte que el suministre d'aigua en algunes hores i en

alguns llocs del poble no arriba, i si això es degut a que els pous de suministre d'aigua esgoten les

reserves.

El Sr. bade contesta que està assabentat i es ben probable que aquest sigui el motiu.

El Regidor Sr. Ramon presenta una proposta de moció contra el comentari fet pel Sr. Gabriel
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Cañellas en una tertulia radiofònica quan es comentaven els fets d'un assassinat d'una mestra de

Palma.

El Regidor Sr. Flaquer contesta que no es pot presentar aquesta moció perquè no figura a

l'ordre del dia, i en el cas que es consideràs d'urgència, s'hauria d'haver demanat abans dels Precs

i Preguntes, tal com assenyala la llei.

El Sr. Batie contesta que això és el que diu el reglament, però també aquest mateix reglament
diu que el President abans de passar al torn de precs i preguntes, preguntarà si algun grup polític
desitja sotmetre a la consideració del Ple, per raons d'urgència algun assumpte no comprès a

l'ordre del dia de la convocatòria i que no tengui cabuda al punt de precs i preguntes.

Considerant, doncs, que aquest assumpte no pot esser tractat com a prec, i que s'ha oblidat de

fer la pregunta abans indicada, la fa en aquest moment per si algun grup polític vol fer ús d'aquest
dret que li dóna el Reglament d'organització, Funcionament i Règim Juridic de les Corporacions
Locals.

El portaveu del PSOE diu que sí, ja que considera que aquest és un tema del present i que

tractar-lo després del periode de vacances no tendria sentit.

A continuació es procedeix a la votació sobre la procedència del debat,que dóna el següent
resultat:

Vots a favor del debat............ 7

Vots en contra 2

Essent el resultat positiu, perquè s'ha aconseguit la majoria que preveu l'article 47 de la Llei

7/1985 de 2 d'abril, es passa al següent debat.

El Portaveu del PSOE, dóna lectura a la proposta de moció Municipal que diu:

.

"Fa uns dies en el context d'una tertúlia radiofònica en que participava D. Gabriel Cañellas i

Fons, quan es comentaven els fets del brutal assassinat d'una mestra de Palma, el Sr.Cañellas fa

fer el comentari bromista següent "Mira si son malas de matar las mujeres ..... se resistia". Aquest
comentari, absolutament fora de mida, que denota una greu insensibilitat enfront dels fets i una

mentalitat despectiva contra les dones en general, impresentable en qualsevol ciutadà en aquestes

circumstàncies, imperdonable en un Parlamentari.

Pensam que els càrrecs institucionals han de tenir en tot moment un comportament adequat
al prestigi de les institucions que representen i no poden donar mai una imatge contrària al

entiment col.lectiu de lluita contra la violència i l'assassinat. Sobre aquestes situacions les

ersones que ens representen a les institucions no es poden fer bromes.

Es per això que aquest Ajuntament, reunit en sessió plenària, demana la immediata dimissió

del Sr. Cañellas com a Parlamentari i encoratja el Partit Popular perquè prengui les mesures

disciplinaries adients als fets que han succeït. II

El Sr. Batie manifesta que el Grup Independent s'adhereix a la proposta del PSOE.
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El Portaveu del Grup Popular manifesta que l'acord del debat que s'acaba de prendre es

totalment illegal perque ja s'havia entrat dins el punt de precs i preguntes i que no podia tomar

enrera.

El Sr. Batie enten que no es correcte privar d'aquest dret al Portaveu del PSOE, i que solament

el que ha fet en aquest cas és alterar l'ordre de la sessió, motivat per un descuit, i per tant no

considera il.legall'acord de la declaració d'urgència.

El Regidor Sr. Flaquer se sent molt molest amb la proposta de moció presentada pel PSOE,

malgrat reconeix que va esser una frase desafortunada i que així ho reconegué el mateix Sr.

Cañellas i per la qual públicament demanà perdó. Considera que el PSOE no és el més indicat per

demanar dimisions perque aplicant la paràbola de l'Evangeli, "el que està net de pecat que tiri la

primera pedra", són molts del PSOE els que estan enmerdats fins en el cap.

Continua expressant el seu malestar i diu que això és una persecució contra el Sr. Cañellas

perquè ja que no el poden derrotar a les urnes, ho volen fer emprant aquestes altres formes de

desprestigi de la seva persona.

El Sr. President, en vista del clima de crispació i poc dialogant d'aquesta qüestió, dóna el debat

per acabat, passant a la votació de la proposta de moció, que dóna el següent resultat.

Vots a favor de la moció 7

Vots en contra de la moció 2

En conseqüència queda aprovada l'anterior moció.

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

les vint-i-tres hores i trenta minuts de la qual s'estén la present acta i jo com a Secretari donc fe.

EL PRESIDENT EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 16 DE SETEMBRE DE 1996

A la vila de Puigpunyent a dia 16 de setembre de 1996, a les vint-i-una hores i trenta
minuts, sota la Presidència del Sr. Bade Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la
Casa Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon
Matas, Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà
Martorell, Gabriel Ferrà Martorell, Gabriel Genovart Rosselló i Antònia León Morey. Hi
concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.-ACTA ANTERIOR.-Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes de juliol, el
portaveu del PP, Sr. Flaquer, presenta una nota que diu:

"No aprobamos el acta por los motivos siguientes:
En primer lugar por no querer ser cómplices de la infracción del m-den del dia de la misma.
En segundo lugar por no reflejar el acta que el Sr. Alcalde dijo que habia tenido un lapsus

de memoria y que nuestro portavoz sugirió al Sr. Secretario que como técnico, informara al
Alcalde que no podia incluir la moción por haber pasado ya al tumo de ruegos y preguntas, tiene
que ser antes segun especifica el reglamento de organización, fimcionamiento y regimen jurídico
de las entidades locales, como puede comprobarse en la redacción de dicha acta se incluye una

moción después de haber pasado al turno de ruegos y preguntas.
Segun el artículo 81 punto 3 de dicho reglamento efectivamente dice, que el Sr. Alcalde,

por razones de urgencia y debidamente motivadas podrá incluirlas en el orden del día, pero en su

artículo 91 punto 4 dice textualmente antes de pasar al turno de ruegos y preguntas y a

continuación dice, que lo dispuesto en este apartado no será de aplicación, en ningun caso, en

mociones de censura. En alusión al ruego que le hizo nuestro portavoz, al pedirle que informara
al Sr. Alcalde que cometia una irregularidad.

Al mismo tiempo queremos manifestar que los lapsus de memoria del Sr. Alcalde y del Sr.
Secretario parece que son evidentes, por ejemplo: fumar resoluciones de empadronamiento dos
veces a las mismas personas, fumar resoluciones estando de vacaciones, etc. etc."

El Secretari de la Corporació, atès que a la nota presentada pel portaveu del PP es posa
en dubta l'eficàcia de les fimcions d'assessorament i fedatari que té encarregades com a fimcionari,
sol.licita al Sr. Bade President l'ús de la paraula per aclarir alguns conceptes.

Concedida la paraula, el Secretari fa les següents puntualitzacions:

1) El Sr. Flaquer es queixa sistemàticament que les actes no recullen literalment les seves

intervencions en el Ple. El Secretari suggereix que llegeixi l'article 109 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que tracta del contingut de
les actes, i verni que l'apartat g) diu que s'ha de fer constar: "Assumptes que examinen, opinions
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sintetitzades dels grups o membres de la Corporació que haguessin intervingut amb les
deliberacions i incidències de queixes", per tant la intervenció del Regidor no pot esser literal, sinó
sintetitzada, sucintament, i que el Secretari com a fedatari públic i sobre la base de la veritat
gaudeix de discrecionalitat a l'hora de redactar l'acta i en la forma de reflectir-la.

El Sr. Flaquer diu que això ja ho sap.

2) L'article 94.3 del R.O.F. diu que els funcionaris responsables de la Secretaria podran
intervenir quan fossin requerits pel President per raons d'assessorament tècnic o aclariments de
conceptes.

En el cas que es discuteix, el Sr. President, única persona que té la facultat per fer-ho, no

va requerir en cap moment la intervenció del Secretari.

3) Aqueix mateix article diu que quan el Secretari entengui que en el debat s'ha plantejat

I alguna qüestió sobre la qual es pot dubtar sobre la legalitat del punt que es debat, podrà sol.licitar
s de la paraula per assessorar la Corporació. Per tant el qui ha de considerar si s'infringeix la

galitat és el Secretari i no el Regidor Sr. Flaquer.

En el cas que el Secretari hagués entès que amb l'actuació del Sr. President es cometia
una il.legalitat, en tota seguretat que hagués fet l'adverténçia, sense necessitat del requeriment del
Sr. Flaquer. Quan no ho va fer va esser per que considerava que l'actuació del Batle President no

es podia considerar il.legal, ja que el Reglament permet que el President pugui alterar l'ordre dels
temes. Pot ésser que aquesta decisió es pugui tatxar de defecte de forma, defecte que fou corregit
quan va dir que s'havia oblidat de fer la pregunta i per això la feia en aquell moment, de si algun
grup politic desitjava sotmetre a la consideració del Ple, per raons d'urgència, algun assumpte no

comprès a l'ordre del dia. I que a més queda plenament demostrada la voluntat de la Corporació
amb el resultat positiu de la votació a favor del debat de set vots dels grups Independent i PSOE,
contra dos del PP.

4) Considera el Secretari que la seva actuació fou la que li correspon com a funcionari,
i no per manca de memòria com diu el Sr. Flaquer sinoóper tenir més o menys clar quines són les
seves funcions, i per tant es reafirma amb el que consta a l'acta que es discuteix.

5) Quant a la :firma de resolucions d'empadronament, que el Sr. Flaquer diu que s'han fet .

dues vegades a les mateixes persones, el Secretari manifesta que això no és cert, perquè la primera
resolució es va fer l'any 1995, es donaren de baixa el mes d'abril de 1996 i tornat de bell nou el
mes de juliol del mateix any, per tant no existeix duplicitat d'empadronament.

El Sr. BatIe considera que quan el Sr. Flaquer, a la nota presentada fa referència que una

moció de censura no es pot presentar per raons d'urgència, l'article 91.4 es refereix a mocions de
censura que es tramitaran conforme l'article 108 del R.O.F. Aquest article fa referència a les
mocions de censura del BatIe o President i no a altres persones.

El Sr. Flaquer manifesta que el Reglament no fa distinció de cap classe.
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El Sr. BatIe es manté en el que ha dit anteriorment.

El Sr. President considera encertada l'actuació del Secretari i es ratifica amb la decisió
adoptada i amb el contingut de l'acta, que sotmesa a votación, és aprovada per set vots a favor
(PSOE i Independents) i els dos en contra del PP.

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

El Sr. Flaquer pregunta on acaben les instal.lacions de l'aigua de l'Ajuntament i on

comencen les dels particulars;

El Sr. BatIe contesta que les de l'Ajuntament són les que estan instal.lades en terrenys
públics i les que no, són dels particulars.

Essent així, el Sr. Flaquer considera que els sifons que no es posaren mai haurien d'ésser
a cârrec de l'Ajuntament.

El Sr. BatIe contesta que l'Ajuntament s'ha de fer càrrec de la neteja de pous de bloqueig
i segellat dels sifons en bones condicions, i serà a càrrec dels propietaris el cost de la col.locació
de sifons.

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

- Al farmacèutic Joan Ginard per dues analisis d'aigua
- Josep Ramon per medicaments
- Beep per reparacions ordinador
- Elèctrica Jordi, enllumenat festes patronals
- Beep per cables impressora
- Rep sol per gas butà
- Tersa per transport de llibres

-Cepsa per carburant
- Continente per gèneres
- Pryca per un taladro percutor
- Pryca per materials de neteja
- Ferreteria Mateu per gèneres
- Farmacèutic Joan Ginard per dues anàlisis d'aigua
- Chappell per quaderns de música
- Marc Sabater per formalització nòmines i assegurances
- Pau Rodriguez per neteja de caners

- Tabacalera SA per segells de correus

- CIMSA per un cadafal per actuacions
- Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat públic
- "Seguridad y Limpiezas" per compra contenidors
- Fontube per un transport de pedra
- Materials Establiments per gèneres
- Papereria Company per material oficina

6.496 ptes.
1.054 "

10.440 "

212.532"

3.712
5.995

839

"

"

"

20.700 "

11.140 "

12.145 "

8.972
7.928

7.192

"

"

"

2.490 "

52.060 "

219.936 "

3.000 "

541.023 "

199.061 "

590.208 "

14.121 "

11.710 "

1.665 "
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- Autocars Carbonell per transports a Galilea
- Vivers Can Juanito per un bidó
- "Auxiliar de Aguas y Alcantarillado" per reparacions de la xarxa
- Forteza Tobajas per material de fontaneria
- Radio Comunicacions i Sistemes per instalJar radio cotxe policia local
- Telefònica per un telèfon mòbil
- MRW per serveis de missatgers
- ATM per un exemplar de la llei orgànica del codi penal
- Selex copiadores per fotocòpies
- Gispert per clor
- Transric Balears per retirar contenidors
- Proveïdors varis per gèneres escola de cuina
- Pere Barceló per reparar persianes
- Central copisteria per fotocòpies
- Montero per reparació de fax
-BOCAIB per publicació anunci
- Pryca p er cadires
- ASISA per assistència sanitària
- Magatzem Verd per plantes
- Selex copiadores per fotocòpies
- Transports Pont Riera per dos viatges d'aigua
- APA per tallers d'estiu
- Aportació de l'Ajuntament a les despeses per manutenció dels assistents

al Camp de Treball 167.800 "

- Gràfiques Madrid per material oficina 9.257 "

- Subscripció revista Galatzó 1.075 "

- Diari de Balears, subscripció juliol i agost 5.750 "

- Miquel Sureda per encàrrecs mes d'agost 72.500 "

- telefònica serveis de telèfon i fax 32.352 "

- GESA per energia elèctrica pous aigua 117.962 "

- GESA per enllumenat de carrers 178.102 "

- GESA per enllumenat dependències municipals 75.456 "

- Josep Ramon per gratificació per feines com a encarregat padró habitants 20.000 "

- Guillem Font Ripoll per neteja de carrers 60.000 "

- Josep Ramon per repartiment de circulars 5.500 "

48.452 "

59.839 "

40.581 "

4.529 "

11.565 "

16.138 "

12.528 "

5.100 "

11.585 "

285.200 "

136.068 "

8.332 "

84.345 "

570 "

9.048 "

53.680 "

179.400 ptes.
53.675 "

3.515 "

12.973 "

10.116 "

172.200 "

� Les dues darreres factures són aprovades amb el vot en contra del gmp popular per no

�V venir desglosat l'IVA.

4.-ADJUDICACIO OBRES II FASE EDIFICI GALILEA.- El dia vint de juliol passat tingué
lloc l'obertura de proposicions econòmiques per l'adjudicació de les obres de la segona fase de
l'edifici polivalent de Galilea, les quals s'adjudicaren a l'empresa Construcciones Juanpo SL pel •

preu de 8.710.166 ptes.

Vist l'informe favorable de Secretaria, el Grup Independent formula la següent
proposta d'acord:
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1) Declarar vàlid l'acte de licitació.

2) Adjudicar la subhasta de les obres, tramitada per procediment obert, a l'empresa
Construcciones Juanpo SL, pel preu de 8.710.166 ptes., de les quals aportarà l'Ajuntament
l. 742.033 ptes. i el CIM 6.968.133 ptes. Aquesta proposició és l'única presentada i representa
695 ptes. de baixa en relació al pressupost aprovat per la Corporació.

3) Notificar el present acord a l'empresa Construcciones Juanpo SL i requerir-la
per a constituir la garantia definitiva.

4) Facultar el Bade I el Secretari per a signar el corresponent contracte
administratiu.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

5.- LIQUIDACIÓ FESTES 1996.- El Sr. Bade dóna copmte de la liquidació d'ingressos i
despeses de les festes d'agost de 1996, que es resumeixen de la següent manera:

Ingressos................. l. 95l. 466 ptes
despeses................. 2.58l.584 ptes

diferència - 630.118 ptes.

El Sr. Flaquer considera que no queda clar els ingressos obtinguts perquè no hi ha
justificants que ho demostrin, com poden ésser la venda de tiquets per a begudes.

El Sr. Bade dóna lectura al detall de tiquets despatxats de distints preus i els ingressos
obtinguts per conceptes i dates.

El Sr. Flaquer diu que això no li diu res ja que aquestes quantitats les ha anotades el
mateix Bade, i per tant posa en dubte que siguin les vertaderes.

El Sr. Batle proposa que l'any que ve el Sr. Flaquer estigui a la caixa tots els dies que durin
les festes i així podrà controlar tots els ingressos.

El Sr. Ramon fa constar que té plena confiança en el control de la venda de tiquets.

El Sr. Flaquer continua dient que hi ha un mal control dels tiquets, perquè l'any passat se

li va servir una beguda sense presentar el tiquets, si bé el va entregar posteriorment.

La Regidora Sra. Pont contesta dient que sembla mentida que ho faci tot un Sr. Regidor,
que més bé pareix un fet de nin petit.

5
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El Sr. Batle considera que aquestes festes són les que han resultat menys gravoses per
l'Ajuntament durant els últims anys, ja que el cost real de les festes a càrrec de l'Ajuntament és de
630.118 ptes., i per tant felicita la Regidora de Cultura pel resultat econòmic de les festes d'agost
de 1996.

Duita la liquidació a votació és aprovada per set vots a favor (Independents i PSOE) i dos
en contra del PP.

'.-CONVENI D'AJUDA A DOMICILI.- En data 4 d'abril de 1993 es va subscriure el conveni
per a la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili entre l'INSERSO i l'Ajuntament, conveni que ha
estat prorrogat any darrera any.

Considerant que aquest és un servei que s'ha de continuar, el Grup Independent
formula la següent proposta d'acord:

I) Sol.licitar renovar el conveni d'Ajuda a Domicili per a l'any 1997.

2) Aprovar el corresponent projecte amb un pressupost de 4.786.641 ptes., i
sol.licita una ajuda a l'INSERSO de 2.000.000 ptes., que és la mateixa quantitat concedida en els
dos darrers anys.

3) Assumir el compromís de gestionar el Servei i facultar el Sr. Batle per a

subscriure amb l'INSERSO la pròrroga del conveni de col.laboració abans indicat.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

PRECS I PREGUNTES.- La Regidora Sra. León pregunta el motiu perquè es va tallar el
subministrament d'aigua potable durant uns dies del passat mes d'agost.

El Sr. Batle contesta que el motiu és que els pous de subministrament no es recuperaven
suficientment pel consum normal.

La Sra. León pregunta si el motiu és per manca de cabdal o problemes en les instal.lacions.

El Sr. Batle contesta que s'ha encarregat un estudi a IBAGUA per esbrinar les causes del
problema.

El Regidor Sr. Ramon considera que tota vegada que el consum anual de l'aigua és inferior
al normalment calculat, ja des d'ara l'Ajuntament hauria de cercar solucions per tal que l'estiu de
l'any que ve no es repeteixi la manca de subministrament. ..

El Sr. Batle contesta que una vegada disposi de l'informe encarregat es podrà tractar de
nou aquest tema.

La mateixa Regidora Sra. León, diu que al principi del carrer Romagues una tapadora del
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clavegueram s'ha enfonsat i hi ha un buit que representa un perill per als vianants.

El Sr.Batle contesta que n'està assabentat i es prendran les mesures necessàries.

El Sr. Batie proposa que consti en acta la felicitació de la Corporació per la distinció

obtinguda per la Regidora Catalina Pont com a primera actriu de la vuitena edició de Mostra de
Teatre recenment celebrada al Teatre Principal de Palma amb l'obra "No em toquis la flor".

Els representats dels tres grups politics estan plenament d'acord amb el guardó atorgat a

la Regidora de Cultura Catalina Pont, com a primera actriu i acorden que consti en acta la
felicitació de la Corporació Municipal.

El Sr. Batie dóna lectura a un comunicat rebut del gabinet del President de la Comunitat
Autònoma de les IDes Balears referent a una entrevista que va tenir amb el Sr. President i el

contingut del qual és el següenT:

"Com a resultat de la vostra audiència amb el Molt Honorable Sr. President de la

Comunitat, tenc el plaer de posar-m en contacte amb vós per comunicar-vos que s'ha fet el

seguiment de les principals qüestions que s'hi tractaren, amb els resultats següents:
Pel que fa referència al Pla territorial de la Serra de Tramuntana, el tema s'ha passat al

Conseller de Medi Ambient, que estudiarà la vostra problemàtica i podrà donar-vos informació.

Vos pregam que envieu un escrit sobre el tema de camins, perquè sigui estudiat per
l'assessoria jurídica de la Presidència.

S'ha informat al Conseller de Turisme sobre les denúncies fetes per l'Ajuntament sobre
activitat iLlegal al vostre municipi.

Els temes de senyalització, enllaç vía de cintura, i enllaç del camí de Sa Vela, han estat

tramesos al Conseller de Foment, que els analitzarà i podrà donar-vos informació puntual.

El manteniment dels camins rurals ha estat passat a la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Industria i el de la possibilitat de recuperar-ne de nous a la Conselleria de Medi Amgient.

El tema de la construcció de la segona fase de l'edifici polivalent de Galilea és una acció

conjunta de les Conselleries de Presidència i Sanitat, que ja estan assabentades del tema.

El Govern traurà ben aviat un decret d'ajudes als municipis per recuperació de l'entorn,
ajardinaments, peatonització, etc. i esperam que el vostre municipi s'hi pugui acollir."

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a tractar, el Sr. President aixecà la sessió
éssent les vint-i-tres hores i quinze minuts, de la qual s'extén la present acta ijo com a Secretari
certifico

ELBATLE EL SECRETARI



Foli núm. 1}_ _

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 23 DE SETEMBRE DE 1996

A la vila de Puigpunyent a dia 23 de setembre de 1996 a les vint hores i trenta minuts, sota la
Presidència del Sr. Batie Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial,
en sessió pública extra-ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas, Gabriel

Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel
Ferrà Martorell, Gabriel Genovart Rosselló i Antònia León Morey .. Hi concorregué l'infrascrit
Secretad d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

Oberta la sessió pel Sr. President es posaren a debat els següents punts, presents a l'ordre
del dia.

l.- PETICIÓ D'INCLUSIÓ DE LA TERCERA FASE DE LA URBANITZACIÓ
DEL cAMÍ DE SES VELES EN EL PLA INSULAR D'OBRES I SERVEIS PER A 1997.

Anys anteriors es va realitzar el primer i segon tram del camí de Ses Veles quedant pendent un

tercer tram perquè aquesta via pugui enllaçar directament amb la carretera d'Esporles, tal com està

prevista a les Normes Subsidiàries de Planejament d'aquest municipi.

La urbanització del tercer tram, segons avant-projecte de l'Arquitecte Eugenio Pérez
Méndez és de 44.164.932

En conseqüència la Corporació Municipal acorda:

1) Sol.licitar al CIM la inclusió de les obres d'urbanització del tercer tram del camí de Ses

Veles al Pla Insular d'Obres i Serveis de 1997, segons l'avant-projecte que s'acompanya.

2) Fixar l'aportació municipal en el20 % del seu cost, segons criteris de finançament del
Pla d'Obres i Serveis, donades les característiques de l'obra i la població d'aquest municipi.

3) Sol.licitar subvenció pels honoraris del projecte i direcció, en un percentatge del 80 %."

2.- MEMÒRIA I PROGRAMACIÓ DE L'ESCOLA D'ADULTS I ESCOLA DE

MÚSICA.- A continuació es dóna lectura a la memòria del curs 1995/96 i programació del curs

96/97 de l'escola d'adults de Puigpunyent:

Alliarg del curs 95/96 l'Escola d'Adults de Puigpunyent ha duit a terme els següents
cursos:

1
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Català per a no catalanoparlants
Anglp es I i II

Informàtica
Pintura
Horticultura biològica
Degustació de vins
Cuina

El total de matriculats ha estat de 74 amb 2, 6, 20, 17, 7 i 12 alumnes respectivament. S'ha
de destacar que aquest curs hi ha hagut un increment de 25 alumnes respecte a l'any passat. El
curs d'informàtica fins î tot, va haver de ser dividit en dos grups ja que hi va haver més matricula
de la prevista.

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

baixa, i això fa pensar que per al curs vinent si no hi ha un mínim de matricula no haurien de

començar, ja que després sempre l'assistència baixa.

Els cursos més acadèmics com poden ser els d'anglès i català tenen tendència a

desapareixer, ja que de cada any hi ha menys matricula. Això es pot deure al fet que des del

principi de l'educació d'adults a Puigpunyent es vénen realitzant. El de Graduat Escolar ja ha
deixat d'existir per manca de matricula. Per altra banda hi ha cursos més innovadors i de caire més
cultural i d'oci que tenen més demanda. Això fa pensar que l'oferta s'ha d'encaminar més cap a

aquest àmbit.

El curs que més èxit ha tingut és el d'informàtica però s'ha de tenir en compte que el curs

que ve serà molt complicat posar-lo en pràctica una altra vegada ja que serà pràcticament
impossible tomar aconseguir els ordinadors del M.E. C.

El curs de Pintura també gaudeix d'un considerable èxit ja que de cada any hi ha més

matrícula, enguanyeren 17. Això també ens fa pensar que el cursos més demanats seran els d'oci
i de caire cultura.

També hi ha altres activitats que organitza l'Escola d'Adults:

a. - Cicle de conferències.
l.- Els Bolets.- Carles Constantino. Novembre de 1995.

2.- La reforma educativa.- Director de l'institut Medina Mayurca i un inspector
3.- Els residus sòlids.- GOB
4.- La problemàtica de l'aigua. GOB
5.- Objecció / insubmissió.
6.- Les rondalles.

La poca assistència de públic a aquest cicle fa que ens hàgim de qüestionar la seva

continuïtat.

b.- Festa i sopar de Sant Joan com a cloenda del curs.

2
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El resum econòmic és el següent:

despeses.-

Professorat.
.

Activitats: a) .

b) ..

Material de cuina
.

734.900 ptes.
60.000 "

367.371 "

18.052 "

TOTAL DESPESES . l.126.323 ptes.

ingressos.-

Ingressos relacionats amb la festa i el sopar 202.015 ptes.
Ingressos de matrícula 217.000 "

TOTAL INGRESSOS 490.015 ptes.

Les activitats han estat organitzades en collaboració amb el Patronat Municipal de Cultura
i les despeses han corregut pel seu compte. Per la qual cosa els ingressos obtinguts en el sopar i
festa de Sant Joan s'han de tomar al Patronat.

Tenint en compte que el pressupost per aquest curs 95/96 era de l.250.000 ptes.
desgraciadament s'han deixat de gastar quasi 100.000 ptes. sense tenir en compte els ingressos,
a causa que els cursos de Graduat Escolar i de Català per a Catalanoparlants, que estaven

programats, i no s'han ani.bat a fer per manca de matrícula.

Vista aquesta memòria per al curs 1996/97 es proposa una oferta similar a la de la del
curs passat juntament amb altres cursos destinats més l'oci i al temps lliure així com a l'ampliació
cultural.

Cursos de durada anual.- Graduat Escolar, Anglès nivell I i II, Català per a no

Catalanoparlants, Català per a Catalanopalants, Pintura.

Cursos de durada curta o trimestral.- informàtica, Cuina, Taller de Flors Seques,
Degustació de vins, Horticultura Biològica, Restauració i Decoració de Mobles, Ceràmica,
Teatre, Taller de Titelles, etc.

El pressupost podria quedar així:

Professorat l. 100.000 ptes.
Activitats... . . . . . . . . . .. .. . . . .. 100.000"
Material.... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 5 0.000 "

tota1................................................ 1.250.000 ptes.
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Seguidament es dóna lectura a la memòria de les activitats de l'escola de música del curs

95/96 que diu:

"El primer dilluns d'octubre, com és ja habitual, l'Escola de Música començà el seu curs

escolar i les activitats progrades es dugueren a terme amb normalitat i segons el calendari indicat
a la programació. Dues activitats de les programades no s'han fet:

-ball de saló, que pensàvem seria una activitat popular, no s'ha duit endavant per manca

de matricula (sols es varen inscriure dues parelles) .

.
-Tècnica vocal no es va realitzar perquè perdérem el contacte amb la persona que havia

d'actuar com a professor.

Això i davant la demanda de les professores de solfeig de poder agrupar els al.lots més

adequadament a la seva edat i interessos va fer que formassin tres grups de música i solfeig envers

dels dos inicialment programats, tenint en compte a més que el nombre de matriculats era

suficient.

El nombre d'alumnes de l'Escola fou de 58, comptant amb les persones que integren la
coral municipal, que es distribueixen en els següents grups:

- Iniciació ( 5 i 6 anys ) .

- Música i Solfeig (7 a 9 anys) .

- Música i Solfeig (1 a anys) .

-Piano
.

-Guitarra .

- Flauta de bec .

-Coral municipal. .

7 alumnes
11 alumnes

9 alumnes
15 alumnes
lO alumnes

3 alumnes
20 cantaires

Les baixes durant aquest curs han estat poc significatives i sempre es produeixen dins el

grup de guitarra on hi assisteixen majoritariament adults.

Un tema que s'ha resolt pensam millor que en passades edicions ha estat el dels pagaments
ja que tots els alumnes han abonat les quatre quotes excepte, naturalment, els que han causat

baixa. i això ho hem aconseguit mitjançant circulars i avisos personals.

RESUM ECONOMIC

Ingressos:

Matricula.................................................. 74.667 ptes.
1er. TIÍmestre.......................................... 55.500"
2n. Tlimestre........................................... 49.500"
3er. trimestre.......................................... 51.000"

total........................................................ 230.667 ptes.

Despeses:

4
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Pagament de classes .

Coordinació .

Material. .

723.875 ptes.
100.000 "

57.705 "

total. . 881.580 ptes.

DIFERÈNCIES ENTRE ENTRADES I SORTIDES: 651.113 PTES.

El cost del curs que havíem calculat a la programació era de 673.500 ptes. que
corresponen aproximadament a les classes de tècnica vocal que no es realitzaren, ja que les baixes
del professorat han estat molt escasses i comja hem dit la partida pressupostada al ball de saló
es va destinar a la creació d'un grup de petits d'iniciació.

A més de les activitats purament acadèmiques l'Escola de Música organitzà el Concert de
Nadal amb la participació de la Coral de l'Escola Puig de Na Fàtima, les Veus de la Tardor, la

Coral Municipal i com a convidada la Coral d'Esporles. Aquest acte se celebrà dia 26/12/1996.

El dia 20 de maig tingué lloc allocal habitual de l'Escola el Concert de Fi de Curs on

mestres i alumnes mostraren la seva feina i habilitats.

La Coral Municipal realitzà un únic concert individual durant aquest curs, però pensam
que el repertori oferit significà un esforç per a tots els seus membres i demostrà que es va fer feina
abastament durant tot el curs. La segona part del concert comptà amb la col.laboració de tres

instrumentistes i la gratificació econòmica que rebè la coral serví per a pagar aquesta feina. El

concert es realitzà dia 13/8/1996 dins el marc de les festes."

A continuació es dóna compte de la programació general de l'escola de música i

pressupost del curs 96/97, que és la següent:

"Vist el fracàs de l'objectiu proposat el curs passat de mitjançant l'activitat de Ball de Saló

aconseguir popularitzar la utilització de l'Escola de Música per part dels adults,i pensant en que
tal vegada la seva influència,encara que indirecta és un fet real (s'han creat des de la seva

existència al maneo tres grups de música pop i bona part dels integrants d'aquests grups estan o

han estat vinculats d'una manera o d'altre amb l'Escola), pensam que el nostre objectiu ha de ser

centrar-nos en la població infantil que és usuaria majoritàriament dels nostres serveis i en aquest .

sentit pensam enguany oferir la possibilitat d'un nou instrument: la flauta travessera.

Les activitats proposades per aquest curs seran:

Iniciació: Alumnes de 5 a 7 anys, una sessió setmanal de 45 minuts

professora. Maria Morey
Música i Solfeig: alumnes de 8 i 9 anys, dues sessions setmanals de 45 minuts

professora: Francisca Riera
Música i Solfeig: alumnes a partir de 10 anys, dues sessions setmanals de 45 minuts

professora: Francisca Riera

5
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Piano: alumnes a partir de 8 anys, sessions de 20 a 30 ID. en funció de la seva experiència
professora: Maria Morey

Guitarra: alumnes de 8 anys o més, sessions de 20 ID. aproximadament per alumne

professora: Jaume Nadal

Flauta travessera: alumnes de 8 anys o més, una sessió setmanal d'una hora

professora. Margalida Ballester

Flauta de Bec: alumnes de 8 anys o més, una sessió setmanal d'una hora

professora: Conxa Gonzàlez

Cant Coral. per a adults. una sessió de 1'30 h. setmanals

professora. Conxa Gonzàlez

Tècnica vocal: durada i professor encara a determinar.

Com sempre la distribució del capital és estimativa i està en funció per una banda del
funcionament del CUTS passat i d'unes previsions aproximades del nombre i interessos dels
alumnes.

La partida més grossa del pressupost és la de piano però és que entre l'alumnat aquest
instrument és el que té major demanda i per tant hem programat i pressupostat cinc hores
setmanals.

Així mateix proposam que pel CUTS vinent s'incrementi el preu de la quota trimestral pels
alumnes que assisteixen a classes d'instmment, ja que d'ençà que l'Escola obri les seves portes
aquest no s'havia tocat. La nostra proposta és la de fer pagar 2.500 ptes. per trimestre en comptes
de les 1.500 actuals. Pensem que això representa 833 ptes. mensuals per unes classes de música
i instmment.

Despeses:
Per honoraris de classes.
Iniciació 33 sessions de 45 minuts .

Música i Solfeig I.. 66 sessions de 45 minuts .

Música i Solfeig II. 66 sessions de 45 minuts .

Piano................... 5 hores setmanals .

Guitarra............... 2'30 h. setmanals .

Flauta travessera.. 1 hora setmana1. .

Flauta de bec...... 1 hora setmanal .

Tècnica Vocal..... a determinar. .

total .

Per coordinació 10 mesos a 15.000 ptes ..

Per material .

56.925 ptes.
113.850 "

113.850 "

474.900 "

189.750 "

75.900 "

75.900 "

48.925 "

1.150.000 ptes.

150.000 "

50.000 "

TOTAL . 1.350.000 PTES.
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Entrades:

Per matrícula .

1 er. Trimestre .

2n. trimestre .

3er.s trimestre .

74.000 ptes.
89.000 "

89.000 "

89.000 "

total. . 341.000 ptes.

De tot això deduïm que el cost del curs serà de 1.009.000 ptes.
"

La Corporació queda assabentada de les activitats desenvolupades per l'escola d'adults i
l'escola de música durant el curs 95/96 així com de la programació del curs 96/97.

3.- PROGRAMACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.- Per manca de

programació, aquest punt és retirat de l'ordre del dia, per ésser tractat a una propera sessió.

En aquest estat i havent finalitzat l'objecte de la reunió, el Sr. President aixecà la sessió
éssent les vint-i-una hores i trenta minuts, de la qual s'estén la present acta ijo com a Secretarí
certifico

ELBATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADAPER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 9 D'OCTUBRE DE 1996

A la vila de Puigpunyent a dia 9 d'octubre de 1996, a les vint hores i trenta minuts, sota la
Presidència del Sr. Batle Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial,
en sessió pública extraordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas, Gabriel

Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel
Ferrà Martorell i Gabriel Genovart Rosselló, i va excusar la seva assistència la Regidora Antònia
león Morey. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

Oberta la sessió pel Sr. President es dóna lectura al projecte del conveni de cooperació
entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Puigpunyent, que consta de
sis clàusules i una addicional, pel finançament i execució del camí rural de Son Puig, durant els

anys 1996-1997, amb un límit màxim d'inversió global de 9.950.388 ptes., de les quals es

realitzaran cada un dels anys 1996 i 1997 una inversió de 4.975.194 ptes.

La financiació per part de l'Ajuntament és del 30 % del cost total de les obres, essent

l'aportació màxima municipal de 2.985.116 ptes., corresponent a cada un dels anys 1996 i 1997

una aportació de 1.492.558 ptes.

El 70 % restant, o sigui 6.965.272 ptes. seran financiades per la C.AI.B. a través de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria a càrrec dels exercicis de 1996 i 1997, amb una

aportació de 3.482.636 ptes. per cada un dels anys indicats.

Si com a conseqüències de variacions sorgides en l'execució del projecte (reformat i altres

addicionals) el cost efectiu de l'obra resultas incrementat, aquest seria finançat per amb dues parts.
d'acord amb el percentatge acordat.

La Corporació aprova per unanimitat el contingut del projecte de cooperació i es faculta

el Sr. Batle per procedir a la seva signatura.

En aquest estat i havent finalitzat l'objecte de la sessió, el Sr. President aixeca la reunió
essent les vint-i-una hores i trenta minuts, de la qual s'estén la present acta ijo com a Secretari

certifie.

ELBATLE ELSECRETARI
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- A L'arquitecte Joan Vilà per direcció de les obres de dotació de Serveis
del carrer de la Vila i camí de Son Net 378.080 ptes.

- Juanpo per reparacions de l'edifici escolar 423.340 "

- BricoHogar per una escala 31. 745 "

- ATM per un exemplar del reglament de recaptació 5.100 "

- La Industrial i Agricola per materials 2.365 "

- Lladó Pol per material higiènic 22.077 "

- ASISA per iguales 53.675 "

- Continente per material d'oficina 4.970 "

- Registre de la propietat per notes informatives 600 "

....

.

- Miquel Morell Ferrà per feines de tractor 16.800 "

- Imprempta Mallorquina per material d'oficina 27.718 "

- José Ramon per repartiment de circulars 3.000 "

- Marc Sabater per honoraris formalització nòmines i assegurances 22.632"
- Tabacalera per segells de correus 5.000 "

- Miquel Sureda per encàrrecs 145.000 "

- 1. Company per material d'oficina 1.448 "

- Seur Mallorca per transports 933 "

- Mifu, subscripció diari de Balears 2.875 "

- Pryca, per material d'oficina 1.390 "

1

I

Foli núm. _55 _

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 21 D'OCTUBRE DE 1996

A la vila de Puigpunyent a dia 21 d'octubre de 1996 ,a les vint-i-una hores i trenta minuts,
sota la Presidència del Sr. Batle Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa
Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas,
Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà Martorell,
Gabriel Ferrà Martorell i Gabriel Genovart Rosselló. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest
Ajuntament Vicenç Matas Font.

lo-ACTES ANTERIORS.- Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes anterior,
és aprovada amb el vot en contra del Regidor Sr. Flaquer.

Assabentats de les actes extraordinàries dels dies 23 de setembre i 9 d'octubre són
aprovades per unanimitat.

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

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

1
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- Tersa per transport de llibres
- Materials Establiments per gèneres servits
- Juanpo per treballs a les vies públiques
-Juanpo per treballs al carrer nou de Na Beltrana
- Pozo la Central per subministrament d'aigua
- Selex copiadoras per fotocòpies
- MRW per serveis prestats
- GESA per consum enllumenat
- GESA per energia elèctrica pous d'aigua
- Cepsa per carburant
- Telefònica per telèfon i telefax
- Elèctrica Jordi, per reparacions enllumenat públic
- Elèctrica Jordi, per reparacions a la unitat sanitària
- Elèctrica Jordi, per reparar motor d'aigua

464 ptes.
3l.320 "

688.792 "

2.717.368 "

35.640 "

6.899 "

17.620 "

487.265 "

147.352 "

11.431 "

44.911 "

113.813 "

8.984 "

14.146 "

4.- PROJECTES SERVEIS SOCIALS 1996.- La Treballadora Social d'aquest
Ajuntament ha redactat els següents projectes d'acció social per a l'any 1996:

1) Projecte social de servei d'ajuda a domicili (SAD)

-
Destinat a la població en general, principalment a les persones majors, disminuïts físics i

psíquics i a la infància, amb un pressupost de 4.786.641 ptes., desglosat de la següent forma:

Ajuntament: 2. 196.641 ptes.
CIM: 590.000 "

INSERSO: 2.000.000"

2) Projecte d'informació, orientació i assessorament, amb un pressupost de 914.000 ptes.,
desglosat de la següent forma:

Ajuntament: 457.000 ptes.
CIM : 457.000 "

Per la qual cosa el Grup Independent formula la proposta d'acord d'aprovar els projectes
abans indicats.

�.
Examinat l'expedient tramitat a petició del Sr. Johannes Boer per a la instal.lació d'un dipòsit de
Gas Propà per donar servei a la casa situada a la parcella n° 72 de Son Net, segons projecte
redactat per l'enginyer industrial Emilio Escalas Vallespir.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

5.- INSTAL.LACIÓ DIPOSIT DE G.L.P. A LA PARCEL.LA 72 DE SON NET.-

Atès que dita instal.lació es troba dins les activitats excloses de qualificació, relacionades
a l'annex 1 de la Llei aprovada pel Parlament Balear en data 30-03-1995.

Vist l'informe favorable del tècnic municipal i el de la Comissió d'Obres i Urbanisme,
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condicionat al fet que el dipòsit s'instal.larà en lloc i de manera que afecti el menys possible a

l'entom, adoptant les mesures oportunes amb l'execució, col.locació i acabat; i s'haurà de fer un
tancament amb elements vegetals que n'impedesqui la visibilitat des de la via pública.

La Corporació acorda per unanimitat concedir la llicència so1.licitada, previ pagament dels
drets corresponents,

6.-PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE
SON PUIG.- Examiant el plec de clausules administratives particulars que han de regir l'execució
de les obres compreses en el projecte: "pavimentació asfàltica del camí de Son Puig" redactat per
l'arquitecte tècnic Miquel Sureda Rubert i aprovat pel Ple en sessió celebrada dia 15 d'abril de
1996, el qual consta de 21 clausules, la Corporació acorda per unanimitat aprovar-lo.

7.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A 1997.- De conformitat amb el que
preveu l'article 46 del Real Decret 2001183, la Corporació acorda per unanimitat proposar com
a festes locals per a 1997, les següents:

Puigpunyent
Dia 31 de març, segona festa de Pasqua
Dia 16 d'agost, festivitat de Sant Roc.

Galilea
Dia 3 1 de març, segona festa de Pasqua
Dia 8 de setembre, Nativitat de la Nostra Senyora

8.-RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. ALFHEAD
CONTRARESOLUCIÓ DEL DIA 2-3-96.- En data 10-7-95 el Sr. Jaume Pou Reines, presentà
un escrit so1.licitant que l'Ajuntament ordenàs la retirada d'un cartell col.locat al camí d'accés a
Sa Campaneta, i d'una cadena amb panya una banera existent, per considerar que aquest camí
és públic.

L'Alcaldia en resolució de dia 2-3-96 acordà considerar el caràcter públic a l'antic camí
d'Esporles a Estellencs i d'aquest a Sa Font de Na Jana i ordenà la retirada dels elements
incompatibles amb la consideració de camí públic.

Contra aquesta resolució, el Sr. Ahmad Altb.ead, en nom i representació de l'entitat Es
Grau de Son Noguereta S.L., interposà un recurs de reposició davant la Batlia.

No disposant l'Ajuntament de Serveis Juridics propis, es sol.licità l'assessorament del
Servei d'Assistència als Municipis del Consell Insular de Mallorca, informant en el sentit favorable
del caràcter públic d'aquest camí.

En conseqüència la Batlia, atès l'informe del C.I.M. acordà desestimar el recurs de
reposició presentat pel Sr. Alfb.ead i mantenir íntegrament el contingut de la resolució de data 2-3-
96.
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Tenint en compte que és obligació municipal l'exercici d'accions administratives
encaminades a la recuperació de la possessió dels béns de domini públic en qualsevol temps, el
Grup Independent formula la següent proposta d'acord:

1) Confirmar la resolució de la Batlia de data 14 d'aquest mes, que ratifica a la vegada la
de data 2-3-96, ordenant la retirada dels elements incompatibles amb la consideració de camí
públic.

2) Iniciar d'ofici expedient per a demostrar la possessió administrativa, l'ús públic, i quetal ús ha estat usurpat o pertorbat per particulars, seguint els tràmits prevists a l'article 49 i
següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals i demés disposicions que regulen la
matèria.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

Així mateix, i a proposta del Sr. Batie, la Corporació acorda per unanimitat iniciar d'ofici
expedient per recuperar la possessió com a bé de domini públic del camí que passa per la finca de
Son Forteza, antigament destinat a via d'enllaç entre els municipis de Puigpunyent i Estellencs.

El Regidor Sr. Flaquer fa constar que hi ha en el municipi altres camins, que abans eren
de domini públic i que actualment estan ussurpats pels propietaris de les respectives finques, i que
el Grup Independent, en el seu programa electoral, incloïa la recuperació d'aquests camins.

El Sr. Batie contesta que en aquests moments s'intenta recuperar aquests dos camins, per
esser els més emblemàtics, sense descartar que en el fum es pugui fer el mateix amb altres.

9.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.- Atesa la sol.licitud que presenta l'Associació
de Pares del Col.legi Públic Puig de Na Fàtima per a dur a terme una sèrie d'activitats
extraescolars en el curs 1996-97, la Corporació acorda per unanimitat aprovar les següents
activitats i pressuposts:

Teatœ,
Dibuix i pintura
Anglés
Psicomotricitat
Gimnàstica esportiva
Material teatre

206.250 ptes.
118.800 "

168.300 "

151.800 "

82.500 "

50.000 "

total 777.650 ptes.

10.- RECLAMACIONS CONTRIBUCIONS ESPECIALS CAMI DE SON PUIG.
A indicació del Sr. Batie, és retirat de l'ordre del dia aquest punt, per esser tractat a una propera
sessió.

Havent finalitzat els punts figurats a l'ordre del dia, el Sr. Batie pregunta si, per raons

d'urgència, es desitja presentar alguna altra qüestió.

4
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\
El Grup Independent formula la següent proposta d'acord: sol.licitud d'informe favorable

a la c.I.U de Mallorca per a la substitució de la xarxa elèctrica existent a Son Sen-alta.

La Corporació acorda per unanimitat admetre aquesta proposta, el contingut de la qualés el següent:

"Sol.licitud d'informe favorable a la C.I.U. de Mallorca per a la substitució de la
xarxa elèctrica existent a Son Serralta.- Per acord de l'Ajuntament adoptat en sessió plenària
que tengué lloc dia setze d'octubre de 1995 es va sol.licitar informe favorable de la C.I.UM. per
a la substitució de la xarxa elèctrica existent a Son Serralta per a l'aerea projectada per l'enginyer
Sr. Perelló.

La C.I.UM. en sessió de dia 22 de març de 1996, acordà requerir per a millor resoldra
l'aportació d'un estudi de les diferències econòmiques derivades de la solució soterrada i de la
solució aerea de la xarxa.

Mitjançant escrit que tingué entrada a la C.I.UM. dia 21 de juny de 1996 es va a

companyar l'estudi requerit. Con qué les circumstàncies que justifiquen la petició municipal poc
tenen que veure amb el cost de les obres a realitzar, s'ha el.laborat un document com a informació
complementària sobre les característiques de situació, ordenació i tipologia edificatòria de la
urbanització de Son Serralta, acompanyada d'un petit reportatge fotogràfic de Son Serralta en el
qual s'observa la tipología estandar de les edificacions, cap d'elles de construcció antigua, ja quela urbanització dels terrenys es va fer fa trenta anys. Així mateix s'observa que desde la carretera
no es veuria l'estesa aerea. Les característiques de situació de Son Serralta queden ampliament
detallades en el document que s'acompanya."

Per la qual cosa el Grup Independent formula aquesta proposta, que és aprovada per la
Corporació Municipal per unanimitat aixi com la documentació adjunta.

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Flaquer adverteix sobre un error detectat a la
resolució de la Batlia de data 30-9-96 referent a llicències d'obres concedides al Sr. Antoni
Carbonell Bauzà.

Comprovada aquesta anomalia el Sr. Batie diu que es rectificarà aquesta resolució per
adaptar-la a l'acord de la Comissió Informativa d'Obres.

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

ELBATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA18 DE NOVEMBRE DE 1996

A la vila de Puigpunyent a dia 18 de novembre de 1996 , a les vint-i-una hores i trenta

minuts, sota la Presidència del Sr. Batie Antoni Arbona Pujadas, es reuni l'Ajuntament Ple a la
Casa Consistorial, en sessió pública ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Ramon

Matas, Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Fané Moreno, Sebastià Bauzà
Martorell, Gabriel Ferrâ Martorell i Antònia León Morey. Hi concorregué l'infrascrit Secretari

d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

t.-ACTES ANTERIORS.- Assabentats de les actes de la sessió extraordinària de dia 9

d'octubre i de l'ordinària del mes anterior, és aprovada per unanimitat la primera i amb ·"'1 vot en

contra del Regidor Sr. Flaquer, la segona, pel motiu de que en el punt de precs i preguntes. .que

\
fa referència a la resolució de la Batlia de130-9-96, no es fa constar que la resolució està sib-ada
pel Batie i el Secretari.

�

� El Sr. Batie contesta que si no estas signada no seria una resolució.

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

El Regidor Sr. Flaquer diu que no està conforme amb la resolució de data 22 d'octubre

que recull un error de transcripció de la resolució deI30-9-96.

El Sr. Batle recorda una vegada més que les resolucions les aprova el Batie i que la

Corporació únicament s'assabenta.

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

- Transric Baleares per retirar contenidors
- Fontube per pedra pel poliesportiu
- Pablo Rodriguez per neteja de caners

- La Industrial i Agricola per gèneres servits
- Selex copiadoras per fotocòpies escola
- Selex copiadores per fotocòpies Ajuntament
- Miquel Sureda per encàrrecs
- Materials Establiments per gèneres servits
- Autocares Carbonell per un transport escolar
- Tersa per transport de llibres
- Pinturas Beni per material
- Josep Ramon per repartiment circulars
- Telefònica, serveis telèfon mòbil

54.868 ptes.
10.597 "

89.088 "

70.077 "

8.449 "

7.291 "

145.000 "

1l.681 "

16.029 "

871 "

12.500 "

3.000 "

3.213 "

1
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- Inprogas per reparació instal.lació 3.306 ptes.
- Marc Sabater per formalització nòmines i assegurances 25.682"

- Estop per treballs topogràfics camí Ses Veles
- S'Estanc per segells de correus

-Mari-lin per roba de feina
- Mifu per subscripció del Diari de Balears
- Esparteria la Palma per dos parells de botes
- Magatzem verd per plantes
- Al farmaceutic Joan Ginard per dues analisis aigua
- Miquel Llabres per pintar dependències municipals
- Toby Taylor per guants i bosses de fems
- Restaurant Es Pont per menjars voluntaris neteja Sa Riera

i personal de protecció civil 37.678 "

- Mini Colors per dos rodets fotogràfics 4.570 "

- Radio Phone per accessoris telèfon mòbil 4.900 "

- Cepsa per carburant 13.370 "

- Associació de persones majors per fotografies exposició 1.045"
- Col.legi Puig de Na Fàtima per activitats complementàries 37.000 "

203.000 "

3.880 "

21.588 "

2.875 "

7.850 "

13.215 "

6.664 "

241.300 "

1.095 "

4.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT.- Per tal de poder atendre les despeses que

previsiblement es produïran a algunes partides del pressupost que han quedat curtes, es fa

necessari suplementar els crèdits previts, amb càrrec al romanent de tressoreria de 1995.

Concretament es tracta de les següents partides i imports:

210.00-4 Vies públiques 868.190 ptes.
213.00-4 Enllumenat públic 300.000 "

215.00-4 Mobiliari 200.000 "

221.00-4 Energía Elèctrica 500.000 "

222.00-1 Telefònica 70.000 "

223.00-4 Transports 5.490 "

227.06-1 Treballs Tècnics 353.320 "

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

Aprovar els suplements de crèdits anteriors amb càrrec al romanent de tressoreria de 1995.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

5.-DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES REFORMA I VESTUARIS PISTA
ESPORTIVA DE GALILEA.- Donada compta de l'expedient instruit en virtut d'instància

signada per Construcciones Ripoll Molina C.B. sol.licitant la devolució de la fiança constituida

per a garantir el contracte de l'obra de reforma i vestuaris de la pista esportiva de Galilea, per

import de 445.014 ptes. i vist l'informe favorable del Secretari Interventor de l'Ajuntament, la

Corporació acorda per unanimitat accedir al sol.licitat i retornar a l'interessat l'aval bancari

reclamat.

2
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6.- PRESSUPOSTS D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.- Cada any el claustre

de professors proposa la realització de determinades activitats complementàries a les de cents

destinades als alumnes del Col.legi Públic Puig de Na Fàtima. Enguany la direcció del centre ens

ha remes un escrit on sol.liciten un total de 452.000 ptes. Per tal de tenir la informació necessària

de les activitats completes que es proposen es va sol.licitar ampliació de la informació oferida

respecta de la"participació en el curs de teatre" ja que no s'havia sol.licitat mai amb anterioritat,

sense que a hores d'ara s'hagi rebut cap contestació. Es proposa subvencionar totes les activitats

sol.licitades, excepte l'acampada de fi de curs per les mateixes raons de l'any anterior i la de

participació al concurs de teatre, per a no poder valorar l'interés pedagògic de l'activitat per manca

d'informació per un total de 242.000 ptes. sense perjudici de subvencionar el concurs de teatre

si s'arriba justificar suficientment.

\ � Per la qual cosa el Grup Independent formula la present proposta d'acord amb els termes
�

exposats.
'(�

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

7.- RECLAMACIONS CONTRIBUCIONS ESPECIALS CAMI DE SON PUIG.

Aprovada per la Corporació la imposició de contribucions especials als titulars de bens immobles

especialment beneficiats per l'asfaltat del camí de Son Puig en sessió que tingué lloc dia 20 de

maig de 1996, es va notificar a cada un dels afectats les dades que servirien de base per a practicar
la liquidació segons els criteris aprovats.

Contra aquestes dades han recurrit els senyors Lluís Palmer Frau, Benet Morey Bauçà,
Isabel Ferrà Colomar, Catalina Martorell Martorell, Ramon Alabem Montis, Lluís Riera de

Barcia, Jaume Moragues Morell, Manuel Pedro Hernàndez, Malia Palmer Vila i Ana Frau Molina,

segons les al.1egacions que varen tenir per convenients i que consten a cada una de les instàncies

presentades, a les quals adjuntaren els justificants que cregueren oportú.

Observades en algunes de les reclamacions diferències importants amb les dades que

figuren als arxius municipals, es requerí als propietaris perquè presentasin la justificaci addient

de tals diferències, la qual cosa ha suposat que s'hagin d'incorporar a la relació de prcpie: ·-ris

afectats algunes persones de les quals no es coneixia fossin titulars de bens immobles a ajuesta
zona o com a mínim amb les superficies que han resultat.

Ateses les anteriors resolucions, el Grup Independent formula la següent proposta d'acord:

Estimar les reclamacions presentades per Lluís Palmer Frau, rectificant la superficie de la

p rcel.la, que és de 2.079 m2. i la superficie de l'habitatge que és de 63'40 m2.; Benet Morey
Bauçà, rectificant la superficie de la parcel.1a que és de 12.500 m2.; Isabel Ferrâ Colomar,
rectificant la superficie de la parcel.1a que és de 7.209 m2., Catalina Martorell Martorell,
rectificant la superficie de la parcel.1a que és de 19.950 m2.; Jaume Moragues Morell, rectificant

la superficie de la parcel.1a, que és de 18.294 m2.; Manuel Pedro Hernandez, rectificant la

superfície de la parcel.la que és de 3.964 m2.; Estimar parcialment la reclamació de Maria Palmer

en el sentit que la construcció no és habitable i desestimar la resta de les pretencions ja que per

tenir coeficient d'acitivtat agrícola s'hauria d'acreditar mitjançant la declaració de l'I.
-

\ P.F. de

1994.
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Aplicar el coeficient reductor per activitat agrícola a Catalina Martorell Martorell, Ramón

Alabem Montis i LIuis Riera de Barcia.

Incloure a la relació d'afectats a Bartomeu Morey Bauçà com a titular de 8.205 m2. no

colindants amb el camí de Son Puig; Antoni Ferrà Llinas com a titular d'una parcella de 15.800

m2. no colindants amb el camí, i Antonia Moragues Morell com a titular d'una parcella de 35.994

m2., que és la superficie rectificada de les parcel.les 159 i 160 conjuntament.

Desestimar la reclamació formulada per Aina Frau Molina per no aportar cap justincant
en prova de les seves manifestacions.

\ :-:-.
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta, així com la relació de

� propietaris afectats per les contribucions especials amb indicació de les quotes provisionals

� a signa des a cada un d'ells.

-, �� 8.- CONTRACTACIO OBRES cAMÍ DE SON PIDG.- Una vegada signat el conveni

de cooperació entre la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Industria i l'Ajuntament per tal

d'asfaltar el camí de Son Puig, pendent únicament de que per la CAIB es certifiqui la disponibilitat
del fons que constitueix la seva aportació i ates que les obres s'han de contractar dins enguany,

es proposa declarar urgent la contractació, per tal que la subhasta es pugui fer amb les condicions

que tal declaració comporta.

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

1) Aprovar la proposta en els termes que ve redactada.

2) Aprovar l'expedient de contractació.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

9.- COMPRA DE TERRENYS PER AMPLIACIÓ DEL CEMENTffiI.- Desde fa

temps l'Ajuntament tè la intenció d'iniciar la tramitació addient per a l'ampliació del cementiri

municipal de Puigpunyent, ja que a hores d'ara no hi ha unitats d'enterrament llimes i si un interés

per part dels veinats de comprar-ne.

.

Sol.licitat un informe tècnic sobre la millor ubicació de l'ampliació, si a la dreta o a

esquena de l'actual cementiri, es va considerar la conveniència que fos el terreny situat ( ia dreta,

ropietat del Sr. Jordi Martorell Coll, l'elegit. Iniciades les converses oportunes amb la P' "r,:�tat

per tal d'adquirir aquesta parcella, s'ha consensuat comprar la totalitat de la parcel.la a raó ': v (\JO

ptes / m2., havent de cedir gratuïtament un "solar" del terreny de l'ampliació si la tomba és

soterrada; essent de compta seva les despeses que comportin l'execució de la tomba.

La forma de pagament serà d'un 10 % a la signatura de l'escriptura i la quantitat restant

en un termini de 18 mesos sense interés.

Ateses les anteriors consideracions, el Grup Independent formula la següent proposta
d'acord: aprovar la proposta de compra en els termes establerts i faultar el Sr. Batie per a

4
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subscriure l'escriptura corresponent.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

10.- NOMENAMENT REPRESENTANT AJUNTAMENT AL CONSELL

ESCOLAR.- El Consistori sortit de les darreres eleccions de 1995, va anomenar a Ricard Vila

Barceló com a representant de l'Ajuntament al Consell Escolar, la tasca del qual al sí del Consell

es valora positivament, per la qual cosa es proposa la seva reelecció.

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

nomenar a Ricard Vila Barceló com a representant al Consell Escolar del Col.legi Públic

Puig de Na Fàtima.

ll.-CONVENI AMB LA CONSELLERIA DE SANITAT.- Per tal de poder dontar

del mobiliari addient a l'edifici polivalent de Galilea, per a complir les finalitats bàsiques per les

quals es va construir: consulta metge i ATS, sala multifuncional de caire social i dependències
municipals, es va gestionar la col.laboració econòmica de la Conselleria de Sanitat, havent-se de

formalitzar ara l'oportú conveni.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

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

conveni de cooperació entre l'Ajuntament i la Conselleria de Sanitat per a dotar de mobiliari a

l'edifici polivalent de Galilea, facultant el Batie per subscriure'l.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

PRECS I PREGUNTES.- La Regidora Sra. León pregunta que passa amb el rell t ze de

la plaça de l'Ajuntament.

El Sr. Batie contesta que una vegada més està espatllat i que segons noticies s'han portat
la màquina a Madrid per arreglar-la.

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

essent les vint-i-tres hores, de la qual s'estén la present acta ijo com a Secretad certifie.

ELBATLE ELSECRETARI

¡·Âwíf(
(j)'lfP
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 2 DE DESEMBRE DE 1996

A la vila de Puigpunyent a dia 2 de desembre, a les vint-i-una hores i trenta minuts, sota

la Presidència del Sr. Batie Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa
Consistorial, en sessió pública extra-ordinària, amb l'assistència dels Regidors Miquel Radon

Matas, Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà

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

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

Oberta la sessió el Sr. President exposa que el motiu de la reunió és aprovar l'expedient
per a la contractació de les obres de recollida i conducció d'aigües pluvials del carrer de la Vila
i Carretera de Galilea i actuaccions a seguir.

RECOLLIDA I CONDUCCIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DEL CARRER DE LA
VILA I CARRETERA DE GALILEA.- Un dels propietaris més afectats, recentment ha posat
de manifest el perill que suposa el continuar amb aquesta situació a causa d'un mur de contenció
de paret seca que dòna símptomes de d'enderrocament per la gran quantitat d'aigua que es filtra.

Al mateix temps es pretén donar sortida subterrània a les aigües procedents de la carretera

de Galilea des de l'altura del caner de la Vila i conduir-les al Tonent de la Riera.

El problema en què es trobava l'Ajuntament per a dur endavant aquesta obra era la manca

de doblers. Aquest problema s'ha solucionat amb una subvenció del Govern Balear.

Resolt el problema econòmic, cal iniciar d'immediat les obres corresponents, per donar
satisfacció als verns afectats i a la vegada justificar la inversió de la subvenció dins aquest exercici.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent:

pro p o s t a d' a cor d

1) Aprovar l'expedient de contractació.

2) Aprovar el plec de clàusules administratives particulars.

3) Acordar l'aplicació del procediment negociat per a dur a terme les obres.

4) Fixar com a termini màxim per a la presentació de proposicions el dia 10 de desembre.

5) Designar com a membres de la Mesa de Contractació a les següents persones:
- El President de la Corporació o persona en qui delegui.
- El President de la Comissió d'obres i Urbanisme.

1
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- El portaveu del Grup Independent.
- El portaveu del Grup Socialista o persona en qui delegui.
- El portaveu del Grup Popular o persona en qui delegui
- El Secretari de la Corporació o persona en qui delegui.

L'obertura de proposicions serà dia 14 de desembre a les 12 hores

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

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

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

ELBATLE EL SECRETARI

tp
I
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 16 DE DESEMBRE DE 1996

A la vila de Puigpunyent a dia 16 de desembre de 1996 ,
a les vint-i-una hores i trenta

minuts, sota la Presidència del Sr. Batle Antoni Arbona Pujadas, es reuni l'Ajuntament Ple a la

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

Matas, Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera, Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà

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

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

1.- ACTES ANTERIORS.- Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes anterior

i de l'extraordinària celebrada dia 2 d'aquest mes, el Regidor Sr. Flaquer presenta un escrit que
diu:

"Repetidas veces hemos comunicado que las intervenciones del Sr. Flaquer en los plenos
s hace como portavoz del PP yen representación del grupo y se sigue consignando en el acta

el voto particular del Sr. Flaquer sabiendo que su votación corresponde a los représentantes, a

no ser que expresamente se diga lo contrario.

En cuanto al acta sigue la misma tónica de siempre, procurar enmascarar los posibles fallos

del grupo de gobierno dando contestaciones a posteriori que no se parecen en nada a las

efectuadas en los plenos. En estas pequeñas cosas són las que nos hacen pensar

malintencionadamente el porquè de las sistemàticas negativas a que los plenos puedan ser

grabados, como lo són en la mayoria de las instituciones públicas, una vez más rogamos que se

bajen del carro y dejen que los plenos sean grabados."

La Corporació acorda amb els vots en contra del Grup Popular donar aprovació a les

indicades actes.

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

durant el passat mes de novembre.

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

- Marc Sabater per formalització nòmines i assegurances socials
- Pablo Rodriguez per neteja de carrers

- Elèctrica Jordi, per reparacions a l'escola
- Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat públic
- Selex per fotocòpies Ajuntament
- A Dipositaria per bestretes durant l'any
- Registre de la propietat per fotocòpies
- Mifu, per subscripció diari de Balears
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- BOCAm per inserció anuncis 2.402 "

- Selex per un kit per fax 11.095 "

- Selex per compra d'un fax 104.475 "

- Beep, per ampliar memòria RAM a dos ordinadors 26.216 "

- GESA per enllumenat públic 342.201 "

- Auxiliar de Aguas y Alcantarillado per installar un dosificador de clor 336.5(", ,.

- Auxiliar de Aguas y Alcantarillado per materials 2.714 "

- GESA per energia elèctrica pous aigua 79.718 "

- Dionís per un parell de botes pel policia local 8.300 "

- Farmàcia Joan Ginard per analisis aigua 23.511 "

- CEPSA per carburants 13.651 "

- La Filadora per dos calçons pel policia local 11.867 "

- Telefònica per serveis telèfon mòbil 3.349 "

- S'Estanc de Puigpunyent per segells de correus 3.950 "

- Autocars Carbonell per transports a Galilea 3er. trimestre 48.452 "

- Sun Aliance, prima assegurança vehicle skoda 38.777 "

- La Industrial i Agricola per gèneres servits 11.005 "

- FOIn Can Vidal per dues coques pels donants de sang 2.000 "

- Diezma per setze cistelles de Nadal 101.987 "

- Margalida Morell per obsequi de Nadal 6.374 "

- Ferreteria Mezquida per còpies de claus 900 "

- Continente per material elèctric 4.725 "

- Alcampo per rodets fotogràfics 5.985 "

- Aujub per canviar contenidors 60.088 "

- Miquel Sureda per encàrrecs 145.000 "

- Stop, per un plànol topogràfic carrer en projecte 46.980 "

- MRW per quotes abonament i serveis 22.388 "

- ASISA, per iguales mèdiques 53.375 "

- Josep Ramon per medicaments 1.096 "

- Papereria Company per carpetes 2.871 "

- Autocars Carbonell per un transport de nins al castell de Bellver 23.556"
- Selex per fotocòpies de l'escola 8.452 "

- Construcciones Jaume, per treballs recollida aigües pluvials cNila 2.153.910"
- Construcciones Juanpo per obres varies 447.134 "

4.- SUBVENCIONS GRUPS CULTURAlS.- Reunit el Patronat Municipal de Lo' , ira

e essió extraordinària el dia lO d'aquest mes, procedí a l'estudi de les so1.licituds de subvenció

presentades a l'Ajuntament pels diferents grups culturals del municipi.

Analitzat cada un dels projectes i pressuposts i tenint en compte, a més, aspectes com

durada i abast social de l'activitat, es concreta per unanimitat el repartiment de la partida inicial
de 250.000 ptes. de la forma següent:

- Grup d'Esplai Els Puntals
- Grup d'Esplai Tena Alta
- Grup de Teatre Xingonera
- Revista Galatzó

63.000 ptes.
63.000 "

48.000 "

36.000 "
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- Associació de Gen Grant 20.000 "

- Escola de Ball de Bot de Galilea 20.000"

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

Aprovar l'anterior proposta en els termes expressats.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

5.- DECLARACIÓ UNIVERSAL DE DRETS LINGUISTICS.- La Dec"i'a ció
Universal de Drets Lingüístics, aprovada per la Conferència Mundial de Drets Lingüístics a

Barcelona, dia 6 de juny de 1996, ha estat una iniciativa sorgida del Centre Català del PEN Club

que ha comptat amb la col.laboració del CIEMEN, i amb el suport de diverses institucions i

col.lectius de Catalunya.

\ La declaració universal de drets lingüístics, basada en textos de caràcter general com la
Declaració Universal de Drets Humans (1948) i en altres de més específics que tenen com a

subjectes les persones, els pobles, la cultura i les llengües, té com a objectiu principal la defensa
i la protecció dels drets col.lectius de les comunitats lingüístiques, aspecte, aquest que fins el

present no estava contemplat en cap altre tipus de declaració.

El contingut de la declaració constitueix un marc d'excepcional importància pel qne fa al
reconeixement dels drets de la comunitat catalano parlant de per tot aneu, i, per tant, de la

salvaguarda, protecció i ús de la llengua catalana així com també de la parla arenesa.

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

1) Expressar la nostra satisfacció per l'aprovació de la Declaració dels Drets Lingüístics
aprovada el6 de juny d'enguany, en tant que constitueix el marc del reconeixement dels drets
col.lectius de totes les comunitats lingüístiques amb independència del caràcter actualment oficial
o no oficial de les llengues, i amb independència del nombre de parlants de cadascuna d'elles, i

s'adhereix al seu contingut global.

2) Donar suport i enfortir el contingut de la Declaració en tot allò que afecti la llengua
catalana com a parla que ha d'esser objecte d'ensenyament i d'especial respecte i protecció, d'acord
amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia de les illes Balears.

La Corporació acorda aprovar l'anterior proposta amb l'abstenció del Grup Popular.

6.- APROVACIÓ DESPESES EXTRES A L'EDIFICI POLIVALEr'::, ")E

LILEA.- Per part de la direcció facultativa de l'obra de l'edifici polivalent de Galilea, es

proposa l'aprovació de determinades despeses que essent necessàries pel conecte acabat de

l'edifici no estaven en el pressupost en base al qual es va adjudicar la construcció.

Aquestes partides extres han estat pressupostades per l'empresa constructora per un total
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de 913.201 ptes d'execució material.

De les protides pressupostàries no es considera necessària la destinada a pintura amb
aterracat llis en façanes exteriors i escala.

Per altra prut s'han d'incloure dues portes interiors al dispensari mèdic, la co1.locació d'una
farola i la co1.locació de persianes a la façana nod, que no figuren en el pressupost presentat.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar el pressupost d'extres de l'edifici polivalent
de Galilea que s'acompanya amb les modificacions abans indicades i encarregar els treballs a

l'empresa adjudicatària de les obres Construcciones Juanpo SL que es realitzaran dins l'exercici
de 1997, prèvia l'aprovació del crèdit corresponent.

7.- APORTACIÓ AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT.- Atès el compromís
d'aquest Ajuntament com a Soci del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, comprometent
una aportació econòmica al Consorci que alpressupost municipal de 1996 es va fitxar en 400.000

pte,s es proposa fer la transferència oportuna.

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

Transferir al Fons Mallorquí de Solidaritat la suma de 400.000 ptes. per a l'any 1996,
perquè siguin destinades a un projecte concret de caire sanitari.

El Regidor Sr. Flaquer manifesta que vol saber exactament on van destinats aquests
doblers i la seguretat de la seva inversió.

El Sr. BatIe contesta que el destí ho pot fixar l'Ajuntament, ja que disposa d'una relació
bastant extensa de projectes d'ajuda al tercer món que ens ha enviat el Fons Mallorquí de
Solidaritat.

Atesa la diversitat dels projectes acorden designar el Regidor Sr. Flaquer perquè es posi
en contacte amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i una vegada assabentat de les necessitats i

prioritats d'ajuda, fixi el destí de l'aportació municipal per a l'any 1996.

8.- PRIMERA CERTIFICACIÓ OBRES SEGONA FASE EDIFICI POLWALENT .

DE GALILEA.- Examinada la primera certificació de les obres de la segona fase de l'edifici

polivalent de Galilea, inclòs dins el Pla d'Obres i Serveis de 1996, per un import total de
3.090.112 ptes., de les quals corresponen al CIM 2.472.090 ptes. i a l'Ajuntament 618.022 ptes.,
la Corporació acorda per unanimitat aprovar dita certificació i que es remetri al Consell Insular
de Mallorca un exemplar de la certificació signada pel director de l'obra Eugenio Pérez Méndez
'així com l'original de la factura i certificació de l'acord.

"""-,�_J

9.- ADJUDICACIÓ OBRES "RECOLLIDA I CONDUCCIÓ AIGÜES PLUVIALS
ARRER DE LA Vll.A I CARRETERA DE GALILEA.- Aquest consistori en sessió plenària

que tingué lloc dia 2 d'aquest mes acordà la contractació de les obres de recollida i conducció

d'aigües pluvials del caner de la Vila i Carretera de Galilea, pel procediment negociat previst a

la llei de contractes de l'Estat com una de les formes de contractació de les adminis racions
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públiques en el qual no és obligatori contractar amb l'empresa que ofereix el preu més barat.

La Mesa de Contractació que obrí les pliques presentades no arribà a consensuar cap

proposta i sotmesa a votació la qüestió es va produí un empat, ja que el nombre de membres amb

vot era parell ja que en faltava un.

La manca de consens, però, no significa que no hi hagués debat, sinó que qui més qui

maneo va dir la seva, ja que es tractava de dues empreses que ja han treballat per l'Ajuntament,

per tant, conegudes de tots, les intervencions es poden resumir de la següent forma:

En relació a "Construcciones Juanpo SL" :

- Facilitat per contactar amb l'administrador, que és a l'hora el mestre i l'encarregat de

l'empresa, suprimint així intermediaris com passa a empreses més grans.

- Rapidesa en solucionar els problemes que sorgeixen tant durant l'execució de les obres,

com una vegada acabades.

- Absència de queixes pel desenvolupament de les obres per part dels veïnats.

- Bona qualitat de l'obra i dels acabats.

- El pressupost més car.

En relació a "Construcciones Jaume SA":

- Oferta 175.000 ptes. més barata.

- Fou l'empresa que executà la mateixa obra al tram del carrer de la Vila.

- En ocasions els veïnats de la zona on treballaven s'han queixat per tenir les síquies

obertes més temps del necessari, sense adoptar les mesures adients per poder circular.

- No té prou agilitat per solucionar en pocs dies els problemes que se presenten una

vegada acabades les obres.

- Bona qualitat de l'obra.

El problema està en valorar si els petits inconvenients que aparenta contractar amb

Construcciones Jaume SAjustifiquen incrementar el preu de l'obra en 175.000 ptes.

Discutit àmpliament aquest tema i després de sopesar els pros i contres dels dos

contractistes amb les seves ofertes, la Corporació considera més convenient adjudicar a l'empresa

Construcciones Juanpo SL per la quantitat de 2.975.700 ptes. la realització de les obres a pesar

d'esser un poc més cara que la de Construcciones Jaume SA, tota vegada que aquesta diferència

queda compensada amb un millor servei a favor de la població; i facultar el Sr. Batie per a signar

el corresponent contracte.

..
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10.- BAIXES DE REBUTS.- Examinada la relació de rebuts que per distints motius s'han
de donar de baixa a l'actual exercici de 1996, presentada pel recaptador de l'Ajuntament, la

Corporació acorda per unanimitat donar de baixa els rebuts que s'indiquen a les relacions, el total
dels quals són els següents.

- impost de vebicles de tracció mecànica 1996
- recollida de ferns 1996
- IBI urbana 1996
- IBI urbana anys anteriors
- recollida de ferns anys anteriors
- Impost sobre vebicles tracció mecànica anys anteriors

97.275 ptes.
61.725 II

23.980 II

106.283 II

11.700 II

79.835 II

11.- ESTUDI INFORME PREVI A LA INTERPOSICIÓ DE RECllRS

CONTENCIOS ADMINISTRATIU CONTRA RESOLUCIÓ CONSELLERIA DE

\--r SANITAT I, EN EL SEU CAS, ACORDAR LA SEVA INTERPOSICIÓ.- Es dóna lectura

� al contingut de l'informe subscrit pel lletrat Pere Crespí Cabot respecte a l'expedient sancionador

� :4/96 seguit contra aquest Ajuntament a instància de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social

�qUediU:
"Antecedents:

Que com a conseqüència de la visita girada per l'Inspector de la Conselleria de Sanitat i

Seguretat Social, s'aixecà acta que ha ocasionat la iniciació d'expedient sancionador, avui resolt
de forma definitiva en via administrativa en 'observar-se les següents deficiències:

a)EI pou ubicat més prop del cementiri no està inscrit al registre sanitari, no està tancat

de forma hermètica; i no te cap tipus de protecció en el seu perimetre que l'envolta.

b) El sondeig que està prop de l'Església té la seva tapa superior deteriorada, est" i.i ras

de la carretera, i deixa el tub de sondeig amb una gran obertura que només s'aixeca 5 cm. del sòl
del compartiment. Així mateix sustenta l'expedient la instal.lació d'una aixeta per prendre mostres

que omple el compartiment fins arribar al tub, i entra aigua pel citat tub que va a l'aquifer amb

l'aigua i substàncies dipositades en el compartiment.

Questions a analitzar:

1. - Legislació aplicable i resultat de la via administrativa

tres han estat els motius que han sustentat els fonaments d'aquest Ajuntament per rebutjar
·ocediment sancinador, a saber:

a) Manca de tipicitat en els fets que han propiciat l'esmentat expedient i obtenció de
resultats de potabilitat conectes.

b) Inadequació del procediment en tant s'ha sustanciat per les normes de procedim; , cel
Decret 14/94 i no per les establertes pel Real Decret 1398/93.
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El celt és que les alegacions que s'han presentat davant la manca de tipicitat de les
conductes que s'imputen no són en absolut descabellades, per un motiu, com és, l'absència de
norma que de forma expressa prevegi que els pous hauran d'estar tancats de forma hermètica, es

més, no s'ha tingut en compte el fet que els resultats obtinguts hagin donat la potabilitat que és
requereix, constituint el que fins ara s'ha relatat la tesi per rebatre el procediment en el seu aspecte
substantiu, tot ell, juntament amb la circumstància que el pou no consta inscrit en Registre
Sanitari, si bé, està inscrit aquest Ajuntament com a distribuidor d'aigua potable. Davant aquests
motius s'ha resolt de forma genèrica sense escoltar les al.legacions i centrant la postura en les
actes d'inspecció i en l'absència d'inscripció a l'esmentat Registre Sanitari, a més d'acollir-se al que
entenc són principis programàtics que regeixen sobre la matèria, però repeteix, no considerant els
resultats de potabilitat obtinguts.

Per acabar, s'al.legà la inadequació de procediment seguit per a la tramitació de
l'expedient, sobre la base que, si bé, correspon a la Comunitat Autònoma de les mes Balears la
competència exclusiva en materia de regim d'aigües i sanitat, aquesta tan sols ha assumit de fet
competències de fiscalització o de control segons es pot veure en els decrets 56/1984, de 26 de

juliol i 2567/1980, de 7 de novembre, ara bé, el que es celi és que la terminologia aplicable al cas

que ens ocupa -decret 14/94- i tenint en compte que l'Estatut d'Autonomia d'aquesta comunitat
preveu la competència amb el caracter d'exclusiva, pareix inviable sostenir el recurs contencios
administratiu en base a aquest argument.

Viabilitat del recurs contenciós administratiu:

Conclusió.

A la vista de les dades que s'han analitzat en necessaria concordànça amb les actes

d'inspecció i la legislació aplicable que, si bé es celt, que careix de taxativitat a l'hora de
prescriure les conductes sancionables administrativament, no és menys celi, que els termes de les
actes d'inspecció plasmen una situació de fet a que s'han d'afegir apreciacions de tipus subjectius
peijudicials realitzades per l'Inspector ens hem vists imposibilitats per rebatir-les i, al cap i a la fi,
constituiran el material probatori que a l'hora de dictar l'oportuna sentència davant un eventual
recurs contenciós administratiu inclinarà la balança. Per tant, segons el meu saber i entendre, l'èxit
del recurs està més que en entredit."

Vist el contingut de l'anterior informe i el parer del Iletrat, la Corporació acorda per
unanimitat no interposar cap tipus de recurs contra la resolució de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social.

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Flaquer pregunta qui és la persona que controla
quan s'ha d'encendre i apagar l'enllumenat públic.

El Regidor Sr. Genovart contesta que aquestes operacions són automàtiques ja que el
cionament és mitjançant cèdules fotoelèctriques.

El Sr. Flaquer demana que passa amb l'enllumenat del poliesportiu, que contínuament salta
l'automàtic.
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El Sr. Gabriel Ferrà contesta que s'ha passat l'encàrrec a l'electricista per tal que solucioni
aquesta anomalia.

I finalment el Sr. Flaquer exposa els seus desitjos de Felicitat i Molts D'Anys a tots els
presents, desig que és correspost pels demés membres de la Corporació.

El Sr. President proposa que per motius personals d'alguns membres del Consistori, el Ple
del pròxim mes de gener es traslladi de dia 20 a dia 27 i així s'acorda per unanimitat.

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

ELBATLE EL SECRETARI
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INDEX DELS ACORDS ADOPTATS PER L'AJlJNTAMENT PLE

DURANT L'ANY 1996, ORDENATS PER SESSIONS

ACTA DE DIA 18 DE GENER

l. - Acta anterior
2.- Resolucions de la Badia
3.- Despeses
4.- Segona i tercera certificació de les obres de dotació de Serveis al carrer de la

Vila i Sa Teulera.
5. - Recurs contencios Administratiu contraresolució del Tribunal Econòmic

Administratiu.

ACTA DE DIA 3 DE FEBRER

Nomenament membres Mesa Electoral

ACTA DE DIA 19 DE FEBRER

l. - Acta anterior
2.- Resolucions de la Badia
3.- Despeses
4. - Sol.licituds
5. - Nova declaració d'utilitat pública de la Reserva
6.- Bases Generals del procediment selectiu per a personal funcionari interi i

laboral no fix.

7.- Convocatòria i bases d'un concurs oposició per a la provisió per promoció
intema d'una plaça d'Administratiu.

8.- Termini per a l'execució d'obra
9.- Contractació de Serveis Mortuoris

10 .

- precs i preguntes

ACTA DE DIA 19 DE FEBRER

Aprovació del pressupost i plantilla

ACTA DE DIA 18 DE MARÇ

l. - Acta anterior
2.- Resolucions de la Badia
3. - Despeses
4.- Aprovació provisional segona modificacions puntuals NN.SS.



5. - Modificació projecte segona fase edifici Galilea.
6.- Quarta certificació dotació de serveis carrer Vila i Sa Teulera.
7.- Modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,

instal.lacions i obres i taxa de llicències d'obres.
8.- IVA suportat pels Ajuntaments.

ACTA DE DIA 15 D'ABRIL

1. - Acta anterior
2.- Resolucions de la Badia
3.- Correspondència
4.- Despeses
5.- Sol.licituds
6.-Cinquena certificació dotació de serveis al carrer de la vila i Sa Teulera
7.- Projecte pavimentació camí Son Puig
8.- Constribucions especials camí de Son Puig
9.- Recurs de reposició de Maria Palmer Vila
10.- Ordenança reguladora preu públic per prestació de serveis i realització

d'activitats a instal.lacions esportives municipals.
11.- Normes d'utilització del poliesportiu municipal.
12.- Precs i preguntes

ACTA DE DIA 20 DE MAIG

1. - Acta anterior
2. - Resolucions
3.- Despeses
4.- Certificació n° 6 dotació de Serveis carrer de la Vila i Sa Teulera de Son Net
5. - Anul.lació de crèdits anys anteriors.

6.-Suplements de crèdits
7.- Imposició de contribucions especials als titulars dels bens immobles

especialment beneficiats per l'asfaltat del camí de Son Puig.
8.-Disponibilitat pressupuestaria per a l'aportació municipal al projecte de

pavimentació del camí de Son Puig.
9.-Homenatge a Benet Morey
10.- Denuncia d'activitats hoteleres a Galilea.
11.- Telèfon mòbil.
12.- Plec de clausules administratives particulars que han de regir el contracte

d'obres II fase de l'edifici de serveis de Galilea, mitjançant subhasta en procediment obert.
13 . -Precs i preguntes.

ACTA DE DIA 17 DE JUNY

1. - Acta anterior
2.- Resolucions de la Badia
3.- Despeses
4.- Campanya de millorament de façanes dels pobles.
5. - Precs i preguntes



ACTA DE DIA 15 DE JULIOL

l.- Acta anterior
2.- Resolucions de la Badia
3.- Despeses
4.- Setena certificació dotació serveis Vila i Sa Teulera

S.-Compte general del pressupost de 1995

6.- Resum numeric del padró d'habitants de 1996

7.- Moció contra el bloqueig contra el Sahara Occidental.
8.- Compra de contenidors
9. - Precs i preguntes

ACTA DE DIA 16 DE SETEMBRE

l. - Acta anterior

2.- Resolucions de la Badia
3.- Despeses
4.- Adjudicació obres II fase edifici Galilea.
5. - Liquidació festes 1996

6.- Conveni d'ajuda a domicili
7. - Precs i preguntes

ACTA DE DIA 23 DE SETEMBRE

l.- Petició d'inclusió de la tercera fase de la urbanització del camí de Ses Veles en

el Pla Insu1ar d'obres i Serveis per a 1997.

2.- Memòria i programació de l'escola d'adu1ts i escola de música.

3.- Programació activitats extraescolars

ACTA DE DIA 9 D'OCTUBRE

l.-Conveni coperació CAlB i Ajuntament per obres camí Son Puig

ACTA DE DIA 21 D'OCTUBRE

l. - Acta anterior
2.- Resolucions de la Badia
3.- Despeses
4.- Projecte Serveis Socials 1996

5.- Instal.lació diposit de G.L.P. a la parcel.la 72 de Son Net.

6.- Plec de clausu1es administratives particulars que han de regir la contractació

de les obres de pavimentació del camí de Son Puig.
7.- Proposta de festes locals per a 1997

8.- Resolució recurs de reposició interposat pel Sr. Al:fhead contra resolució del

dia 2-3-96.
9. - Activitats extraescolars
10.- Reclamacions contribucions especials del camí de Son Puig
11. - Precs i preguntes



ACTA DE DIA 18 DE NOVEMBRE

1. - Acta anterior
2.- Resolucions de la Badia
3.- Despeses
4.- Suplements de crèdit
5.- Devolució fiança obres reforma i vestuaris pista esportiva de Galilea
6.- Pressuposts d'activitats complementàries
7.- Reclamacions contribucions especials camí de Son Puig
8.- Contractació obres camí de Son Puig
9.- Coinpra de terrenys per a l'ampliació del cementiri.
10. - Nomenament representant Ajuntament al Consell Escolar
11.- Conveni amb la Conselleria de Sanitat
12.- Prec§..i preguntes

ACTA DE DIA 2 DE DESEMBRE

Recollida i conducció aigües pluvials del caner de la Vila i Carretera de Galilea

ACTA DE DIA 16 DE DESEMBRE

1. - Acta anterior
2.- Resolucions de la Batlia
3. - Despeses
4.- Subvencions grups Culturals
5. - Declaració Universal de drets lingüístics
6.- Aprovació despeses extres a l'edifici polivalent de Galilea
7.- Aportació al Fons Mallorquí de Solidaritat
8.- Primera certificació obres segona fase edifici polivalent de Galilea
9.- Adjudicació obres Recollida i conducció aigües pluvials caner de la Vila i CIta.

de Galilea.
10.- Baixes de rebuts
11. - Estudi informe previ a la interposició de recurs contencios administratiu

contra resolució Conselleria de Sanitat i, en el seu cas, acordar la seva interposició.
12.- Precs i preguntes



 



SIi 082' .



vials del carrer de la Vila i Carretera de Galilea

ACTA DE DIA 18 DE NOVEMBRE

1. - Acta anterior
2. - Resolucions de la Badia
3.- Despeses
4.- Suplements de crèdit
5.- Devolució fiança obres reforma i vestuaris pista esportiva de Galilea
6.- Pressuposts d'activitats complementàries
7.- Reclamacions contribucions especials camí de Son Puig
8.- Contractació obres camí de Son Puig
9.- Coin . l'ampliació del cementiri.

Ajuntament al Consell Escolar
de Sanitat

s lingüístics
l'edifici polivalent de Galilea
de Solidaritat
ona fase edifici polivalent de Galilea
onducció aigües pluvials carrer de la Vila i CIta.

.

terposició de recurs contencios admínistratiu
eu cas, acordar la seva interposició.
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