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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTES DE L'AJUNTAMENT PLE

ANY 1.994

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

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

les sessions que celebri 'l'Ajuntament PIé durant l'any 1994,

els quals s'han numerat correlativament i legalitzat amb les

signatures del President i del Secretari de la Corporació mu

nicipal.

Puigpunyent l de gener de 1.995

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

PLE DIA 12 DE GENER DE 1994

A la vila de Puigpunyent a dia 12 de gener de 1994 � a les

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

BatIe Antoni Arbona Puiadas� es reuni l'Ajuntament Ple a la Casa

Consistorial� en sessió pÚblica ordinària� amb l'assistència dels

Regidors Gabriel Flaquer Maimó� Josee M. Pérez Fontirroig� Joan

Betti Morell� Manuel Pinte�o Gómez i Gabriel Ferrà Martorell. Hi

con c ew' t-· ei_:;¡ u 0.'

1"1at.:?-'·::; Font.

Secretari d'aquest (4 i u.r·, t amf21'1 tl'i n'¡: 1'-' .:3. ':i·C 1'-' i t

\
l.-ACTES ANTERIORS.- El Regidor Sr. Flaquer manifesta que no

c on st a.. ::.¡. 1 I actë�. Clue a I a sessi ó del 15 de desembt-·E'. hi I-'I<:.av i a Unë\

enreoistradora que resultà ésser d'una persona del eúblic que
m�n��e�t�v� ésser corresponsal d'un diari� sense acreditar-ho�
: ....

�

1 =�.- �;u�.¡.l co�:)a t�n él.p 1 :i. ca.c ió cJE' l' ac ord .::?.doptat a uns '::lntE'r· i DI'"

��si�-se'l va convidar que no fes ús de l'enregistradora.

Desprès d'aquesta rectificació sÓn aprovades per unanimitat

les actes de la sessió ordinària del mes anterior i

l'extraordinària del dia 30 passat.

2. -F:ESOLUC IONS �.) l d.":;s¿i.benten l.esDE LA BATLIA.- de

resolucions adoetades per
desembt"·e.

la Gatlia durant el mes de

E I F\E'�ç! i d 01'-' t'3¡·-·.
a altes de veins al

estan domiciliats.

i nCDnVE0n i i·:�!"lt.•

Pérez demana si a les resolucio!"ls

municipi� es podria fer constar

El Sr. BatIe contesta que !"lO

o ue .:�lf ecten

1721 11 o e on

h i ha cap

3.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
1 es seg üent.·::;:

- Col.leai Públic Puig de Na Fàt.ima per
activitats complementàries de l'Escola

Rafel Ramon per repartiment circulars
- Tersa per un transport. de llibres
- Col.legi d'arquitectes certific. final

obra plaça Aiuntament

Salvador Ramon per reparar xarxa aigües "

12:5.000

14.000 "

"

:,226. 1 Eli"

20.0ï'fj

"

Jaume BarcelO per feines fuster a l'escola 21.965

Marla SAT per arreglar reemissor TV 2 80.558

"

"

Ripoll Molina reparaciÓ teulada de l'escola

Impremta Bahia per impressiÓ calendaris 94
406119 "

L�6. 07'4 "

4.-DIMISSIO I NOMENAMENT REPRESENTANT AJUNTAMENT AL CONSELL

ESCOLAR.- El Regidor Joan Betti reitera el seu desig de deixar el

càrrec de reeresentant de l'Aiuntament al Consell Escolar. Fa

referència a algunes oüestions que en aquest. moment est�n en fase

de oest.ió amb el Director Pt'ovincial del M.E.C. com sÓn una sala
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polivalent i ampliació del pati escolar! referit d'una paret i
altres petites millores a l'edifici escolar! que creu que
s'haurien de fer sempre amb total respecte a la tipologia de
l'edifici i a més suggereix oue l'Aiuntament continui fent-se
càrrec del cost de les fotocòpies oue es fan a l'escola.

Després d'aquesta informació el Sr. BatIe prooosa com a nou

reoresentant de l'Aiuntament al Consell Escolar el Regidor
Gabriel Ferrà Martorell.

La Corporació acorda per unanimitat admetre la
del Sr. Betti i el nomenament a favor del Sr. Ferrà.

t··enúnci a

5.-MILLORA FAÇANES 1994.- La Conselleria de Cultura!
Educació i Esports del Govern Balear! continua per a l 'any 1994
convocant el Pla de Millorament de Façanes! al qual l'Aiuntament
de Puigpunyent vol acollir-se donat l'èxit aconseguit en anys
ant I;: t-· i cw· .=.•

La quantitat oue per a tal finalitat es preveu incloure
oressuoost municioal 1994 és de 1.000.000 de pessetes.

al

'" L¿l Coro oree ió acco¡·-·da o er- un an i mi tat ac o Ll i r····-se al Pl a

�illorament de Façanes i contribuir amb un milió de pessetes amb
àrrec al pressuoost municipal.

6.-MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL IAE.- El Sr. BatIe proposa
oue es declari d'urgència el punt que tracta de la modificació
de l'ordenança fiscal de l'IAE per adaotar-la a la llei 22/1993!
de 29 de desembre. La Corporació acorda per unanimitat la
inclusiÓ d'aquest tema a l'ordre del dia! que és tractat a

cori t; i riuee ió:

L'Ordenança fiscal de l'impost sobre Activitats EconÒmiques
estableix una escala d'index aplicables segons les tres
categories de les vies pÚblioues on estan situades les activitats
econòmiques! que van de 1'1 a 1'1'1.

La di-FE�I·-·ència

respecte a l'atribuït
ésser menor de O'10!
de mesures fiscals.

del va.l Cil.. -,

que
Ei. la categor·i¿i
segons la llei

s'atribueix a un carrer

superior a inferior no podrà
22/19'=7'3 ! de 29 de desembre!

Cal! doncs! modificar els índexs
! ..

a ·i\..I.star·-l os ala. norrneti va vi ç:�ent!
�.:! lient p rop oat a e

C¿;l.t.egCJr··i¿� EL Ineie;.; d/¿�plic:aci.ó 1'20

C:3.tt-:'��OI'· i al 2ª: . IndE';'; el' ap 1 i c,:.::,c ió 1'" lO

c.""tegolr·ia 3ª. Ineit::);{ ei'aplicació 1

que figuren a l'ordenança!
per la qual cosa es fa la

L.:3. CCiI'·pm-·a.c ió

o rop os t a •

ac oro a Del·-· unan i mi t.at; <:,l.p r- 0\1 a.l'·

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Pérez fa constar que
esmena al pressupost de la Comunitat per

destinada a itineraris de muntanya i que

el PSOE
í

nc l our-o

\,'E:\ éSSE-!I... ·

pr··esE1nti;.. un a

un ,3. p E�r· t:i Li a.
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El �3¡r·.

r-. E'h ab i lit. ací ó

F'I ¿iqLter-'
d '"2 I e arn J.

d :i. u

VE'). 1.
qUE' ':::;/h'=':l.r··ië'.

cl l Est.ell E�nC':;:; �

de sso Lv I ici t.ar-

f21 E;¡--·. Bat.IE'
la

li

cont.esta que es va fer una pet.ició coniunt.a per part.
A ·¡u.nt.::'-tITIf!!!!nt�;¡:

dE'1 �:; doss

El Sr. Bet.t.i manifesta que qualsevol iniciat.iva per a la

rehabilitació de camins ha de cont.emplar el cami del Rei. que va

des de Sa Vilet.a fins a la carretera de Puigpunvent� que era

l'antic cami de Palma.

El CCitTI ël. t r"€-?sC)!'-'e¡--' ciel F'ë... t.ron e t;

d'Eseorts present.a una relació cI'entracles i sortides de doblers

ingressos es fixa en 928.542 etes. i el

cie despeses en 747.600 ptes� i queda un remanent de t.resoreria de

ieo , cl'il:� pt£::<':;)n
La Corporació oueda assabentada.

A cont.inuació el

moviment.

Si'-' .. BEt. t í �

E.'con
ò

rn i e del
com a Regidor cie Cult.ura? dóna

Patronat Municipal de Cultura

ci ur- -:3.i", t 1 ¡
d.n \/

\� Quanti tats,

Cori s í (;:.1 n ¿'I.C í Ó P r E:�·::,¡·=.:...!.r.J o·::.· t. ,:\,r. i. ë\ �

E n t. i-' -:3. d E� s.� i.

AoortaciÓ de l'Aiunt.ament.:
Alt.res ingressos:

l]). obs l ment

1.742.1.00

TOT?)¡L � •......•• " .

::3D¡.-·ti des:

REJ1r:il\JENT •••• " u ••••

Corporació queda assabent.ada.

C¿.).F'í-oc:es

regidor Sr. Flaquer demana qui paga els premIS a les

Due participaren a la festivitat de Sant Antoni de l'any
El Sr. Bat.le contesta Due normalment és el Patronat de

si és possible que els de l'anv passat. no s'hagin

A continuaciÓ el Sr. Flaquer fa constar que als arbres de Sa

Travessia hi ha clavades nou tatxes grosses per subiectar les
--t--,¡r- t; o Ir. }:: e·s de]. E'�;; c:: ,':} f-' t··· o s� S::· F'! �". el f21 S;; r" e :i. �¿; i CI U f.0 t-· €:� c: en t; m E·? n t �;

, I"'j :i. h <:l, n

clavat. uns cartells de la festa de Sant {·)ntoni.

metàl.liques� i considera que t.ot. això es poc ecologista.
El Sr. Bat.le cont.est.a que no ho és gens.

enCJu.a.n\/ &I
- ..

sinÓ

Betti manifest.a que les t.at.xes no s'han clavat

oue sÓn les oue existien d/anvs ant.eriors� i.

cart.ells de Sant Antoni. malgrat. que no es

se n'han fet pocs i grossos en substitució dels

El

r·e·;:::.pectf2
i ust i F'i qu i �

pet.its que es repart.ien els anvs anteriors� per est.alviar el cost

de les fotocòpies i el repart.iment! d'aquest.a forma l'acte té una

difusió suoerior.
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En aquest estat i no havent-hi més assumotes per tractar�
I:.-:::-::;sent le�-;; 22 hor-es i tr--entë\ m íriuca , el f:;,'-, Bël.tle ai;-;ecà l a

sessió de la qual s'estén l'acta present i io com a Secretari don
-f I,,� n

Puigpunyent� 13 de gener de 1994
EL BATLE EL SECRETARI



•

Foli núm. � _

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 16 DE FEBRER DE 1994

A la vila de Puigpunyent a dia 16 de febrer de 1994 � a les

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

BatIe Antoni Arbona Puiadas� es reuní l'Aiuntament PIe a la Casa

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

Regidors Gabriel Flaquer MaimÓ� Josep M. Pérez Fontirroig� Joan

Betti Morell, Manuel Pinte�o Gómez, Sebastià Bauzà Martorell �

Gabriel Ferrà Martorell� Antoni Ginard Barceló i Magdalena Font

Palmer. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Aiuntament

Vicenç Matas Font.

l.-LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.- Es

aprovada per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del mes

anter- i or.

p¿-\ssat mes cie
2.-RESOLUCIONS lesDE LA BATLIA.- S'Assabenten de

adoptades per la Batlia durant el

CORRESPONDENCIA.- Es dóna lectura a un escrit de la

TelefOnica� contestant a una sol.licitud de l'Aiuntament per a la

instal.lació d'una cabina telefònica al poliesportiu municipal el

qual comunica que en aouests moments no és possible la seva

instal.lació� però ofereix un telèfon de cobrament automàtic de

monedes en règim de lloguer per instal.lar a l'interior de locals

a a I' e:-:ter-i or,

Tenint en compte que la instal.lació d'aquest telèfon és de

unes 200.000 ptes. � com ia anuncià el Regidor Sr. Ferrà� la

Corporació acorda no fer ús d'aquest oferiment.

4.- SOL.LICITUDS.- Atesa la sol.licitud feta per Miquel
Ramon Matas per poder utilitzar el bar del poliesportiu els dies

que l'equip de futbol disputi un partit a Puigpunyent� la

Corporació acorda per unanimitat oferir el permis per a la

present temporada.

�s dóna compte de l'escrit d'al.legacions presentat per

Maria Villalonga Morell� que actua en nom propi i dels seu�

germans copropietaris de la finca Casat Nou� pel qual s'oposa a

l'acord plenari de dia 13 d'octubre de 1993 referent a

"Sol. I ic::itar- del Consell de Gover-n de la Comunitat t'-kltònomë:l, la

declar'ació d'ur'gent ocupació dels ter-renys afectats per' a

l'expropiació segons consta en l'informe dels serveis tècnics

municioals" i demana que es dicti resolució per què es deixi

sense efecte la proposta de sol.licitud de declaració d'urgent·
ocupació dels béns� ia que no queda iustificat aquest
pr-oced i ment.

Tenint

gestions

coneixement que per part de l'IBASAN s'estant fent

a l'adquisició de terrenys en aquella zona� el Sr.
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BatIe considera oportú en aquest moment deixar sobre la taula
l'escrit d'al.legacions abans indicat� a l'espera de resultats de
les gestions de l'IBASAN.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar la proposta del

Sr' BatIe.

Examinen l'escrit presentat per Aina Ginard Rullan i

Bartomeu Moragues Martorell, unics propietaris de finques que
utilitzen el darrer tram del carrer d'es Forn per accedir als

seus domicilis! i que sol.licita que se'ls permeti ocupar una

part del final del carrer d'es Forn, d'uns 20 m2 de superficie!
de manera que es pugui avançar uns 6 m. l'emplaçament de les
barreres que actualment donen accés a la casa, sota les
condicions que l'Aiuntament consideri oportunes.

Vist l'informe de Secretaria en el sentit que els béns

públics són inalineables mentre conservin aquesta qualificació i

que la desafectació com a tal requereix d'un expedient que serà

resolt per la CorporaciÓ, prèvia informació pública, acorden per
unanimitat iniciar expedient de desafectació de béns d'us públic
i a la vista dels seus resultats es decidirà.

5.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
les seçlü€�ntl::;:

MRW per servei missatgers 11.592

Seguridad y Limpiezas, per material escales 30464

Gispert per clor 138.000

Magdalena Ginard, segells de correus 16.770
BOCAIB per anunci subhasta 11.732
Continente per material oficina
Marc Sabater formalització nòmines i Seg.
Ultima Hora, subscripcions decbre i gener
Maria J. de Prada, per desplaçaments
Electro Lar per reparació grup de gas

del pol i espor·t i u

Guillem Ginard encarregat aigües
Papereria Company per material oficina
Taller neumatics Llanos per un pegat
Laboratoris Bordoy per anàlisi aigua
Editorial Aranzadi per legislació 1994

Miquel Sureda, aparellador per encàrrecs

GESA per enllumenat públic
GESA energia pous Son Bru i la Vila

GESA enllumenat Casa de la Vila

GESA enllumenat Casa de Cultura
GESA enllumenat Centre Sanitari

GESA enllumenat Escola
GESA enllumenat Cementiri
MITA per fotocOpies escola
TelefOnica per serveis telèfon i fax

Repsol per 3 càrregues de gas butà

Copisteria Reflex per segell de goma
Bendix per un pot de pintura
Repsol per dos bidons buits
ASrSA per iguales servei mèdic

pt€.�s.

7.060
21.1·.704 "

5.000 "

8.400 "

30.87'7 "

5i'.541 "

4.929 "

690 "

6.400 "

5i' • 165 "

65.619 "

231.289 "

59.461 "

31.449 "

�.38.69l "

11.682 "

19. 128 "

2.269 "

13.207 "

22.968 "

8.435 "

2.500 "

5.6l.0 "

3.450 "

46.000 "

"

"

"

"

"
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Josep Ramon per medicaments
Materials Establiments per gèneres

644· ptes.
27.664 "

Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat
públic de Puigpunyent i Galilea� 6 factures 252.295

Elèctrica Jordi per reparacions escola 116.811

"

"

Respecte les factures d'Elèctrica Jordi el portaveu del PP�
després de preguntar qui dona conformitat a les factures.
manifesta que el seu grup no hi està conforme perquè tota la mà

d'obra està facturada per hores d'oficial i creu que a la feina
han intervingut altres categories laborals.

El Sr. BatIe contesta que els responsables del Govern

Municipal comproven si la feina que s'ha encarregat i que figura
facturada s'ha feta o no! però no és possible comprovar les hores
de feina i qui la feta perquè no hi són presents.

El Regidor Sr. Betti diu que el que s'ha de mirar és si la
feina s/ha fet bé i el seu valor total i comparar si el servei
està més ben atès ara o abans.

El Regidor Sr. Pérez manifesta que quant
que ha mi 11 or·at.

En conseqüència són aprovades les factures
amb els vots en contra del Grup Popular.

al ser'vei � cr·eu

d'Elèctrica Jordi

b.-PAGAMENT PART PROPORCIONAL REPARACIO MARGE DE CONQUES.
L'Aiuntament és propietari de la parcel.la nQ 19 de Conques! a la

qual s'hi accedeix a través d'un cami situat a la dreta puiant
cap a Galilea! el qual dona accés a 6 parcel.les més.

Un marge que sostén el cami s'esbaldregà i els veïnats

afectats! previa llicència municipal d'obres� procediren a la

seva reparació que ha costat un total de 321.395 ptes� segons els
iustificants presentants.

Correspon pagar la reparació a tots els propietaris de les

parcel.les que tenen el seu accés per l'esmentat cami.
El Grup Independent formula la següent proposta d'acord:

pagar una setena part de la reparació del marge per un total de
45.913 ptes.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

pr·oposta.

7.-RENOVACIO DEL CARREC DE JUTGE DE PAU I EL SEU SUBSTITUT:-
El 21 de febrer de 1990! la Sala de Govern del Tribunal Superior
de Justicia de les Illes Balears anomenà a Pedro Barceló BarcelO!
Jutge de Pau de Puigpunyent! i a Rafael Ramon Martorell Jutge
sLlbstitut.

Segons disposa l 'article 101 de la Llei Orgànica del Poder

Judicial! el JLltge de PaLl i el seLl substitut seran anomenats per
un termini de quatre anys! per tant el 21 d'aquest mes es

compleix el periode del seu mandat.

L'elecció del Jutge de Pau i el seu substitut correspon al

Ple de l'Aiuntament! entre les persones que reunint les
condicions legals! aixi ho sol.licitin.

Havent-se presentat una sol.licitud signada per Pedra
BarcelO Barceló demanant la seva reelecció com a Jutge de Pau i

la signada per Rafael Ramon Martorell sol.licitant també la
reelecció com a Jutge de PaLl Substitut! el Grup Independent
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formula la segUent proposta d'acord:

Reelegir Pere Barceló Barceló per càrrec de Jutg� de Pau
Titular de Puigpunyent i Rafael Ramon Martorell pel càrrec de
Jutge de Pau Substitut d'aquesta vila.

El portaveu del PP diu que la reelecció coarta la voluntat
d'aquelles altres persones que desitgen participar i per aquest
motiu no donen suport a la proposta que és aprovada amb els vasts
a favor del Grup Independent i del Grup Socialista.

8. -CONTRACTE PRESTEC AMB SA NOSTRA. - La Cor' p or- ac i a

Municipal! en sessió celebrada dia 17 de novembre de 1993 acordà
concer·tar un pr'éstec amb 1 a Cai x a de Bal ear's "Sa Nosst ra

" de 1 es

caràcteristiques que en dit acord s'especifiquen.
Concedida pel Consell Insular de Mallorca l'autorització

prevista a l'article 54 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals! cal aprovar el corresDonent contracte de préstec i
facultar el BatIe perquè en representació de l'Aiuntament el
signi.

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

1) Aprovar el proiecte de contracte de prèstec amb la Caixa
de Balear's liSa Nostr'a"! per' impor·t de 12.ï'65.699 ptes. i amb les
condicions acordades a la sessió plenària del 17.11.93.

2) Facultar el Sr. BatIe Antoni Arbona Puiadas! perquè en

representació de l'Aiuntament signi el contracte de l'operació de
cr·èdit.

El portaveu del pp diu que el seu grup manté el mateix
criteri ia exposat a la reunió de la Comissió de pressuposts i a

una sessió anterior! que l'endeutament és excessiu i per tant no

dóna suport a aquesta proposta! que és aprovada pels vots a favor
del Grup Independent i del Grup Socialista.

9.-LIMIT PARC DE NA BURGUESA.- La Conselleria d'Agricultura
ha demanat que adiuntem un cróquis del traçat que al nostre
criteri hauria de tenir el futur parc de Na Burguesa.

Tot i considerant que això és una qUestió purament tècnica i

que podran resoldre els tècnics de la Conselleria! sembra
-aon ab Le que el 1 imit que afecte el riost re ter'me municipal!
auria d'ésser la pròpia carretera! tal com s'indica al grafic

adiunt.
El Grup Independent formula la proposta d'acord d'aprovar

els limits del futur parc de Na Burguesa en els termes esmentats.
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

pr·oposta.

lO.-PRIMERA CERTIFICACIO OBRES VESTUARIS PISTA ESPORTIVA DE
GALILEA.- El Sr. BatIe proposa que per raons d'urgència
s'inclogui a l'ordre del dia el present punt! la proposta és

acceptada per unanimitat.
Examinada la certific ció nQ 1 de les obres deIs vestuaris

de la pista esportiva de Galilea! suscrita per l'arquitecte Joan
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Vilà Martinez� per un import total de 2.413.268 ptes. �

quals sÓn a càrrec de l'Aiuntament 804.423 ptes. i del
de les
Consell

Insular de Mallorca amb càrrec al Pla Territorial

Esportius de 1993 la quantitat de 1.608.845 ptes. �

acorda per unanimitat aprovar aquesta certificació.

d'Equipaments
1 a Cor-por-ac ió

PRECS I PREGUNTES.--
El Sr. Flaouer a la sessió cassada demanà si s'havia oaDat

el premi de le� carrosses de Sa�t Antoni de l'any pass�t- i

insisteix en la mateixa pregunta.
El Sr. BatIe diu Due no ho recorda. si bé éssent una

qUestiÓ que gestiona el Patronat de Cultura és a ell a qui
s'hauria de dirigir.

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

Sr. BatIe aixeca la sessió a les vint-i-tres hores� de la qual
s'estén l'acte present i io com a Secretari certifie.

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

PLE DIA 2 DE MARÇ DE 1994

A la vila de Puiqpunyent a dia 2 de març de 1994, a OIes
vint-i-una hores i trenta minuts. sota la Presidència del Sr.

BatIe Antoni Arbona Puiadas. es reuní l'Aiuntament PIe a la Casa
Consistorial, en sessió pública extra-ordinària, amb
l'assistència dels Reqidors Gabriel Flaquer Maimó, Josep M. Pérez

Fontirroiq, Joan Betti Morell, Manuel Pinteño Gómez, Sebastià

BauzA Martorell. Gabriel Ferrà Martorell, i Maadalena Font

Palmer. Hi concorrequé l'infrascrit Secretari d'aauest Aiuntament
Vicenç Matas Font.

Obert l'acte pel Sr. President es posaren a debat els

seqüents punts fiqurats a l'ordre del dia.

t
1.- APROVACIO DEFINITIVA RECEPCIO

� SERRALTA.- La Corporació Municipal en sessió

� desembre de 1993 acordà aprovar inicialment

�. 1urbanització de Son Serralta.

� Exposat al públic dit acord per termini d'un mes. seaons

anunci publicat al BOCAIB nQ 159 extraordinari, de dia 31 de

desembre de 1993 i al Oiaria de Mallorca de dia 25 de qener de

1994, i no havent-se presentat cap reclamació. es procedent la

recepció de la urbanització mitiançant acord plenari.

URBANITZACIO SON
celebrada dia 15 de

la recepció de la

Per tant el Grup Independent formula la seqüent proposta

d'acord:

1) Aprovar definitivament la recepció de la urbanització de

Son Serralta. en base al decret del Govern Balear nQ 38/1987. de

4 de iuny.

2) Dur a terme les obres d'urbanització ia acordades pel Ple

Municipal en sessió de dia 13 d'octubre de 1993, i la distribució

1.196.444 ptes. calculades pel cost dels proiectes de les
en raó a les superficies de les parcel.les: tenint en

compte que el termini d'un mes que es va fitxar perauè carra

prop�etari puaui aportar la seva part del cost dels proiectes, es

comptarà a partir del dia en què rebin la corresponent
notificació.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

2.-APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIONS PUNTUALS NNSS l
SOL.LICITUD D'EXONERACIO DE FITXAR INDEX D'INTENSITAT EN ELS CASC
URBANS DE PUIGPUNYENT I GALILEA.- Aprovades inicialment pel Ple
de l'Aiuntament en sessió de 17 de novembre de 1993 les

modificacions puntuals de les NN. SS de Puiqpunyent a exposades
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al pOblic seqons anuncis publicats al BOCAIB nQ 5 de dia 11-1-94

i al Dia�io de Mallorca de dia 25-1-94 i no havent-se presentat

cap reclamació. cal aprovar provisionalment les modificacions

abans indicades. de conformitat amb el que disposa l'article 114
en concordànca amb el 128 del Text Refós de la Llei sobre Rèqim

del Sòl i Ordenació Urbana.

Aixi mateix. en compliment del Decret 27/93 del Govern Balear

sob�e capacitats de població. i als efectes prevists a l'article

12 del citat decret. seria d'aplicació. per als cascs u�bans de

Puiqpunyent i Galilea. l'exoneració de fitxar els indexas

d'intensitat. de tal forma que les capacitats de població es

calcularien seqons els sostres de superficie construïbles en cada

cas. ia que les caracteristiques tipolòqiques dels teixits urbans

d'aquets nuclis resulten dificilment compatibles amb la fixació

d'index.

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

al Aprova� provisionalment les modificacions puntuals de les
NN.SS. de Puiqpunyent.

bl Sol.licitar l'exone�ació de fitxar index d'intensitat en

els cascs urbans de Puiqpunyent i Galilea.

La Corporació
proposta.

acorda per unanimitat aprovar l'anterior

A continuació el S�. BatIe manifesta que havent-se detectat

una errada material en el Plànol P.2.2 de les Normes

Subsidiàries. en el punt d'accés per la carretera de Palma. zona

2.1 en l'assenyalament de l'alineació esquerra, i éssent

l'amplària actual del carre� de 8 metres. la citada alineació

quedaria a 11 metres. amb retranqueix de t�es metres inclosos en

aquesta amplària. per tant procedeix subsanar l'esmentada errada

amb la documentació de les NN.SS. que es tramiten per les

modificacions puntuals.

La Corporació acorda per unanimitat procedir a les

correccions de les errades materials abans indicades.

En aquest estat i havent-se complert l'oblecte de la reunió.
el Sr. President aixecà la sessió éssent les vint-i-dues hores. i

io com a Secretari certifie.

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

PLE DIA 16 DE MARC DE 1994

A la vila de Puigpunyent a dia 16 de març de 1994 � a les

�int-i-una hores i trenta minuts� sota la Presidència del Sr.

BatIe Antoni Arbona Puiadas� es reuní l'Aiuntament PIe a la Casa

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

Regidors Gabriel Flaquer Maimó� Joan Betti Morell� Manuel Pinte�o

Gómez� Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà Martorell, Antoni

Ginard BarcelÓ i Magdalena Font Palmer; Excusà la seva no

assistencia el Regidor José M. Pérez Fontirroig. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Aiuntament Vicenç Matas Font.

1�- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA ANTERIOR

I DE L'EXTRAORDINARIA DE DIA DOS DE MAIG.- El Grup Popular

� pr·esenta el seg lient. E'scr· it.:

� " NU0?,�:;tr·o C:)t-·upo no Elpr·Uft-�tla el acta de 1 ¿oi sessi ó

n ord i n àrí ¿:i

elebrada el 16 de febrero de 1994 por los siguientes motivos:

Aprobación de facturas:

Factura de eléctrica Jordi. El P.P. no cuest.ionó si las

horas trabaiadas eran las verdaderas (como intenta dar a entender

1 El r·edacc i
ó

n del acta) nos 1 i mi tamos a pr·eguntar· ,·:,Dui en

autorizaba dichas facturas? se nos contesto que unas el Sr.

Arbona y otras el Sr. Ferrà. A continuación preguntamos que si

era verdad que el Sr. Jordi habia pedido permiso para aumentar el

precio de las horas en la facturaciÓn y que se le habia dicho que

no� pero que las facturara todas como de oficial; la contestaciÓn

fue que no era verdad.
Referente a la renovacIón del cargo de Juez de Paz y

sustituto� la que sucedió realmente fue, que por parte del Grupo
Independiente se presentaron dos propuestas completamente
di st i ntas; una convocando conCLW·SO para cubro í Ir. d i chas p 1 ¿�z as y
otra completamente distinta, nombrando ya dichos cargos, nos

pareció de una incoherencia enorme y la hicimos notar� diciendo�
que no nos parecia correcto y que creiamos que la meior propuesta

la presentada en un principio ya que se dab a opción a otras

·sonas para presentarse y que la segunda propuesta no estaba

presentada en fecha correcta� segun el reglamento de

funcionamiento de los Plenos acordado con fecha 26-6-91 en sesiÓn

extraordinaria y que el Grupo Independiente incumple
sistematicamente dicho reglamento referente a la entrada de

propuestas� a la que el Sr. Alcalde contesto, que por ser el

Grupo de Gobiernos no tienen necesidad de registrarlas, nuestro

portavoz le contestó que en este caso no hace falta aprobar un

r·t�l� 1 amento de f uric i ori.arn i ento. "

El �k·. BatIe manifesta, respecte a les factures d'elèctrica

Jor·di, qu€"� no quej(ja prou e Lar- quan €�s diu "F'œro que las +actur·ar·a

todas como di:? of i ci .£:1.1" , .j a que ell no r·ecot-·cla h av er- dit aquesta.
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El Sr. Flaquer contesta que va ésser ell el que ho va dir
i no el BatIe.

Quant a la reelecció

càrrecs de Jutge de Pau i de

que� en aquell moment� el

les dues proDostes distintes

de les persones que
substitut. el Sr.

e¡.:er·ct"-:!i:{€7!n E'ls
Bat 1 e man i -F€7!sta

Secretari va donar una explicació de

i que si no s'ha reflectit a l'acta�
convendria que ara es fes constar.

L'explicació del Secretari fou la segUent:
"En pr- i nci pi es va fel'·· 1 a pr·oposta de convocat

ò

r- i a pel s

càrrecs de Jutge de Pau i substitut que havien de cessar el dia

21 de febrer d'aquest any� però després d'entregades les

propostes als regidors� es rebé del Tribunal Superior de Justicia

un escrit que disoosava que en el proper Ple (Ple de dia 16 de

febrer) es procedis a elegir les persones que han de desenvolupar
les funcions de Jutge titular i substitut per un periode de

qu at re anys.
Donat el poc temps que existia entre el dia que tingué

entrada l'escrit del Tribunal SUDerior de Justicia i el dia 16�
en què se celebrà el Ple� el Secretari es posà en contacte

telefònic amb la Sala de Govern de l'esmentat Tribunal que va

contestar que la competència de l'elecciÓ era de l'Aiuntament.

Tenint en compte que tant l'actual Jutge de Pau com el substitut

havien presentat sol.licitud per a la seva reelecció. no existia

cap impediment legal per ésser reelegits� si aixi ho considerava

el PIe Municipal.
Per aquest motiu i tenint en

diverses noces després de dia 21�
càrrecs� el Secretari suggeri al

compte que s'havien de celebrar

data de cessament dels actuals

St-·. BatIe la modifica.ció de l a

proposta inicial� i propostà en el seu lloc la reelecció de les

mat e
í

:·:t"=S per·sones."

Respecte a la contesta del BatIe sobre la no necessitat de

registrar les propostes� manifesta que el que va dir� es que el

registre és un instrument del qual les persones o entitats poden
a no fer-ne ús� i que per tant no tenen l'obligació de passar les

propostes pel registre.
Considerant per tant que la redacciÓ de l'acta de dia 16 de

febrer és correcta� és aprovada per sis vots a favor i dos en

contr·a.
L'acta de la sessió extraordinària de dia dos de mar9� és

�Dt-.ovada Der· unan i mi tat.

� 2.�RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- S'assabenten de les

resolUCIons adoptades per la Batlia durant el passat mes de

f ebl'·et-·.

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

Casa Pomar Flores� factura 64159

Casa Pomar Flores� per factures

Al Norari Victor A. Cuevillas per

escriptura compra venta parcel.la Sa Vela
- Al Col.legi d'EGB per activitats

escolars complementàries

19.455 ptes.
15.478 "

13. T?4 "

("5.000 "
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- A Mita per facturació de còpies de
It:�s escoles",

- A Guillem Ginard� encarregat aigUes�
mesos gener i febrer 95.266

- A la Parròquia de Puigpunyent� per
utilització del SalÓ Parroquial 1992-93 120.000

A Miquel Morell per 4 viatges de ca-

dires 20.000

Als Hereus de Pere Barceló per interessos 50.000

A Marc Sabater per formalització nò

mines i Assegurances Social
- A Miquel Rosselló per certificació final

obra instal.lacions pista esportiva
A Telefònica per serveis gener i febrer

A Andreu Bordov p�r una anàlisi d'aigua
A Miquel Sureda per encàrrecs febrer

A Limpiezas Barceló per neteia +osses

¡sèptiques�"':::::
- A f-""1TI'1 per" uri (;?){emplat-· de r·etlr·ibucionr..;

� i segUt-·etël.t soci a l
I � ..... (.7:¡ La r·t-=vi�;ta. Gala.tzó � ssub ecr-ípc

í

Ó
í

er..

semestr'e
- SubscriociÓ mensual a l'Ultima Hora
- A Bayer Hnos� per material oficina

A MRW per serveis missatgers
A El Consultor de los Ayuntamientos

subscripció anual

A Foto Ruano per dos rodets

10.281 ptes

19. �596

66.242
23. 149

6. '700

174.800

:.3.800

1.000
2.500

41.356
15.456

32.661
4.500

A La Industrial i Agrícola� factura 134384 23719

A Forteza Tobaias factura 5384 23.194

A Magdalena Ginard� segells de correus 35.400

A Diario de Mallorca per publicació anuncis 41676

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

"

Il

Il

Il

Il

Il

4.-CORRESPONDENCIA.- Es donà compte d'un escrit de la

Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justicia�
oarticipant que la Sala de Govern del dit Tribunal� en sessió

celebrada dia 28 de febrer de 1994 nomenà Jutoe de Pau a Pere

�arce::_:::::::T: ::t::N::::::::tD: :::e:F':::::I:::t:::::�ATIQUES
AMB ABSIS.- L'Aiuntament adquirí de l'empresa ABS INFORMATICA SL�
un programa per a la comptabilitat municipal.

A l'obiecte d'adequar les aplicacions a la normativa legal
per a l'administració pública� vigent en cada moment� i per

resoldre els eventuals problemes de funcionament derivats de les

aolicacions instal.lades o de les noves versions lliurades� el

Grup Independent formula la segUent proposta d'acord:

Acordar contractar directament el servei de manteniment de

les aplicacions informàtiques amb l'empresa ABSIS� amb les

prestacions que s'assenyalen al nivell I de l'ànnex 2n. del plec
de prescripcions tècniques� per la quantitat de 49.163 ptes.
anuals� inclòs IVA.

L'anterior proposta és aprovada per unanimitat.
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6. -PROJECTES D' ATENCIO SOCIAL PER A 1994. - La, t.reb a l 1 ador-a soc í a,l

d'aquest Aiuntament� Catalina Mas� ha redactat distints pro1ectes
de caire social per a l'any 1994� com sÓn:

1.) Pro i ec t e SocL,:\l de �:;er'vei d'Aiuda a Domicili (SAD)

Destinat

ter'cer'a edat �

ur: pt"'essupost

la població en general� amb pr' i or i tat a 1 a

la infància� amb

la segUent forma:

disminuïts físics i psíquics i a

de 4.854.763 ptes. desglossat de

Aiuntament� 1.533.799 ptes.
Consell Insular de Mallorca: 730.964 otes.

INSERSO: 2.590.000 ptes.

2) Proiecte d'Informació� Orientació i Assessorament� amb un

pressupost de 870.000 ptes. � desglossat de la segUent forma:

Aiuntament:

C.I.1'1.
435.000 ptes.
435.00<) ptes.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la proposta
d'acord d'aprovar els proiectes abans indicats.

L'anterior proposta és aprovada per unanimitat.

7.-NOMENAMENT REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT AL PATRONAT MUNICIPAL

D'ESPORTS.- Des de la constitució del Patronat Municipal
d'Esports els representants de l'Aiuntament nomenats pel Ple a

proposta del Sr. BatIe són: Catalina Sampol� Jaume Puiol i Pedro

Barce l ó

,

Aquest últim! malgrat la bona disposició inicial! i Der

distintes circumstàncies! no s'ha pogut dedicar a les tasques del

P.M.E. com li hauria agradat! per la qual cosa ha manifestat el
seu desig de dimitir.

Prèvia consulta a la Junta del P.M.E. i de conformitat amb

els seus Estatuts el Grup Independent proposa com a nou

representant de l'Aiuntament al Patronat Municipal d'Esports el

Senyor Antoni Colom Ferrà� ratificant els altres dos en el seu

nomi2n¿¡ment.
L'anterior proposta és aprovada per unanimitat

8.-EXPEDIENT SANCIONADOR INSTRUIT A DIRK REIFFERSCHEIDT.-

L'Aiuntament Ple en sessió que tingué lloc dia 14 d'abril de

1993! amb l'obiecte de resoldre l'expedient sancionador incoat al

Reifferscheidt! acordà la demolició de les obres fetes sense

llicència.
Posteriorment es notificà a l'interessat l'esmentada

resolució! el qual! en compareixença feta davant l'Aiuntament la

va impugnar al.legant que no s'havia augmentat l'alçaria de

l'edificació i que es tractava tan sols d'una terrassa! sense

possibilitat d'utilitzar amb altres finalitats l'espai que

quedava cobert davall la terrassa. Tots aquets extrems no

s'havien pogut comprovar durant la instrucció del procediment per
mor que la casa on s'havien fet les obres sempre estava tancada

quan s'hi personaven els Serveis Tècnics Municipals.
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Finalment va ésser possible realitzar� amb presència de

l'interessat� una acurada visita d'obres� que permeté comprovar
la realitat de les al.legacions fetes pel sancionat i es

valoraren les obres fetes sense llicència amb la suma de 881.651

pte';::;.
Si el principi de proporcionalitat és un dels que han de

fonamentar tot expedient sancionador� és clar que en el present
cas la demolició és una mesura excesivament dura� que es podria
substituir per una sanciÓ� i revocar l'anterior resolució d'acord

amb allò que disposa l'article 105.1 de la Llei 30/92. de 26 de

novembr'e.
De conformitat amb el que disposa l'article 28.2!

paràgraf de la Llei de Disciplina Urbanística de la
segon
Comuri i ta,t

Autònoma de 23 d'octubre de 1990� es qualifica la infracció com a

greu i d'acord amb l'article 45 a) � c) del mateix text legal es

proposa la imposició d'una sanció del 50 % del valor de les

obres .

Pet-' I a qual
l'anterior proposta

cosa el Grup Independent proposa
en els termes que ve redactada.

apr'ov,i:':l,r'

L'anterior proposta és aprovada per unanimitat.

9.- RECTIFICACIO DEL PADRO D'HABITANTS.- .. _,,'_', .. ',. I Idt.:ia 1<�'t

rectificació del Padró Municipal d'Habitants a dia 1 de gener de

1994� s'obtenen els segUents resultats:

Població de dret a 1-1-1993 :

Altes des de 1-1-93 a 1-1-94:

1.148

47

24
1.. 171

"

per'sone�.;;
"

Bai �< es
Il II II

PoblaciÓ de dret a 1-1-1994 :
"

la Corporació acorda per unanimitat aprovar la rectificació.

El Sr. BatIe propasa

s'inclogui a l'ordre del dia el

la Coro orac
í ó

e

al PI e �

'5eg Ut�nt
per"

punt�
r-aon a

que és

d r

urç
è

n c
í

e ,

accept.at pf?r'

IO.-SEGONA CERTIFICACIO OBRA VESTUARIS PISTA ESPORTIVA DE

GALILEA.- Examinada la segona certificació del proiecte
"VE�stuat'" i s Pi sta Essp ort; í va de Gal í 1 ea" inc 1 òs en el PI a'

Territ.orial d'Equipaments Esport.ius de 1993! que importa
2.433.964 ptes.! de les quals corresponen al Consell Insular de

Mallorca 1.622.643 ptes i a l'Aiuntament 811.321.! la Corporació
acorda per unanimitat aprovar aquesta certificació i que es

segueixin els tràmits corresponents.

PRECS I PREGUNTES.- No es formula cap prec ni pregunta.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar!
el St"'.

tt"'E!nta

BatI,:;?

minuts�
ai :-:ecà

de la

la sessió éssent les vint-i-dues

qual s'estén l'acta present i
hores

i o com

i

a

Secretari certifie.

EL. BATLE EL ��ECF:;:ETAR I
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

¡:::'I I:::' D I (� :1.:3 D' (-¡BP I L.. DE 1 \794

A la vila de Puigpunyent a dia 13 d'abril de :1.994 � a les
vint-i-una hores i trenta minuts� sota la Presidència del Sr.
Batie Antoni Arbona Puiadas� es reuní l'Aiuntament PIe a la Casa

Consistorial� en sessiÓ pÚblica ordinària� amb l'assistència dels

Regidors Gabriel Flaquer Maimó� Josep M. Pérez Fontirroig! Joan
Betti Morell� Manuel PinteRo Gómez! Sebastià Bauzà Martorell!
Gabriel Ferrà Martorell� Antoni Binard Barceló i Magdalena Font
Palmer. Hi concorreoué l'infrascrit Secretari d'aquest Aiuntament

Vicenç Matas Font.

l.-LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.

�� ��I·:::;sabent.:3.t.s de l' :?l.ct.a cl(::2 1 ¿�. seso.si Ó ord
í

n.�H-·i a clt�J IIlt"::::::.

� l'aproven per unanimlt.at.

� eSQ 1 �� ����o��;:. ���"S �:, 1 �ABat��!L��t::n t

S� �s::�::: e:es
3_-DESPESES.- Examinacles les fact.ures presentacles s'aproven

I e·:;:; ':::;f:?(_0 ü.�2n t s:

-A la Societ.at d'Història Natural de les

Balears! per despeses ciel viatge de visita al
Parc Natural cie Collserola

-A Bendix per pintures
-A BESA per una oòlissa d'abonament per a

subministrament energia elèctrica al polieso.
-A Miquel Surecla per honoraris cie clirec

ció d'obres en pist.es poliesportives
-A ENGAR per reparació cie frens del

du.mpe��p,l SUpE't-'met-'cë...t E;e':::; Cot.x er· i E'S Der' ï.;:J ènel·-·f.�\S
-A MRW per serveis missatgers� febrer

-A Imprempta Mallorquina per material
-A BESA per energia elèctrica pous Son

Bl'-'U i 1.::'\ Vi 1.3
-A BESA enllumenat de les dependències

mun i c í P ël. l·::;

-A GESA per enllumenat pÚblic
-Ultima Hora! subscrioció mes cie març
-ASISA per iguales març-abril
-Pacereria J. Companv! material o�lcina

-Marc Sabater oer honoraris

-Miquel Sureda� cer encàrrecs

-Continente cer prestatgeria metàl.lica

cl f:� 1 f..=: �::.

"

lOO.4Bl "

2. ,sen

9�S. 14�_,)

ll::,,, 445

"

"

"

"

lOB" 6:;?2 "

'? u �.sOO

Llhu 000
'"7"/4

1 (;:' • '.759,s

':::05.619
1.625

"

"

11

11

;;

4_-TERCERA I DARRERA CERTIFICACIO PISTES I INSTAL.LACIONS
ELECTRIQUES POLIESPORTIU.- Examinada la tercera I darrera

certificaciÓ de les obres cie reforma de pistes i instal.lacions
de xarxes de baixa tensió i enllumenat del poliesportiu
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municipal! incloses dins el Pla d'Equipaments Esportius de 1990!
que és de 1.529.636 ptes.! de les quals correspon a l'Aiuntament

i al Consell Insular de Mallorca
Corporació acorda per unanimitat donar-li aorovaciÓ.

5�- RECURSOS DISTRIBUCIO CARREGUES URBANITZACIO SON
SERRALTA.-Donat compte dels recursos de reposiciÓ interposats per
Gonzalo A. Prohens Coll! domiciliat a l'avinguda Argentina 69-2n
A de palma; Manuel Vivern Movà! veí de Palma! domiciliat al
carrer vilanova! 8; Joana Ferrer Nicolau! domiciliada al carrer
Pere Alcàntara Penya nQ 17-4Q1ª de Palma; Cristobal Cano Borràs!
domiciliat al ca�rer San Fernando 21-5Q1ª de Palma! i Bartomeu
Ripoll Ramon! domiciliat al carrer Cabrit i Bassa nQ 6-1Q de

\ Palma! contv'a acord del Ple Municipal de dia 2 de març de 1994

\� �:':f :;.:::�':::;.� i :'z �,.:�' i �� i ;���l :i, ��:� j:' :;,1 .�=: ! c�!�r'��;�:s,� ;:i,:�I"'.��:��'��:;��t ��?(,f'II;)'i�. :?::� :�:
ue i Ó dE?

� 1) i;:>, noti-fiC<3.ció de l'a.cDI"·d c ít at; no cornp r e i x amb el<;;

��:�Ui���::��:����i���abl::��i:U�: Ll�i 3���2 d:r:::��m���idi�Dm�:
especialment a l'article 58 de l'anDmenada norma.

En 1.:::\
cit. ë'I,d ¿I, !

dist.ribució de despeses acordada a la sessiÓ
la Corporació Dblidà algunes disposicions en

vigor! com l'article 186 del Reglament de Gestió
disposa que a l'entit.at. local li correspon el
d '

I
.• U'" b "'!.I'·l i t z ",l,C

í

ó

,

u r- b ,'::1. n
í

ss tic: a! q U F�

10 % del CDstos

3) En la distribuciÓ de càrregues s'ha exclÒs
iniustificadament el propietari de la finca Son Serralta. �r.

Joan Gelabert Fullana! el qual està clarament. afect.at pels
beneficis que es deriven de l'execució del planeiament en

oUestió. Efect.ivament! l'article 20 del Real Decret Legislatiu
1/1992 de 26 de iuny! pel qual s'aprova el text refÓs de la Llei
sob re r-:�è';liITI del f3òl i Or"denaciÓ Ur-b an a (pr":=!C:teptt� cie caràctE'!r'
) �... -'-:1 (- cc "'l -] ."'j ..... r- Ol o.. I-J j '-1"\ ("1,··_·j r- ,'L l') -{: 'j j'l ":\ 1 d (.,ol 1 i c- j t- ::\ r.! ".f n ("')F'¡TI '3. ) r·1 i .-'- "J".(")';'" "i n• ,,, ':::>..... .., t. �"'-J ,:::> . d

,

'
.. J .. "-",'..... �.L

....

"_
'.. ": ,L • ::.. ,'�. _". �., .. .I ex

.

.. ,

,Co , .. I, :,"'! .. ""

':�'
•

,."L. I
,2;,:: E'!C UC]. o el e J. pl <:in foe 1 ë�,mer"l t g ar ",in tI r- <l:'I, .I. ë:i cil S t r ]. b uci o

equitativa dels beneficis i càrregues entre els afectats� i

.mplicarà el
-

compliment deIs segUents deures legals: .•. C)
Pagar! 1 en el seu cas! executar la urbanització en els terminis
previst.s". Es considera que el Sr. Gelabert és persona afectada i
beneficiari i per tant li correspon la carrèga proporcional
corresponent. Acaben els recurs clemanant qué s'efectuïn les
notificacions d'acord amb la normativa vigent! sense crear

i ncle-t: ens;i Ó ! i qUI::'"! es, pr'oc('!:)desqui ë:\ una di stt·· i buc:i. Ó 'i usta :i.

equitativa cie les càrregues.

la Corporació Municipal! assabentada dels recursos abans
indicats i vist l'informe cie Secretaria! per unanimitat resol:

El mateix art.icle 58 de la Llei 30/92! a l qual
referència en el recurs! i que tracta de les notificacions! diu

les nDtificacions defectuoses tindran
data en què els interessats realitzin
el coneixement del contingut cie la

el seu apartat 3 que
efectes a partir
act.uacions que suposin

1 ¿:i
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resolució o acte obiecte de notificació o interposin el

o 1·-· oc: ("�d f:"\n t; u

.... It.-:.- reposiciÓ contra

tingut coneixement
la indefensiÓ que

Unë.:i.

dE! 1resolució de liAiuntament! suposa que han

seu contingut i cer tant no existeix

s'esmenta en el recurs.

b ) L/ ar-· t i e]. f2

també s'esmenta en

186 del Reglament de Gestió Urbanística que
el recurs, diu que l'administraciÓ, titular

del 10 % de l'acrofitament mig, participarà amb aquesta proporció
en el cost de la urbanització. De tots és conegut Due

l'Aiuntament no ha rebut ellO % de l'aprofitament mig, i per

tant; no havent obtingut aquest benefici,
de la urbanització es O! o sigui

1¿". pa.r··t.icipa.ció

urbanització es a càrrec dels propietaris afectats.

c) i per últim! respecte a la no inclusió del Drooietari de

la finca de Son Serralta, Sr. Joan Gelabert Fullana, és obvi Due

si la finca de Son Serralta no est.à inclosa dins el polígon o

unitat d'actuaciÓ! no és pot considerar el Sr. Gelabert afectat

pels beneficis que es derivin de l'execució del planeiament! ia

que l'article 20 del Text Refós de la Llei del Sòl. a què es fa

referència en el recurs, tracta dels beneficis i carrègues entre

els afectats i ImplIca el compliment dels seglients deures legals,
ent.i"·e <:\1 tr·t::·:��

l.-Cedir el terreny destinat a

2.- Cedir el terrenyen què
corresDonent a l'Aiuntament.

dotacions públiques
se localitzi l'aprofitament

Com que la finca Son Serralta no és inclosa dins la unitat

d'actuació, el Sr. Gelabert no pot complir cap dels deures legals
abans indicats! i per tant no pot ésser inclòs com a propietari
afectat Der les obres d'urbanització de Son Serralta. Es

considera, així! que la distribuciÓ de les carrègues, feta en

proporciÓ a la superficie de les parcel.les afectades és iusta i

equi t at; :i. VEl.

Per la qual cosa! la Corporació Municipal, fent ús de la

facultat que li confereix l'article 50 del Reglament
d'OrganitzaciÓ, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats

Locals! acorda per unanimitat desestimar els cinc recursos de

reoosició al orincipi indicats i que sÓn idèntics en la seva

exposiciÓ i súplica, i feran saber als reclamants que aquesta
resolució posa fi a la via administrativa i que en contra hi cao

la via contenciosa dins els terminis que assenvala la llei.

6�-APROVACIO DEFINITIVA DESAFECTACIO DARRER TRAM CAMI DES

FORN.- La Corporació l"1unic:i.pa.l! en sessió celebrada dia 16 de

febrer de 1994 acordà iniciar expedient de desafectació de bens

d'ús públic, del darrer tram del carrer d'es Forn d'uns 20 m2.

Exposat l/acord a informació pública! mitiançant anuncis al

tauló d'edictes de l'Aiuntament i al BOCAlS de dia 5-3-94! durant
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un de trenta dies i no havent-se presentat cap
és procedent aprovar definitivament la desafectació!

del carrer abans descrit. que cassarà a ésser be

t. �:'!! 1'-' m í n :i.

r- E?C 1 arn '"! C ió,
dE'!! I tl�'arn

patrimonial a de Drapis.

El Grup independent formula la següent proposta d'acord:

Aprovar definit.ivament la desafectació com a bé d/�s p�blic
del darrer tram del carrer d'es Forn en una superficie de 20 m2.

1 acceptar com a bé propi el tram de via pública desafectada, Due

passarà a formar part del patrimoni municipal.

un El.n i rn :i. tat 1 ¡
d.n t f21'" i or"a.e: or- el a ¿� p Ir. el \1 ¿l. r·

p ¡ .... op o'::::· t.a ,

7.-ASFALTAT DISTINTS CARRERS.- Degut al

troben alguns carrers del

mal E:-stat ciel

ca·::;c ant i c:: df.=!!

com <�*si:,3.1 tar' fi'l

DE

oav
í

ment qu
è

esen

cal realitzar una terraplenada,
e:arrer cI'es SOll el tros ciel ca!'" Ir. er·C ·3. r· I�' e 1'-' Ó

D ,3.1'" t :1. Ir.

I '

C.el.
...::!

comE'nça o a v
í

mF:::ntplaça cie Son Bru fins1 El. on

+or-rn i i]Onë:t.t
c omp I E?t.:::i. .:,�J.

e Cl I • 1 DC al'-' ··-h i

de l'esmentat carrer. Aixi mateix realitzar una capa
C::entr"al :i.carrer cie Sa Riera entre Es Pont i

un reixat cie recollicla d'aigUes.
s.:::\

Fr'essupost:
TerT¿t.p I en ¿:¡.cI a
Carreró d'es Sol i Romeguers .. 1.012.000

Cë:\t"'I'-' e¡'-' d f.:> BcI H i er· �':l." • • • • • • • • • • • .:SeL;'. 000

F\t:1 í :< at , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u .. • 15�i. 000

"

"

"

�l Grup Indepenclent fDrmula la propelsta d'acord de realitzar

les esmentades obres.

La proposta és acceptada per unanimitat.

B.-PLACA DE SON BRU.- Amb l'arribada de l'estiu� aquesta

:'.!ol. ,_'!:"=, �._ ., ·

.. _L" ILLw·¡
..··e1]uda, i ar·a é�:;:, un bon moment pE-.�lr.

enllestir-la de cara a aquesta utilització, per la qual cosa

s'han de pintar els bancs, faroles i colcadores, arreglar alºu�s
desperfectes d'obra, suplementar alguns petits trossos de paret
per impedir que caigui terra de les iardineres, sembrar quatre
arbres cie fulla caduca amb els seus corresponents tubs per a

impedir que les arrels espetllin les grades i realitzar un carral

al voltant de la fonteta per a crear una zona d'ombra tan

necessària a l'estiu.

El pressucost total és de 322.613 ptes.
El Independent formula la seguent pr·Dpo·=..ta dl aeor'ci:

realitzar les esmentades obres pel
La Corporació acorda per

o rop o-st.et,

p too. eu i n el i c·::!t .

unanimitat aprovar I I

an t f,?r' i DI .. ··

9.- REALITZACIO D'OBRES A LA ZONA ESPORTIVA DE GALILEA.- El

CIM amb el Fla d'Equipaments EspCirtius, va decidir acceptar
subvencionar el pressupost que feia referència a l� construcció

d'uns vestidCirs. Reduint dimensions! partides i eliminant-ne
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d'altres! fou possible la construcC10 dels vestidors i de les

pistes pel mateix pressupost.

Ara es fa necessària la realització de diverses obres.

a) Algunes de les partides eliminades eren d'acabat de les

parets exteriors dels vestidors. El seu aspecte sense el folre de

oedra ni aterracat donen una sensació molt pobra i gens estètica

que fan aconsellable la realització d'aquesta oDra amb un

pressupost de 573.660 ptes.
té adiudicades les obres.

presentat Del" la mateixa empresa Due

b) Una altra partida exclosa era la de pintar els interiors

i la zona aterracada dels exteriors.

d'una obra quasi imprescindible.
personal laboral i la despesa
aoroximadament de 50.000 otes.

Evide�tment també es tracta

La feina la durà a terme el

de pintura i material és

f'e':;ul t.at esse¡·-· mo l t deficient 1

la existent de les pistes
és necessari abans de

El pressupost oresentat

ha

12.
c) La instal.lació elèctrica

pavimentació! fer-ne una de nova.

elèctrica Jordi és de 207.000 pt.es.

d) Diverses zones

inacabades ¿ és necessari

al vo I t arrt; dt".'!

¡r'E'i.':'.l :i, t.z at'" una

IE?,,_, pi·:;t,f?��
::;èr'i E� d oo' c)br"es.

qued.'::\t,
clon ¿�. ¡.-,

l'aspecte desitiat:

construcció d'un mur de bloc de 11'60 x 0'80 m.

,- mur de bloc de 2'50 x 7'60 1 una escala per acced ir'

cementiri i a la pista.

{�lq ueS', tE":; les realitzaran el personal laboral la

despesa Der material és de 35.000 pt.es. aproximadament.

p av
í

¡ïlentar'

í queda. un

les oi·:;tes
desnivell de

':;::,' han

50 cm.

hagut d : adequar'
a la zona d'accés a.lteF·¡r·en·�./s !'

cement í r-i e Aquest fet! i tractant.-se precisament d'aquesta zona!

+ari necessar·i cionar- un altt-'e car·àcter-' per' difer'enci,3,r' el,:; d os

espai':; (cementir'i í pistes,). {·k!uest c arè c t er- s'a,con':5eguir'¿;•.

�n�lo��nt de pedra l'accés i l'escala. El pressupost és d�
.j 1 b. 1 tH::! iJ t E' .::.; "

ninb
l':I.�5 fiÏ.

P t-' ot eç,! i ¡.-.

l'excavaciÓ feta!
elevat del nivell

les arrels que han

el Dl de devora els vestidors

la construcció d'un mur de

de les pistes. Per adequar la zona i

quedat descobertes! és aconsellable

iJedra al sen volt.ant. Els 13 m. del

mur de pedra tenen un pressupost de 129.872 ptes.

El Grup Independent formula al proposta d'acord de dur a

terme les obres abans esmentades mitiançant el personal laboral i

construccions Ripoll-Molina segons els iJressuposts esmentats.

La proposta és aiJrovada per unanimitat.
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10.- OMPLIR DE TERRA DARRERA El MUR DE CONTENCIO DEL
POlIESPORTIU.- Per poder fer les noves

Municipal fou necessària la construcció
Entre el mur i l'excavació va quedar un

perillositat. El problema es resoldria

pressupost és de 207.460 ptes.

pi ste�; E\l PD 1 í £,\�:;D oro. t i u

d'un mur de contenció.
buit o encletxa de molta

ompllt-lo de terra� i el

El Grup Independent formula la proposta d'acord de concedir
la realització de l'obra abans esmentada a construcciones Ripoll
Molina per un pressupost de 207.460 ptes.

La Corporació acorda Der

p r- op ost; ':;l,.

unanimitat aprovar

Il.-COMPRA D'UN JOC DE PORTERIES DE FUTBOL-SALA I UN DE PALS
DE BASQUET.- L'adouisició d'unes oorteries i uns DaIs sÓn
evidentment imprescindibles per donar sentit a la finalitat de la
cClnstrucciÓ de les Distes� és a dir� la pràctica dels dos esports
desitiats (futbol-sala i bàsquet).

El C3r" uo
un

Independent formula la segUent
ioc de pClrteries de futbol-sala i

oroooat a

un de
d ' �:<,co¡r'c:1 :

pal �::. df:�C� orno r 2\t-·

b ¿�. s-:;q Llt�,t. II

La prClposta és aDrovada per unanimitat.

12.-PUNT VERD.- El Consell Insular de Mallorca està

preparant la realització d'una campanya de recollida selectiva de

bateries� olis� obiectes voluminosos� etc.
___ ••• =wur·clr 1 acollir-se a aquestaL. r l':"� i un t afTiI,",,' I;_ ; _ ,

campanya i establir

(aproximadament 200

contenidors adients.
El Grup Independent formula la proposta d'acord de cedir els

terrenys necessaris per a la instal.laciÓ d'un punt verd.
La proposta és aprovada Der unanimitat.

un punt verd� cedin el
metres ou.adrats) per

terreny necessari

j. n�:;tal . 1 ax' f.�l �5

13.-DESIGNAR NOM A CARRERS.- L'any 1980 és va procedir a

designar el noms de carrers amb la nomenclatura tradicional.

Alguns carrers o trams varen quedar sense nom específic i

aquesta proposta té per obiecte que tot el viari urbà tengui nom

concret� seguint el mateix esperit de no personalitzar nl dedicar
carrers a persones concretes.

Per a millor identificació dels carrers afectats a aquesta
proposta s'adiunta plànol identificatiu on s'han enumerat els
carrers que a continuació s'assenyalen:

1.- Cami de sa Teulera
2.- Carrer de s'Aiuntament Vell
3.- Carrer de Ciutat
4.- Carrer de sa Riera
5.- Carrer des Moli

6.- Carrer de sa Vinya
7. Carrer de sa Central
8.- Cami de sa Vela
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9.- Carretera Vella eI'Estellencs
10.- Carrer des Garrofer de ses Sabates.

11.- Plaça de Son Bru

El Grup Independent formula la proposta d'acord eI'aprovar la

proposta en els termes que ve formulada.

La Corporació acorda per

!:} f-' (Jp CJ'�-:; t '.3. ZI

unani mi t,.::\t. I 'ant.er·i or

14.-TERCERA CERTIFICACIO OBRA VESTUARIS PISTA ESPORTIVA DE

GALILEA.- El Sr. Bat.le proposa al Ple� per raons d'urgència que

s'inclogui a l'ordre del dia aquest. punt.� que és accept.at Der

tots els assistent.s.
E;.� .?m i nad ":'. I .:::\ s.€'!!(;! on ¿�. e E!f·· t í ·f í c ac; i Ó d E� 1 or- o ·i ecte" VE��':; t; uar- i �::;

[) :i. sta. E?SD Oir. ti \j.='"". de Ga I i 1 c�a.
" i n c losa en f.? 1 P]' a T €:�Ir·r· :i. t.or- i <"':l.l

d'Equioament.s Esportius de 1993� que importa 4.051.368 ptes.! de

les quals corresponen al Consell Insular de Mallorca 2.700.912

ptes i a l'Aiuntament 1.350.456 ptes.! la CorporaciÓ acorda per

unanimitat aprovar aquesta certificació i que se segueixin els

tràmits corresponents.

En aquE·:s:.t r:!�5tat inc) h"'i.\/E7'fit_.hi al tr··i2·�-:¡ ¿\·ss;u.fnpt0.�·=. per· tr·.?ct¿:\r·!
el Sr. BatIe aixecà la sessió éssent les 22 hores i 50 minuts! de

la que s'estén l'acta present i 10 com a Secretari certifie.

EL SECF,ETAF: I
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ACTA n'APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL

DE LA CORPORACIO PER L'EXERCICI DE 1994

A Puigpunyent a dia 13 d'abril de 1994� a les vint-i-tres

_J L'oportuna convocatòria s'ha reunit l'Aiuntament

, h� =o�a la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona Puiadas i amb

l'assistència dels Regidors Gabriel Flaquer Maimó! José Marla

Pérez Fontirroig! Joan Betti Morell, Manuel Pinte�o Gómez! Antoni

Binard BarcelÓ! Sebastià Bauzà Martorell! Gabriel Ferrà

Martorell! i Magdalena Font Palmer! a l'obiecte de discutir i! en

aprovar inicialment el pressupost q en E! 1'-' .::3.1

l'exercici de 1994! elevat a aquesta CorporaciÓ Municipal pel Sr.

PresIdent en la forma prevista per l'article 194-4 de la Llei

39/1988. de 28 de desembre! requladora de les Hisendes Locals! i

la plantilla que comprèn tots els llocs de feina reservats a

funcionaris! personal laboral i eventual.

Discutits detingudament el D I'" (;�·c:,· SUD Cl�::;t i
. .

la plantilla I

els serveis quetr"obant--'lo en la seva totalitat conforme amb

venen a càrrec de la CorporaciÓ MunIcipal! aixi com els recursos

que s'estableixen per atrendre'ls! s'ha acordat per unanimitat!
donar-li aorovació plena� i queda! en conseqUència!fitxat el

pressupost general A la plantilla en la seoUent fClrma:

Cap:l. tol

C¿:¡p :í. tol

C¿\p J. tal

L--' imposts directes .

-;¡ _ .. -

"_.' ::I

:i.cnpo·:::.t:::. i nd i re c tee , al '" n:sOl 11 "" n II"

taxes i altres ingressos .

5 .. ()f:38 n 39(:;
pte':::."

"

12.71.6.000
"

Capital 4.- transferències corrents 19.075.644 "

Capitol 5.- inoressos Datrimonials .

"

tCltal ingressos:

Ca.p í tol i _

J•• despeses de personal .

Capital 2.- despeses en bens corrents i

serveIs 15.307.234
"

Capital 3.- desueses financeres 4.636.095

Capital 4.- transferències corrents .....•. 11.158.718

C:,:3.p:f.tc)1 I:::... - iï1\/E·?F·,:::.ic}n':::. r·E�,:?-.lsll" 'I"" '" a I; It It II II" e �;211 �27t�,��n L:�{;>f.�

Capital 7.- transferències de capital ..... 2.804.650

"

"

"

"

CapitCll 9.- passius financers ...........•.
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Nurn , Ç!t-·u.po

pl¿\c€:?·::¡
PANTILLA

• BJ.

1. D

l E

A) PERSONAL FUNCIONARI:

1.- Amb habilitaciÓ de caracter general
1.1.- Secretari-Interventor

Il.-Escala d'administraciÓ Ç!eneral
11.3.- Subescala auxiliar

III.-Escala d'administració especial
III.2.1.-Auxiliar de policia local

Bl PERSONAL LABORAL:

Peons especialistes de la construcció

Neteiadores de dependències municipals
2. t erno s o ar- ci al 3

Auxiliar administratiu a temps parcial
(¡T! i t; 'i ë\ i C)(, n ací .:::\)

Treballadores familiars
.....

,

.. :: .

Jardiner a temps parcial
•
J.

Cl PERSONAL EVENTUAL:

Inspecció d'obres� direcció poliesportiu�
S.. Ltç3e.r·'v':l ssi Ó dE'�' pE:f'·::;cJn.:�:¡.l 1.:3.b(Ji....al (iO¡'-'rl.:3.dë"l.

(·F::dui d a j 1

President declara aprovat inicialment el

la forma descrita i bases d'execució que s'acompanyen�
com la plantilla que comprèn tots els llocs de feina reservats a

+urrc
í

on arLss . (per-·��Dn¿4.1 Lab ore l �Ut�l � PE)¡--· hë\Vi_2¡--- ob t in
ç

ut; la

maioria simple establerta a l'article 41-1 de la Llei 7/1985! de

:2 d ' abri. l •

L'acord d'aprovació inicial!
reclamació! se considerarà

de nD presentar-se"
definitiu! sense

necessitat d'adDptar un neu aCDrd.

Després s'acordà que el oressuposts i la plantilla siguin
exposats al oúblic per un termini de quinze dies hàbils! previ
anunci al BOCAIB i pels mitians aCDstumats a la IDcalitat! posant
a disposiciÓ del públic la cDrresponent documentació. El

pressupost es considerarà definitivament aprovat Sl durant el

termini indicat no s'haguessin presentat reclamacions.

Seguidament s'alxeca la sessió a les vint-i-quatre hores i io com

a Secretari certifico

EL BI�iTL_E

D

.

,

¿:t]. �.� J.
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 18 DE MAIG DE 1994

A la vila de Puigpunyent a dia 18 de maig de 1994, a les
vint-i-una hores i trenta minuts, sota la Presidència del Sr.
BatIe Antoni Arbona Puiadas, es reuni l'Aiuntament PIe a la Casa
Consistorial, en sessió póblica ordinària, amb l'assistència dels
Regidors Gabriel Flaquer Maimó, Josep M. Pérez Fontirroig, Joan
Betti Morell, Manuel Pinte�o Gómez, Sebastià Bauzà Martorell,
Gabr-iel Ferrà Mart6rell i Antoni Ginard Barceló. Hi concor-r-egué
l'infrascrit Secretari d'aquest Aiuntament Vicenç Matas Font.

l.-LECTURA I APROVACIO DE LES ACTES ANTERIORS.- Assabentats
de l'acta de la sessió ordinària del mes anterior i de
l'extraordinària per a l'aprovació del pressupost, les aproven
per- unanimitat.

" 2. -RESOLUCIONS DE LA BATLIA. - Assabentats de 1 es r-esol uc
í

ons

adoptades per la Batlia durant el passat mes d'abril, el portaveu
del Grup Popular, en relació a la resolució denegant el recurs

presentat per la Congregació de Germanes Agustines sobre un
consum excessiu d'aigua motivat per una fuita a la instal.lació
interior, manifesta que si bé la resolució està molt ben feta,
s'hauria de tenir un tracte especial amb les monges i eximir-les
del pagament d'aquest consum d'aigua.

El Portaveu del PSOE diu que no està d'acord amb la proposta
del Sr. Flaquer, perquè totes les persones estan obligades a

pagar els imposts que els corresponen.
El Sr. BatIe considera que no és possible el que proposa el

Sr. Flaquer i que si es fes no seria legal.

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

A GESA pÒliça àbonament pl. Son Bru
A Casa Pomar Flores per xiladecor
A Casa Pomar Flores per pintura
Ultima Hora, subscripció mes d'abril
Guillem Ginard, encarregat d'aigües
Magdalena Ginard, per segells de correus

Maria J. de Prada, pedagoga
Papereria Company per material d'oficina
Als Funcionaris per medicaments
Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat

póblic de Puigpunyent i Galilea
MRW per serveis missatgers
Rafel Estaras, enginyer tècnic, certificació

final instal.lació elèctrica pl. Son Bru

GESA, drets embrancament comptador pl.Son Bru
Repsol per butà poliesportiu
Llorenç Carbonell pe� transports mesos

de gener, febrer i març

80.441 ptes
6.865 "

3.944 "

2.500 "

153.826 "

8.200 "

14.700 ..

1.395 ..

6.687 ..

209.358 "

15.456 "

79.870 "

59.651 "

8.440 "

48.0(1) "



Llorenç Carbonell� per transports mesos

octubre� novembre i desembre de 1993
Eduard Coves per sis viatges escombraries

Sa Nostra per despeses de tramitació i

corretatge del préstec
Marc Sabater per formalització nòmines i

assegurances socials

Miquel Sureda per encàrrecs mes d'abril
Tel ef òri

í

ca per- ser-vei s mesos mai git unv
Pryca per dos parells de sabates del per-

sonal 1 abor-al

Gi sper-t per- clor-
Forteza Tobaias per tres cisternes de bany
Mita per facturació de fotocòpies abril
Construccions Ripoll Molina per omplir la

part posterior del mur del poliesportiu
Construccions Ripoll Molina per distintes

feines
Construccions Ripoll Molina per pavimentació

asfàltica carrers del cementiri de Galilea
Construccions Ripoll Molina per pavimentaci6

asfàltica carrer Sa Riera

Imprempta Mallorquina per material d'oficina

Laboratoris Bordoy per dos anal isis d'aigua

Foli núm. '?:_7. _

48. (H)(l ptes
86.250

11.4.891 "

19.596 "

65.619 "

20.887 "

8.600 "

149. 144 "

10.812 "

7.746 "

238.57'9 "

95.538 "

152.376 "

724.086 "

37.387 "

13.800 "

"

4.-BASES DE LA CONVOCATORIA CONCURS-OPOSICIO PLACA AUXILIAR
DE POLICIA LOCAL.- Examinades les bases de la convocatOria per la

provisi6, pel sistema de concurs-oposiciÓ� d'una plaça d'auxiliar

de policia local, la Corporació acorda per unanimitat aprovar-les
tal com a continuació s'indica:

Primera.- Obiecte de la convocatòria

L'obiecte de la convocatòria és la provisió� pel sistema de

Concurs-oposici6� d'una plaça d'Auxiliar de Policia Local,
d' ac or-d amb el decr-ets -¡'0/8Cy de 6 de iul i 01 <BOCAIB de 22 de

i u Lio L) i 3/93 de 28 de gener- <BOCAIB n-º. 24 de 25-2-93), els

quals estableixen les normes marc a què han d'aiustar-se les

bases i exercicis per a l'ingrés en les diverses categories de la

policia local� d'acord amb la llei 30/84 de dos d'agost i la

resta de normativa aplicable.

Segona.- caracteristiques de la plaça.-

La plaça
Llei 30/1984,
esmentat.

pertanyal Grup E d'acord amb l'article 25 de

per remissió de l'article 19 del decret 70/89

Tercer�.- Requisits dels aspirants:

la
ta

1) Esser-

2) Esser-

3) Estar-

4) No

ciutadà de l'Estat Espanyol
maior de 18 anys i no haver passat els 33
en possessió del certificat d'estudis

haver estat separat del servei de cap Administració
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Públic� ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció

pública.
5) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
6) Estar en possessió dels permisos de conducció A-2 i B-1.

7) Tenir una alçària minima de 1'70 m. els homes i 1'65 m.

les dones.
S) Compromis de portar armes i� si es donàs el cas�

d'arribar a utilitzar-les� que s'ha de prestar mitianpant
declaració iur�da.

9) Tenir fet el servei militar a la prestació social

substitutòria. a estar-ne exempt definitivament.
10) Estar en possessió del Diploma d'Aptitud Bàsica per a

Awdliar' de Policia Local (cicle inicial) � estès per l'Escala de

Policia Local de la C.A.I.B.
11) No patir malaltia o defecte fisic que impedeixi a

menyscabi l'acompliment de les funcions corresponents. En

especial� certificat m.dic acreditatiu de les condicions físiques
en relació al quadre d'exclusions de l'annex segon de les normes

marc (decret 70/S9)� ia que aquest certificat suplirà la prova
física de la fase d'oposició.

Quarta.- Presentació d'instàncies i documentació.

Les sol.licituds s'hauran de presentar davant l'Aiuntament

de Puigpunyent en les formes permeses per la llei de procediment
administratiu� en el termini de vint dies naturals comptats a

partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquestes
bases en el BOE.

Per ésser admesos! bastarà que els aspirants manifestin en

la instància que en el moment de la presentació� reuneixen tots

els requisits anteriorment enumerats. Així mateix aportaran els

documents acreditatius dels mèrits que al.leguin a la fase de

concur's i iustificant de l'ingr'ès de 1500 ptes per' dr·et.s

d '
e:·; amen.

Els successius anuncis només seran publicats en el tauló

d'anuncis de l'Aiuntament� i en el BOCAIB quan així fos

ob], i gat.or· i .

Cinquena.- Admissió d'aspirants.

Exhaurit el termini de presentació d'instàncies� la Bat.lia .

apr-ovBr'à el 11 i stat d' admesos que es publ i e arà en el taul er'

d'anuncis municipal. El llistat d'exclosos es publicarà en el

BOCAIB! i a partir d'aquest moment quedarà est.ablert un termini

de deu dies per a la rectificació d'errades. Això no obstant! les

errades materials a de fet podran subsanar-se en qualsevol
moment.

Els aspirants exclosos podran int.erposar recurs de reposició
en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicaciÓ de

la llista.

Si sena.
- I n i c i del c onc ur-a+ooos

í

ció i Tr- i bunal Qual i f i cad or' .
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En el mateix edicte on es publiqui la llista d'exclosos�
s'indicarà el lloc� dia i hora d'inici dels exercicis. Es

garantirà un termini minim de quinze dies entre la publicació i

el dia anunciat. Una vegada començades les proves� no serà

obligatòria la publicaciÓ dels succesius anuncis més que en el
tauló municipal! si bé es garantirà sempre una antelació minima

de vint-i-quatre hores. Els aspirants que no es presentin als

exercicis restaran exclosos sense cap més tràmit! llevat dels

casos ben iustificats! lliurement apreciats pel tribunal.
El Tribunal qualificador estarà constituït de conformitat

amb allò previst en el Decret 70/1989 de la C.A.I.B. i serà el

que figura a l'Annex III de les presents bases.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense

l'assistència de més de la meitat dels membres titulars o

suplents indistintament! i les decisions s'adoptaran per maioria.
Les proves es divideixen en dues fases. El concurs de mèrits

i l'oposició. El concurs no tindrà caràcter eliminatori ni podrà
tenir-se en compte per superar les proves de la fase d'oposiciÓ.

Setena .- La fase de l'oposiciÓ: exercicis.

1) Exercici obligatori i eliminatori relatiu a l'àrea

complementària. Consistirà en respondre preguntes que es

formulin sobre els vint temes de l'annex primer d'aquestes bases.

la puntuaciÓ a atorgar serà de O a 10 i serà necessari obtenir

una qualificació de 5 per a superar-lo.

2) Exercici obligatori i eliminatori relatiu a l'àrea

professional! consistirà: en contestar a les preguntes formulades
sobre els vint temes de l'annex segon d'aauestes bases.

S'avaluarà de O a 10 punts. I serà necessari obtenir una

qualificació de cinc punts per a superar-lo.

3) Prova psicotècnica!
(l a 10 punts.\'_-.l,..._+-,;'--

de caràcter voluntari. S'avaluarà de

4) Exercici obligatori! però no eliminatori! de coneixement

de la llengua catalanaF consistirà en la traducció� sense aiuda

de diccionari� d'un text del castellà al català. La puntuació
màxima serà de 2 punts.

Vuitena.- La fase de concurs: barems de puntuació.

1) Diploma d'aptitud bàsica! nivell inicial (auxiliar de

policia local)expedit per l'Escola de la CAlB! (amb validesa de

tres anys comptats a partir del dia d'expedició) La puntuaciÓ
serà la fitxada a l'annex 1 del Decret 3/1993.

2) Idiomes reconeguts� fins a un punt per idioma� acreditats

per un Centre Oficial amb una antiguitat inferior als cinc anys!
fins a un màxim de dos punts.

3) Certificat d'estudis: 0'5 punts.

4) Estar en possessiÓ del Graduat Escolar! FP--l a
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equivalent: 1 punt.

5) Mecanografia! dues-centes pdlsacions
demostrar davant el Tribunal� prèvia sol.licitud

0'5 punts.

per minut (a
en instància):

6) Diploma de salvament i socorrisme: 1 punt.

7)

punts.
Certificat de primers auxilis i salvament aquàtic: (l'6

8) Altres seminaris o cursos relacionats amb l'àrea

\sf. or-ofessional. Es valor-ar-à fins a dos punts a_mb especial esment al

� nombre d'hores del cursos en qUestió i de les notes obtingudes en

� els que es puntuàs.

� 9) Es valorarà també:

a) La curricula general que presenti l'aspirant� fins a un

màxim d'un punt� amb especial esment a la seva preparació
acadèmica i experiència en comeses que comportin tracte social

(professional i/o d'esbario).

b) El coneixement de català! acreditat amb titol oficial o

amb examen sol.licitat a la instància. Se valorarà fins a un

màxim de dos punts.

c) coneixement especial terme de Puigpunyent:
etc. que s'acreditarà a

qUestions planteiades

El del

població� toponimia� sector econòmic�
sol.licitud de l'aspirant contestant les

pel Tribunal. Se valorarà fins un màxim de dos punts.

La documentació acreditativa dels mèrits de concurs es

presentarà iuntament amb la instància.

Novena.- Llista d'aprovats i presentació de documents.

Les qualificacions de cada un dels exercicis es faran

públiques el mateix dia que s'acordin en el tauler d'anuncis de

la Casa Consistorial.

La qualificació definitiva serà el resultat de la suma de

les avaluacions obtingudes en la fase d'oposició més la de

concur-so

L'aspirant amb maior puntuació serà seleccionat i s'elevarà

l'expedient a l'Alcaldia Presidència a fi i efecte del nomenament

de funcionari. L'aspirant seleccionat gaudirà d'un termini de

vint dies naturals a partir de la publicació de la qualificació
definitiva per presentar els documents acreditatius que reuneix

els requisits exigits en aquestes bases� més dues fotografies
de carnet. Si aquest termini no es compleix� excepte en els casos

de força maior� decauran els drets del seleccionat/da i no serà

nomenat.

Desena.- Nomenament i presa de possessió.
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Si la documentació presentada és correcta� el BatIe nomenarà
funcionari de carrera el seleccionat. Prèviament a la presa de

possessió� l'interessat haurà de manifestar que no ocupa cap
plaça en el sector públic delimitada per l'article primer de la
llei 53/1984 i que no rep pensió de iubilació! retir, ni
or·fandat.

Si el nomenat realitza qualque activitat privada, haurà
de declarar-ho aixi en el termini de deu dies de la presa de

possessió perquè el Ple de la Corporació pugui pronunciar-se
sobr'e la compatibilitat o incompatibilitat amb la funció
encomanada.

Onzena.- Incidències.

El Tribunal queda autoritzat per resoldre qualsevol dubte
que es presenti en el desenvolupament del concurs-oposició i en

tot allò previst en aquestes bases.

convocatòria! les bases i qualsevol acte administratiu
que se'n derivi� podrà ésser impugnat pels interessats en el
termini i forma establerts per la llei de procediment
admi ni str-at i u ,

La

ANNEX PRIMER.-

AREA COMPLEMENTARIA

1) La Constitució Espanyola de 1978. Els seus valors i
nrí ric

í

o
í

e ,

2) Drets i deures fonamentals.

3) El poder"poder legislatiu. El p od er e:-:ecuti u , El
iudicial.

4) L'Estatut d'Autonomia

5) El municipi, elements que ho configuren

6) Organització municipal. El PIe. El BatIe.

7) L'acte administratiu. Concepte i condicions

8) Normes generals sobre procediment administratiu
(Registres� instàncies, terminis, informació i tramitació)

9) Conceptes bàsics i oràctiques procedimentals sobre:
iniciació i ordenació de l'expedient (notificacions etc.)

10) Concepte de dret penal. Concepte de delicte i falta.

11) L'execució del delicte. Subiectes del delicte.

12) Circumstàncies modificatives de la
penal, eximents! atenuants i agreuiants.

!"'esponsabi 1 i tat
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L�) La detenci
ó

, L' Abeas Cor-pus.

14) L' ¿\tt':stat.

15) Delictes i faltes derivats de la circulació de vehicles

de motor·.

16) Delictes i faltes contra la propietat� robatori� furt.

17) Delictes i faltes contra les persones.

18) Delictes i faltes contra l'autoritat i els seus agents:
atemptat, desacatament.

19) Aspectes geogràfics i geografia humana de les Balears.

20) Principals competències municipals.

ANNEX SEGON

AREA PROFESSIONAL

1) L¿�

Or·denances �

potestat normativa de l'Administració Local.

Reglaments i bans de la Batlia. Procediment per a la

seva aprovació� modificació i elaboració.

2) Potestat Sancionadora de l'Administració Local. Arees

d'actuació. Procediment. Recursos.

3) Policia Administrativa del dret local autònom.

4) Policia Administrativa dimanant de lleis i disposicions
de caràcter local i de lleis sectorials. Policia d'espectacles i

establiments públics.

5) Intervenció policial en queixes de veïns.

6) I nter·venc ió policial en matèr·i a de llicències

d'activitats i via pública.

7) Control de renous i fums.

8) Intervenció policial en matèria d'infraccions a les

ordenances municipals.

9) Informes i notificacions administratives.

10) Legislació sobre circulació. Competències

11) Senyals de circulació. Senyalització.

12) Man i obr·es.
de mar-x a ,

Avançaments. Interseccions. Canvis de sentit
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13) Conceptes de detenció� parada i estacionament.

Immobilitzacions decretades pels agents de l'autoritat. Retirada
del vehicle.

14) L'auxiliar de la policia local com a policia iudicial.

15) Tipologia de les drogues més usades.
Classificació.

Consumi dar's.

16) Legisla�ió sobre drogues.

17) Informes policials. Fitxa d'accident. Parts d'accidents.

18) Accidents de trànsit i codi penal.

19) Primeres mesures en cas d'accident de trànsit.

20) L' atestat per' al cohol èmi a.

ANNEX TERCER: TRIBUNAL QUALIFICADOR

President: Sr. BatIe.

Suplent: Tinent de BatIe en qui delegui.

Vocals: Vocal titular i suplent representant de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears.
Vocal titular i suplent de l'Escala de Policia Local

Vocal titular Secretari de l'Aiuntament.
Vocal titular: José Ramón Marqués. Suplent: Julia Serra Gelabert.

Secretari: El de la Corporació a persona en qui delegui.

5.-ADQUISICIO SOLAR DE L'ESGLESIA DE GALILEA.- La Corporació
Municipal acordà en el mes de març de 1993 l'adquisició d'un

solar a Galilea� per la qual cosa es va posar en coneixement del

seu propietari� l'Església de Mallorca� l'oferta de compra, a la.

qual es va contestar que endemés dels 2.850.000 ptes ofertades,
s'havien de cobrir altres atencions i millores en terrenys de la

seva propietat, però d'utilització pública� que després de

diversos contactes per escrit i de paraula amb el responsable de

la Parròquia, es va concretar amb l'asfaltat del carreró que va

de l'Església al cementiri, obra realitzada aprofitant que
s'havia d'asfaltar la pista poliesportiva i la col.locació de

lloses de pedra natural damunt el predis de les timbes.

El pressupost global i per tant el cost d'aquesta
serà de 3.283.488 ptes. en aquesta xifra no s'inclou

despesa del notari per l'atorgament de l'escriptura�
registre de la propietat� també a càrrec de l'Aiuntament.

c ornnra

ni 1 a

ni del

En

pr-opost e

conseqUència el Grup Independent formula la segUent
d'acord: Adquirir el solar de l'Església de Mallorca�
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situat a Galilea� segons els termes de la proposta aprovada pel
Ple del mes de març de 1993 amb les modificacions a que fa

referència la present proposta i facultar el BatIe per signar� en

nom de la Corporació la documentació que calºui� tant pública com

pr·i vada.
La CorporaciÓ acorda per unanimitat aprovar l'anterior

pr-op ost e ,

6.-EXPROPIACIO DE TERRENYS AL CASAT NOU.- L'Aiuntament

acordà en una passada sessió iniciar els tràmits per

l'expropiació dels terrenys necessaris per a la construcció d'una

depuradora al lloc del Casat Nou.

Paster· i or- ment els propietaris afectats s
'

op osar· en

l'esmentada expropiació.
Recentment els mateixos propietaris han venut a l'IBASAN els

mateixos terrenys obiecte de l'expedient expropiatori� per la

qual cosa es proposa deixar-lo sense efecte� arxivant totes les

actuacions ia que ha deixat de tenir obiecte.

En consequència el Grup Independent formula la segUent
proposta d'acord: arxivar les actuacions de l'expedient
expropiatori de referència per les raons apuntades.

La CorporaciÓ acorda per unanimitat aprovar l'anterior

pr·oposta.

7.-TANCAR EL SOLAR UBICAT A LA CARRETERA DE GALILEA.- Per

tal d'evitar que el solar de l'Aiuntament ubicat a la carretera

de Galilea es convertesqui en un abocador d'escombraries i

ferralla� la Corporació acorda per unanimitat procedir al

tancament del solar mitiançant la col.locació de tubs

galvanitzats de 48 mm.i reixeta galvanitzada de l'50 m. i una

p ort.a de "mallazo" de 2 fulles amb els seus p
í

Lara , passador· i

pany.
El pressupost d'aquesta obra� segons oferta de Cerco Balear

és de 258.905 ptes.
La Corporació considera necessari el tancament del solar i

acorden per unanimitat encarregar a l'empresa Cerco Balear la

realització d'aquesta feina pel preu abans indicat.

S.-SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL.- A l'obiecte

de donar compliment a l'article 26 de les normes electorals

vigents i complertes totes les formalitats legals establertes�
l'Aiuntament procedeix a formar la Mesa Electoral per a les

Eleccions al Parlament Europeu, amb les persones que a

continuació s'indiquen:

TITULARS:
President: Maria Teresa Mora Plantalamor

1er. Vocal: Isabel Font Zaragoza
2n Vocal: Antonio Cano Frias

SUPLENTS:

de President: Maria Pereta Morey Matas
Francisca Balaguer Balaguer
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de 1er. Vocal: Baltasar Bauzà Alomar

Ramon Morey Ballester

de 2n Vocal Maria Morev Ballester

AntOnia Arbós Martorell

9.-CAMI DE SON PUIG.- El Sr. BatIe propasa als reunits la

inclusió a l'ordre del dia del tema referent a una sol.licitud

d'aiuda econòmica per arreglar el paviment del carni de Son Puig.
La Corporació acorda per unanimitat la seva inclusió� que és

tractada a continuació.

De tots és conegut el mal estat en que es troba el paviment
del carni anomen�t de Son Puig que enllaça la carretera de Palma

amb la carretera Vella d'Estellencs.

Segons un pressupost aportat per l'empresa Construcciones

Ripoll Molina CB� la pavimentació asfàltica d'aquest carni és de

5.867.928 ptes. � a les quals s'ha d'afegir el benefici industrial

i l' I VA.
Tenint en compte que es tracta d'un carni rural� que a més de

servir d'accés a moltes de parcel.les rústiques� es via de

trànsit per un sector públic bastant considerable� la Corporació
considera convenient la seva reparaci6� si bé no compta amb els

recursos municipals necessaris per dur a terme aquesta obra. Per

la qual cosa acorda per unanimitat sol.licitar de la Conselleria

d'Agricultura i Pesca una subvenció del 100 % del cost d'aquest
pr-o iecte.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar�
el Sr. President aixecà la sessió a les vint-i-dues heres i

tr-enta rní nut e , de la qual s'estén l' acta pr-esent i i o com a

Secretari certifico

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

PLE DIA 15 DE JUNY DE 1994

H la vila de Puigpunvent a dia 15 ae iuny de 1994
vint-i-una hores 1 trenta minuts. sota la Presidència Del
BatIe Antoni Arbona Puiadas�

.::¡,

es reuní l'Aiuntament PIe a la Casa

Regidors Gabriel Flaquer MaImó!
Consistorial� en sessió pública ordinària! amb l'assistència aels

Pérez Fontirroig! Joan

Sebastià Bauzà Martorell!E;(·:·�t ti Manuel Pinte�o Gómez!
Antoni Ginard Barceló i Magdalena FontGabriel Ferrà Martorell.

Palmer. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aouest Aiuntament
Vicenç Matas Font.

1.-LECTUPA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.-
Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes anterIor és

aprovada Der unanimitat.

3.-DESPESES.- Examinades

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

les factures presentades s'aDroven

Andreu Bordov per una anàlisi ci 0'-

.:':\ i !:] ua

Online Profesional. per material oficina

Josep Ramon Der repartiment de circular
TransDortes M.M. Der treballs xarxa elèctrica 34.212

Seguretat i Limpieza Der paper higiènic
Elèctrica Jordi! per reparacions enllumenat

Puigpunvent i Galilea
- Marc Sabater! formalització nòmines i

assegurances socials

BoCAIB! subscripció anual

BOE! subscripcIó anual
Ultima Hora subscripció mes de ma1g
Serbrock GeneraIi! Der assegurances
GESA per energia elèctrica pous de Son

E-:!'-' u ]. J 2\ t) i I ô':l

GESA enllumenat dependències municipals
- BESA enllumenat públic PuigDunyent i Galilea

Josep Ramon per medIcaments

Magdalena Ginard! per segells de correus

Mi�a per còpies mesos de març i maig
MRW Der serveis missatgers
MiGuel Sureda per encàrrecs

-::...... ,_Ot r _o:.

f C'!l .;:::.I�(

:2 :�::; " "? 9 '<1'

1�5= :5�5t.)

"

"

II

!I

"

;¡

;¡

il

"

II

II

"

"

la tercera certificacio de les obres del
4.-TERCERA CEPTIFICACIO OBPES PPIMEP TPAM CAMI SES VELES.-

urbanització del primer tram del cami de Ses Veles!
pro ·¡E::c:t.€� df:?

i n c l ò

ss en (·:��l

Pla d'Obres i ServeIs de 1992! que és de 3.406.640 ptes.! de les

quals corresponen al Consell Insular de Mallorca 2.212.805 ptes.
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I / (1 i unt arnerrt; la Corporació acorda

unanimitat. aprovar-la.

5.-FIXACIO TIPUS GRAVAMEN IBI URBANA 1995.- El Sr' JI BElt 1 ¡'_"7!

reunits que el Servei Cadast.ral ha

valors cadastrals de Béns Immobles

Dr·c)cf.�d:i. t

1'-' f.?
..

·./ j_ ":-:. í ó

Urbana d/aquest municipi�
92r-1:;.::r'· d!?::� 1. cf'�:;�) u

que nan d/ent.rar en vigor el Grimer de

Segons informe orovisional que ens ha estat facilitat! els

1995! sumen en total

un 34/71B % del valors
:L /

ariv

3.309.271.606 ptes.!
actuals. El nombre de parcel.les cadastrals! que actualment és de

1.379 passa a ser h':::lVE�¡'·· cluedC":l.t

parcel.les de Conques i les de Son Net que han

parcel.les rústiques! exceete una petita frania acostada al poble
d(::;; Pu

í

!;Jp!...!.r¡�:./E�nt: u

part de l'Aiuntament! fi;·:: ar-· el t:i. pu.�:. de

(:iC t; 1...1.<::1.1 mf.?n t.
cI(Jnc:::..� ':

aplicable als nous valors per a l/any 1995.
h'::l.v;;:�I'··

i.J nit. ·:3. t;
tipus de gravamen Due s'aplica és el OiBO!

considerablement el valor cadastral

fiscal! considera oportú rebaixar en un 0'05 el tipus de gravamen

Der a l'any 1995! que auedaria en el 0'75! el qual representaria
en nombres globals un augment d/uns 5.000.000 de ptes.

La Corooració considera raonable la proposta del Sr. BatIe i

acorda Der unanimitat fixar per a l'any 1995 un tipus de gravamen

del 0'75 per a l'impost de Bens Immobles de naturalesa Urbana.

_

Pi q Lt (:¡¿: .�:::. t .::;\

¡ncjd i + :l e EtC i Ó

V',:3.'-· i ·3.C i Ó

d E\ l." ¿_-:..c "1::. t.:.¿:i.l

clE� I ,-i.- ...

••••J ::::: :i. rnp I j_ C� ¿i

t. 1'-' ¿:':'. rn i -1::. (:�. r- à
ti pLlS

ordenança fiscal!
forma reglamentària.

6.-SUBSCRIPCIO
DEIXALLES.- El Sr.

CONVENI ENTF:E EL CIM! LE AJUNTAi\1ENT I

Batle informa a la Corporació de l'esborranv

el CIM! l'Aluntament cie Puigpunyent i la

Fundació DeIxalles per p ¿:¡.pF::¡
... · ·····C·:::tr··· t. 1'-' Ó '!-

.... sz. '·i .ï, CI I" I�'= =

altres mat.erials susceotib�es Ge recollicla selectiva�
cante les següents clausules:

o ua I

Pel present conveni� l'Aiuntament de Puigpunyent fa

la Fundació Deixalles de recollir ...v i C\I·-· E? �

1 altres materials susceptibles de reciclatge que

es troben en els clistints contenidors especialitzats.

Segon: La recollida de vidre! paoer-cartó i altres materials

dioositats als contenidors la realitzarà la Funaació

que s'establirà en el í

US;· .:3.p ¡ro op 1 (-3.tcomDrometrà � fer dels materials recollits �n

entre d¡altres� de millorar el mecli ambient.

}.

Tercer� El viare� paper-cartró� i altres materials recollits

manera selectiva quedaran proDietat cie

en farà un ban Ús! tant cies del punt vista ambiental com
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ec:c)nÒrnic:c

Insular de Mallorca amb 1 l;::,,:'sPE:f"··:i. tr- -t

r; i.

i el s,· {-i luntamen-!:.:·:_; t.ot. que + ¿i.C: :i.en

a la recollida selectiva� cedIrà l'ús a la Fundació

Deixalles de dos camions específicament preparats per a

labor� 1 durant el temps de durada d'aquest conveni.

AGuesta cessió d'ús es farà a titol Gratuit.

Per la sev� part la FundaciÓ Deixalles es compromet a�

-.- Ut i I i +z i':1.f··
.

t::! J. �-:;.

cif:?:·:�t: i n(·�n.:

=amions només per a l'obiectiu

els que l ';;::.i pagar els conductors i aiudants!
han Ge reunir els reouisits legals cer exercir la seva activitat.

assegurança tan ampla com indiqui el Cliviu.na

cer cobrir riscs a tercers i/o ocupants.

- Fer-se càrrec. 1 responsabilitzar-se integrament durant la

del manteniment! £�: 1 c: �3. r- b ur .:_i, n t =

dels esmentats vehicles! i també qualsevol altra descesa derivada

dE: 1 ¡
LI,'::;"

(�i nqu
é

11

•• _. E:�1 Insul. a¡'-' c omp romet;cie r�!al1 O¡····ca.Cori �=·e 11 es

concedir una subvenció a la Fundació Deixalles de 700.000 ptes.
mensuals durant els mesos que duri el conveni! en atenció a la

labor de protecciÓ i conservació del medi ambient! a la recollida

-:�. E'}. t� e t í \/ .:::\ al reciclatge i també per a S;OC:: 1 al

d'integració de marginats oue es derivi de l'ac::tuació prevlsta en

d.C! Lte==·t c: C)f'"¡ vori
í

e

���; i s:. é ft

_.. '-_a. Fur·:d.:::\c i ó Deixalles es compromet a --f .:3. C i I í t ·:H-·

Consell Insular de Mallorca i a l'Ajuntament de

informe mensual de les dades d'aquesta recollida!
quantitats de productes recollits� la seva

alt.ra que el Consell Insular o l'Aiuntament considerin

oDortuns! semDre dins els obiectius marcats en aquest conveni.

Seté.- En cap cas aquest conveni no podrà alterar el

contingut de la cessió atorgada pel Ple del CIM en reuniÓ de data

30-3-92 cer a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans de Mallorca.

de s i gn ë:,t U.t-·¿�.

c oriveri i

-Fins; t:>l

tindrà una durada des del

31 de desembre de 1994. E=: c ocírè

1 ��s tx'('2S�;
::;. .L no es denuncia Der cap de

La Corporació Municipal acorda Der unanimitat aprovar les

claúsules anteriorment indicades i facultar el Sr. BatIe per a la

siGnatura del conveni corresponent.
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7. ·-PROBLEI"1AT I CA FLOTA PEBC!UEPA. - d
ó

na 1 E�ctUr-'¿\

l'exoosició de motius i moció presentada pel Grup Popular per

solventar el problema planteiat per les flotes pesqueres en el

Mar Mediterrani el contingut del qual és el segUent:

II Cori la utilitizaciÓn r'edii:?';:;1 '::\�j

1 ò.

principalmente francesas italianas (las artes pesqueras
son redes que con longitudes variables v alturas de 10 a

deriva de las corrientes� barriendo15 rn , �
de ia.n

todo cuanto encuentran a su oaso! matando Indiscriminadamente

especies comerciales sin interés oara los atuneros y esoecies no

comerciales como cachalotes� delfines� ballenas� tortugas v

se produce un importantisimo
del Ministerior de la Marina

da�o! dado que según los
Mercante de Italia sólo se

aorovecha comercialmente un 15 % del oroducto ;-1.-"
·

.... c. i .:::\

devolviendo muertos al

como el bonito y la

Estos restos de la captura
Íiïfi.-: 1 \/ ë\ � i nte!'-' és. DEI.ro,:?.

pescadores que ven mermados parte de sus recursos tradicionales.

ello no fuera suficiente� la que antes era una pesca
i:":\ I ·9. e .:3.p t Li.;'" ¿I, dE?]. .;3.t ún �

actualmente se ha convertido: al incluir al pez espada entre las

capturas posibles� en una pesca oracticada durante todo el a�o.

modalidad oesquera! orohibida por la

COrden del Ministerio de Agricultura�
I e,;:¡is:.]..:::\c::i

ó

n

F·E�-:::;C(·:'. ":./

de dia 12 de iunio de 1992! que modifica la O�den

de 22 de octubre de 1990� por la que se prohibe el uso de

cIe de i urt i CJ 199.:2:;' � 1 i mi tad¿·,.de4 e-rc-
.1.. �.J._I ::

\,/

ineficazmente por la legislaciÓn de la UniÓn Europea! vi rt.u den

dE:�J. ¡::;:EGLA�1FNT[) .. r-'r.::-c 0,,
\ \.. .. 1._.1.... f <DOCE de 18 de febrero de 1992!

aguas internacionales! bien enn!d. L�4·�::/ 1�5) � se desarrolla bien en

aguas exteriores.

Centr'Eil t.r ¿i.t.':::\
.... '¡=:"-:i!T.E!:¡

Oi_!_e'::, ':::·8 ponE�n

¡:J fj C) ir. t L� n o S;· l o meno'::;" cont.' ..··ol <3.[-' 1 ¿l.S 21:;}U.'::i.S.POt-·
adecuadamente v sancionar con firmeza los incumplimIentos.

Por todo ello! los conceiales del Partido Popular proponen e

este Ayuntamiento Pleno la siguiente

mor; i ori

Que este Ayuntamiento inste C30ÍJ i E::t-· nod i¡::: l.::>.. Na.c
í

ó

n. '.
.L !

II CJ r ma t; :L \/ ·;:1

('nedi dasI a.·:'�·

iurisdiccionales c ump l ir' la.

espa�ola al respecto.

2) Que este Avuntamiento se diri ia a la DivisiÓn de Asuntos

Marinos de las Naciones Unidas pra que se inicien y/o se apoyen

las medidas destinadas a la prohibición internacional de artes de

p ii:.�Sc '0\ cj�::: cj E!r-' í v <3.•
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3) Que este Ayuntamiento se diri 1a a la Unión

especial al Comisariado de Medio Ambiente y Pesca!
E.:� u. f-' C) P E,; ¿�\ '.'

P ë\ ¡e-, ¿i q 1...\ E·::'

proh ib an
,

c: ornun :i. t a.¡"· í Cl 1 .�
... <::� ut :i. 1 r z ·:3.C i (,nro Et r c: CJ

pesqueras de deriva.

,�. ) este Ayuntamiento inste al Gobierno de la �ación ¿\

organizar una Conferencia Internacional de Pesc:a� C:Dn t.ocloss

del Mar Mediterráneo! en I a. qLle S·E�

tuda el problema y se prohiban de modo definitivo!
de artes pesqueras de deriva.

Que este Ayuntamiento inste

Autonòmica a eiercer todas las

P a.Y··1 a.fnF.'r! t. Ci .::�.l

medidas de presión
cU.mp li r- la normativa esoafiola referente a pe�:;Cë:\ cc)n

CCJr' P CJr-' ë\C i Ó un an
í

[ni t.i:l.·t l f
¿I.n t er· i or-

moc i Ó I'

El p r-op oa a

dE,l dl. Ei.

St-· . ¿Il

t?l ':;

PIe. que per raon

següents punts! que

d I
Lll'-' (_;) I�' n c: :i. <::1 !

(-:'"2 -:�; .;:�. c:: e:: (':'� p t .;':'�. cl .:':j,s'inclogui a I'Cirdre

per t.ots els assist.ents.

8.- QUARTA ULTIMA CERTIFICACIO DE LES OBRES II ljESTUAR I SI

PISTES ESPORTIVES úl Liruar-:
H GALILEA'I.- Ex am i n e d a 1¿1 i

c: i9.!···· ti "i: i e ac i Ò de]. p (, o .¡ s'c t; f..=:
II \/8::, t :

. .J.·:3.I·-· j_ ':::=. FI í ss t..:::1. E: '::.p 01'-' t 1. V' Et cI!::1 (:j.:::t]. i I ea
!I

�

i ne: 1 CE,c\ en

qL�e i ITIPCJ(' t a

el Pla Territorial d'Equipaments Esport.ius de 1993.

2.226.771 ptes.! de les quals corresponen al Consell

Mallorca 1.484.514 la l'Aiuntament "('42. 2��.;·?
·:-i q u (:: .;::; t. i:\.

d,:-:;;

1.::\ Cor P CJi'-' .:':i.C i Ó LIn ¿In :i. fll it. a.t[)et-· ap t-· D'v' ar·

certificaciÓ i que es segueixin els tràmits corresponents.

9.- CONTESTACIO A LA SOL.LICITUD D'AJUDA PER A t-1ILLORA AL

1.;:1.CAMI DE SON PUIG.- El Sr. BatIe dÓna lectura a l'escrit de

Pesca del GDvern Balear que diu:Conselleria dfAgric:ultura i

l'En ¡ ..··E?li:":l.ción cor': lc! i ndicsd o en E!l esc¡r·it.o ele su t···efl::::t-·t?nci.::I.•

per el que se solicita de esta Conselleria la realización con

c: 3. r (;! o 2. 1 i:3. rn t':::. rOEî. C] i:= 1 ·:3.::3 o b ¡-. �·3. S�· cl f2 in 2 'i o i'-' ·:l d (:: 1 e �':3. rn i nor· u r- a I 11 �:; C) I-I
--"""'-"<--

F:11.l i Q
li cl f::; 025e t; é ¡.... ffi í ri o mun i e i P a l :: I f� e omuri i cc> C! lote n C) e�·� í .:; t; en en I ë\

actualidad disoCinibilidades presupuestarias en IDS Presupuestos
Generales de la CAlB para 1994 para la eiecución de nuevas obras

con dicha finalidad.

No obstante lo anterior! y como consecuencia

Operativa FONERS II

de l¿:\ P¡
...

-o xr rna

p <�'l t··· ·::3. 1 Cl SS <;,. í�'; Cl .:;;;del NuevCi Programa
existe la posibilidad de que puedan ser eiecutadas

durante dicho periodo obras de meiora de caminos rurales en

términos municipales Due sean seleccionados al efecto por

1 O�3

est'::l.
I c:)�,Cl r- t� \/ ie p¡==tición1 ¿�.

¡.-. e'o",p ec: t i vos

facilitará la informaciÓn Que proceda sobre el particular v que
o oe

í

b
í

I i tf.'i! I <'oi. ¡...·I!:?¿:I.l 1 z ac
í ó

n ciF.' 1 i::£.�5 Ob¡····.:.iS¡ elf'!! mio:'::' i ora sol :i. ci t.:3.c:i;'::I.��. II

Fl Sr. Bptti fa les seDüents puntualitzacions:
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" 1 ) Altres vegades al

qU.t:?

d'aquests darrers quatre anvs!
no existeixen disponibilitats

;'2CCJn orni qLte-:_:; 11

nianc:o dur-ant els darrers 8 anvs no s'ha fet
":3.i ":::;. c arn

í

n-:=-;; ¡'-·u.r·'-:::1.1 s del muni ci p i
destintant-les a altres municipis.

3) Degut a la orografia del casc urbà i A la singularitat de
2\ q U. fE.' .�::. t; iTi é o::::. ci t.7! ci C) f-I ¿';f. ¡ r-;

Puigpunyent? queaoroximadament al

nombre de veïnats l'utilitzin per accedIr a la c: ·3.r" ¡.... f.:!t er· ë\

i ; •... __ .I.. _ .L.
'-_ t:.'�L-::!.L cam

í

en 1 f
ac t u.a l i tat

intransitable i creim que acabarà Der ser-ho si deixam Dassar un

altre hivern Der damunt.

Per l'esmentat sol.licitam a la Conselleria d'Agricultura i

Pesca Due l'inclogui en el programa operatiu Foners II per als

anys 1994-99, per via d'urgència, a fi de poder-lo arreglar abans

cJ(-? If.·�1�5 py··ij'n(:::ir·i��·:�; plLtgE�-;:':;" II

La Corporació acorda per unanimitat sol.licitar

en la reparació del carni abans indicat.

., _.

ici l.t t-· 9 è n e :i. a

PPECS I PREGUNTES.- El Sr. Pérez pregunta com es troba el
tema de la deDuradora.

l'Estiu.

BatIe contesta que segons les darreres noticies que

El -F ent al.. I us i Ó

F I .3.q i...!.¡�t
..

·

!

d'Db r- eS',

referent a una informaciÓ rebuda del :ap del t'i i n i �:;t'�I'" :i.

f1ini'::5ter"i
�::-¡guilo!

pe r- of o r- .:"::\ c:: i CJ n �:.

el c ost;

per" el

cl ...
U.fi geol Ò(� i e i

qUE'
de

subministrament a les P Db], ¿i.C j. on s,:
que s'ha interessat per aquest tema,

les dependències de l'Administració Perifèrica de l'Estat i ha

quedat extranyat quan cap funcionari no ha sabut res sobre aquest
tema. El Sr. Flaquer insisteix Due aquestes sÓn les informacions

que li va donar el Sr. AguilÓ 1 s'ofereix per anar a parlar amb

ell iuntament amb el BatIe Der aclarir aquesta cüestió.

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

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

la Dual s'estén l'acta present i iu com a Secretari certifico

El .... BP,TLE
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 13 DE JULIOL DE 1994

A la vila de Puigpunyent a dia 13 de iuliol de 1994 � a I e�:·

sota la Presidència delvint-i-una hores

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

Consistorial� en sessió pública ordinària! amb l'assistència dels

Regidors Gabriel Flaquer Maimó� Péfez Fontirroig! Joan

)3f:?t t; i Manuel Pinte�o Gómez! Sebastià Bauzè Martorell!
Font Palmer. Hi concorreguéGabriel Ferrà Martorell�

l'infrascrit Secretari d'aouest Aiuntament Vicenç Matas Font.

l.-LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA ANTERIOR.- Assabentats de

l'acta de la sessió anterior és aprovada per unanimitat.

2.-RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- Queden assabentats de les

resolucions adoptades per la Batiia durant el passat mes de iuny.

3.-S0L.LICITUDS.- E":; I
f!�:< <'i! in :i. n ë\

t'lun aro q 1..1.(:'2

la sol.licitud presentada
demana interessant queJoana Maria BarcelO

ti -tLtl.::f.ir':l t.<:";I,t', la sepultura nQ 132 Departament e 7 D!
cementeri d'aquesta vila! que figura a nom del seu pare Francisco

Barceló Martorell! Due va morir dia 7 de març de si gi...f.i199:l!
traspassat a nom seu per ésser filla única i hereva.

La Corporació acorda per unanimitat concedir el traspàs de

la titularitat de la indicada sepultura.

Na Joana Aina Ginard Ginard i en Bartomeu Moragues
Martorell! contestant a l'escrit d'aquest Aiuntament de data 18-

6-94! ofereixen 220.000 ptes. per la compra de 20 m2. del carrer

que foren desafectats com a bé d'ús públic p E..�rM. ¿:"te or- el

pa t 1'-' :i. mori iplenari de dia 13-4-94 i que actualment forma part del

rnurr íc
í

p eL,
indicat f=:S·

per" lla\/eY"
potel

vi ¿�.

Cons
í

dE'¡"'ant tE�r"r"eny
PUOll e a aq U.E'�:¡ t;

v 2\.]. CW· ¿�.
parcel.la sobrant de

t'luni ci o a lDictamen del Tècnicv i st el qu.€�].

.:':\ q u. e �51::. com preu de mercat!
ptes! la CorporaciÓ acorda per unanimitat adjudicar-la als

sol.licitants! com a propietaris colindants! per la quantitat de

220.000 ptes. i facultar el Sr. BatIe perquè pugui signar els

documents necessaris per a la transmisió. Les despeses motivades

per aquesta operació seran a càrrec dels compradors.

4.-LLICENCIA OBERTURA GIMNAS-SQUASH.- La Comissió permanent
d'activitats classificades de la Conselleria de Governació en

celebrada dia 15-12-93 acordà qualificar com a molesta

l'activitat de gimnàs i squash situada al carrer d'es Sol nQ 21 i

informar-la favorablement sempre i quan s'aiusti a l'emplaçament
assenyalat i a les mesures ccrrectores proposades� a l'eficàcia

efectiva de les quals aueda� en definitiva condicionada, així com

al compliment de les condicions aue en full a part se li

notificaren dia 17-2-94.

pi:::�t_·
I ,3.

del
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�:) t è ':; Ci Ct ��.� el
-f:[ nal de 1 /obr-;::i.

Sr. Ramon ha presentat
signada per l'arquitecte

C:E�r-t i fi ea+ de

tvl i (_� u (=� 1 (i -,:,-t r- .:!_ y

ci i (-E�CC i ó í

f:3on:<:,,�l �??: :

1.=.\ Corp orec ió

c1 r ob el'-' t. 1...1.1·
..

·

a i

pag;:Hnent dt� I e-s

acorda per unanimitat concedir-li llicència

funcionament de l'esmentada activitat! previ
taxes corresponents.

5.-LIQUIDACIO PRESSUPOST 1993.- Queden assabentats de

iuny de 1994 que aprovà
1 ,�:I_

lade la Batlia de data 21 de

liquidació del pressupost de 1993 que a continuació es detalla:

Drets reconeguts nets.

Obligacions reconegudes netes.-

88.901.509 ptes.

:l )

"

Resultat pressupuestari.-

Remanent de Tresoreria

Deutors pendent de cobrament a la fi de l'exercici:

De pressupost ingressos corrents:

Ingressos pressup. tancats�

D'altres operacions no pressup.:

1 f'J Tl {.] i' :::� II Ell::.¡ '?

5 ti c1:';��; II ::�8�?

2)

Creditors pendents de pagament a la fi exercici: 13.800. h8E ptE>S

Despeses de pressup. corrent:

Desoeses de pressup. tancats�

D'altres operacions no pressup.:

3)

Fonts liquids a la Tresoreria a fi de exercici: 1.3. -¿¡-lb. 78El [)te�::-

4)

Romanent de tresoreria total: 22.608.150 ptes

6.-HABILITACIO I SUPLEMENTS DE CREDITS 1992.- En el moment_ .

d I e]. ab o¡�- ,,,r- els pressuposts municipals per a 1994 no es c on e
í

;.:: i a_

de 199::'; '!quin era el resultat de la liquidaciÓ del pressuposts
per la qual cosa només es podia disposar per a fer front a les

desoeses dels ingressos que es preveien en el propi exercici: ia

que per imperatiu legal han d/estar anivellats.

1 ' i mp ort; per cobrir aquella despesa o

PE>!"- d a va Ll

i nver-si Ó !

elefa que algunes partides es pressuposten
en

espera de suplementar-la quan es coneix de forma definitiva el

de l'exercici anterior! que cada any es produeix
-::;i oui ingressos deIs previts o Der

de'3pE=se;;5 ;¡

Tota vegada que el remanent de tresoreria disponible és de

14.000.000 de ptes. � es tracta! amb la present proposta! de

suplementar! en càrrec a l'esmentada! quantitat les següents



21000
:21 :2()()

221. oo
22101
22i.�·()()

60100
I::'.. ():l() :t

-¡-'SOOO

Coric ept e

Infrastructura i béns naturals

Reparacions d'edificis

Enllumenat pÚblic
Material de Transports
Subministrament energia Elèctrica
SubministramEnt d'aigua
PrimES assEgurances
Ti'-'(�ball�, tè c n

í

c�c;

Diete� càrrecs electius

Acondicionament plaça Son Bru

Adquisició parcel.la Galilea
Tancament de solar

Cami Sa Vela -II fase-

Poliesport.iu Galilea

Foli núm. - �_± .

i mp ort;

:2. ':5::32. Cj'O�5
::500.000

SOO.OOO

iSC} Il ()()()

("00.000
1.000.000

8.76:]
:3()�3 I; :��()7'

48. ;:j�3S

300.000

1.800.000

5 I: 72�5 � (l"?2

La Corporació acorda� inicialment� aprovar els suplements �

habilitacions de crèdit.s abans indicat.s que quedaran aprovats
definit.ivament si durant El periode d'informació pública no es

presenten reclamacions.

7.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
I e·:=· se.:;_¡ ü(.:"�r"l t.�;::

Miquel Sureda per encàrrecs

Josep Ramon per bestretes

Josep Ramon per medicaments

Magatzem verd per plantes
Guzman per reparació del dumper
Bufevi per material d'oficina

Josep Ramon per desplaçaments a Palma

durant el primer semestre

Marc Sabater formalitzaciÓ nòmines 1

assegurances socials

ASISA per primes assegurances
MRW per serveis de missatgers
Ultima Hora! subscripció mensual

Magdalena Ginard per segells de correu

Repsol per carburant
Reesol per gas butà

Mari-lin cer roba de feina

Papereria Hamar per enquadernació actes

Gestetner per fotocòpies
Construcciones Ripoll Molina per revesti-

ment exterior vest.uaris poliesp. Galilea 637.S97
- Construcciones Ripoll Molina per pavimen-

6S.619 pt es ,

11 = "('S"('

:? 6::::\2

"

�3() ot fiSC) "

15�3. B2r"
TH

"

"

"

26 :2:371 11
"

46. 000 "

'l "'7 ·4-5/::.. li
J. -._' ·

2 5()() "
=

1 (
-

000 ") "

.10 soo II

.l. '_}.

; 920 II
.L ·

j_ B. ;��.i::\ II

Ci' .":{' '1 r.::- II
· '_' J. .�J

1 1 C;/o:::; If
·

"

tació i millores entrada cementiri Galilea

Papereria Hamar per material oficina

Casa Pomar Flores per pintures
Rivalo per material informàtic

- Transports Pont Riera per transport aigua

5881; 57E¡
·1·.032
3" C;;'44-

4;:;.020
4· II f.,/£i-? II

II

"

If

Ii



La Industrial i Agricola per materials
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- Ferreteria Balear i altres per claus i panys 7159

Continente per Materials 5.725

Elèctrica Jordi per treballs al poliesp.

Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat

públic de Puigpunyent i Galilea 43.947

Telefònica per serveis

Tubosa Balear per materials

"B,::\lear' df2 seí::;.:�.li;::'.::lc::iCln'?2S" pE.�ir..�j rrura l Lrs

ConstrucciClnes Ripoll MCllina per Davi-

mentació de carrers

:21u(:35

136.015

1 .. 4Ti" • '.55i'
- CClnstrucciones Ripoll MCllina per arreglar

el cami de Sa Font
- CClnstrucciClnes Ripoll MCllina per neteia

de carrers de Galilea 189.101
- Construcciones Ripoll Molina per col.locar

pèrgola i sembrar arbres a la pl. Son Bru
- Guillem Ginard� encarregat aigUes�
- Miquel Morell per transport cadafal i

c <,id i r E'S;

- Guillem Bordoy per tres repartiments
dE� ci rcul Elr"::';

- Arquitecte Eugenio Pérez per honoraris

proiecte urbanització parcial Son Serralta
- Enginyer Industrial Joan Perelló per

honoraris redacciÓ proiectes enllumenat públic
i xarxa baixa tensió urbanit .. SCln Serralta

1 (}() n ()5(J

7 � ()()()

"

"

"

"

"

Ii

"

"

"

"

Il

Il

"

"

Il

"

Aquestes dues darreres factures sÓn en carrec a operacions
extrapressupostàries ..

8.-APROVACIO INICIAL PROJECTE SON SERRALTA.- Redactats els

prCliectes d'electrificació en baixa tensió! enllumenat públic!
pavimentaciÓ de carrers i recollida d'aigUes pluvials de la

urbanització de Son Serralta i de cClnformitat amb el que disposa
l'article 117 del Text refós de la Llei sobre el Règim Juridic

riel Sòl i O�-'den�"ció Urb an e, 'es fo¡r'muI2\ la '3f=�gUE�nt pr'opo�,-;ta:

�-- �Acard.r l'aprovació inicial d.ls oroiectes d'urbanització

dban� indicats i que es sotmetin a informació pública per termini

de quinze dies perquè puguin esser examinats i Dresentar les

al.legacions procedents mitiangant anuncis en el BOCAlE i a un

dels diaris de la provincia.

La Corporació acorda Der unanimitat aprovar

pr- op C)£"� ta. n

9.-EXACCIO PER LA VIA DE CONSTRENYIMENT DE LES QUOTES DE LA

URBANITZACIO DE SON SERRALTA NO ABONADES DINS EL PERIODE

VOLUNTARI.- La CorporaciÓ municipal� en sessiÓ celebrada el 13

d'octubre de 1993 acordà distribuir entre els beneficiaris

afectats per les obres d'urbanització de SCln Serralta� la

quantitat de 1.196.444 ptes. calculades provisionalment per a la

redacció dels proiectes d'electrificaciÓ en baixa tensió�

1 '2H1ter'i or
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enllumenat públic� pavimentació i aigUes pluvials.

Fetes les oportunes notificacions� es pot dir que quasi
l� totalitat dels propietaris han respost positivament a aquest
requeriment i han abonat�
concedir� l'import de les

tres propietaris que no han

dins el periode d'un mes que se'ls va

ouates anticipades! tan sols resten

pagat dins el periode voluntari.

p Ir. op i et a.i'-· :i. s;

1 a_ f ';::'.1 -1.:: ¿ol.

af('!ct,3.t·:-� !

d'un compliment voluntari per
l'Ajuntament pot fer ús de la coacció

p art; del':;:';

procedit a l'exacció de les quotes Der la via de constrenyiment!
segons disposa l'article 189.2 del Reglament de Gestió

Urbanistica� ia que tractant-se de quotes d'urbanització no

tenen! evidentment! el caràcter de liquidació tributària! per la

qual cosa no es possible aplicar la legislació tributària.

considerant que no seria iust que uns paguin
1 altres no! es formula la següent proposta:

C"-
I er·

r':;;eg I a.men t de

c onet reriv
í

ment

ús de la facultat que atorga l'article 189-2 del

Gestió Urbanistica i aplicar la VIa executiva de

a les quotes de la urbanització de Son Serralta

qU.E' paguin dins el periode voluntari C) qU.eno

s'assenyali en futures liquidacions.

La. Cor- p or ac i Ó I '
an t E�r' i elf"

p roo os t e ,

10.-ENLLUMENAT CAMI DE SES ALZINETES.- Quan es va fer la

nova instal.lació de l'enllumenat públic de Galilea. no es va

posar cap farola a aquesta zona! el oue ha motivat les reiterades

queixes dels veïnats! per la qual cosa el Grup Independent
propasa la instal.lació de tres faroles.

uri an í mi tat l'anter'io¡'-'acor'da pl�r'

Il.-TIPUS IBI URBANA 1995.- A l'informe de la Comissió

d'Hisenda és novament tractat aquest tema! el qual ia fou obiecte

de debat a la sessió anterior i quedà fixat en el 0'75.

El portaveu del PP manifesta que el seu grup donà aprovació
a l'aplicació del 0'75 per manca d'informació! ia que la proposta
es va fer en el moment i sense que tenguessin constància de

l'augment que representaria al contribuent l'aplicació del 0'75

sobre les valoracions que ultimament ha fet el Servei del

Cadastre� tret de les xifres que globalment va donar el Sr.

8.3.t le.
Continua dient el Sr. Flaeuer que segons informaciÓ

rebuda� Puigpunyent està 0'20 punts per damunt el municipi que ha

assenyalat més alt el tipus d'urbana.

El Sr. BatIe! respecte a aquest punt! diu que aquesta
informació no l'ha poguda contrastar! si bé cal puntualitzar que
les caracteristiques de Puigpunyent sÓn molt distintes de les

dels demés municipis. Puigpunyent des de l'aprovaciÓ de l'antic

Pla General i fins a l'aprovaciÓ de les actuals NN.SS. tenia una
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gran extensió de sòl urbanitzable programat� com és Son Net i

Conaues. que tributaven per urbana i, d'ençà de l'entrada en

vigor de les NN.SS. ha passat a sòl no urbanitzable i� per tant�
fora de tributació per aquest concepte! tret els casos de les

parcel.les edificades que pagaran per la casa però no pel
terreny que l'enrevolta. AixÒ fa cue el nombre d'unitats fiscals

OLle aban s passa a ser de 896. E�.;; i n dub t ab 1 e

aquesta minva de contribuents repercuteix sobre

obligats a tributar.
Per tant! si s'acceptàs la proposta del Sr. Flaquer de reduir

recaptaria per urbana menys que el

cobrant! ia que Der obtenir els mateixos ingressos de 1993�
s'hauria d'aplicar el 0'60.

Aplicant el 0'75 s'obtendrien uns cinc milions més

d'ingressos Der aquest impost! quantitat que es considera

necessària per atendre les despeses ordinàries i les inversions

que l'Aiuntament té

l'edifici polivalent
Vela! entre d'altres.

previstes en un futur pròxim! com són

de Galilea i la tercera fase del camí de Sa

p0.lr·t mal çrat; qt.tE? a I €?s NOI'-'mes Sub s i di ¿'¡.t..

· i E'�<:=:.

s'exclogués com a urbanitzable programat Son Net i Conques! Der

raons no imputables a l'Ajuntament! s'han continuat incloent en

els padrons d'urbana els contribuents afectats pel canvi de

qualificació urbanística i per tant! bastant d'ells! han pagat un

i rnoo st que
1 i !�'¡ i untament

sembla ésser injust.

sihaurà de planteiar la
Per tant en algun moment

problemàtica de retornar els

doblers a acuells qui han pagat .

.
EI Sr. Betti afegeix un altre motiu� que Puigounyent-Galilea

no es pot comparar amb altres municipis en la seva configuraciÓ
respecte a les edificacions. Compta amb una extensió molt gran dp

sòl urbà en relació al redu�t nombre de cases! 1 a. c� '-.I. �:;¡.l c: C) s:.. -:-3.

que els serveis resultin més costosos.

El Sr. BatIe continua dient que aquesta decisió! cara a unes

próximes eleccions municipals no és pot considerar electoralista!
sinó més bé al contrari! perÒ que seriosament pensant creu que és

necessària per a l'administraciÓ municipal i amb aquest sentit es

fa la proposta. No obstant� amb la finalitat d'aconseguir el

consens entre els distints grups polítics proposa rebaixar el

+í uua al en lloc del Oi75 que es va aprovar a la

PP proposa el 0'65 amb la

s'aconsegueix el concens. La proposta del Sr. BatIe es

amb el vot en contra del Sr. Flaquer i queda fixat el

l'IBI urbana per a 1995 amb el 0'70.

ap¡r·o\¡ ¿<.d ,,�.

t.ir.:luS de

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. BatIe insisteix en el tema de les

perforacions d'aigua fetes per part del Ministeri d'Obres

Públiques!sobre el qual el Sr. Flaquer manifestà en el seu dia

que havia fet algunes gestions i diu que aVUI ha parlat
personalment amb el Sr. Aguiló! cap d'aquest ministeri a les

Balears� i li ha manifestat que no recorda haver tractat aquest
tema amb ningú de l'Aiuntament de Puigpunyent! i que en tot cas!

com a mesura extraordinària motivada per la sequera que afectàs

a distints municiois! el Ministeri podria elaborar un DIa que

hauria de ser aprovat pel Consell de Ministres. Recalcà que només
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es podria fer com a mesura extraordinària� i que en tot cas es

d i r- i º�=?�5qui n

ti'· ·:::tn si� ej""'· i cl €'1.:;:';

El Sr··.

la Junta d'Aigües ciel Gevern Balear que té

lE�::'; c(Jmpf,2tències.;
Flc"lc¡ue¡r. më\nté

en matèria d'aigua.
les paraules dites

En aquest estat i ne havent-hi altres assumptes per
el Sr President aixecà la sessió essent les vint-i-dues heres i

trenta minuts de la que s'estén aouesta acta i io com a Secreta�i

cet-'"l: i + i c ,

EL jJ(':'¡TU::: EL.. SEChET AF, I
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 14 DE SETEMBRE DE 1994

A la vila de Puigpunyent a dia 14 de setembre de 1994

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

BatIe Antoni. Arbona Puiadas� es reuni l'Aiuntament PIe a la

Consistorial� en sessió pública ordinària! amb l'assistència dels

Regidors Gabriel Flaquer Maimó� Josep M. Pérez Fontirroig! Joan

Betti Morell! Manuel Pinte�o Gómez! Sebastià Bauzà Martorell �

Gabriel Ferrà Martorell! Magdalena Font Palmer. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Aiuntament Vicenç Matas Font.

1 • -LECTUF:A I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.-

l'acta de la sessió anterior! és aprovadaPlssabE�ntël.ts df�

unanimit¿<.t.

2.-RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- Queden assabentats de

resolucions adoptades per la Batlia durant els passats mesos

i uLio l i at.:;)CE5t.

3.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
I e·:;:_¡ �5eg ü€�n t·:;:;:

Elèctrica Jordi per reparacions a l'escola 10.304 ptes.
Elèctrica Jordi per treballs a l'enllumenat

públic de Puigpunyent i Galilea
D.A. Sport per unes porteries i xarxa

Josep Ramon per bestretes

Bendix per pintura
Maria J. de Prada pedagoga!
José Pérez Casares! material ferreteria

Decathlon per una xarxa de tennis

Pedro Ferrer per bestretes

Guillem Ginard! encarregat aigües
Transports MM per utilització de grua

Magdalena Ginard! segells de correus

GESA Der elevaciÓ aigües dels pous

GESA per enllumenat dependències municipals
GESA per enllumenat públic
Rivalo per un disc dur

13 i sp er· t p el'-' e I or 138» ::22�:� "

¡V!ëmcomunit¿tt ci€"-2 Tr-arnuri tana per' 6 c on ten i d or-s 59.01E-l "

Bayer Hnos. per material oficina

Materials Establiment.s per sacs ciment

MRW per serveis missat.gers
Miquel Sureda aparellador! mes de iuliol

Miquel Sureda! mes d'agost.
ASISA per iguales
Laboratoris Bordoy per dues anàlisis aigua
La Industrial i Agricola per materials

Ultima Hora! subscriociÓ iuliol i agost

3�3C:;' Tl 6-;'0 "

:39 :.204 "
"

19. T_,)l "

2() 6ÓO "
·

1�) • 300 "

ca- 9:2'-::; "
...J ·

20. -'-:&1:.":' "
¡ i ,J

1 1 969 "
»

1. 1 (). {)Cj'9 "

c·-¡ -:1·ït::" "
...J.I::'': ..).I::,._I

8. 000 "

C;)�5 li 649 "

7'() u 914 "

130 "(':·.?�3 "
..

50. 037 "

18. 408 "

1 s::n "
·

34. -?ï'6 "

6''::' 619 "
...J.

t, �:.) n 61 ri "

4·6. 000 "

'I -:�. BOO "
.L .•••• n

1 ':.' 149 "
�.

e- 000 "
...J ..
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:I. i u Lio lcòpies mesos iuny
Bohigas per fotocòpies de plànols
Transric Balears per retirar contenidors
F;:evi �::;t¿'Í Gal.:3.t.:<� Ó

�). 300
2:? i:¡·�?�5

1 lS ()()()

"

"

!I

Marc Sabat.er mesos
.

1· "IlUJ.J.O� i agost: "5�). ::51. 4

i.4::21 "Josep Ramon per medicaments
El regidor Sr. Flaquer considera que la factura d'elèctrica

Jordi� de 201.273 ptes. � de mat.erial elèct.ric! motivada per les
festes de la Mare de Deu d'Agost. hauria d'anar en càrrec a la

partida de festes i no a la de l'enllumenat. públic.

El Sr. BatIe contesta que al menys fa vuit anys que es fa
així i que no hi veu cap problema pressupostari� si bé enten i

respecta l'opiniÓ del Sr. Flaouer.

4.-CORRESPONDENCIA.- E"1 Cent.r·e Pr- :i. en {.� 1"" i .:�l.

d :

ë."\g ost

d/r:it0?nc:i.ó
d í a pr- i mel'·l'Insalud ens comunica que

1994� tota la ooblac:i.ó de la zona bàsica de salut. de Puigpunyent�
podrà acudir per consulta de comare i educaciÓ maternal! al
Centre de Salut de Son Serra� carrer Travessia Matamusinos sIn!
t. ¡?::� 1 íel s atendr-·.à h or ó:\ 1·-· :i. ::;

corresponents� la comare Sra. Mercé Farré.
Queden assabent.ats.

5.-S0L.LICITUDS.- Vista la sol.licit.ud que formula D. José
C.""T}. ClS Fr-au Gr·eemf i el d en nom de I." errt i t¿<.t mel'·cant. i I "S.3. Tavor-n a

di=: SCln Net. �3. L." on d0?m.3n¿i el cariv
í

de ti t.u l .:::<.r·i tat del r-·estaur·'='Int
anomeïï¿ü. "E·::; PI.=.:i eje S.3. f3:í.nia"! i ví eta ll==·,.ut.m-·it.zació dt.'! J.è\

Conselleria de Turisme! la Corporació acorda per uri s.n i mi ta.t
accedir a la petició abans indicada!
d'Clrdenança corresponent.

pagament crevi dels dret.s

,J (nin

titu.lar·s

Galilea!

Betti Martorell i Antònia Morell Pons
de dos solars confrontants� situat.s a

que formen part de la unitat d'actuació L1 p re v i s.ta. a

E�;{pOSen qU€'1
I .::<. c ¿,-y

..

r· et f,0t-· a

ss
ó

n

dEi

NN.SS de Puigpunyent.
Que les nClrmes reguladores de l/esmentada unitat d'actuació

pr·ev·(?uen I �3.

n ciu C¿tf"-r-er·

cessió obligatòria del terreny per a la obertura del
de vuit metres d'amplària que afecta a les seves

i que correspon a l'Aiuntament la urbanit.zació del
.

"I\/1 <:�.� q

Que mitian9ant aquest escrit interessen fer les cessions de

referència� per tal de poder obt.enir llicència d'obres Der a la
cClnstrucció del solar. segons la normativa 2.1. que correspon a

aquesta zona� cerò condicionades al fet que l'Aiuntament
urbanitzi el vial en un termini de quatre anys! comptats a partir
de la sionatura de l'escriptura corresponent! en tant que no

s'urbanitzi! els sol.licitants pClden usar aquest terreny. La

Corporació acorda per unanimitat acceptar la cessió del terreny

que afect.a al nou carrer i les condicions abans indicades�
facultant el Sr. BatIe per signar la corresponent escriptura.

6.-RATIFICACIO RESOLUCIONS DE LA BATLIA SOBRE REGULARITZACIO
I US DE FITXERS DE CARACTER PERSONAL.- El Sr. Batle� per raons

d'urgència� dia 16 de iuliol de 1994 aDrovà les resCllucions que
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regulen l'ús de fitxers de dades de caràcter personal�
a la llei 5!1992� de 29 d'octubre.

prev i s.;t. t-=:!S

Tœrr in t; aquestes resolucions caràcter de disposiciÓ general�
és necessaria la seva rat.ificaciÓ pel Ple de la Corporació perquè
puguin tenir valor definitiu.

La CorooraciÓ acorda per
resolucions de la Batlia adoptades

unE\n i mi tat

per' aquest. fi.
rat i f i e ar les

7.-DEVOLUCIO FIANCA A AGLOMSA PER LES OBRES D'OBERTURA

CAMI D'ENLLAC ENTRE EL CARRER DE SA TRAVESSIA I SES VELES.- Donat

compte de l'e�pedient instruit en virtut d'instància signada per
Donato Sanchez Cuenta� en representació de l'empresa AGLOMSA� que
sol.licita la devolució de la fiança constituïda per a garantir
el contracte de l'obra d'obertura del cami d'enllaç entre Sa

Tr·a.vessi -'3. i Ses

el,:,,; r- E:� q u i s it·::;

Cont rec tac i Ó di?

Veles � per import de 182.112 ptes. i complint-se
que exigeix l'article 48 del Reglament de

les Corporacions Locals� l'Aiuntament acorda per

unanimitat accedir al que se sol.licita i abonar a l'interessat

La quarrt i t.at; r··eclam¿l.eI.::I.. II

"DP/OLUCIO FH1NC?-� A AC:1Lot�1E;A PER LES OBRE�; PAVIMH.JTP,CIO

ASFALTICA DELS CARRERS DE GALILEA.- Donat compt.e de

l'expedient inst.ruit en virtut eI'instància signada per Donato

Sanchez Cuenta! en representació de l'empresa AGLOMSA que

sol.licita la devolució de la fiança constituida per a garantir
el contracte de l'obra de pavimentació asfàltica de carrers de

Galilea! per import de 683.004 ptes. i complint-se els requisits
que exigeix l'article 48 del Reglament de Contractació de les

Cor-p orac j. ons Local S"" J. ' A i untament ac ord e pero. unan i mi tat ë\cced ir"

al que se sol.licita i abonar a l'interessat la ouantitat

r· F�C I aiYl.3ci a.
II

8.-PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES ADMINISTRATIVES I

CONVOCATORIA DE SUBHASTA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIO D'UN EDIFICI

POLIVALENT A GALILEA.-EI Ple del CIM en sessió extraordinària

celebrada elia 28 de iuliol cie 1994 aprovà el programa

complementari cie cooperació a les obres i serveis municipals per
a 1994� en el qual figura inclòs aquest Aiuntament amb l'obra

"Ccmst r-uc c
í ó

d'un edii:ici o o Li va Lerrt; a G¿d.ilea."! amb LUI

pressupost total de 12.000.000 pte�. finançat per l'Aiuntament

amb 2.400.000 ptes. i una aportació del CIM de 9.600.000 ptes.

Dites obres s'hauran d'adiudicar abans de dia 30 d'octubre

de 1994! mitiançant la contractaciÓ en forma reglamentària.

la qual cosa el Grup Independent -f 01'-' mu 1 é\ 1 a seç! lient.

proposta d'acorel:

1) Aprovar el Plec de condicions Econòmiques-Administratives
corresponents i que seran exposades al públic a efect.es de

reclamacions dins un t.ermini de vuit dies.
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2) Anunciar al mateix temps la convocatòria de subhasta de

dites obres� i reduir a la meitat els terminis de presentació de

plicas� comptats a partir dels vuit dies de publicació al BOCAIB

sempre oue no es presentin reclamacions contra el

corid
í

c íona ,

La Corporació acorda per

or-op oste ,

unanimitat aprovar 1 ' anter' i ot-o

9.-APROVACIO DEFINITIVA PROJECTES URBANITZACIO SON
SERRALTA.- La.Corporació Municipal en sessió celebrada dia 13 de

iuliol de 1994� aprovà inicialment els proiectes d'urbanització

de Son Serralta. consistents en la realització de les obres de

pavimentació de carrers i canalització d'aigUes pluvials�
redactat per l'arquitecte Eugenio Pérez Méndez i les

instal.lacions de distribuciÓ d'energia elèctrica en Baixa Tensió

i d'enllumenat públic� redactat per l'enginver industrial Joan

Perelló Picornell.

Ex o oset;
el :i. e·:::; � �;egCln'::::,
4/t:i/94 � i 2\1

al públic dits proiectes per un termini

anuncis publicats en el BOCAlS nº 95�
Diario de Mallorca d '-:l

"C:'M

dE�

dE�

nD

qui n;;:'e

clat.a

�::;' han

P I·
..

· (;�':-;f:?n t. ·:�it cap ¡.-. E:::C I arrla.e i ó � p f:?I'" 1. 0. q U-¿l.l C O�;¿:l. és p r- oc E?d E�I-l t.

l'aprovació definitiva per l'Aiuntament� segons disposa l'art.icle

117.4 del text refós de la Llei sobre el Règim del Sòl 1

Ordenació Urbana.

El Gr'up Independent formula la segUent proposta d'acord:

Aprovar definitivament els proiectes de pavimentació de carrers i

c an.aLí t.z ac i
ó

d/aigües p l uvi alssr instaJ..lacions de d
í

st r-í buc
í ó

d'energia elèctrica en Baixa Tensió i enllumenat oúblic de Son

Sel'-'Ir'al t.a,

L. él. e o r- p ot-o .:::1. c :i, Ó

p rop oet.a "

un an i mi ta+": apr-ov ar-

lO.-PLEC DE CONDICIONS

PROJECTES D'URBANITZACIO DE

ECONOMIQUES-ADMINisTRATIVES DELS
SON SERRALTA I CONVOCATORIA DE

CONCURS.- Redactats els Plecs de condicions economiques
ftdministratives corresponents als proiectes de pavimentació de

carrers i canalització d/aigUes pluvials i xarxa aèrea de baixa

tensió i enllumenat públie de la urbanització de Son Serralta! el

Grup Independent proposa la seva aprovació i oue s/exposi al

públic! per termini de vuit dies� a efectes de reclamacions.

En el cas de no presentar-se reclamacions en contra del olee

de condicions� s'anunciarà subhasta� seguint els tramits legals!
per a la contractació.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar
condicions i el sistema de selecciÓ de contractistes.

el. plec

ll.-SOL.LICITUD DE SUBVENCIO AL CIM.- Quan a finals de 1990

es va inaugurar la Casa de Cultura! es va fer amb la il.lusió de
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poder comptar de seGuida amb un edifici que venia a omplir el

buit que representava la manca d'instal.lacions culturals al

municipi i es va fer amb un mobiliari totalment provisional' i

sense alguns elements bàsics com poden ser unes cortines. que
aiudarien a millorar la sonoritat de la sala! i un equip de

me;;]af CHI i a.

Ar'a

i muort.an t

es creu necessari dotar de material adeqUat aquesta
proposa la compra de centi n s ta I . 1 '3ci Ó

cadires� un equip de megafonia i les cortines apropiades per a la

Es tracta d'instal.lacions

del Consell Insular no es podran
m i Llor-

m J. n í me'::, �

sonorització del local.

que sense la subvenciÓ
fer per raons pressupostàries.

El pressupost seria el següent:

1) C,3.cH¡r·e�5 "IndI..J.str·ias FiguE2r'¿.,.s� :::-;.?�I."
Modelo EXPO 3129 totalment tapisades
100 unitats x 14.476 ptes 1.447.600

2) Amplificador Optimus 100W PA-l03 .

Pletina cassette MARANZ 80-415 .

12 caixes acústiques OPTIMUS DM-S .

2 micros OPTIMU8 DM-130 .

141.800

��\4. EH)O
1�)5. 400

15 JI ::j(:.(>

:: �:::.Llp C.ll... · t; -:::. in i CF' C] n II li li li II 11 I; II II It :; " li II II II n n II II ft ft li EL 600

i:o1.:.'¿'3.1 o urrt; :2) Il U U Il II: r; n n II II li n II I! li li :a u n II II II II .. Cl :::n6.120

3) Cortinatges amb tela de vellut negre
60 % de frunzit. riells i m.d'O .

Tots els esmentats pressuposts s'han d'incrementar amb l/IVA

CDr'Y·'E:'SpDnt"nt.

El GI'-'un

':;:,0]. • 1 :i. c: i t ,::\1'" ,�'Il
Independent formula

CIM la subvenció

cie1 ¿:\

del
pt-· OPC)�;t a

ma.tf.?I'·' i al

d / acor-cí

to. (::= I ae: i on at;

l'apartat de pressupost.

La Corporació acorda per

orop ost a ,

unanimitat aprovar 1 I anter" i or"

12.-SUBVENCIONS ALS GRUPS CULTURALS.- Els

municipals per a 1994� doten en 250.000 ptes la partida clestinada

a subvencionar les activitats dels grues culturals del municipi.
Es l/any -des que es va crear aGuesta partida- que menys doblers

s'hi han dest:i.nat� fonamentalment per dues raons: una� perquè la

subvenciÓ no ha d'ésser el finançament nDrmal del grup� sinó que
ha de reeresentar un estímul a la feina i un suport
institucional! i per altra part� les moltes activitats de caire

cultural que organitza l'Aiuntament i els pocs recursos amb què
compta fan que hi hagi pocs doblers per a les subvencions.

No s'ha demanat cap relació d'activitats als distints grups�

per s'ha considerat que es té informació suficient que permet fer
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una. d íst ríb uc
í

ó

¿�.c t i v:i. t.9.t�:;
de les subvencions equilibrada i proporcional a

de cada u tenint en compte les altres variablesJ. f.�S

que sempre s'han tingut en compte.

Així les subvencions que es proposen són:

Al Grup de Teatre Gall de Foc� 50.000 ptes.
Al Grup de. Teatre Xingonera! 50.000 ptes.
Al Grup Flors des Salt� 50.000 ptes.
A la Revista Galatzó� 50.000 ptes.
A l'Associació de Gent Gran� 10.000 ptes.
Al Grup de Teatre Infantil� 10.000 ptes.
Al Grup S'Arbre! 5.000 ptes.
Al Grup Terra Alta� 25.000 ates.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la proposta
d'acord de concedir les subvencions en els termes proposats.

acorda per unanimitat l' anter'io!'"Lë\ Cor-p orac
í

Ó

p ropost e ,

13.-NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT AL CONSELL

GENERAL DE LA CAIXA DE BALEARS.- Segons escrit tramès pel
Pt"'e'::;ident de "Ea i\�ost.. ra

"

� l'A iun t amerrt; cI€� Puigpun":/Ë�ITt. ha t�st.¿;d�.

designat. per formar part del Consell General de la Institució i

se'l convida a fer el nomenament de la persona que el representi.

A l'Hora de proposar la persona que ostenti el càrrec s'ha

tingut en compt.e la conveniència que suposaria per a la bona

finalitat de la tasca� que tengués un coneixement profund de la

Caixa de Balears i com que els Estatuts d'aquesta Institució no

impedeix que sigui una persona aliena al Consistori! es proposa

com a representant de l'Aiuntament Na Magdalena Balaguer.

El Regidor Sr. Flaquer considera que el representant de

l'Aiuntament hauria d'esser una persona externa a la caixa Der

poder actuar més lliurament.

El Er. BatIe contesta que la persona propasada forma part
del Comité d'Empresa i això suposa un deslligament.

El Regidor Sr. Betti estima que és millor una persona entesa

la matèria que oualsevol altre que no estigui ficat dins el

de la banca.

Després d'aquestes intervencions és aprovada la proposta per

unanimitat dels assistents.

14.-NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT AL

MUNICIPAL DE CULTURA.- N'Aina Ortega fou designada en

PATRONAT

el seu

moment! iuntament amb altres dos� representant de 1 'Ajuntament al

P.M.C. però per raons de caire personal dimití del seu càrrec.

Per substituir-la el Grup Independent proposa en Ricard Vila que
ia era membre del Patronat� en representació del Gruo Terra Alta!
perÒ que el nou curs deixa d'esser-ho.
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La Corporació acorda per
p Ir. op o�:; t. ¿l.•

unanimitat aprovar l' ant€;;r·i or

15.- LIQUIDACIO DE FESTES.- Examinada la liquidació de les

festes de la Mare de Deu d'Agost d'aquest any� tant a la part
d'ingressos com a la de despeses� amb un total de 1.885.075 ptes.
d'entrades i 2.787.858 ptes. de despeses� la qual cosa representa
un dèficit de 902.783 ptes, la Corporació acorda per

aprovar la liquidaciÓ a què abans es fa referència.

16.-ESCOLA DE MUSICA. MEMORIA 93-94 I PROGRAMACIO 94-95.-

* Memòria de les Activitats de l'Escala de Música curs 93/94

Les activitats de l'ESCOLA DE MUSICA durant el curs 93/94

varen començar el dia 4 d'octubre del 93 i acabaren dia 17 de

iuny de 1994 amb el concert de fi de curs. Es varen impartir
classes de música i solfeig i d'instruments: piano� guitarra!
bandúrria i flauta de bec� així mateix la Coral Municipal va

desenvolupar la seva activitat al llarg de tot el curs.

El nDmbre d'alumnes matriculats va ser de �, més setze

persones que pertanyen a la coral. Els grups es distribuïren de

la segUent manera�

r"1ú·::;i ca i scd f ei 9
r1u.ssica. i solfei,:;¡

(petits)
( de 8 .:3. 14 ·:3.n ys) ..

16 ë:\lumnes;
9 i::11 LtfnrlE?'::;

Fli¿.:�rtol:lll:l Il n"" 1:1 ¡: tI .. :t $Ill" II l'i IIIl n II Il::l A "''' Illl Il U u 5 alL\mrle':;

Guitarra .........•.•..•...•..•.•...• 10 alumnes

FI aut a d¡;? bE?c .

3 ¿\l umnes

2 ¿:l.l u.mnE'S

16 c ant a
í

r··f2S

Eiarï d úr- 1'-. :i..::\ II ft to .. U ;r II .. Il II Il II n = n I: " 11 ,; '" " Il '" " l'i ft

Cor-a l

Els alumnes de piano!
i ntegr-·en
(_;Jui ta.r·r·a

€"011

e·::;t;;:..
grup de música general
format per adults.

de 8

i b arid úr-r- i a són el �3 o U.f:?

a 14· ¿!.nys ! el gr·up de

De

ac¿:;¡.ba.r·en
dur-an t;

tots els alumnes matriculats! a sigui els 37,
el curs 1 la maior incidència de baixes es

el tercer trimestre i dins el grup de guitarra

sol�.:; 28

'la d on ar.

degut -:3.

prDblemes d'estudis (exàmens) i laborals. Altres alumnes, sobre

t�t dins el grup del més petits� deixaren l'escola per trasllat

--���--F ami 1 i ar-,

Els alumnes pagaren en concepte de matricula 2000 ptes. i

1500 per trimestre, el que va suposar els segUents ingressos:

Matlr·icu.la •...•..•.. ("2.000 ptes.
1er .. trim ......•.... 45.000

20n. trim •..•••...•• 45.000

3er. trim 40.000

il

"

total ••••.........•..•..• 192.500 ptes.



· Foli núm .. __ �_� _

Les despeses foren les segUents:

Per' pagi:'xment
F'er' ma.tE·,r·i al

de classes . 64·6.600 otes.
Il

total ..... � .........................• 744.985 ptes.

Per tant el cost real del curs 93/94 ha estat de 552.485 ptes.

La quarrt i tE.. t; pressupostada per a ëique�:;t CL�r·s· a la

p ,.-. og Ir-,:,i.mac i Ó

d :i. --Fer"
è

n c í .::i

o(:::.'iíer·al era de 832.050 ptes. el que suposa una

87.075 ptes. en concepte de superavit i això es

degut al --Fet que les classes de musica general per adults�
malauradament� no es varen impartir per manca de matricula i a

les puntuals baixes

ele

del professorat produïdes per indisposició o

malaltia. I si afegim a aquesta quantitat les 192.000 ptes dels

pagaments dels alumnes resulta que el superavit total resoecte a

la quantitat pressupostada és de 279.575 ptes.

A més de les activitats purament acadèmiques�
M�sica va organitzar els segUents concerts:

De Nadal� amb la participació de les segUents corals:

DI Esoor'I es

Es Tall er·

De 1 I Escol a.

Veus de la tardor

Municipal

De Primavera amb Toni Miranda Quartet

D'Estiu amb les seoUents corals:

De l'Escola

[ant·:; i Pialle':;

l"1unicipa.1

El dia 17 de iuny es va dur a terme el Concert de Fi de Curs

què participaren els 28 alumnes de l'Escala fent una mostra

Per altra banda la Coral Municipal� a més dels esmentats

[oncerts� va oferir el dia 28 de iuny� dins el marc de les festes

de Sant Pere� un concert a Esporles i el 9 de iuny un altre al

Rafal Vell. Dia 15 d'agost i com ia és habitual. cantà a

l'Església de Puigpunyent.
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F'r' oÇV' arnar: í ó general i pressupost de l'Escala de 1"1(1.si ca

CU.I
..

··S 1994/199;:')

L'obiectiu general de l'Escola per a aquest
que ha de ser el de la seva consolidació com a

dóna un servei i ocupa un lloc dins el mÓn de la

CLWS -;>4/95 c re
í

m

institució� que
cul tur·a.

Serà aquest el tercer any consecutiu de funcionament i donat

que hi ha una perspectiva de matricula d'unes 35 a 40
més les 15 o 20 que puguin integrar l� Coral! resulta Due

l'Escola mou un nombre aproximat de 50 o 60 alumnes més 5

professors� per tant creim que ia és el moment oportú de dotar-la
d'una infrastructura burocràtica! tal com fitxes de matricula!
informacions sobre rendiment ..• ! i de materials i ubicació.

mateix es mantindran les matèries impartides durant el
curs passat! i suprimira la de música general Der a adults deout
a la manca de matricula dels anys passats. Es preveu un increment
dl a.l umnat ! ·sol::weto-!.:: t�n 1 E·?S cl as':;f?S d'i né.,tlr·ument � í de mornesn+ . ia

aixÒ és una programació realitzada sense saber la matrícula

exacta! no afegim cao altre instrument sense descartar

p os s
í

bi 1 i t.:::\t..
aquE?�5t.:::I.

Com en el curs passat! els alumnes pagaran 2000 ptes. en

concepte de matricula i 1.500 trimestralment.

¡CiCTIVIT?�Tf:;:

Música General: alumnes de 4 a 7 anys
dues sessions setmanals de 45 m.

Professora: Maria Morey

Musica general i solfeig: alumnes de 8 a 14 anys
dues sessions setmanals de 45 m.

Professora: Frca. Riera

Piano: alumnes de 8 anys endavant.
15 m. setmanals per a alumne/a

Professora: Maria Morey

Guitarra: alumnes de 8 anys endavant. ? h. setmanals

Professor� Toni Miranda.

�--.:I�-"1::and¡J.F"r· i a: a l umn es de B anys i enda\/ant. :l h. setinan¿il.
-.....;¡;¡;,..._-..\--- P r- D f e ssor- : Ra. -f e 1 R.::"tfTl cm •

Flauta de bec: alumnes de 8 anys i endavant. 1 h. setmanal
Professora: Conxa Gonzàlez

Cant CDral: per a adults. 1 h. 1 30 minuts setmanals
Directora: Conxa GDnzàlez
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Com ia és costum l'ESCOLA DE MUSICA oroanitzarà. al manco!
tres concerts al llarg del curs destinats a la participació i
formació dels seus membres i al públic en general.

En concepte de classes�

Música general .

Música general i solfeig .

F:' :i. 2.fl CJ u ti u ti II " nu" n II Cl U II U U 'la U U '" U e a It If

G Ll í ·t ¿t f" f" \3 n ti " Il ti II Il li II ti .. Of U ti U :;¡ ti 1:1. a n ti ft

Elan d úr- rO. í E\ • u •• " ••••••••••••••••

Flauta de bec .. » .".» ••••••••••

Coor-d ín ac
íó

•••••••••••••••••••

108.900
108. (t(H)
16:��. ::-)50
1·45.200

!�ltes u

..

..

..

"

T?600

90.000

..

u

Pt�r·· m.9.te¡"· í .3.1

total ...•..... " .....•........ i'61.550 ptE.'c's;.

Instruments ...•.•..............

Bib 1 i og r- af i a .

Mat. oficina n •••••••••••••••

'.l a.lr. i S li n u II " U Il li Cl Il II U U U ft if li li II if ft Cl nun

total

. 20.000

20.000
10. (H)O

:;20.000

ptes.
"

I!

"

"('0.000 ptf2S.

TOTAL DESPESES 831.550 PTES.

Hem dit ia que aquest pressupost era orientatiu! però no

exacte ia Due en aquests moments desconeixem la matricula total
del curs vinent i per tal motiu calcularem sobre un nombre de 35
alumnes els possibles ingressos que l'ESCOLA pugui tenir.

Per matricula .

Í e¡r·. t I"· i m ••••••••••••••••••••••

:�:)elr. u 1':: ¡ .... i in n fi q ft II 'II " ti U II ti II Il li n n ti n ti ft ti ti

70.000

52 li 5CH)
52u soo
52 li �.5()()

"

..

"

total 227.500 otes.

ptes�
Per tant el cost aproximat del curs vinent serà de 604.050

La CorporaciÓ acorda per unanimitat aprovar la memòria i la

programació de l'escola de música.

17.-ESCOLA D'ADULTS. MEMORIA 93-94 I PROGRAMACIO 94-95.-

Durant el curs 93/94 l'Escola d'Adults de Puigpunyent ha duit a

terme set cursos diferents�
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Graduat EscaI ar

Anglès I nivell

Anglès II nivell
Català �er a no catalano�arlants
Català per a catalanoparlants
Pintur-a

Cuina

El total d'alumnes a estat de 49 amb 12.

¡'-'E'"Sôpect :i. vamf.?nt.
5� 4� C)� 9 í b

La valoració global d'aquests cursos és positiva
la matricula no sigui molt alta. cosa pràcticament
inevitable en un poblet tan petit com el nostre.

E� n c ¿:\ I'" ¿il

nor rna I
qUF!

i

Hem de fer constar que els alumnes de Graduat Escolar estan

distribuïts en dos nivells: 2n i 3r cicles i dels 6 del 3r cicle.

4 han obtingut el titol de Graduat Escolar. Els alumnes de 2n

cicle promocionen tots.

Com a propostes de millora concretes s'han de

les formulades per la professora de català referent

poquet més les sessions i la de pintura que destaca

dE? b?r1 :i. I'" un I o e a I més qr·D�':. p�:d c:ur�,;¡ que VE? i ':::-\ qUE�
cada any augmenta més.

f er-' c: 011 f';¡ t. aro

i��. i:ï.l 1 a r· (.� .::� r 1...\ n

1 ¿\ nE?C::i:.�'s�;:i. t.a.t

1<:3. matl"·íc1• .J.l;;:¡

Per altra banda l'Escala d'Adult.s també ha organitzat. altres

�ctivit.at.s culturals i lúdiques que també s'han de valorar molt.

po-s i ti Vamt0nt:

1.- Cerc:ada� exposiciÓ i conferència sobre bolets pel mes de

n overnb r· F.� •

2.- Mostra i degustació de vins I'll de març.

3.- Cicle de conferències sobre Mallorca

3.1.- Decret de nova planta. Pere Xamena.

3.2.- La llengua de Mallorca. GrimaIt.

3.3.- Temes d'actualit.at a Mallorca� relacionat.s amb

__��__:",.-.. 'ê'fl...lt. DODm i ':':\ � !"la.e: i on¿:\ I i smE,' � etc:. a e: .àl'-·I·-·E'C de I�n t.on i :3el'-'I'-' .::;1."

3.4.- El mat.eix t.ema a càrree: de Jaume Santandreu.

4.- La nutric:ió relae:ionada amb I 'escort pel maig Q càrrec:

del Dr. Onorato Garcia.

5.- Festa i sDpar de Sant Joan com a cloenda del curs.
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El resum economic és el segUent:

-Professorat 1.091.700 ptes.

1.1llln;¡nUaQUnltllllllllllll 19. 7'C¡'9 "

1 -" 8E:(¡ "
'-' ·

1 1 262 "
·

1!'-3. 000 "

10. 000 "

10. 000 "

1 r.::· 000 "
. ...! •

1 j -, 852 "
- ( ·

24. 58¿�· "

�5. �5

3.4

LI-a M n Il n .. li' Il n li II It" Il a." Il

e-
·_In Il II n ft fi "" Il If II a n u Il Il"

- Material de cuina .

Ingressos relacionats amb la festa i sopar:

B'Ha de fer constar que les activitats

organitzades en col.laboració amb el Patronat

cultura i les despeses han corregut pel seu compte�
l'ingrés del sopar i festa s'ha tornat al Patronat.

han estë�.t

t1unicip¿ü d�:-?

pet-· tal cosa

Resumint el total de despeses és de 1.151.557 ptes.

Tenint en compte que el pressupost per aquest curs era de

1.261.000 ptes� desgraciadament s'han deixat de gastar quasi
100.000 ptes. degut a que el programat curs d'informàtica no s'ha

duit a terme perque no em pogut comptar amb l'aula itinerant
d'informàtica del M.E.C.

Referent al tema econòmic també hem de fer constar que� com

passat� també s'ha sol.licitat
otes cer a Educació d'Adults�

al MEC una subvenciÓ

que desgraciadament
se'ns ha concedit.

Vista

similar a

aquesta memòria pea al

la del curs passat
curs 94/95 proposam una oferta

amb Graduat Escolar� Anglès
iniciació 1 mitià� Català per a no catalanoparlants i per a

catalanoparlants� informàtica� cuina i pintura. També es duran a

terme un nombre semblant d'activitats culturals i l�diques.

El pressupost podria quedar així:

Professorat .....•.................. 1.100.000

Acti v i ta.ts

Iv! ¿d.: t:?I'-· i a 1

100.000

::50.000

TDTAL 1 Il 25() Il ()()() pte';5 Il

El curs d'informàtica es podrà dur a terme sempre que poguem

comptar amb l'aula itinerant d'informàtica del M.E.C.

La CorporaciÓ acorda per unanimitat aprovar l'anterior

memòria i programació del proper curs de l'escola d'Adults.
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lB.-AJUDA A RUANDA.- El Grup Popular exposa que degut a la
situació de necessitats que pateix el poble de Ruanda proposa
destinar la gratificació mensual del BatIe i Regidors per aquest
fL

El Sr'.
vœr- t en t. s.; � LlrI a

1 a pr-op oss te

BatIe c orrs íd era

dE� c aí re +or-rna l
que la proposta pot tenir dues

que podria donar lloc a rIO discutir
(ia que enten que de prerIdre's UrIa decisió obligaria

a els rIO presents) o bé si es demanàs UrIa votació secreta (per
ésser assumpte que afecta a les oersones) 1 els resultats fosirI
distints� de cap manera es podria saber la voluntat de cada un
d'F211s.

Passant per damunt l'aspecte formal! creu

cUestió estrictament particular i que cada un

pl
._ J. ·::·el'1 SE' que se 1

.

J, 1 doni el caF·�j.ctei·-·

qLle aque·=:,ta
h s d I obr-ar
o+ic íal com

és LIn",!.

E.i2gons
pt-'et én

lEI, pl�·OpDSt<3...

PDsada a vot.ació!
contra i un a favor.

és rebutiada la prDposta per set vots en

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Pérez demana que a la
carretera de Galilea a l'entrada del cementiri de Puiciounyent es

col.loqui un senyalo rètul amb el nom del CemerItiri i una fletxa
indicadora. La Corporació accepta el plec del Sr. Pérez.

El Sr. BatIe informa cDmpta que s'ha signat un contract.e amb
Eufrasio Mirancla on es comoromet a enterat els difunts en el
cementiri municipal i neteiar les sepultures cie despulles cuan

sigui necessari! sense cobrar res per aquest.es feines.
Amb aquest compromis es dÓna sol.lució� de

satisfactòria! al problema que darrerament s'ha creat a

d'enterrar els difunts.

-{: or'mi:�

I e h ora

En aquest estat i rIO havent-hi més assumptes per tractar! el
StO. • Pr' e·::; i d E�n t

quinze minuts!
1 a. �::,essi Ó ! essent les vint-i-tres hew e·::; i

de I a qu.al s'est.én l'acta pr'f:?'"5ent i i o com a

Secretari cert.ific.

EL BAlLE st. SECm::�TAR I
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ACTA DE LA SESSIO EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA PER L/AJUNTAMENT

PLE DIA 28 DE SETEMBRE DE 1994

A la Vlla de Puigpunyent a dia 28 de setembre de 1994 a

les vint-i-una hores i trenta minuts� sota la Presidència del Sr.
BatIe Antoni Arbona Puiadas� es reuni l'Aiuntament PIe a la Casa
Consistorial. en sessió pública extra-ordinària� amb
l'assistència dels Regidors Gabriel Flaquer Maimó! Josep M. Pérez
Fontirroig! Joan Betti Morell! Manuel PinteRo Gómez! Gabriel
Ferrà Martorell! Antoni Ginard Barceló i Magdalena Font Palmer.
Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Aiuntament Vicenç
r"latas Font.

FI E!

l.-SOL.LICITUDS PER AL PLA D'OBRES I SERVEIS PER A 1995.- El
€':!;< t r

..
· ë\Or' d :i. n ar- :i. è'\

COn\iOcar' f?l s

Consell Insular de Mallorca! en sessió
celebrada Ola 28 de iuliol de 1994! acordà
Aiuntaments perquè abans del 30 de setembre de

del

1994· p uçu
í

n

E! 1 F' 1 i�l.pl::2t:Lc:ion':�; i serveis a incloure dins
Insular' cie 1.995.

Donat que tlguren inclosos dlns el perimetre ciel casc urbà
el carrer cie la vila i ciel cami de Son Net! i Due no tenen els
serveis d'aigua potable i de clavegueram ni pavimentació! la
Corporaclo Municipal acorda cer unanimitat aprovar els
corresponents avans proiectes i sol.licitar al Consell Insular de
Mallorca la seva inclusió dins el pla d'obres i serveis de
amb un pressupost de 27.355.917 ptesn

1995!

L'aportació Municipal seria de 5.471.183 ptes. equivalent al
20 % sobre l/import total del pressupost.

2.-MODIFICACIO PROJECTE EDIFICI POLIVALENT A GALILEA PER
ADAPTAR-LO AL PRESSUPOST DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1994.- El
Ple del Consell Insular de Mallorca! en sessió extraordinària d�
data 28 cie iuliol de 1994! aprovà el programa complementari de
cooperació a les obres i serveis municipals per a l/any 1994! en

el qu.a l fi .;;_Iulr·a ¿¡quest A iuntament amb 1 "ob ra "Constr'ucc ió d I
un

edifici polivalent a Galilea"! amb un pressupost de 12.000.000 de
o t es ,

El pressupost del prolecte bàsic és de 1.9.544.817 ptes.!
Der la qual cosa aquest proiecte no es podrà realitzar totalment
dins el pla de 1994! per haver-se pressupostat en càrrec a aquest
ola únicament 12.000.000.

Cal! Liesg]. ossay" E'}:ecutar'! LiE�

c:ontr·,,:\.ct.e dE':!
�¡!]. Pl ë\ Li f (J b r- £.? �::¡

el Droiecte bàsic i
amb un pressuDost de

quantitat fixada en

doncs!
moment! una Drimera fase!
12.000.000 ptes.! aiustat a la
i Serveis de 1994.
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En conseqUència la Corporació Municipal acorda per
unanimitat aprovar el proiecte d'execució de la primera fase de
l'edifici de serveis múltiples a Galilea� amb un pressuDost de
12.000.000 de ptes.

En aquest estat i havent finalitzat l'obiecte de la reunió�
el Sr' • President aixecà la sessió a les vint-i-dues hores :i.
trenta minuts de
Secretari certifico

la qual s'estén l'acta present i i o COfn a

EL BATL..f_::: EL SECPET{.:¡n I
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 26 n'OCTUBRE DE 1994

A la vila de Puigpunyent a dia 26 d'octubre de 1994 ! a I E'�s

vint-i-una hores i trenta minuts� sota la Presidència del Sr· •

BatIe Antoni Arbona Puiadas. es reuní l'Aiuntament PIe a la Casa

ConsistoriaI� en sessiÓ pública ordinària� amb l'assistència dels

Regidors Gabriel Flaquer Maimó� Josep M. Pérez Fontirroig! Joan

Manuel Pinte�o Gómez? Sebastià Bauzà Martorell?
Ferrà Martorell i Antoni Ginard Barceló.

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

l.-LECTURA I APROVACIO DE LES ACTES DE LA SESSIO ANTERIOR I

DE L'EXTRAORDINARIA CELEBRADA DIA 28 DE SETEMBRE.- Assabentats

de l'acta de la sessió ordinària del mes anterior! el regidor Sr.

Pér-··e;;: Dr-·e·3f2n"ta LI.n E?SCr···"ët qUE� d
í

ue "A·iuda E:\ F;:LI,:'\nda.·- V:i.�=.;t que no

consta a l'acta si el Sr. Gabriel Flaquer! Dortaveu del Gruo

I
Pop�l�r: 1 el Sr. Antoni Binard! han renunciat a

� CJI·-·;,¡T-·¡"¡:jc-¿;,¡··ió me¡-·,·:=!,r":1.1 De"·· a i ud e ¿<o F�u.and,;�.! dema.nam que ssí no hi han

�i·�';:;���;:; �:!:. ¿,�i� e����:·�� j. d�::. ���t�'o;;�;;,�j' aqu.E?��ta maner·a. qU.E:td.,-'\t-·.2.:, c l ar- ou(e

En cas que hi hagin renunciat: volem que conS�l en acta el

ban ..: l. n umer-o de c ornpt e c orr-eri t; on s·' h¿¡. ·f et l' í n';_Jr· és. "

El Sr. Flaquer contesta que al seu veure és correcte l'acord

tal com figura a l'acta! i que no ha renunciat a

gratificació mensual; si bé vol fer constar en acta que la

quantitat aportada per aiuda a Ruanda! a través del compte obert

a l'Aiuntament de Calvià! sobrepassa en molt l'import de la

gratificació que rep de l'Aiuntament.

Després d'aquestes
un an

í

ini t.at; #

és aprovada l'acta per

A continuació és aprovada també per unanimitat l'acta de la

sessió extraordinària celebrada dia 28 del mes passat.

2.-RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- Queden assabentats de les

resolucions adoptades per la Batlia durant el

·setei"iibr·e.

3.-DESPESES_- Examinades les factures presentades s'aproven
les segü.ents:

- Salvador Matas per reparacions a les vies

p úb l i l=!u.es
Bohigas per fotocòpies de plànols
Gestetner per còpies Juny-Agost
Comisió de Festes de Galilea

Repsol Der butà per poliesportiu
Miquel Morell per treballs de tractor

Magda.lena Binard per segells de correus

-,.1-, t::" l t:::'
i "::"Q �C....J ptes.•

"4.800
34. �359

"-1-50.0(l0

8.600

25.000

"

"

II

"



- Oiaria de Mallorca per anunci aprovació
urbanització Son Serralta

Telefònica per serveis setembre-octubre
- Mari-lin per tres granates
- ATM per un exemplar de la llei de

S.2gux-et:'E\t Soc i al
- Ferreteria Mezquida per eines
- C'=.D¿�.r·tt?i·-· i a "L.:':! Pa.l ma" pelr. dos P¿:i.t-·el I s

d{� tJotE'!:?

- Miauel Sureda per encàrrecs setembre
- Llorenç Carbonell per serveis prestats

mesos d'abril a setembre
- Copier & Assistant Balear Der fotocòpies

-:::t.(_;1 o':; t; ��3E.;·tE0fnb t-· I:?

G:t�".pef··t per' clor'
ASISA per iguales
Transports Pont Riera Deir. 2 vi '::i.tae·::::.

. -

Laboratoris Bordoy per una anàlisi aigua
Guàrdia Civil d'Esporles festa del Pilar
MRW per serveis missatgers
ABSIS per quota manteniment 1994

Pui .;¡punvent:
Dia 17 d'abril! segona festa de Pasqua
Dia 16 d!agost� festivitat de Sant Roc

Foli núm. Q:?
_

:;::0 .. rf.38
19.6-?8
1. :;:::. 102

L zoo "
I,.._::.

3. 552 "

s ::-:::95 "
·

�j = 000 "

:I. 44 :i. Ti' II
..

(�)() 492 II
·

15':1' r.:..-: � f""\ II
· '

.. -' ol7

sc) II ()c){)

t.;: ()()()

4.608

27'6 =' c)()(¡

7'6.000

ti 12 (){)()

15.000

ptt?�:; "

II

II.

"

II

"

II

"

II

"

"

"

"

"

"

II

II

"

"

il

"

"

li

"

Gal i leE,:
Dia 17' d'abril, segona festa de Pasqua
Dia 8 de setembre� Nativitat de la Nostra Senyora

PI il Tu casa" per' ïnatet-· í al <:'.:. c on s t.r-uc c ió

Trans-ric.Der retirada contenidors
- Subscripció Ultima Hora� dos mesos

GESA per energia elèctrica pous aigua
GESA enllumenat dependències municipals
GESA enllumenat vies p�bl:tques
Col.legi Puig de Na Fàtima! viatge

d ' e·:::;t.u.di·:::;
- Josep Ramon per repart.iment. circulars
- Marc Sabater Der formalització nòmines

i assegurances socials 19.320
- Membres del Tribunal del concurs oposició

de la plaça d'auxiliar de policia local 22.566
- Eugenio Pérez honoraris primera fase

edifici polivalent de Galilea 351.698

Elèctrica Jordi cer reparacions 16.054
Elèctrica Jordi per reparacions escola 27.623

Elèctrica Jordi per reparacions a Galilea 101.366

Distribuidora Rotger per material oficina 2.749

�;e l:·;��;!��:C��ov��c���T�;lL�����t:�� �eL��:�ai�95;- �e�:;��:�� ;ocial de Balears la CorporaciÓ acorda proposar com a festes
locals per a l'any 1995 les segUents:
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5�-COMPTE BENERAL DEL PRESSUPOST DE 1993.- Examinat

compte general del pressupost corresponent a l'exercici de 1993�
el qual ha estat exposat al públic i examinat per la Comissió!
que ha ames els corresponents informes que consten a l'expedient!
és aprovada per unanimitat.

6.-RESUM ECONOMIC D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS� ESCOLA

D'ADULTS� ESCOLA DE MUSICA I TALLERS D'ESTIU QUE PRESENTA L'APA

JUSTIFICANT EL DESTI DE LES TRANSFERENCIES REBUDES DE

L*AJUNTAMENT.- Queden assabentats del resum econòmic de les

activitats desenvolupades per l'APA durant el curs 93/94 que es

resumeixen de la segUent manera:

Saldo a favor de 1 'Ajuntament 92/93:
Inoressos Aiuntament 93/94

:�: 1 7' li ���{f:.j(.? p t; e�5;,

:':� II :2 f.J:':"5 II () () Ci P t (::':;::-:)

t; o t..3. J. :: � " lo Il fi II li • II li III :t ¡:¡ u n III :t ;r

Cost activitats a càrrec Aiuntament:
Saldo a favor APA

2 III 4·f:��5 li 64::) ptes n

�jn :�74 p t es ,

Flaquer considera que aquesta distribució o estat de

figura cap comprovant i a méscomptes no és complet perquè no hi

considera que la liquidaciÓ s'hauria de rendir per anys naturals.

El St-·. Betti e·:;:.tima que a l'(-".:iFr'! hi ha el i ust
í

Li can t; cie le�s

quantitats pagades 1 el resum econòmic presentat per l'APA

reflexa fins i tot les pessetes cobrades per cada professor. A

més a l'Aiuntament hi ha el rebuts de les aportacions
transferides a l'AFA.

Quant a les liquidacions! la consignada al resum econòmic

per cursos escolars és totalment coincident a la que es va veure

a la passada sessiÓ i constitueix una informació imprescindible.
De totes formes al pressupost municipal consten de quantitats per
¿I, n ":./ '::. ri ë�t Li.¡... ·

.::\ 1 :.:; III

El cre� que també hi

informació de l/APA per anys naturals per no haver d'anar a sumar

els resums de dos cursos escolars.

El Sr. BatIe considera que la informació rebuda és

suficient! no obstant es podria suggerir a l'APA que a més de la

liquidació que presen�a per cursos� a final d'any en faci una

altra del moviment econòmic produit ciurant l'any natural.
,...-� L,::\ pr-opossta del Sr·. Bat.lE� es. a.ccE'ptad':=J. ¡::Jr."?!r· unan i m

í

t at,

7.-ADJUDICACIO DEFINITIVA PROJECTE PRIMERA FASE EDIFICI A

GALILEA.- Vista l'adiudicació provisional efectuada per la Mesa

de Contractació a favor de l'empresa JUANPO SL per la

contractació de les obres de construcció d'un edifici polivalent
·3 132,1 i I ea ( 1. ª f a.se)! 1 a qual es· comprornet ¿i ·f et-· l" obr-a per·
12.000.000 de ptes. � i vist l'informe favürable de Secretaria� la

CorporaciÓ acorda per unanimitat adjudicar definitivament la

realització de les obres a l'esmentada empresa JUANPO SL� i

facultar el Sr. BatIe per signar el corresponent contracte.

Quant a la manca d'aportaciÓ del document acreditatiu de

qualificació empresarial� la CorporaciÓ l'eximeix de moment
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d !

ë:l.que�:;t
Dbt.ingut

requisit� Sl bé
de la Conselleria

I 'hal,U'''·¿!. de

d/lndústt"j,¿i í.
presentar quan l'hagi
CDmerç� actualment. en

t; r· .:':\tTi:i. t. �'�c::t Ó 11

8.-MODIFICACIO DE VALORS DE BENS PATRIMONIALS.- El
Independent formula la segUent proposta: les noves valoracions

Gr-up

cadast.rals de béns immobles de naturalesa urbana recentment
duites a terme pel Centre de Gestió Cadastral, fa necessari
modificar els valors de béns de propietat municipal que figuren
al patrimoni, així com la inclusiÓ de parcel.les procedent.s de

que amb mot.iu de la recepció de la ur-b an
í

t.z ac
í ó

,

la. corno r-a d '
un

p o l :i. va I f2nt.

de propietat municipal�
:::; C] 1 a. ¡r' €:1, 13 ¿:\ 1 :L 1 t:� ë:'. per a la construcció d/un edifici

Fetes les oport.unes rectificacions� l/inventari de bens
immobles patrimonials i el seu valor són els que a continuació
s"iïldiquen�

parcel.la carretera de Galilea

parcel.la nQ 79 de Conques
parcel.la 19 i 55 de Conques
so I ar" .:..� (3a 1 i I (:?ó

C a·;::; ë'( dE� 1,3. v
í

1 a

magatzem municipal
CE?n t !.-. E' sa.n it .;;lX' i
Escola pública Puig de Na Fàtima
Casa de Cul tUIa

Poliesportiu municipal
Cement i F' i

1 �51 ri 1 �)(;
'r 1.1.38("

1·::�:l " 63-Lj·

ptes:;
"

JI

JI

"

JI

"

"

"

"

li

"

JI

"

"

"

JI

JI

"

JI

JI

"

"

9.-CONVENI D'AJUDA A DOMICILI AMB L'INSERSO.- Vist el
proiecte d/aiuda a domicili per a l'anv 1995� la Corporació
acorda per unanimitat presentar a I"INSERSO sol.licitud d'acció
concertada amb un pressupost de 4.786.641 ptes. i sol.licitar una
aiuda de 2.590.000 ptes. � i assumir el compromis de gestionar el
servei d/aiuda a domicili i facultar el Sr. BatIe per subscriure
amb l'INSERSO el conveni de col.laboració corresponent.

Pous d'aigua diversos
FIOLt de f3cJn Bru
FI C) L\ dt-:: 1.::\ f·)i]'.:?_

t :2511 ()()()
-? 1. :�'j Il 1+ ()()

1.152,,246
Diposit regulador i caseta
Xarxa d'abastament i saneiament
Pas peatonal crta. nova d/Estellencs
Via d'enllaç Sa Travessia i carni Sa Vela
Pl" de Son B¡·-·u.
r.: arn 1. d E! f3.:'i l·h: I ë\

9f:3C?1 � tJ82
�;(ï ti fj 1 ti Il 4():t.

i..� :r 2{)c) :: ()()()
15. 22=;. 66:_)
4. �30(3 .. 960

oarc e l I a C?54·()26 de Son Ser·r"·.:.:\J. t�· _.1;::0.

P ¿l.r-· e (?ol · 1 a '?5f:;(j()5 ele SC)r1 Set-·Ir• a.l ta

par'cel I a 955010 _, - [;jon Set-·F·.:"ll ta.o Ul;.-:

p ':':\1'· C E� I 1 a. 95l1·(¡2·? df.? SCJf1 �'3Ë?t-· t-· a I + '"

· _'::='

::3 ft iSC) n ooo

1.:200 .. 000
3 II 7:::it) ti ()()()

4. �350" 000

+ o t.al = " n Il n t:. u II U :I :c OI ti. ;1 II II <J Il iii U U li;

L"anterior proposta és aprovada per unanimitat.
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En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar
el Sr BatIe aixecà la sessió essent les vint-i-tres hores� de la
qual ,::;/e·::;t.(�!n l'acta Pt-·E'·sent i i o CDm ël. f3ec:r·etar··j_ c::er·ti-fic.

EL.. BATLE EL �3ECF:ETAF: I
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L1AJUNTAMENT

A la vila de PUigpunyent a dia 16 de novembre, a les vint-iuna hores i trenta minuts, sota la Presidència del Sr. TinentBatle Joan Betti Morell. per impossibilitat del Sr. Batle, esreuní l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial, en sessi6 públicaordinâria. amb l'assistència dels Regidors Gabrièl Flaquer Maim6,Manuel Pinte�o G6mez, Sebastiâ Bauzâ Martorell, Gabriel FerrâMartorell, Antoni Ginard Barce16 i Magdalena Font Palmer. Hiconcorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament VicençMat.as Font..

PLE DIA 16 DE NOVEMBRE DE 1994

l.-lECTURA I APROVACIO DE l'ACTA DE lA SESSIO ANTERIOR.Assabentats de l'acta de la sessi6 ordinâria del mes anterior ésaprovada per unanimitat..

2.-RESOlUCIONS DE
resolucions adopt.ades
d'octubre.

lA BATlIA.- Queden assabentats de les
per la Batlia durant el passat mes

3.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aprovenles segf.ients:

- Josep Ramon per un repartiment de programes declasses de cuina
- Josep Ramon per medicaments
- Const.rucciones Juanpo per treballs a les viespúbliques
- Guillem Ginard per construcci6 d'un parrala la plaça de Son Bru
- Guillem Ginard,encarregat aigf.ies, setembre

arreglar la bomba del pou de la Vila
- Guillem Ginard, encarregat aigf.ies, octubre
- Transports MM, per treballs de cami6 grua- Miquel Sureda per encârrecs mes d'octubre

. - Marla SAD per reparaci6 repetidor
- Ses Cotxeries per gèneres servits durantels mesos de març a octubre
- Cerco Balear per tancar solar ctra. Galilea
- Imprempta Mallorquina, material oficina
- Marc Sabat.er per formalitzaci6 ndmines i

assegurances socials
- Papereries J. Company per material oficina
- Copier i Assistant Balear per facturaci6fotocdpies, mes d'octubre
- Al notari Gonzalo Lopez-Fando per escripturacompra parcel.la Galilea
- Registre de la propietat per inscripci6 pareeJ, .la Gal i lea

3.000 ptes.
1 .226 "

478.445 "

85.000 "

233.994 "

44.850 "

14.088 "

65.619 "

107.755 "

88.796 "

258.905 "

72.243 "

31.188 "

1 .650 "

10.859 "

50.088 "

14.588 "
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4.-PRIMERA CERTIFICACIO OBRES CAMI SA VELA, SEGONA FASE.
Examinada la primera certificaci6 de les obres del projecte
d'urbanitzaci6 del segon tram del cami de Sa Vela, inclòs dins el
Pla d'Obres i Serveis de 1993, que és de 4.141.785 ptes., de les
quals corresponen al Consell Insular de Mallorca 3.313.428 i a

l'Ajuntament 828.357 ptes., la Corporaci6 acorda per unanimitat
aprovarIa.

S.-EXPEDIENT NQ 2 DE SUPLEMENTS DE CREDIT.- Examinat
l'expedient nQ 2 de suplements de crèdit en base a la recaptaci6
de majors ingressos vists els informes favorables, la
Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar la proposta de
suplements de crèdit en la forma segUent:

- Quantitat utilitzada amb cêrrec als majors ingresos recaptats
sobre els totals prevists en el pressupost 3.063.431 ptes.

- Suplements que s'acorden:
- partida 141.004, jardiner, 34.514 ptes.
- partida 213,004, enllumenat públic, 100.000 "

partida 213.024, repetidor TV, 33.000 "

- nar tï da 221.004, sub. energia elèctrica. 291.400"
- partida 226.071, festes populars, 124.008 "

- car ti ds 227.061, treballs tècnics, 21.491 "

- partida 463.004, contenidors recollida fems. 59.018 "

- nar ti de 750.004,edifici polivalent GaliJ.ea, 2.400.000 "

to taI fi II fi fi " " " " " fi " " " " " 3.063.431 p t.e s

l que l'expedient s'exposi al públic en forma reglamentêria
i en el cas de no presentar-se reclamacions, aquesta aprovaci6
inicial es considerarê aprovada definitivament sense necessitat
de nou acord.

PRECS l PREGUNTES.- El Regidor Sr. Flaquer demana si hi ha
possibilitat de destinar un espai del poliesportiu de Puigpunyent
a dues pistes de petanca.

El Regidor d'Esports Sr. Ferrê contesta que es mirarê si
entre la pista de tennis i la de futb61 sala es podrien situar
les de petanca.

El mateix regidor Sr.
podrê concedir una ajuda
Puntals.

El Regidor Sr. Betti contesta que el grup faci la petici6
per escrit i després es mirarê quines possibilitats existeixen.

Flaquer demana si per aquest any
o subvenci6 al Grup d'Esplai

es

Els

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a tractar,
el Sr. President aixecê la sessi6, essent les vint-i-dues hores
quinze minuts. de la quual s'estén l'acta present i jo com a

Secretari certifico

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

PLE DIA 14 DE DESEMBRE DE 1994

la vila de Puigpunyent a dia 14 de desembre de 1994 .

les vint-i-una hores i trenta minuts� sota la Presidència del Sr.
BatIe Antoni Arbona Puiadas� es reuni l'Aiuntament PIe a la Casa
Consistorial� en sessió pública ordinària� amb l'assistència dels

Regidors Gabriel Flaquer Maimó� Josep M. Pérez Fontirroig� Joan
Betti Morell� Manuel Pinte�o Gómez� Sebastià Bauzà Martorell�
Gabriel Ferrà Martorell i Magdalena Font Palmer. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Aiuntament Vicenç Matas Font.

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

2.-RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- Queden assabentats de les
resolucions adoptades per la Batlia durant el mes dE'�
novembr·e.

El Regidor Sr. Flaquer diu que considera absurd que
concedesqui al Sr. Claro llicència per a construir una casa a

Serralta� se li exigesqui una fiança i al mateix temps se

digui que s'haurà de comprometre a no utilitzar la casa fins
no estiguin concloses les obres d'urbanització.

El Regidor Sr. Betti contesta que aquesta condició
imposada per llei per poder concedir llicència mentre es fan
obres d'urbanització.

El Sr. Flaquer insisteix amb el seu punt de vista i diu que
no està d'acord que es faci aixi.

El Sr. BatIe intervé i diu que no es tracta de discutir si
s'està o no d'acord amb les condicions de la llicència. Recorda
oue les resolucions les adopta la Batlia sota la seva pròpia
responsabilitat i únicament es duen a Ple per donar compte.

que

les

3.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
1 es seg üent s;.:

Repsol Butà per 3 càrregues de gas propà.
La Central Der un portaetiquetes
D.A. Esport per una anella i xarxa de basquet
Espavert per flors i plantes
Gavats Naybor per senyals indicadors

Miquel Sureda per encàrrecs mes de novembre
Minit Color per dos rodets fotogràfics
Elèctrica Jordi� reparacions escola

Elèctrica Jordi� reparacions enllumenat públic
Copisteria Reflex per fotocòpies
Distribuidora Rotger per dos arxivadors

M.R.W. servei missatgers
Cerco Balear per tancament amb reixeta

La Industrial i Agricola per gèneres
Companyia Telefònica per quotes telèfon

8. 500 ptes.
960 "

6. 480 II

19. 000 "

23. -¡:'4B "

65. 619 II

4. 400 "

4. :209 "

43. 229 "

1 430 "
.

4· • 600 "

2';; . 256 "

351 509 II
.

14. 962 "

15. 534 "

a

li
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Joan Ferrà cer gèneres per classes cuina

Ultima Hora subscripciÓ mensual

Laboratoris Bordoy per dues anàlisis aigua
La Filadora per uniforme policia local

Heli Colom Mallorca� per fotografia aèri

Bocaib per anunci

GESA! enllumenat dependències municipals
GESA� enllumenat públic
GESA! energia elèctrica pous aigua
Seguridad i Limpieza! productes neteia
Marc Sabater! formalització nòmines i S.Social

Guillem Ginard! encarregat aigUes
ASISA per iguales
CCR Computers per una impressora
Miquel Sureda! honoraris proiecte edif.Galilea

14. 401 ptes
�, 500 "
¿'A

1:::; • 800 "

";"'-, 595 "
¡ • .::. n

12. 500 "

40. O""__' "
I I ":M

95. 024 "

158. 9é:;7 "

90. :23() "

2t=' Il 844 "

33. 4-43 "

41 400 "
.

46. 000 "

sv. 636 "

19. 4�.30 "

4� -SOL� LICITUDS� - v
í

stes la sol.litud pr·esent.9.da per"

procedesqui a la
la carretera Nova

numero 18 d'aquest

Antonia Garcia Sánchez! on demana que es

col.locació d'una farola en el carrerÓ de

d'Estellencs pel qual accedeix a la casa

C ¿it-· r- er· .

I la signada per Jaume Moragues Mulet i Antòia Blanes Moyà
que sol.licita la col.locació d'una farola en el carreró que dona

accés a les cases numeros 20 i 22 del carrer Maior.

La Corporació acorda per unanimitat accedir a les peticions
ab anss descr' i t.e=; �5emr.:H-·I:? qUI;? 1 es nor·mes 'subsi di àt-· i es ¿�.senyal i n que

aquests carrerons sÓn públics.En aquest cas la instal.lació es

en el lloc on diguin els tècnics municipals.

5.-REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT AL CONSELL ESCOLAR.- Es

donà lectura a un escrit del president del Consell Escolar del

Col.legi PÚblic Puig de Na Fàtima! on sol.licita el nom del

representant de l/Aiuntament que formarà part del nou Consell

Esócol ar-;

La Corporació acorda per unanimitat reelegir
Gabriel Ferrà Martorell.

a I

6.-ADHESIO A LA CELEBRACIO DEL DIA INTERNACIONAL DELS DRETS

HUMANS.- Es donà lectura a la moció presentada pel Grup Popular
referent a la celebració del Dia Internacionals dels Drets Humans

que a continuació es descriu:

"EllO de d
í

c íemb re d€� 1948 las I\lacicmes Unidas aprob aron 1¿1.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Conviene recordar esta fecha y su significado pues! nunca

hasta entonces! se habia producido una enumeración tan completa!
detallada y minuciosa de los derechos que corresponden a la

persona humana y que son consecuencia directa de su dignidad.
Esta declaración! cuyo XLVI aniversario se celebra estas fechas!
culmina el largo camino de la Humanidad en su tortuoso recorrido

de afirmación de los derechos elementales de los seres humanos a

la libertad y a la igualdad. Fue precisamente la Declaración de

1948 la que aplicÓ esos conceptos a todos los hombres y a t.odas

las muieres del mundo! cuando todavia estaba reciente en la

memoria de los pueblos las �angrientas hecatombes de las dos



Foli núm. _J) _

Guerras Mundiales� en las que se habia dado una violación

sistemática de los derechos de la persona humana. Y fue también

la declaración de 1948 la primera en exigir el resoeto a esos

derechos por parte de los gobernantes.

Las Naciones Unidas ouisieron que la observancia de los

derechos humanos se convirtiera en un principio real de actuación

por parte de los Estados. a través de compromisos claros y

exigibles. Por eso fue significativo el hecho de que uno de los

primeros actos internacionales de Adolfo Suarez como Presidente

del Gobierno fuera acudir a Nueva York en 1976 para firmar� en

nombre de Esp¿�a� la Declaración de 1948. Este gesto ya

presagiaba y encarnaba la voluntad de todos los espa�oles de

recuperar la plenitud de sus derechos ciudadanos. La Constitución

de 1978� el marco de nuestras libertades� vino asi a reconocerlas

y a consagrar la existencia de una democracia basada en los

ideales v en los orincipios que� treinta a�os antes� habia

pr-ocl arnado l'::lD.N.U. a t""avéf::; de e�:,ta I'DF!clë.:¡r'a,c:iÓn Un
í

verse l dt?

1 os d''2t''I'2cho�.:; humano'ë:5 II

qu,,;:? hoy que""emos.; c onmernor-ar.

Pero el recordatorio de ese día en que fue formulada v que

celebramos baiD el adecuado título de Dia Internacional de los

Derechos Humanos� no debe hacernos olvidar las obligaciones que a

todos nos competen para que la dignidad de las persDnas sea

permanentemente recDnDcida entre nDsDtrDs y progresivamente
asumida por todos aquellos� desgraciadamente muchos� que todavia

no la aceptan.

Varios son los acontecimientos positivos que desde 1948

hasta acá han contribuido a meiorar la situaciÓn de la persona
humana y de sus derechos. Pero ciegos seriamos si nD

contempláramos con horror la continua violación que en muchas

partes del mundo se sigue practicando contra los derechos de

millones de seres humanos: las torturas� las guerras! las

violencias m�ltiples� la veiación� el hambre� la miseria� siguen
golpeando de manera inmisericDrde a un impresiDnante
nuestros semeiantes.

numer-o de

Aqui mismo� en Espa�a� en nuestros campos y ciudades� no

podemos sentirnos satisfechos del trato que reciben IDS

necesitados� los desheredadDs de la fortuna! los marginados� los

oue tienen que sufrir en sus carnes los embates irracionales del

racismo! de la xenofobia! de la intolerancia o del sexismo. Es

todavia largo el trecho que todDs debemos recorrer. dentrD y

fuera de Espa�a� para que los derechos humanos lleguen a

convertirse! como quiso la Declaración de 1948� en la pieza clave

para la construcción de un mundo libre y en paz! porque sólo en

el respeto a la libertad humana oodremos conseguir una verdadera

021.2:.

ello el Grupo Popular oropone 1 a, ac:lopc
í ó

n de los

siguientes acuerdos:

PRIMERD.- Proclamar la adhesión de esta Corporación a la

cel ebr'ac ión d''21 "Di ,:3 I nter'nac: i onal de los Dt."?Y"ec:ho'ë:5 Humanos" � que

"
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I
I

tendrá lugar el dia 10 de diciembre� en los términos en que se

recoge en la exposiciÓn de esta Moción.

SEGUNDO.- Reclamar del Alcalde-Presidente de esta

uso de sus atribuciones y mediante Bando�en (;.>1

se de a conocer a todos los vecinos esta conmemoraciÓn y su

significado para que! coniuntamente v en armonia con nuestros

familiares! amigos y conciudadanos� sigamos construyendo una

comunidad dentro de la sociedad espaWola y de la comunidad

internacional! progresivamente más libre� más iusta� más igual y

más Jrt-·ater·na. Il

Assabentada la Corporació Municipal� acorden per unanimitat

adherir-se a la celebració d'aquest acte! no tan sols a nivell

internacional� sinó a nivell local! comengant per la comunitat de

Puigpunyent! seguint per la de Mallorca! etc. per acabar amb una

decl�ració universal dels drets humans.

7.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.- Seguint la linia d'anys
anteriors� el Consell Escolar aprovà les activitats extraescolars

per al curs 1994-95! que es resumeixen en les segUents:

Dibuix i pintura� teatre� anglès� i tallers d'estiu.

Aquestes quatre activitats es desenvoluparan en la forma semblant

a la del curs passat i seran retribuïdes en càrrec al pressupost

municipal en la quantia total de 695.000 ptes.

acti v i t.ë:i.ts

i cuina!
cant c ore L,
a càr"r"ec del

él Càlr'lr'ec

Grup cie

cie la monit.ora Conxa

Persones Maiors! es

Les

Gonzal€-?z �

realit.zaran sense remuneració econòmica per part de l'Aiuntament..

La Corporació acorcla per unanimit.at clur a terme les

act.ivit.ats abans indicades en el curs 1994-95 i incloure en el

proper pressupost municipal una consignació per atenclre aquests
c ornp rom

í

sos.

B.- RECTIFICACIO

El Sr'. BatIe proposa que per raons d'urgència s'incloguin a

l'ordre del clia els punts referents a la rectificació del proiect�
d'urbanit.zació de Son Serralt.a i la construcció de iarclineres al

segon tram del cami de Sa Vela la qual cosa és acceptacla per

unan i mi t¿It..

PROJECTE URBANITZACIO PARCIAL DE SON

Son
de

de

i el
com

SERRALTA.- Quan es va realitzar el proiect.e d'urbanització de

Serralta! per l'arquitecte Eugenio Pérez Méndez a la partida

vorada! inclosa en el capital III! es va cometre un error

metres. Resulta que són 2.084 i no

3.490 com figurava en el proiecte aprovat oer l'Aiunt.ament.

seu valor és de 3.494.868 ptes. i no cie 5.852.730 ptes.
J¡: i .;:¡ut-·ava ab an s .

Aquesta reclucciÓ de metres de varada fa que el pressuoost

d'execució material que abans era de 17.271.417 ptes. es

convertesqui en 14.913.555 pt.es.! que amb l'aplicaciÓ del

benefici industrial� l'IVA i honoraris dels tècnics! resulta un
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pressupost de contracte de 20.237.694 ptes.! en front del d'abans

que era de 23.437.311 ptes.! o sigui que la xifra total en què
s'ha reduit el cost de la urbanització és de 3.199.617 ptes.

La Corporació acorda per set vots a favor i l'abstenció del

Regidor Sr. Flaquer! aorovar la correcció de l'error material del

proiecte abans indicat i rectificar el tipus de licitació que

figura en el Plec de Condicions EconOmic Administratiu� aprovat
per l'Aiuntament Ple en sessió de 14 de setembre de 1994 en

38.467.657 ptes.! per la quantitat de 35.268.040 ptes.! aixi com

el cost del proiecte de pavimentació i canalització d'aigUes
pluvials! que com s'ha dit abans! queda fixat en 14.913.555

ptes. � i procedir al repartiment de quotes d'urbanització en la

forma acordada per l'Aiuntament Ple en sessiÓ del 13 d'octubre de

19'7'3.

9.-JARDINERES AL CAMI DE SA VELA.- El Sr. BatIe fa un resum

dels fets succeïts en la construcció del segon tram del carni de

Sa Vela des de la reunió amb els orooietaris més directament

afectats amb aquestes obres! on es va discutir la conveniència o

no que aquest vial fos de traçat dret o amb corbes com estava

oroiectat. Va prevaldre la idea primera i es va modificar amb

aquest sentit el proiecte.

No obstant aixO a 1 'hora de dur-lo a terme han sortit

algunes queixes dels propietaris de solars de la part dreta del

carni! que no estan d'acord amb la construcciÓ d'unes iardineres

proiectades amb la finalitat que entre elles es destini una

frania de paviment a l'aparcament de cotxes.

El tècnic director de les obres! Eugenio Pérez Méndez! dóna

una explicació sobre la conveniència de mantenir aquestes
iardineres! perquè d'aquesta forma l'aparcament de cotxes es farà

de manera més ordenada i amb menys dificultats pel trànsit rodat.

Alguns dels propietaris afectats! presents
manifesten la seva oposiciÓ a la construcció de les

per que consideren que si el vial fos totalment

obstacles de cap classe! quedaria més ampla la

benefici dels qui circulin per aouesta via.

a la Sala!
i ard

í

ner-e ss
,

dret ,
sense

cal
ç
ad a en

El Regi doro Sr'. Betti diu que la idea de l'Aiuntament no és

fer una gran avinguda! sinó més bé un carrer de poble! apte Der a

les necessitats de Puigpunyent� on la gent si senti bé i pugui
transitar tranquil.lament tant en cotxe com a peu.

Se susciten diversos criteris entre els oropietaris afectats

i! tota vegada que no hi ha un criteri unànime i que! a més! les

persones presents a la Sala no són representantius de tots els

afectats directe o indirectament! el Sr. BatIe proposa que sigui
la Corporació -ia que és aquesta la que representa totes les

persones que els elegiren- qui decidesqui sobre la conveniència

a no d'instal.lar les iardineres! i en el cas que sigui aixi! a

quina part del cami s'han de construir.
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Duita la proposta a votació són del parer de construir

iardineres els cinc regidors del Grup Independent i els dos

PSOE� i vota en contra el regidor del pp! Sr. Flaquer.

les

del

A continuació es procedeix a la votació referent a la part
del carni on s'han de construir les iardineres! i resulta ser a

l'esquerra! per set vots a favor i l'abstenció del Sr. Flaquer.

FELICITACIO NADALENCA. -.- El Popu.l ar- pr·esent¿•.

felicitació amb motiu de les oroperes Festes de Nadal a tot el

Consistori! felicitació que a la vegada expressa el Sr. BatIe a

tots els membrei de la Corporació.

En aquest estat i

Sr. President aixecà

no havent-hi més assumptes per tractar!
la sessió essent les vint-i-tres hores

que s'estén 1.::1. pr'e'3f!2nt act.a i iC'J com

el

i

quinze minuts! cie , -

.L-::t a.

Secretari cert.ific.

EL BATLE EL SECFŒT {iR I
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 31 DE DESEMBRE DE 1994

A la vila de Puigpunyent a dia 31 de desembre! a les vint
I-una hores i trenta minuts� sota la Presidència del Sr. BatIe
Antoni Arbona Puiadas! es reuní l'Aiuntament PIe a la Casa
Consistorial! en sessió pública extraordinària! amb l'assistència
dels Regidors Gabriel Flaquer Maimó! Joan Betti Morell! Manuel
Pinte�o Gómez! Sebastià Bauzà Martorell! Gabriel Ferrà Martorell!
Antoni Ginard Barceló i Magdalena Font Palmer. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Aiuntament Vicenç Matas Font.

1.- DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
1 E�·:5 ·:�eg üon t. s;:

Bayer per material d'oficina
Gestetner! per fotocopies
Servei d'assistencia tècnica CCR per

ci ntf?S i mp reaore

Magdalena Ginard per segells de correus

Construccions Juanpo per treballs a les
\/il;2·5 o úb Lí ques

Telefònica per serveis

Papereria Homar per material oficina
Gi�:;!:Jer··t pE!r· e Ior

Transric Balear per trasllat escombreries
LIado Pol per material higiènic
D�1i"1r-l p er- moq u.et a.

Emava per comprovar comptador aigua
MorIa Sat per manteniment repetidor TV

Josep Ramon per desplaçaments a Palma
Peical per obsequis Nadalencs
Ultima hora subscripció mensual
Pedro Pérez Der rotular un cartell
Gabriel Barceló per treballs de fusteria
Construcciones Juanpo per millora de façanes

dels edificis municipals 1.818.751
Pintures d'Or per pintura 430
Casa Pomar per pintures 11.050
DiDositari per bestretes de l'any 1994 21.585
Guillem Ginard!encarregat aigües
MRW per servei missatgers
Marc Sabater per formalització nòmines

Papereria Homar! material oficina
Juanpo per reparacions vies públiques
Taller grafic Eugeni per calendaris 95

-Copier & Assistant per fotocopies escola
Miquel Sureda per encàrrecs
Materials Establiments per gèneres
Materials Establiments per tubs

Col.legi Puig de Na Fàtima per activi-
tats complementàries

25.199 Il

:2 2()() Il
·

1 6 700 Il
·

1 06 465 Il
·

.--,/-' :3�5i1' Il
�::. .. ::.. ·

6. voo Il

1 ::38 000 Il
·

:2�) .. 69() Il

27' 291 Il
·

24. 265 Il

::n7 Il

1 BO (lOO Il
·

t�} 000 Il
"

-;='0. 000 Il

ri �:5()() Il
.1::' ·

ç'.) c:: -Ò:'"')c::. Il
....}" ...).1:. ......1

1. 1 4 T?9 Il
·

Il

Il

Il

"

65. �350
15. 4�)6

Il

Il

Il

1 • �56�5

114.041
11 <:,'.370

-;'.215
65.619

Il

Il

Il

Il

Il

..., t:::-t::--�
i .. \J._i {

Il

111.582 Il

50.000 Il
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BAIXES DE REBUTS.- Examinades les relacins de contribuents

Dels motius que s'especifiquen
acorda per unanimitat donar de

a continuaciÓ s'indiquen
relacions! la CorporaciÓ

C!Lte han d'esser baixa dels tributs que

relacions i que globalment són els segtients:

- Rebuts d'anys anteriors a 1994

I B lux' b an d. �

Imposts sobre solars:

Recollida de fems:

Imoosts d'activitats economiques:
Llicència fiscal:

Imposts sobre vehicles

3.362. (i98
448. :.36E-l
1 i O n �.225
13.200
51.1·.4i.30

Dte';:; .

"

II

"

"

"

4.022 n 5:26 pte:::;"

- Rebuts de l'any 1994

IBI urb ana

Entrades de vehicles

Recollida de fems

Impost Activitats economiques
ImDosts sobre vehicles

Dt.e:-5.

5 .. LI·()()
7' 4 n �::50(l

"

"

"

22:1. • 60::; "

En aquest estat i havent finalitzat l'obiecte de la reunió
el Sr'.

tr··ent.::.�
F'r"esi di2nt

minuts! de
aixecà la sessió

1 ,,:1. qu aI .::;;
... (7?:·::ten

a les vint-i-dues hores

1,3. P r- eSf.:::n t �:iJ.C t. .�). i i o e om

i

Secret.ari certifico

EL BfHI .... E
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BAIXES DE REBUTS.- Examinades les rel�cins de contribuents

que han d'esser baixa dels tributs que a continuació s'indiquen
pels motius que s'especifiquen en dites relacions! la CorporaciÓ
acorda per unanimitat donar de baixa els rebuts copresos en dites

relacions i que globalment sÓn els segilents:

- Rebuts d'anys anteriors a 1994

IBI urb an ae

Imposts sobre solars: 44:3. �.3ó8
110. :::::�:ZS

13.200

SL!·.480

"

"

"

"

"

4.02:2: .. 526 ptE":;.

1.309.128
5" .{�.()()

ptes.
"

'(I 1.1 u :.:.5 () Cl

4�3. �:.)OO

22:1..1:::'05

"

"

"

1. • 6S:::'í. 6E<5 pte':s .

nt finalitzat l'obiecte de la reunió
a sessió a les vint-i-dues hores i

.::;
s

0?;{ t. Fifl""l 1 El P r- es f.=: n t ��.c: t. El. :i. i o c: om .=='.

EL f�ECR[-:::T{::¡r�ç I
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