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Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Ma Eulàlia Mas

Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 28 DE GENER
DE 2002.

Quan són les 21 '30 hores del dilluns dia 28 de gener de 2002, es

reuneix a la Casa Consistorial de Puigpunyent la Corporació en Ple per celebrar

sessió plenària ordinària en primera convocatòria. Sota la presidència del batIe,
Sr. Josep Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents regidors, convocats en

legal forma: Sr. Miquel Ramon Matas, Sebastià Bauzá Martorell i Juan Ferrá

Martorell per part del Grup Socialista; Srs. Antoni Arbona Pujadas, Sra. Jerita

Barceló Ballester, Sr. Guillem Llaneras Serralta i Sr. Gabriel Genovart Rosselló

per part de l'Agrupació Independent; i Sr. Gabriel Flaquer Maimó, per part del

Grup Popular.

El Sr. batIe deelara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents
assumptes inelosos en l' ordre del dia:

1.- ACTA ANTERIOR.

S'aproven per unanimitat (9), les actes corresponents a les següents sessions

plenàries:
.- Ordinària de dia 22 d'octubre de 2001.
.- Extraordinària de dia 29 d'octubre de 2001 .

.

- Extraordinària de dia 17 de desembre de 200 l.

2.- RESOLUCIONS.
Els regidors es donen per assebentats de les següents resolucions dictades des

de la darrera sessió plenària de dia 22 d'octubre de 2001:
Decret de 25 de setembre, de concessió de llicència d'obres a Laura
Dirienzo.
Decret de 30 de setembre, d'aprovació de pagaments mes d'octubre.

Decret de 30 de setembre, d'aprovació de pagaments per caixa del mes

d'octubre.
Decret d'lI d'octubre d'aturament d'obres i incoació d'expedient de

disciplina urbanística a Dirk Reifferscheidt.

Decret d'lI d'octubre d'incoació d'expedient sancionador per infracció de

l'Ordenança reguladora del Servei d'Aigua Potable a Martín Dostal.
Decret d'lI d'octubre d'incoació d'expedient sancionador per infracció de

I 'Ordenança reguladora del Servei d'Aigua Potable a Francisco Rafael

Palmer Sánchez.
Decret de 16 d'octubre, de concessió de diverses llicències d'obres.

Decret de 18 d'octubre d'incoació d'expedient sancionador per infracció de

I 'Ordenança reguladora del Servei d'Aigua Potable a Francisca Dalmau

Quintana.
Decret de 18 d'octubre de concessió de subvenció al Bisbat de Mallorca per
dur a terme les obres de reforma de l'esglèsia parroquial de Puigpunyent.
Decret de 23 d'octubre de substitució de la Batlia per absència del municipi.
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Decret de 25 d'octubre pel qual es deixa sense efecte un anterior d'incoació

d'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança reguladora del Servei
d' Aigua Potable a Antonia Terrassa Martorell.
Decret de 25 d'octubre pel qual es deixa sense efecte un anterior d'incoació

d'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança reguladora del Servei
d' Aigua Potable a Cristóbal Bauzá Nadal.
Decret de 25 d'octubre de concessió de llicència d'instal.lació d'un dipòsit
d'emmagatzament de propà a l'entitat Proyectos y Promociones Ses Veles,
S.L.
Decret de 26 d'octubre de convocatòria de sessió plenària extraordinària.
Decret de 29 d'octubre, de concessió de diverses llicències d'obres.
Decret de 29 d'octubre d'incoació d'expedient sancionador per realització
d'actuacions contràries a la la Llei 10/1998, de 21 d'abril de residus a

l'entitat Proyectos y Promociones Ses Veles, S.L..
Decret de 29 d'octubre d'incoació d'expedient sancionador per presumpta
infracció de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de

companyia.
Decret de 29 d'octubre d'alta al Padró d'Habitants de Javier García Milicua.
Decret de 30 d'octubre
Decret de 30 (l'octubre d'aprovació de pagaments del mes de novembre.
Decret de 30 d'octubre d'aprovació de pagaments per caixa del mes de
novembre.
Decret de 8 de novembre d'atorgament d'ampliació de termini per presentar
al.legacions a l'expedient sancionador de disciplina urbanística incoat a

Andrés Luis Ramis Caubet.
Decret de 8 de novembre d'acceptació de proposta de Resolució, imposició
de sanció i arxiu expedient sancionador per infracció urbanística a Gabriel
Barceló Valcaneras.
Decret de 8 de novembre acceptant proposta de demolició i acordant la
demolició de les obres il.legalitzables a I'expedent sancionador incoat a

Gabriel Genovart Rosselló.
Decret de 12 de novembre acordant l'arxiu de l'expedient sancionador per

presumpta infracció de l'Ordenança reguladora del Servei d' Aigua Potable
incoat a José Antonio Ruíz Jiménez.
Decret de 12 de novembre acordant l'arxiu de l'expedient sancionador per
presumpta infracció de l'Ordenança reguladora del Servei d' Aigua Potable

incoat a José Ma Sánchez de la Loma.
Decret de 19 de novembre de concessió de diverses llicències d'obres.
Decret de 20 de novembre d'alta al Padró d'Habitants de Christine Puls.

Decret de 22 de novembre d'alta al Padró d'Habitants de Pedro Quiñonero
Planas, María Nieves Noguera Torres, Juan Fco.Quiñonero Noguera, Pedro

Quiñonero Noguera i David Quiñonero Noguera.
Decret de 20 de novembre d'alta al Padró d'Habitants de Christine Puls.

Decret de 28 de novembre d'alta al Padró d'Habitants de Guillermo Leria .

Morillo i Enrique Medina Arnal.
Decret de 29 de novembre de declaració de tramitació d'emergència de les
obres necessàries per reparar les destrosses de la tempesta dels dies 10i Il
de novembre.
Decret de 30 de novembre d'aprovació de pagaments mes de desembre.
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Decret de 30 de novembre, d'aprovació de pagaments per caixa del mes de
novembre.
Decret de 12 de desembre d'alta al Padró d'Habitants de José Miguel
Gomila Campins.
Decret de 17 de desembre d'acceptació de proposta de resolució i imposició
de sanció a Andrés Luís Ramis Caubet per infracció urbanística.
Decret de 17 de desembre d'acceptació de proposta de resolució i imposició
de sanció a Jaume Maissonneuve per infracció urbanística.
Decret de 17 de desembre d'incoació d'expedient per presumpta infracció
urbanística a Andrés Pont Riera i Mercedes Nieto Enseñat.
Decret de 17 de desembre de concessió de diverses llicències d'obres.

Decret de 18 de desembre d'aprovació de la I" i única certificació de les

obres "Enllumenat Sa Vinya i ClSon Nét", presentada per l'empresa
Eléctrica Jordi, S.L.
Decret de 19 de desembre, de sol.licitud de subvenció per millorar diverses
vies municipals.
Decret de 21 de desembre de concessió de llicència de segregació a l' entitat
Ses Cases de Son Nét, S.A.

Decret de 21 de desembre de concessió de diverses llicències d'edificació a

l'entitat Ses Cases de Son Nét, S.A.
Decret de 2 de gener de 2002 de contracte de prestació de serveis
d'assistència social al municipi de Puigpunyent.
Decret de 2 de gener de 2002 de- concessió d'excedència voluntària per
interés particular a la bibliotecària titular, Margalida Riera i Matas.
Decret de 2 de gener de 2002 d'aprovació de bases per seleccionar

bibliotecari interí.
Decret de 7 de gener de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
d'Antonio Cuenca García, Pilar Aguiló Matas, Antoni Cuenca Aguiló i

Agustí Cuenca Aguiló.
Decret de 7 de gener de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Miguel Ángel Domínguez Sangüesa, Rafael Adrover Alcover, María Isabel

Vizoso Miguel del Solá, Ana Adrover Vizoso, Marta Adrover Vizoso, Luis

Muñoz Adrover, Héctor Hernan Molina Vargas, Maricela Tusnelda Cañulef

Asenjo, Matías Ignacio Molina Cañulef i Tomás Alberto Molina Cañulef.
Decret de 8 de gener d'adhesió al Programa Leader Plus.
Decret d'lI de gener per la qual s'aprova la llista de candidats admesos i

exclosos en el procediment de selecció de bibliotecari interí.
Decret de 14 de gener de concessió de diverses llicències d'obres.
Decret de 14 de gener d'exempció de pagament de la taxa i impost d'obres

per reparar els danys causats per la tempesta dels dies lOi Il de novembre.

Decret de 15 de gener d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Vicent

Riera Marí i Petra Szamkova.
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En relació al Decret de 30 de setembre, d'aprovació de pagaments
corresponents al mes d'octubre, el Sr. Arbona demana a què es refereix la

figura de siurell de plata adquirida a Balear del Trofeo. El Sr. Bauzá respon que
es va regalar als carboners que colaboraren en la construcció de la sitja.
Pel que fa a la subvenció que es dona a la Comissió de Festes de Galilea, el Sr.
Arbona demana a què es refereix el pagament que figura amb el número 34 a la
relació de pagaments del mes d'octubre i per un import d' 1.043.000ptes.- El Sr.
Ramon informa que es tracta del 20n. pagament i liquidació de la subvenció
concedida.
El Sr. Arbona demana si l'assessor jurídic contractat per a la tramitació dels

expedients sancionadors cobra una quantitat fixa cada mes. El Sr. Ramon

respon que només cobra els dies que ve. En principi ve un horabaixa per
setmana durant quatre hores i per tant cobra una quantitat fixa. No obstant, si

qualque setmana no ha vengut no s'ha facturat.
Per altra banda, el Sr. Arbona demana el motiu pel qual es va pagar un billet
d'avió a Josep Muricunill Ribas, tal com figura al Decret de pagament de
l'octubre. El Sr. Muncunill explica que es tracta del viatge que va haver de fer

per assistir a les Festes de Galilea.
En relació al Decret d'lI d'octubre d'aturament d'obres i incoació d'expedient
de disciplina urbanística a Dirk Reifferscheidt, el Sr. Arbona demana si són
obres legalitzables. El Sr. Bauzá respon que no.

Referent al Decret de 19 de desembre, de sol.licitud de subvenció per millorar
diverses vies municipals, el Sr. Arbona demana si es tornarà asfaltar el Camí de
Son Puig. El Sr. Ramon explica que s'ha demanat aquesta subvenció per tornar

lo asfaltar ja que així ho aconsella el tècnic municipal.

3.-PRESSUPOSTS MUNICIPALS 2002.
L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:
"Una vegada formats els Pressuposts corresponents a l'exercici de 2002, amb
tota la documentació integrant dels mateixos,

Es proposa al Pie:

Primer.- Aprovar inicialment els Pressuposts Generals de l'Ajuntament
de Puigpunyent per a l'exercici de 2002, d'acord amb els següents estats

d'ingressos i despeses que s'adjunten a la present proposta.
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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
PRESSUPOSTS 2002
ESTAT D'INGRESSOS

ANY 2002
112.IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

112.00 DE NATURALESA RÚSTICA 2.971,70
112.01 DE NATURALESA URBANA 196.816,01

113.IMPOSTSOBRE VEHICLES TRACC.MECANICA 63.106,27

114.IMPOST SOBRE l'INCREM.VAlOR TERRENYS 42.070,85

130.IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 24.040,48

TOTAL CAPíTOL I 329.005,31

281.VEDATS DE CAÇA 685,15

282.IMPOST SOBRE CONSTRUC.INSTAL.I OBRES 84.141,69

TOTAL CAPíTOL l/ 84.826,85

310. TAXES PER lA PRESTACIO DE SERVEIS GENERALS
310.00 TAXA EXPEDICiÓ DOCUMENTS 3.005,06
310.01 TAXA LLICÈNCIES URBA�ISTIQUES 31.553,14

, l

311. TAXES SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
"

311.00 TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS 60,10

312. TAXES SOBRE lA PROPIETAT IMMOBILIARIA
312.00 TAXA CLAVEGUERAM i

9.015,18
312.01 TAXA CONNEXiÓ CLAVEGUERAM 2.404,05
312.02 TAXA SERVEI RECOLLIDA FEMS 99.167,00
312.03 TAXA AIGUA 30.050,61
312.04 TAXA CONNEXiÓ AIGUA 2.404,05

320. TAXES PER lA UTILITZACIO PRIVATIVA DEL DOMINI PUBLIC
320.00 TAXA UTILITZACiÓ SALÓ D'ACTES 1.141,92
320.01 TAXA OCUPACiÓ SÒL 12.020,24
320.02 TAXA ENTRADA VEHICLES 300,51

391.MUlTES 12.020,24

392. RECARREC APREMI 3.606,07

393. INTERESSOS DEMORA 901,52

399. AlTRES INGRESSOS 33.055,67

TOTAL CAPíTOL 11/ 240.705,35

Página 1 de 2
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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
PRESSUPOSTS 2002
ESTAT D'INGRESSOS

420. TRAN.SFERENCIES CORRENTS DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT
420,00 PARTICIP.TRIBUTS DE L'ESTAT 144.242,91
420,01 MINISTERI JUSTíCIA 1.202,02

450. TRANSFER.CORRENTS DE LA COMUNITAT AUTONOMA
451.00 CONVENIIBAS 13.222,27
451.01 SUBVENCIO REVISSIÓ NNSS 24.644,98

462. TRANSFER. ENTITATS LOCALS, CIM
462.00 CONVENI PLA DE PRESTACIONS SOCIALS BASIQUES 5.709,61
462.01 ALTRES TRANSFERENCIES 18.030,36

TOTAL CAPíTOL /V 207.052,16

520. INTERESSOS DIPOSITS 7 3.005,06
,

TOTAL CAPíTOL V. I 3.005,06

755. TRANSFERENCIES DE CAPITAL DE L'ADM.CENTRAL DE LA CAlB
755,00 SUBVENCIO CAlB MUNICIPIS SERRA TRAMUNTANA 72.121,45
755.01 CONSTRUCCiÓ NOU CENTRE SANITARI 45.526,67

761. TRANSFERENCIES DE CAPITAL DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
761.02 POS'2000, CONSTRUCCiÓ PISCINA MUNICIPAL 117.197,36

TOTAL CAPíTOL VII 234.845,48

931. PRESTECS DE L'EXTERIOR 166.630,61

TOTAL CAP/TOL /X 166.630,61

TOTAL /NGRESSOS 1.266.070,81
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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

PRESSUPOSTS 2002
ESTAT DE DESPESES

ANY 2002
1.SERVEIS DE CARACTER GENERAL.

111.0RGANS DE GOVERN.
111.23000 DIETES 34.858,70
TOTAL 34.858,70

121. ADMINISTRACIO GENERAL.
121.12000 PERS.FUNCI.RETRIB.BASIQUES 23.291,38
121.12100 PERS.FUNCIONARI. RETRIB.COMPLEM. 22.098,75
121.13000 PERS.LABORAL FIX. RETRIB.BASIQUES 13.188,84
121.15000 PERS.FUNCIONARI. PRODUCTIVITAT. 4.593,48
121.15100 GRATIFICACIONS PERSONAL, ASSIST.JUTJAT DE PAU 480,81
121.21200 CONSERVo I MANTEN. CASA CONSISTO. 60,10
121.21300 CONSERVo I MANTEN. MAQUI.IINSTAL. 1.202,02
121.21500 CONSERVo I MANTEN. MOBILIARI. 60,10
121.21600 CONSERVo I MANTEN. EQUIPS INFORM. 1.803,04
121.22000 MATERIAL OFICINA 6.010,12
121.22001 PREMSA, LLIBRES 2.103,54
121.22100 ELECTRICITAT CASA CONSISTORIAL 901,52
121.22200 TELEFON 6.010,12
121.22201 POSTALS

- -

1.502,53
121.22400 ASSEGURANCES 1.592,68
121.22603 JURIDICS e

150,25
121.22606 PARTICIPACiÓ CIUTADANA 1.803,04
121.22700 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 33.055,67
121.22703 ADVOCATS I

4.327,29
121.22706 GRADUAT SOCIAL

.....

5.108,60-

121.22707 SERVEI DE COMPTABILITAT 9.375,79
121.23100 INDEMNITZACIONS PER LOCOMOCiÓ 60,10
121.48900 FELIB I FEMP 480,81
121.62300 INVERSiÓ EN MAQUINÀRIA 901,52
121.62500 INVERSiÓ EN MOBILIARI 6.010,12
121.62600 INVERSiÓ EN MATERIAL INFORMÀTIC 4.808,10
TOTAL 150.980,32

122.SERVEIS ADMINISTRACIO GENERAL.
122.22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRES 3.005,06
122.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.900,64
122.46700 CONSORCIINFORMÀTICA 885,74
TOTAL 6.791,44

2.PROTECCIO CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA

222.SEGURETAT.
222.12000 AUXIL.POLICIA LOCAL.RETRIB.BASIQUES 12.702,20
222.12100 AUXIL.POLICIA LOCAL.RETRIB.COMPLEM 9.975,48
222.15000 AUXIL.POLICIA LOCAL. PRODUCTIVITAT 6.198,94
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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
PRESSUPOSTS 2002

ESTAT DE DESPESES

222.21400 VEHICLES, REPARACIONS 601,01
222.22000 MATERIAL ORDINARI 6.010,12
222.22103 COMBUSTIBLE 1.803,04
222.22104 VESTUARI 901,52
222.22200 TElÉFON 601,01
222.22400 ASSEGURANCES 1.021,72
TOTAL 39.815,04

223.PROTECCIO CIVIL

223.22000 AGRUPACiÓ VOLUNTARIS PROT.CIVIL.MATERIAl 1.502,53
223.46100 SERPREISAl 8.645,95
TOTAL 10.148,48

3.SEGURETATj PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL

313.ACCIO SOCIAL
313.16000 SEGURETAT SOCIAL 51.086,03
313.16006 ASSITÈNCIA METGE I SANITÀRIAAl PERSONAL 1.562,63
313.48000 PROGRAMA TElEASSISTÈNCIA 901,52
TOTAL I

53.550,18
I

323.PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL.
323.48000 COOPERACiÓ Al TERCER MÓN • 6.052,16
TOTAL " 1 6.052,16

4.PRODUCCIO DE BENS PUBLICS DE CAIRE SOCIAL

412.HOSPITALS, SERV. AS.sIST. CENTR. DE SALUT
412.13000 PERSONAL LABO.RETRIB.BÀSIQUES 17.740,52
412.13001 PERSONAL lABORAL RETRIB.COMPlEMENTÀRIES 1.048,80
412.21200 CONSERV.I MANTENIMENT EDIFICIS 601,01
412.22100 ELECTRICITAT 1.502,53
412.22700 SERVEI ASSITENT SOCIAL 7.467,17
412.62200 CONSTRUCCiÓ NOU CENTRE SANITARI 149.051,00
412.62500 INVERSiÓ EN MOBILIARII ESTRIS 1.502,53
TOTAL 178.913,56

422.ENSENYANÇA
422.21200 CONSERVACiÓ I MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA 6.010,12
422.21300 CONSERV.I MANTE.MAQUINÀRIA 300,51
422.22000 ESCOlETA INFANTil 3.005,06
422.22100 ELECTRICITAT 3.305,57
422.48200 TRANSFER.ASS.PARES I MARES ALUMNES 25.531,29
422.48201 ACTIV.COMPlEMENTÀRIES ESCOLA 1.391,94
TOTAL 39.544,49

432.URBANISME I ARQUITECTURA
432.22600 ASSOCIACiÓ PROPIETARIS CONQUES 513,01

Página 2 de 5
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ESTAT DE DESPESES

432.22706 APARELLADOR MUNICIPAL 12.549,13
432.22707 REDACCiÓ PROJECTES I ALTRES TREBALLS TÈCNICS 8.414,17
432.22708 REVISSIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES 32.767,18
432.61100 CANVI BOMBETES ENLLUMENAT PUBLIC 3.005,06
TOTAL 57.248,55

440.MEDI AMBIENT.
440.22706 AGENDA LOCAL 21 601,01
TOTAL 601,01

441.SANEJAMENT, ABASTIMENT I DISTRIBUCIO AIGUA
441.22107 CLOR 3.005,06
441.22602 CAMPANYA ESTALVI AIGUA 1.202,02
441.22706 ESTUDI CLAVEGUERAM VIDEO-CÀMARA 601,01
441.48900 SUBV.NETEJA POUS GALILEA 3.005,06
441.48901 SUBV.ABASTIMENT AIGUA GALILEA-SON SERRALTA 13.560,88
TOTAL 21.374,03

442.RECOLLIDA DE FEMS I NETEJA VIARIA
442.13000 PERSONAL PARC VERD 2.875,84
442.22000 DESPESES DÉ RECOLLIDA 6.010,12
442.22602 CAMPANYA RECOLLIDA SELECTIVA 9.015,18
442.62000 ADEQUACiÓ NOU PARC RECOLLIDA SELECTIVA 6.010,12
TOTAL 23.911,27

443.CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS
443.21000 CONSERVo I MANTEN.CEMENTIRI 300,51
TOTAL 300,51

451.PROMOCIO I DIFUSSIO DE LA CULTURA
451.13000 PERSONAL LABORAL.RETRIB.BASIQUES 6.865,74
451.20200 CESSIO LOCAL PARROQUIAL 360,61
451.21200 CONSERVo I MANTENI. BIBLIOTECA 601,01
451.21201 CONSERVo I MANTENI. CASA DE CULTURA 6.010,12
451.22000 TALLERS ESTIU 601,01
451.22001 PREMSA, LLIBRES, REVISTES, ETC 180,30
451.22003 PUBLICACIONS 2.404,05
451.22100 ELECTRICITAT CASA DE CULTURA 3.005,06
451.22606 SEMINARI ORAL PUIGPUNYENT 1.502,53
451.22607 FESTES 42.070,85
451.48900 PATRONAT DE CULTURA 25.242,51
451.48901 SUBV.ASSOC.CULTURAL 1.803,04
451.62200 CADAFAL PLAÇA 6.010,12
451.62300 CLIMATITZACiÓ TEATRES PUIGPUNYENT I GALILEA 18.083,58
451.62301 RÀDIO LOCAL 3.005,06
451.62302 PROJECTOR CINEMA 0,00
451.62303 INVERSIO TALLER CUINA 601,01
451.62304 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 21.059,73
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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
PRESSUPOSTS 2002

ESTAT DE DESPESES

TOTAL 139.406,33

452.EDUCACIO FISICA, ESPORTS
452.13100PERSONAlEVENTUAl. 3.003,98
452.13101 PERS. lABORAL TEMPORAL. SOCORRISTA 6.375,54
452.21200 MANTEN.I CONSERVACiÓ POLIESPORTIU 3.005,06
452.21201 MANTEN.I CONSERVACIO PISCINA 6.010,12
452.22100 ELECTRICITAT 1.502,53
452.22703 CURSETS NATACIO 1.803,04
452.48900 PATRONAT D'ESPORTS 8.414,17
452.48901 CONVENI UIB UTILITZACiÓ INSTAL.L.ESPORTIVES 120,20
452.60101 PISTA COBERTA POLIESPORTIU 601,01
452.62200 PISCINA MUNICIPAL I ENTORN 180.303,63
TOTAL 211.139,28

453. PROTECCIO DEL PATRIMONI
453.21000 ESCOLA MARGERS 3.005,06
TOTAL 3.005,06

5.PRODUCCIO DE BENS PUBLICS DE CAIRE ECONOMIC

511.CARRETERES, CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES URBANES
511.13000 PERSONAL lABORAL.RETRIB.BÀSIQUES 27.820,37
511.13001 PERSONAL lABORAL.RETRIB.COMPlEMENTÀRIES 8.218,96
511.21000 CONSERVo I MANTENIMENT 28.190,62
511.21001 CAMP DE TREBAll 601,01
511,21400 COTXES, REPARACIONS 2.404,05
511.22000 MATERIAL ORDINARI 12.020,24
511.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 21.035,42
511,22103 COTXE, COMBUSTIBLE 1.502,53
511.22104 PERSONAL.VESTUARI I 901,52
511.22200 TELÈFON 901,52
511,22400 COTXE, ASSEGURANÇA 901,52
511.48900 SUBV.TANCAMENTS SOLARS SA VELA 3.005,06
511.60100 VORAVIES SES VELES 601,01
511.61100 ASFALTAT CARRERS 1.502,53
511.62300 ADQUISICiÓ MAQUINARIA 1.502,53
511.62500 MURS PEDRA I BANCS CARRER MAJOR 15.025,30
TOTAL 126.134,19

512.RECURSOS HIDRÀULICS
512.20000 llOGUER POU 450,76
512.21000 CONSERVo I MANTENIMENT 21.035,42
512.63300 INSTAL.lACIÓ I CANVI CONTADORS 3.005,06
512.76700 APORTACIONS CONSORCI AIGÜES PUIGPUNYENT 9.015,18
TOTAL 33.506,42

513.TRANSPORTS

Página 4 de 5
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513.22602 CAMPANYA TRANSPORT PUBLIC 601,02
513.46200 CONVENI TARJETA CIUTADANA 1.202,02
TOTAL 1.803,04

6.REGULACIO ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

611.ADMINISTRACIO FINANCERA

611.22708 SERVEI DE RECAPTACiÓ CAlB 15.025,30
TOTAL 15.025,30

7. AGRICULTURA I
RAMADERIA I PESCA

711. AGRICULTURA
711.48900 AJUDES RAMADERIA 1.502,53
TOTAL 1.502,53

9.TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLIQUES

911.TRANSFERENCIA A ADMINISTRACIONS PUBLIQUES
911.46300 TRANSFERÈNCIA A MANCOMUNITAT TRAMUNTANA 90.151,82
TOTAL 90.151,82

O.DEUTE PUBLIC

011.33000 INTERESSOS PRÈSTECS 11.237,03
011.93100 AMORTITZACiÓ PRÈSTEC 9.070,08
TOTAL 20.307,11

TOTAL DESPESES 1.266.070,81

Página 5 de 5
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Segon.- Aprovar inicialment les bases d'execució del Pressupost per a

2002, així com el catàleg de llocs de feina i la següent plantilla de

personal:

PLANTILLA DE PERSONAL.

N° de llocs. Grup

A) PERSONAL FUNCIONARI.
1.- Amb Habilitació de Caràcter Nacional.
1.1.- Secretari-interventor 1
2.- Escala Administració General.
2.1.- Subescala administrativa 1
3.- Escala Administració Especial.
3.1.- Subescala Serveis Especials.
3.2: 1.- Auxiliar Policia Local 2

B

C

E

B) PERSONAL LABORAL.
1.Contractes indefinits:
1.1 Auxiliar administratiu l
1.2 Ajudant manteniment.. 2
1.3 Encarregat Parc Verd (1/2 jornada) l
1.4 Treballadora-familiar. 2
1.5 Bibliotecari-arxivista, (1/2 jornada) l

2. Contractes temporals:
2.1 Socorristes, (temps parcial) .3.
2.2 Ajudant de manteniment (temps parcial) 6.

C) PERSONAL EVENTUAL.
1.- Vigilant poliesportiu l

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears l'acord d'aprovació inicial perquè durant un termini de

quinze dies els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimin pertinents. Si es presenten reclamacions, el Ple

disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. En cas contrari, el

Pressupost s'entendrà definitivament aprovat.
Quart- Publicar, en aquest cas, el Pressupost de' la Corporació
definitivament aprovat i resumit per capítols al BOCAIB, la qual cosa

determinarà la seva entrada en vigor.
Cinquè.- Remetre còpia del Pressupost definitivament aprovat a

l'Administració de l'Estat i a la de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears."
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El Sr. Arbona, en relació a la proposta de l'equip de govern, demana per
què s'incrementen les indemnitzacions dels òrgans de govern en un 2'3
%, segons consta a la memòria explicativa, i les del personal municipal
tan sols en un 2 %.
El Sr. Miquel Ramon explica que s'ha de considerar que l'any 2001 no

s'incrementaren gens les retribucions dels òrgans de govern i enguany
s'ha considerat procedent pujar-les.
Per altra banda el Sr. Arbona comenta que a l'estat d'ingressos, la

previsió en concepte de taxa per llicències urbanístiques puja la quantitat
de 31.554' 14 euros, en tant que al' estat de despeses, el crèdit previst per
fer front a les despeses de l'aparellador municipal és tan sols de
12.549' 13 euros. Si la taxa ha de cobrir el cost del servei, i no pot
superar-lo, resulta que la diferència és molt grossa i tal vegada s'hauria de

plantejar una reducció de les tarifes.
El Sr. Ramon contesta que el cost és el mateix des de fa molt de temps. A
més a part de les despeses estrictes de l'aparellador municipal, existeixen
més despeses que es cobreixen mitjançant la recaptació per aquest
concepte (oficines, etc ... )
El Sr. Arbona manifesta que el seu grup votarà en contra de la proposta
presentada per l'equip de govern, ja que hi ha feines per les quals està

prevista la contractació d'empreses externes, i que ells creuen que es

podrien realitzar perfectament pel personal municipal (tramitació dels

expedients sancionadors, comptabilitat, etc ... ) i per una qüestió sobre tot

estètica, creuen que l'augment de les indemnitzacions dels òrgans de

govern hauria d'haver estat en el mateix percentatge que l'augment del

personal. I com a darrer punt, la taxa per l'expedició de llicències
urbanístiques s'hauria d'haver rebaixat en detectar-se que la recaptació
resulta superior al cost del servei.
El Sr. Ramon, explica que resulta obvi que el volum de feina de
l'Ajuntament s'ha incrementat. Davant això les dues opcions que hi havia
eren la d'augmentar la plantilla de personal, a bé recórrer a la
contractació d'empreses externes especialitzades. S' optà per aquesta
segona alternativa considerant els bons resultats obtinguts fins ara en la
contractació de diverses empreses per tal de realitzar distintes tasques
(neteja, etc ... ) Pel que fa a la taxa per expedició de llicències d'obres, la
situació és la mateixa que l'any passat. De fet, fins i tot ha baixat ja que
s'espera una disminució del número d'obres que es duran a terme. Pel

que fa a la puja de les indemnitzacions dels òrgans de govern, no s'ha
calculat en base a cap percentatge, sinó que es tracta d'una quantitat fixa

per assistències, etc .... I recorda al Sr. Arbona que el seu grup, a l'estiu
del 95,ja va dir que consideraven que els òrgans de govern havien d'estar
indemnitzats amb un 3'5 % del pressupost, i de fet ni tan sols amb la puja
proposada s'arriba a aquest percentatge. Pelr altra banda, la puja que
correspon al personal, d'entrada és d'un 2 %, però si es considera
convenient augmentar les seves tasques, també s'augmentaran les
retribucions en un percentatge major (per exemple en el cas del personal
de manteniment encarregat del seguiment i control del streballadors que
ens enviien en el marc del conveni signat amb el Ministeri de Justícia per
el compliment de penes de treball en benefici de la comunitat).
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Passat aquest punta votació, s'adopten els acords amb el vots a favor de
l' equip de govern (5) i els vots en contra de l' Agrupació Independent.

4.- ELECCIÓ NOU JUTGE DE PAU (TITULAR I SUBSTITUT).
L'equip de govern presenta la següent proposta:
"Atès que amb data 23 de novembre de 2001, tant el jutge de Pau titular del
municipi, Sr. Pere Barceló Barceló, com el substitut, Sr. Rafel Ramon
Martorell, presentaren les seves dim is ions al càrrec.
Considerant que amb data 5 de desembre de 2001, es rebé la comunicació del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, segons la qual s'acusava rebut
dels esmentats escrits de dimisió i s'acordava iniciar els tràmits per a l'elecció
per part de l'Ajuntament de la persona que haurà de desenvolupar el càrrec
durant els pròxims quatre anys, tenint vigència les renúncies presentades una

vegada siguin anomenats els nous jutges, titular i suplent.
Atès que el termini per presentar sol.licituds acabà el 23 de gener,
Considerant que dins l'esmentat termini han presentat sol.licituds els següents:
1.- Ma Teresa Pons Picó.
2.- Ramon Serna Mas.
3.- Pau Rosselló Perelló.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el
nomenament de Ma Teresa Pons Picó com a jutge de Pau titular del municipi de

Puigpunyent, i el de Ramon Sema Mas com a substitut, considerant que ambdós
candidats reuneixen els requisits legals per desenvolupar el càrrec.

Segon.- Remetre el present acord al jutge de Primera Instància i Instrucció el

quall'elevarà a la Sala de Govern."

El Sr. Arbona demana si els interessats han presentat sol-licitud i currículum. Si
hi ha criteris objectius per triar.
El batle respon que han presentat sol-licitud però no currículum. S'ha considerat
sobre tot la disposició dels canditats que per. una altra banda, són veins del
poble ben coneguts per. tots.

El Sr. Arbona considera que per. tant, es basen en un coneixement subjectiu de
la Batlia a l'hora de fer la proposta.

Passat aquest punt a votació, s'adopten les acords per. unanimitat (9).

Pel que fa a l'elecció del substitut, el batle fa constar que s'ha seguit el criteri de
la prioritat temporal en la presentació de la sol·licitud.

5.-MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE.

L'equip de govern presenta la següent proposta:
"L'article 4 de l'Ordenança Municipal reguladora del Servei d' Aigua Potable,
publicada en el BOCAIB de 08-04-1999, en el quart paràgraf, fa referència a

què tots els habitatges i comerços que vulguin contractar el subministrament
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d'aigua potable tindran que tenir un dipòsit o aljub de l,5m3 per cada 100m2 o

fracció construïts.

Aquesta mesura ve de la modificació queja es va fer eI29-01-1998 de l'anterior

reglament-ordenança, per. tal de garantir que els usuaris del servei d'aigua
potable poguessin suportar les interrupcions o suspensions del subministrament.
Curiosament i malgrat hagin estat els dos anys amb una pluviometria més baixa
dels darrers 50 , no hi ha hagut cap interrupció en el subministrament des de
l'estiu de 1999.
És desitjable, de totes formes, que continui aquesta mesura de prevenció per.
una possible interrupció futura del subministrament d'aigua potable,en cas

d'avaria per. exemple. Però creiem que és molt millor i més coherent amb la
filosofia de l'actual equip de govern municipal i de la nova cultura de l'aigua
que proposen i impulsen des del Govern de la Comunitat Autónoma i també les
distintes agrupacions ecologistes, que la obligatorietat de tenir un aljub o dipòsit
vengui acompanyada de la obligatorietat de què aquest estigui connectat per.
l'aprofitament de les pluvials, que era l'ús que antigament es feia de les
cisternes.

PROPOSTA D'ACORD:

Primer.- Modificar la redacció del paràgraf quart de l'article 4rt. De l'ordenança
municipal reguladora del serveid 'aigua potable, quedant de la següent manera:

"Serà condició indispensable per. formalitzar els contractes dels apartats a), b),
c) de l'article següent, que el sol-licitant presenti el Butlletí d'lnstalador i que
disposi d'un. aljub o dipòsit, connectat per. la recollida de pluvials, d'I '5 m3

per. cada 100 m2 o fracció construïts".

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per. unanimitat (9).

6- ADHESIÓ PROGRAMA LEADER PLUS.

L'equip de govern presenta la següent proposta:

Atès que s'estan duent a terme les gestions prèvies a l'aprovació del Programa
Europeu Leader Plus de Mallorca, i que amb caràcter d'urgència es va haver de
comunicar l'adhesió de l'Ajuntament de Puigpunyent al mateix.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Ratificar el següent Decret dictat pel Sr. batIe en data 8 de gener de
2002.

"DECRET DE BATLIA.
ADHESIÓ AL PROGRAMA LEADER PLUS DE MALLORCA.

Considerant que el Programa Europeu Leader Plus de Mallorca, està començant
les gestions prèvies a la seva aprovació, elaborant-se en aquests moments el

programa d'actuació i els continguts a desenvolupar en el període 2001-2006.



Atès també que el mumcrpi de Puigpunyent està inclòs dintre del territori
d'actuació del Leader Plus.
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HERESOLT:

Primer.- Acordar l'adhesió del municipi de Puigpunyent al Programa Leader
Plus, aprovant a tals efectes els Estatuts el.laborats per la Junta Promotora.

Segon.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.

Tercer.- Comunicar els presents acords a l'oficina del Programa Leader."

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat (9).

7.- APROVACIÓ PADRÓ AIGUA 4ART.TRIMESTRE 2001.
L' equip de govern presenta la següent proposta:
"Una vegada format els padró corresponent al 4er.trimestre del 2001 de la Taxa
de subministrament d'aigua potable.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar el padró citat.

Segon.- Exposar-lo al públic durant quinze dies, mitjançant anunci al BOrn i al
tauló d'anuncis municipal, per tal de què els interessats puguin examinar-lo i
formular les reclamacions que considerin pertinents."
Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat (9).

Una vegada debatuts tots els temes inclosos a l'ordre del dia, l'equip de govern
presenta, per via d'urgència una proposta de modificacions puntuals de les
Normes Subsidiàries vigents.

Corn.' a justificació de la urgencia, el Sr. Ramon explica que aquesta ve

motivada fonamentalment per. l'acord del Consell Insular de Mallorca de
modificació de la moratoria urbanística, i perquè pareix esser que la recentment

aprobada substituirà la del Govern. La situació derivada de la vigencia
d'aquestes normes, ha fet que durant aquests anys pastas, l'equip de govern hagi
treballat amb una enorme incertesa. A la proposta que es presenta ara, es

plantegen cinc punts ben concrets:

a) Possibilitar l'ús d'Equipament Comunitari Docent a una part de la gran
zona d'Equipament Comunitari Esportiu i d'Espai Lliure Públic,
existent devora el Poliesportiu municipal, per. tal de poder-hi edificar

.

una nova escola. En aquest sentit, ja existeix el compromís del Govern
Balear per. dur a terme la construcció de la nova escola, per. la qual
cosa es demana que el solar sigui de propietat municipal i estigui
qualificat a les N.N.S.S. com. a zona d'Equipament Comunitari
Docent.
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b) Asignar a determinats terrenys l'ús exclusiu d'habitatges de protecció
oficial, (s'inclouen els terrenys que se cediran a l'Ajuntament devora
Ca Ses Monges).

c) La fixació d'index d'intensitat d'ús. Cal recordar que ja es fixaren el
març del 2000, però que no es culminà la tramitació per. a la seva

entrada en vigor. Per. tant, ara es ratifiquen.
d) La fixació de "cupos" per. evitar els efectes de l'acabament de la

moratoria del Govern el proper 7 de febrer. I en concret es fixen a zones

que podrien dir-se "perilloses", que pertanyen a un sol propeitari i ja
s'han present projectes per. urbanitzar-les i poder, per. tant, edificar-hi
amb posterioritat. La fixació d'aquests "cupos" és novedosa, a l'espera
sempre de què el Govern aprovi definitivament normativa en aquesta
matèria.

e) Finalment, l'edifici de Ca Ses Monges es protegeix com. a zona

d'Equipament Comunitari General.

La urgència, afegeix el Sr. Ramon, ve motivada sobre tot, per. l'aixecament de
la moratòria del Govern Balear el proper dia 7 de febrer, i no s'inclogué a

l' ordre del dia aquest punt perquè fins divendres passat no es disposà de la
documentació.

El Sr. Arbona explica que el seu grup votarà en contra de la urgencia, entenen

que si s'hagués tractat d'un fet puntual, hagués pogutS tenir una certa

justificació. Però és un fet que es ve reiterant. La revisió o modificació d'unes
Normes Subsidiàries ha de ser un procés ben participatiu. Per. tant, s'hauria
pogut ajornar el tema a una altra sessió i tenir més explicacions i més marge
per. poder estudiar-lo bé i proposar altres solucions, en el seu cas. Pareix que
l'equip de govern es riu de l'oposició.
El batle respon que creu que aquestes qüestions que es plantegen ja s'han
debatut en moltes ocasions, justament amb l'oposició. I que hi ha una urgencia
real morivada per. l'aixecament dels "cupos". Tal vegada s'hagués pogut
demorar uns tres o quatre dies, però com. s'havia de celebrar el Ple ordinari es

volgué aprofitar. Amb això s'ha volgut evitar un allau de sol-licituds el proper
dia 8 de febrer.
El Sr. Flaquer, per. la seva part, diu que li extranya molt que el Sr. Arbona digui
el que ha dit perquè quan el seu grup ostentava el govern municipal, en va dur
molts de termes per. via d'urgència. I, malgrat això l'oposició votava a favor si
considerava que era en benefici del poble.
El Sr. Ramon entén per. la seva part, que estaria justificat ajornar uns dies
aquest acord si es tractàs de modificacions complexes. Però de cap manera ho
són.
El Sr. Arbona reitera que la documentació se li entregà amb massa premura i el
seu grup no ha tengut temps d'estudiar-la i consultar-la amb persones enteses. I
és cert que quan eren al govern municipal presentaven temes per. via
d'urgència, però mai un tema de la importancia d'una modificació de les
N.N.S.S.
Passat aquest punt a votació, la urgencia resulta apreciada amb els vots a favor
de l' equip de govern (5) i els vots en contra de l'Agrupació Independent (4).
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En aquest moment de la sessió el Grup Independent abandona la sessió per tots
els arguments que han exposat.

El batle procedeix a llegir la següent proposta d'acord:

"MODIFICACIONS PUNTUALS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PUIGPUNYENT

Es proposa al Pie:

Primer.- Aprovar inicialment les modificacions esmentades.
(S'exclou el que fa referència a la fixació dels índex d'intessitat d'ús, ja
aprovats inicialment en sessió plenària de dia 28 de març de 2000, però que ara

es tramitaran conjuntament amb la resta de les modificacions esmentades).

Segon.- Sotmetre la documentació aprovada inicialment a exposició pública per
un termini d'un mes, mitjançant la seva publicació al BOlB i a un dels diaris de

major circulació a la província, restant l'expedient a disposició de qualsevol
interessat per poder examinar-lo i, si n'és el cas, presentar les al.legacions que
estimin pertinents.

Tercer.- Suspendre l'atorgament de llicències en totes aquelles actuacions que
s'oposin a la normativa aprovada inicialment i per aquelles àrees afectades per
la reforma."

Vots a favor: 5 (PSOE-PP).

El Sr. Flaquer manifesta que creu que és una tonteria que l'oposició municipal
hagi abandonat el Ple, perquè el que es proposava realment són quatre
modificacions puntuals i beneficioses pel poble. Haguessin pogut presentar
al-legacions i no fer la grosseria d'abandonar el Ple, quan durant el temps que
ell ha estat regidor ha estat una pràctica habitual la de presentar els temes per
via d'urgència.

PRECS I PREGUNTES.

No es presenta cap prec ni pregunta per part de cap regidor present.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 22.25 hores, el Sr. batle
aixeca là sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.

La secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 12 DE

MARÇ DE 2002.

Quan són les 21 '05 hores del dimarts dia 12 de març de 2002, es

reuneix a la Casa Consistorial de Puigpunyent, la Corporació en Ple per celebrar
sessió plenària extraordinària en primera convocatòria. Sota la presidència del

batle, Sr. Josep Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents regidors, convocats

en legal forma: Sr. Miquel Ramon Matas, Sebastià Bauzá Martorell i Juan Ferrá
Martorell per part del Grup Socialista; Srs. Antoni Arbona Pujadas, Sra. Jerita
Barceló Ballester, Sr. Guillem Llaneras Serralta i Sr. Gabriel Genovart

Rosselló, per part de l'Agrupació Independent; i Sr. Gabriel Flaquer Maimó, per
part del Grup Popular.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Ma Eulàlia Mas

Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents
assumptes inclosos en l'ordre del dia:

1.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS PUNTUALS NNSS
PUIGPUNYENT.

L'equip de govern presenta al Plenari la següent proposta:

"Aprovades inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el passat
dia 28 de gener de 2002, certes modificacions puntuals de les Normes

Subsidiàries, l'esmentat acord ha estat sotmès a informació pública per termini
d'un mes sense que s'hagin presentat reclamacions.

Seguint, per tant, amb el procediment que marca el Reglament de Planejament
Urbanístic, aprovat per R.D. 2159/1978,
ES PROPOSA AL PLE:
Primer- Aprovar provisionalment les modificacions puntuals de les Normes
Subsidiàries de Puigpunyent, aprovades inicialment el28 de gener de 2002.

Segon.- Remetre l'acord, juntament amb la documentació corresponent a la
Comissió Insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca, als efectes de la seva

aprovació definitiva."

Passat aquest punt a votació, s'accepta la proposta per unanimitat dels presents,
(8).

2.- CONVENI UNITAT ACTUACIÓ NÚM.4 "SES VELES".

L'equip de govern presenta la següent proposta:
"ANTECEDENTS:
Primer.- Amb data 26 de juliol de 2001, i mitjançant Decret de Batlia, s'aprovà
el Projecte de Compensació corresponent a la unitat d'actuació 4 de les Normes
Subsidiàries de Puigpunyent, "Ses Veles", presentat en data 23 d'agost de 2000,
per D.Gabriel Sampol Mayol, en la seva qualitat de propietari únic dels terrenys
inclosos en l'esmentada Unitat d'Execució.



A.- Se cede libre de cargas, gravámenes, sustituciones y derechos a favor de
terceros y de arrendamientos, al Ayuntamiento de Puigpunyent, los terrenos de
cesión obligatoria descritos bajo la letra B del punto tercero, o sea los
destinados a zona verde pública ya red viaria.
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Segon.- Com a conseqüència de l'aprovació del Projecte de Compensació citat,
i d'acord amb el que s'especificava a la determinació cinquena del mateix,
s'efectuaven les següents cessions i adjudicacions:

"QUINTA.- CESIONES y ADJUDICACIONES.

B.- Se adjudica a la administración actuante o municipio de Puigpunyent, en

pago de la cuantía de su derecho en el proyecto, es decir, el DIEZ (lO) POR
CIEN. (lOO) del aprovechamiento, las parcelas descritas bajo los números
CINCUENTA y CINCO a SESENTA y CINCO ambas inclusive.

C.- y se adjudica por sus derechos de propietario único al formulante del
proyecto las parcelas o fincas descritas en la letra A como fincas lucrativas bajo
los números UNO a CINCUENTA y CUATRO ambas inclusive y de la
SESENTA y SEIS a la CIENTO OCHO ambas inclusive."

Tercer.- Igualment, la determinació setena del Projecte de Compensació,
establia el següent:

"SÉPTIMA.- GASTOS DE URBANIZACIÓN.

Los gastos de urbanización serán satisfechos en los términos fijados por la

legislación urbanística."

Quart.- Des de llavors, diverses circumstàncies han fet convenient un

replantejament dels termes en què es va aprovar el Projecte de Compensació i,
en conseqüència, una modificació del mateix.

Atès l'anterior es proposa al Ple modificar el Projecte de Compensació de la
UA4 de Ses Veles els següents termes:

PRIMER.- Es modifica la determinació cinquena del Projecte de Compensació
corresponent a la U'A, 4 "Ses Veles", efectuant-se les següents cessions i

adjudicacions:

"A.- Se cede libre de cargas, gravámenes, sustituciones y derechos a favor de
terceros y de arrendamientos, al Ayuntamiento de Puigpunyent, los terrenos de
cesión obligatoria descritos bajo la letra B del punto tercero, o sea los
destinados a zona verde pública ya red viaria.

B.- Se adjudica a la administración actuante a municipio de Puigpunyent, en

pago de la cuantía de su derecho en el proyecto, es decir, el DIEZ (lO) POR
CIEN (100) del aprovechamiento, las parcelas descritas bajo los números
CINCUENTA y SIETE y CINCUENTA y OCHO, ambas inclusive, y
NOVENTA y SEIS a CIENTO UNO, ambas inclusive. Si bien, la superficie
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total de las parcelas cedidas no alcanza el citado 10 por cien de
aprovechamiento, a cambio de no participar en absoluto el Ayuntamiento de
Puigpunyent en los costes de urbanización, tal y como se especifica en la
determinación séptima del Proyecto de Compensación.

C.- y se adjudica por sus derechos de propietario único al formulante del
proyecto las parcelas o fincas descritas en la letra A como fincas lucrativas bajo
los números UNO a CINCUENTA y SEIS, ambas inclusive, de la
CINCUENTA y NUEVE a la NOVENTA Y CINCO, ambas inclusive, y de la
CIENTO DOS a la CIENTO OCHO ambas inclusive."

SEGON.- Es modifica la determinació setena del Projecte de Compensació
corresponent a la U.A. 4 "Ses Veles", que queda redactada de la següent
manera:

"SÉPTIMA.- GASTOS DE URBANIZACIÓN.

Como consecuencia de lo establecido en el apartado B.- de la determinación
QUINTA (Cesiones y adjudicaciones), el Ayuntamiento de Puigpunyent queda
exento de satisfacer cualquier tipo de gasto que pueda conllevar la urbanización
de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución, corriendo estos de cuenta
única y exclusiva de la entidad promotora.

"

Per altra banda, i per tal de conjugar els interessos municipals amb els
interessos del promotor, considerant que a la modificació de les Normes
Subsidiàries aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en data 28 de gener
de 2002, s'introdueix una Disposició Adicional segons la qual en cada any
natural només es podran atorgar llicències d'edificació que suposin la
construcció de dotze (12) habitatges a la Unitat d' Actuació 4 (UA4),

Es proposa al Ple de la Corporació,

PRIMER.- Autoritzar l'edificació, dins del cupo fixat, i prèvia presentació de
la documentació legalment exigida i obtenció de la corresponent i obtenció de
la corresponent llicència, en els solars de la UA4 que confronten amb el Camí
de Sa Vela, sempre i quan s'hagi completat la dotació de serveis en l'esmentat
carrer, d'acord amb el que disposen els articles 82 en relació amb el 78 del Text
Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, aprovada per Reial
Decret 1346/1976, de 9 d'abril.

Finalment, es proposa al Ple:

PRIMER.- Facultar el batIe, com a representant de l'Ajuntament per signar el
corresponent document on quedin reflexades les qüestions esmentades en els
punts anteriors."

El Sr. Arbona demana per què en la present proposta es canvien les parcel.les
que són objecte de cessió a I' Ajuntament. El Sr. Ramon explica que inicialment
s'havien triat unes parcel.les situades en "segona línia", o el que és el mateix, en
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la part de la unitat d'actuació que no confronta amb el Camí de Sa Vela. Però
posteriorment, arrel de l' entrada en vigor de la "moratòria urbanística" aprovada
pel Govern Balear, i dels "cupos" que en ella es fixaven, sorgí la nova proposta.
Així, per permetre l'execució de la unitat d'actuació, es va plantejar que es

completàs la urbanització pel que fa als solars que confronten amb el Camí de
Sa Vela, per tal que aquests fossin els que s'edificassin en primer lloc, la qual
cosa interessa tant al promotor com al propi Ajuntament. Per això, és
convenient que les parcel.1es on es concreta el 10% de cessió a l'Ajuntament es

trobin confrontant amb el Camí de Sa Vela, ja que no sabem quàn es completarà
la urbanització de tota la unitat d'actuació. D'aquesta manera, l'Ajuntament pot
disposar dels seus solars ràpidament. Tal i com resulta del conveni, enlloc de
deu solars cedits, que serien els que pertocarien legalment, s' en cedeixen vuit, a

canvi de no participar en absolut l'Ajuntament en els costs de la urbanització. I
d'aquests vuit, n'hi ha sis que confronten amb el Camí de Sa Vela i dos que
estan a la part del darrera.

Passat aquest punt a votació, s'accepta la proposta per unanimitat dels presents,
(9), rnodificant-se, no obstant, el paràgraf PRIMER de la proposta d'acord, que
queda redactat de la següent manera:

"PRIMER.- Autoritzar l'edificació, dins de la quota fixada, (12), sempre que es

mantengui el marc legal actual. Pel cas de què s'aprovi una normativa que limiti
el número d'edificacions en el sòl urbà, es manté la quota fixada de dotze (12)
sempre que no superi el 50% de la quota total d'edificacions corresponents al
municipi de Puigpunyent. En cas que sobrepassàs aquest 50%, l'autorització per
edificar seria d'un 50% de la quota total.
En qualsevol cas, les autoritzacions d'edificació anirien referides únicament als
solars de la UA4 que confronten amb el Camí de Sa Vela i prèvia presentació de
la documentació legalment exigida i obtenció de la corresponent llicència,
sempre i quan s'hagi completat la dotació de serveis en l'esmentat carrer,
d'acord amb el que disposen els articles 82 en relació amb el 78 del Text Refós
de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, aprovada per Reial Decret
1346/1976, de 9 d'abril."

3.- INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT PREVIST EN L'ARTICLE 2.1 D)
BIS DE LA LLEI ORGÀNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
El grup socialista presenta al ple la següent proposta:
"Primer.- Iniciar el procediment previst en l'article 75 ter. de la citada Llei
Orgànica del Tribunal Constitucional, amb la sol.licitud de l'emissió de
dictamen del Consejo de Estado sobre la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
General d'Estabilitat Pressupostària, en quant podria afectar a l'autonomia local

. garantizada constitucionalment, amb la finalitat de, posteriorrnent, interposar un

conflicte en defensa de l'autonomia local davant del Tribunal Constitucional.

Segon.- Delegar, per a la substanciació del present acord i instar la sol.licitud al
Consejo de Estado, atorgant la representació de la Corporació, en

l'Exce1.lentíssim batle de Lleida, Antoni Siurana i Zaragoza, vicepresident de la
Comissió Executiva i del Consejo Federal de la Federación Española de
Municipios y Provincias.
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Tercer.- Donar compte del present acord a l'Excel.lentíssim batle de Lleida,
Antoni Siurana i Zaragoza."

El Sr. Flaquer no veu que aquesta Llei sigui inconstitucional només perquè
pretengui l'estabilitat pressupostària dels ajuntaments, i de fet ell sempre ha
defensat que els ajuntaments s'han de gestionar com una empresa privada. l, per
altra part, la tendència actual es la descentralització de l'Administració que ens

obligarà a assumir més competències i no podem tenir un Ajuntament endeutat.
El Sr. Ramon considera absurd comparar els ajuntaments amb societats
anònimes. I tanmateix, hi ha societats molt endeutades que tenen grans
ganàncies. Malgrat declara que no coneix en profunditat la Llei, el seu grup
confia en el Partit Socialista que els ha assessorat. Creu que els ajuntaments de
cada vegada han de tenir més finançament i per tant més autonomia i tota llei
que mermi l'autonomia local va en contra dels seus prinicipis.
El Sr. Flaquer manifesta que ell no ha anat en contra de l'autonomia local. No li
pareix bé estar quatre anys a l'Ajuntament, i deixar-lo després endeutat.
El Sr. Arbona comparteix l'opinió de Gabriel Flaquer de què els ajuntaments no

s'han d'endeutar per guanyar vots. Però també té l'opinió de Miquel Ramon
perquè defensa l'autonomia local. Si amb aquest acord el que es demana és un

dictamen del Consell d'Estat, votarà a favor.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots a favor dels
membres dels grups socialista i independent (8), i el vot en contra del
representant del grup popular, (1).

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 21.40 hores, el Sr. batle
aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 22 D'ABRIL
DE2002.

Quan són les 21 '35 hores del dilluns dia 22 d'abril de 2002, es reuneix a

la Casa Consistorial de Puigpunyent la Corporació en Ple per celebrar sessió

plenària ordinària en primera convocatòria. Sota la presidència del batle, Sr.

Josep Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents regidors, convocats en legal
forma: Sr. Miquel Ramon Matàs, Sebastià Bauzá Martorell i Juan Ferrá
Martorell per part del Grup Socialista; Srs. Antoni Arbona Pujadas, Sra. Jerita
Barceló Ballester, Sr. Guillem Llaneras Serralta i Sr. Gabriel Genovart Rosselló

per part de l'Agrupació Independent; i Sr. Gabriel Flaquer Maimó, per part del

Grup Popular.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Ma Eulàlia Mas

Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. bade declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents
assumptes inclosos en l'ordre del dia:

1.- ACTA ANTERIOR.

S'aproven per unanimitat (9), les actes corresponents a les següents sessions

plenàries:
.- Ordinària de dia 28 de gener de 2002.
�- Extraordinària de dia 12 de març de 2002.

2.- RESOLUCIONS.
Els regidors es donen per assebentats de les següents resolucions dictades des
de la darrera sessió plenària ordinària de dia 28 de gener de 2002:

1.- Decret de 30 de desembre de 2001, d'aprovació de pagaments del mes de

gener.
2.- Decret de 30 de desembre de 2001, d'aprovació de pagaments del mes de

gener. .

3.- Decret de 17 de gener, de nomenament de bibliotecaria interina.
4.- Decret de 18 de gener, d'alta al Padró Municipal d'Habitants d'Antonio

Tugores Vázquez, Roció Fraile Oliver, Miryam Tugores Fraile, Antonio

Tugores Fraile, Martín Louro Rehermann, Eva Durán Pomar.
5.- Decret de 21 de gener, de delegació en el regidor Antoni Arbona Pujadas,
per celebrar matrimoni civil.
6.- Decret de 24 de gener, de convocatoria de sessió plenaria ordinaria.
7.- Decret de 24 de gener, d'acceptació proposta de Resolució i imposició de
sanció en l'expedient sancionador de disciplina urbanística incoat a José del
Cerro González.
8.- Decret de 28 de gener, d'incoació d'expedient sancionador de disciplina
urbanística a Juan Ginard Ballester.
9.- Decret de 28 de gener, d'acceptació proposta de Resolució i imposició de
sanció en l'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança Municipal
reguladora de la tinença d'animals de companya incoat a Rudiger Gerd
Messerschmidt.
10.- Decret de 30 de gener, d'aprovació de pagaments del mes de febrer.
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11.- Decret de 30 de gener, d'aprovació de pagaments del mes de febrer.
12.- Decret d'Ide febrer, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Calixto Garvi
Osorio i Valeriana Sánchez Rodríguez.
13.- Decret d'Ide febrer, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de María Gema
Mestre Blabia, Sarah Sirvent Mestre, Carme Sirvent Mestre.
14.- Decret d'I de febrer, de nomenament del representant de I' Ajuntament de
Puigpunyent al Programa Leader Plus de Mallorca.
15.- Decret de 4 de febrer, d'atorgament de diverses llicències d'obres.
16.-Decret de 4 de febrer, d'aturament d'obres i incoació d'expedient
sancionador de disciplina urbanística a Alberto Ruíz Vidal.
17.-Decret de 4 de febrer, d'acceptació proposta de Resolució i imposició de
sanció en l'expedient sancionador de disciplina urbanística incoat a Catalina
Bonet Pujol.
18.-Decret de 4 de febrer, d'arxiu de l'expedient sancionador per infracció de
l'Ordenança Municipal reguladora del servei d'aigua potable incoat a Martín
Dostal.
19.-Decret de 6 de febrer, d'alta al Padró Municipal d'Habitants d'Eduardo
Cumella Abadal.
20.-Decret de 8 de febrer, de concessió de llicència d'instal.lació d'un bar
cafeteria a Ana Isabel Giménez Castillo.
21.-Decret de 12 de febrer de 2002, de convocatoria de sessió plenaria
extraordinaria.
22.-Decret de 13 de febrer, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Raúl
Antonio Cano López.
23.- Decret de 14 de febrer, d'acceptació de renuncia a la plaça de bibliotecaria.
24.- Decret de 15 de febrer, de devolució fiança definitiva obres "Ampliació i
millora cementiri municipal".
25.- Decret de 18 de febrer, d'aprovació de les bases per al proveïment per
concurs-oposició i amb carácter interí, de la plaça d'auxiliar de Policia Local.
26.- Decret de 18 de febrer d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Juana
María Porcel Company, Pedro Carlos Las Porcel i Miguel Ángel Las Porcel.
27.- Decret de 18 de febrer, de correcció d'errors detectats al Decret de data
4/2/02.
28.- Decret de 21 de febrer, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Miriam
Milena Saldarriaga.
29.- Decret de 25 de febrer, d'incoació d'expedient sancionador de disciplina
urbanística a Lorenzo Frau Molina.
30.- Decret de 25 de febrer, d'incoació d'expedient sancionador de disciplina
urbanística a Dirk Reifferscheidt.
31.- Decret de 26 de febrer, de devolució de diferents quantitats satisfetes en

concepte de taxa de recollida de fems.
32.- Decret de 27 de febrer, de nomenament de bibliotecaria interina.
33.- Decret de 28 de febrer, d'aprovació de bases de selecció de personal.
34.- Decret de 28 de febrer, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Francesco
Galileo Casa Deudero, Fernando Salazar Salazar, Sandrine Lafon, Laya Salazar
Lafon, Carl Peter Christian Scheer, Ingrid Scheer.
35.- Decret de 28 de febrer, d'aprovació de pagaments del mes de març.
36.- Decret de 28 de febrer, d'aprovació de pagaments del mes de març.
37.- Decret de 4 de març, d'alta al Padró Municipal d'Habitants d'Eufronio
.Alfonso Fernández García i María Victoria Llull Cirer.
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38.- Decret de 6 de març, de delegació en el regidor Gabriel Flaquer Maimó, per
celebrar matrimoni civil.
39.- Decret d'lI de març de concessió de llicència municipal d'obres a

Francisco Ibáñez Alonso.
40.- Decret d'lI de març de concessió de llicència municipal d'obres a Ses
Cases de Son Nét, S.A.
41.� Decret d'lI de març de concessió de llicència municipal d'obres a Damián
Farré Moreno.
42.- Decret d'll de març de concessió de llicència municipal d'obres a Manuel
Ferrer Piñero.
43.- Decret d'lI de març de concessió de llicència municipal d'obres a
Clemente Rosset Ramón.
44.- Decret d'lI de març de concessió de llicència municipal d' obres a Gonzalo
A. Prohens Coll.
45.- Decret d'lI de març de concessió de llicència municipal d'obres a Alfonso
de Oleza Llobera.
46.- Decret d'Il de març de concessió de llicència municipal d'obres a María
Cunill Morey.
47.- Decret d'lI de març de concessió de llicència municipal d'obres a Joan
ViUalonga Rosselló.
48.- Decret d'lI de març de concessió de llicència municipal d'obres a Miguel
Frau Sastre.
49.- Decret d'lI de març de concessió de llicència municipal d'obres a

Telefónica.
50.- Decret d'lI de març de concessió de llicència municipal d'obres a The
Stein Group, S.L..
51.- Decret d'lI de març, d'alta al Padró Municipal d'Habitants d' Alberto Ruíz
Vidal, Josefa Sánchez Oliver, Marina Ruíz Sánchez i Albert Ruíz Sánchez.
52.- Decret d'lI de març, d'alta al Padró Municipal de José Manuel Labrada
Dría.
53.- Decret de 14 de març, d'acceptació proposta de Resolució i imposició de
sanció en I' expedient sancionador de disciplina urbanística incoat a Antonio
Albero Frías.
54.- Decret de 15 de març de nomenament d'auxiliar de temporada.
55.- Decret de 18 de març de nomenament de personal de manteniment.
56.- Decret de 19 de març, d'alta al Padró Municipal de Yolanda Caldeira
Taboada.
57.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a

Antonio Amengual Aloy.
58.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a "El
pequeño manantial, S.L.".
59.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a
Herrmann Hans-Joachim.
60.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a Miguel
Oliver Pons.
61.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a

Catalina Ramón Frau.
62.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a

Antonio Amengual Aloy.
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63.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a

Francisco Marqués Ferrá.
64.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a Pilar
Cahué Cabot.
65.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a

Francisca Ferrá Ferrá.
66.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a

Antonia Martorell Martorell.
67.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a

Françiose Valageas.
68.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a Josep
Ramón Marqués.
69.- Decret de 20 de març, de concessió de llicència municipal d'obres a

Melcior Verger Burguera.
70.- Decret de 21 de març, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Carmen
Francisca Ezquerra Mesquida, Malcom Wyse, Simone Vivian Wyse i Jack
Harry Wyse.
71.- Decret de 25 de març, de compareixença al Jutjat Contenciós
Administratiu.
72.- Decret de 25 de març, de fraccionament del pagament de la taxa i impost
d'obres a l'entitat "El Pequeño Manantial".
73.- Decret de 25 de març, d'aprovació de la quarta certificació de les obres de
la piscina municipal.

En relació al Decret d'aprovació de pagaments corresponents al mes de gener,
el Sr. Arbona demana a què es refereix la factura de l'Agrupació Cultural POlE.
El Sr. Joan Ferrá aclareix que es tracta del pagament d'un anunci que
l'Ajuntament insertà a la revista Blanc i Negre, sobre tot amb la intenció
d'ajudar a la seva difusió ja que a l'esmentada revista hi treballa un veí de
Puigpunyent que ens demanà la nostra col.laboració. Es tracta d'una revista de
cinema i el cost de l'anunci és de 25.000ptes.- anuals.
Pel que fa a la factura del lloguer del pou de Son Puig, el Sr. Arbona demana
que s'aclareixi. El Sr. Ramon explica que respon al pagament que es va fer de
l'aigua que es va extreure del pou de Jordi Carrasca destinada a la xarxa d'aigua
potable del poble, necessària els mesos de juliol i agost. El Sr. Arbona demana
que s'entregui al seu grup una còpia del contracte de lloguer.
En relació a la referència a unes senalles que apareix a varis decrets. A què es

refereix? El Sr. Ramon respon al Sr. Arbona que a la compra d'unes senalles
que es regalaren a la gent en diversos actes compresos a la campanya de residus.
Per acabar, el Sr. Arbona demana a què es refereix el premi pel logotip. El Sr.
Ferrá respon que és el que s'entregà al guanyador del concurs convocat per a la
confecció d'un logotip per a la campanya de residus que està duent a terme
I' Ajuntament.

3.-IMPLANTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLETA MUNICIPAL.
L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:
"Davant la pressió social del municipi, que ve demanant des de fa temps
l'assumpció del servei de guardería per part de l'Ajuntament, i considerant que
aquest ha de fer un pas més enllà, superant el vell concepte de "guarderia" per
poder oferir a la població de Puigpunyent un servei d'escaleta municipal
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d'acord amb tendències més modernes d'educació infantil, es considera
necessari municipalitzar el servei d'escaleta infantil a Puigpunyent, destinada a
la població infantil de zero a tres anys.

Per tant,

Es propasa al PIe:

Primer.- L'aprovació de l'assumpció, per part de l'Ajuntament, del servei
d'escaleta infantil, en els termes que es proposen en la memòria adjunta.

Segon.- Habilitar partida pressupostària suficient per fer front a les despeses
derivades de l'implantació del servei, i dur a terme la modificació pertinent de
la plantilla de personal aprovada amb els Pressuposts per a l'any 2002, que
permeti la contractació d'un mestre d'educació infantil i l'assumpció de l'actual
treballadora de tasques auxiliars.

Tercer.- L'aprovació del conveni de cessió dels locals i del servei per part de la
congregació de les monges agustines.

Quart.- Facultar el Sr. BatIe per a la signatura de l'esmentat conveni."
El Sr. Ferrá explica que la intenció de l'equip de govern queda ben clara a la
proposta presentada: Es pretén assumir el servei d'escaleta infantil per donar
resposta al que és una demanda important dels veins del municipi. Això
suposarà diverses coses. En primer lloc i pel que fa al personal, per tal de donar
compliment al Decret de mínims, es mantendrà en plantilla la persona que
actualment hi està treballant i es contractarà una mestra d 'Educació Infantil. En
quant a les instal.lacions, s'hauran de dur a terme certes obres d'adequació del
local de les monges (instal.lació de calefacció, obres a la cuina, etc ... ), si bé la
idea és anar fent-les a poc a poc deixant les menys necessàries per d'aquí un

temps. Finalment, s'adquirirà nou material didàctic. Per realitzar aquest
projecte, el primer pas és signar un conveni (el model del qual s'adjunta a la
proposta) entre l'Ajuntament i la Congregació Religiosa "Agustinas Hermanas

.

del Amparo", la qual actualment gestiona el servei.
El Sr. Arbona demana quans alumnes hi ha actualment a l'escaleta.
El Sr. Ferrá respon que uns 20/25 alumnes.
El Sr. Arbona demana si el ratio de què es parla queda cobert amb dues
persones que es facin càrrec del servei.
El Sr. Ferrá entén que sí.
Per altrabanda, el Sr. Arbona demana si aquests treballadors han de ser titulats.
El Sr. Ferrá respon que en principi bastaria un mestre titulat. Si el servei

. d'implantàs de zero, llavors tal vegada s'exigiria que totsels treballadors fossin
titulats. Però com hi ha una persona que hi ve fent feina des de fa anys i no hi ha
hagut mai cap queixa, s'ha cregut oportú que l'Ajuntament se subrogui en el
contracte per tal que aquesta persona pugui continuar. El tema de l' escaleta es
considera prioritari en molts de sentits (entre d'altres, és fonamental aquest
servei per fomentar la igualtat i permetre l'accés de la dona al món laboral). I,
per altra banda, es demanaran diverses ajudes i subvencions que estam segurs
que ens arribaran.
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El batle afegeix, que la proposta respon també a la petició de les mateixes
religioses, a les quals se'ls fa actualment ja molt difícil prestar el servei en les
degudes condicions.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat dels presents
(9).

El text del Conveni a signar amb les religioses és el següent:

"CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I LA
CONGREGACIÓ RELIGIOSA "AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO"
PER A L'ASSUMPCIÓ DEL SERVEI DE GUARDERIA DE
PUIGPUNYENT.

Puigpunyent, de de 2002.

REUNITS

D'una part, el Sr. Josep Muncunill Ribas, amb D.N.I.
, batle de

Puigpunyent, actuant en nom i representació de l'Ajuntament que presideix, i

D'altra part, la Sra
, amb D.N.I

, Mare
Superiora de la Congregació Religiosa , actuant en
nom i representació de l'esmentada congregació.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat necessària per
formalitzar aquest document, i en virtut d'això

EXPOSEN

1. Que la congregació religiosa presta l'únic servei de
guarderia infantil existent a Puigpunyent de de fa més de seixanta anys,
de forma ininterrompuda, sense afany de lucre, i amb esperit de servei
públic.

2. Que la congregació religiosa fa servir el local annex al convent de les
monges agustines per a l'esmentat servei de guarderia, situat al carrer
Carretera Nova d'Estellencs núm ....... , on hi té la infraestructura
adequada al destí infantil.

3. Que, actualment, el fort creixement de la població infantil del municipi
de Puigpunyent, el creixent fenomen de la incorporació de les mares al
món laboral, les majors expectatives sobre l'educació infantil sorgides a
rel de la normativa educativa vigent, l'augment de requisits legals i
condicions administratives que exigeix aquesta normativa, i el
debilitament progressiu de l'estructura de la congregació, fan
insostenible la gestió de la guarderia per part de la congregació.

4. Que la ciutadania de Puigpùnyent ve demanant des de fa temps
l' assumpció del servei de guarderia per part de l'Ajuntament, de forma
que es produeixi l'adequació al concepte modern d'escaleta infantil, per
a cobrir les necessitats dels infants de zero a tres anys.
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5. Que l'Ajuntament de Puigpunyent vol fer front a la problemàtica de
l'atenció dels nens petits de Puigpunyent, vol contribuir a la millorade
la qualitat de vida de les famílies residents i, per tant, està interessat en

l'assumpció del servei d'escoleta infantil.

Per això, les parts esmentades acorden signar aquest conveni d'acord amb
les següents

CLÀUSULES

Primera.- L'Ajuntament de Puigpunyent assumeix la gestió del servei
d'escoleta infantil per a infants de zero a tres anys. Per facilitar aquesta
assumpcio, la Congregació Religiosa................................ cedeix a

l'Ajuntament de Puigpunyent l'activitat de guarderia infantil que du a terme
en el municipi des de fa més de
seixanta anys.
Això comporta la cessió gratuïta del dret de usdefruit del local de la part
esquerra del convent ubicat a la Carretera Nova d'Estellencs núm ........ , de
les instal.lacions i mobiliari interior, i, en general, de tota la infraestructura
utilitzada per a la prestació del servei. (Cessió del dret de usdefruit: article
480 del Codi Civil).

Aquesta cessió del dret d'usdefruit no perjudicarà les relacions
contractuals escrites o verbals existents entre la congregació religiosa i
el propietari del convent.

Segona.- L'Ajuntament de Puigpunyent es compromet a millorar les
instal.lacions cedides i a adequar-les al destí d'escoleta infantil. Totes les
obres de millora aniran a càrrec de l'Ajuntament, i quedaran en poder de la
propietat, per la qual cosa I' Ajuntament no podrà reclamar rés en concepte
de compensació.

Tercera- L'Ajuntament se subrogarà en la posició de la Congregació en

relació a tots els drets i obligacions concretes per aquesta, i, en especial, en

relació al contracte de treball vigent amb l'únic treballador de la guarderia.

Quarta- La cessió del dret d'usdefruit establerta en aquest conveni té
caràcter modal, de forma que quedarà automàticament rescindida en el cas

que I' Ajuntament no utilitzés la infraestructura cedida per a destí d'escoleta
infantil.

Quinta.- L'Ajuntament es compromet a no provocar, degut a la cessió
objecte d'aquest conveni, cap interrupció o suspensió temporal del servei,
de forma que es garanteixi la continuïtat del mateix per als usuaris actuals
del servei.

Sexta.- Aquest conveni tindrà una duració de ......... anys, i es podrà
prorrogar en el cas que hi hagi acord previ de les parts, manifestat de forma
expressa.
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I en prova de conforrnitat, signen el present conveni en dos exemplars, en el
lloc i data indicats.

Per I'Ajuntament, Per la Congregació Religiosa,

Sr. batle, Josep Muncunill, Sra "

4.- ADHESIÓ AL CONVENI PER A L'EXTENSIÓ DE L'EFICÀCIA
DEL REGISTRE DE CONTRACTISTES.
L'equip de govern presenta la següent proposta:
"En data 25 de març de 2002, se signà el CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I LA FEDERACIÓ D'ENTITATS
LOCALS DE LES ILLES BALEARS, PER A L'EXTENSIÓ DE L'EFICÀCIA
DEL REGISTRE DE CONTRACTISTES A LES ENTITATS LOCALS.

Ara la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, proposa a l'Ajuntament
de Puigpunyent l'adhesió a aquest conveni, mitjançant el corresponent acord, la
finalitat del qual seria l'extensió dels efectes dels certificats d'inscripció al
Registre de Contractistes de la CAlB a les licitacions convocades pels òrgans de
contractació de l'Adrninistració Local.

Per tant,

Es proposa al PIe:

Primer- Aprovar l'adhesió de I' Ajuntament de Puigpunyent al Conveni de
col.laboració entre la Conselleria de Presidència de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, per a
l'extensió de l'eficàcia del Registre de Contractistes a les Entitats Locals.

Segon.- Facultar el Sr. batle per a la signatura del corresponent protocol."

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat (9).

El text del Conveni és el següent:

"CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE
PRESIDÈNCIA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS I LA FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES
BALEARS, PER A L'EXTENSIÓ DE L'EFICÀCIA DEL REGISTRE DE
CONTRACTISTES A LES ENTITATS LOCALS.

REUNITS

D'una part, el conseller de Presidència, senyor Antoni Garcías i Coll, en nom i
representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat
amb la delegació de competències per autoritzar convenis acordada pel Consell



la capacitat legal,
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de Govern de 30 de març de 2001, i amb la delegació de firma per part del
president de les Illes Balears mitjançant el Decret 46/2001, de 30 de març
(BOIB núm.40, de 03-04-2001).

I de l'altra, la presidenta de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, la
senyora Margarita Nájera Aranzábal, en nom i representació d'aquesta institució
per raó del seu càrrec.

Ambdues parts ens reconeixen la competència
respectivament, per formalitzar aquest Conveni.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I. El Registre de Contractistes fou creat pel Decret 20/1997, de 7 de
febrer, i desplegat mitjançant l'Ordre de 19 de desembre de 1997.

II. L' article 15 de l'esmentat Decret estableix que el Registre de
Contractistes de la Direcció General de Patrimoni i Entitats
Jurídiques depèn de la Conselleria de Presidència, i l'article 2
n'encomana a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa la
conservació, l'actualització i la custòdia.

III. L'article 3r, apartat 1, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, estableix que les administracions públiques
actuen d'acord amb els principis d'eficàcia i de coordinació -entre
d' altres-, il'apartat 2 del mateix article recull que les
administracions públiques es regeixen pels principis de cooperació i
de col.laboració.

IV. En aquest marc jurídic i en prova de la voluntat d'ambdues parts de
potenciar aquests principis de col.laboració, de coordinació i
d'eficàcia, per l'agilitat que el certificat d'inscripció d'una empresa
en el Registre de Contractistes suposa tant per al propi licitador com

per a l'òrgan de contractació, subscrivim aquest Conveni d'acord
amb les següents

CLÀUSULES

Primera- És objecte d'aquest Conveni la col.laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la Federació d'Entitats Locals de les Illes
Balears per a l'extensió dels efectes dels certificats d'inscripció al Registre de
Contractistes de la CAlB a les licitacions convocades pels òrgans de
contractació de l'Administració Local.

Segona.- Les entitats locals que s'adhereixin a aquest Conveni han d'incloure la
següent clàusula als corresponents plecs de clàusules administratives: "Quan el
licitador estigui inscrit en el Registre de Contractistes de la CAlB, l'aportació
del certificat a què es refereix l'article 30.2 del Decret 20/1997, de 7 de febrer,
acompanyat d'una declaració responsable per la qual s'acrediti la validesa i la
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vigencia de les dades del Registre esmentat, l'eximeix de presentar la
documentació que ja sigui al Registre.
L'òrgan de contractació, en tal cas, ha d'admetre l'esmentada certificació. Això,
no obstant, l'òrgan de contractació pot sol.licitar del Registre de Contractistes
una còpia de qualsevol dels documents dipositats per qui resulti adjudicatari."

Tercera.- Les entitats locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
poden adherir-se a aquest Conveni mitjançant un acord de l'òrgan competent,
signant el corresponent protocol d'adhesió, que s'annexa a aquest Conveni. En
tot cas s'ha d'adjuntar el corresponent certificat de l'acord de la Corporació
Municipal al protocol que se signi.

Quarta.- Les entitats locals que s'hagin adherit a aquest Conveni poden
desvincular-se'n en qualsevol moment, comunicant el corresponent acord a la
Conselleria de Presidència amb un mes d'antelació.

Cinquena.- El seguiment de l'execució d'aquest Conveni el durà a terme una
comissió formada per una persona representant de la Conselleria de Presidència,
una representant de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears i un
secretari o una secretària (que coincidirà amb la persona que ocupa la Secretaria
de la Junta Çonsultiva de Contractació Administrativa). Aquesta comissió de
seguiment compleix les funcions de resoldre les qüestions que es plantegin
durant l'execució del Conveni i de fixar els criteris de seguiment i els de
l'avaluació de resultats, proposant, si n'és el cas, les mesures d'adaptació que es
considerin necessàries.

Sisena.- Aquest Conveni es pot resoldre per qualsevol de les causes següents:

Mutu acord exprés de les parts.
Denúncia del Conveni de qualsevol de les parts signants. En aquest cas,
hi ha l'obligació de notificar-ho amb un mes d'antelació.
Altres causes establertes a la legislació vigent.

Setena.- Aquest Conveni entra en vigor l'endemà d'haver estat publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i té una durada indefinida.

Vuitenta.- Aquest Conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses
que puguin sorgir a conseqüència de l'aplicació, la interpretació, el compliment,
l'extinció, la resolució i els efectes d'aquest Conveni, resten sotmeses a la
jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat amb el contingut d' aquest Conveni, el signam per
triplicat, en eilloc i en la data esmentats més avall.

Palma, 25 de març de 2002.

Per la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Balears.

Per la Federació d'Entitats
Locals de les Illes



Primer.- Aprovar l'adhesió de l' Ajuntament de Puigpunyent a la candidatura del
jutge Sr. Baltasar Garzón com a Premi Nobel de la Pau 2002."
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Antoni Garcias i Coll. Margarita Nájera Aranzábal."

5.-ADHESIÓ A LA CANDIDATURA DE BALTASAR GARZÓN COM A
PREMI NOBEL DE LA PAU 2002.

L'equip de govern presenta la següent proposta:
"Considerant la proposta que fa la "Fundación de Artistas e Intelectuales por los
Pueblos Indígenas de Iberoamérica" del Sr. Baltasar Garzón com a Premi Nobel
de la Pau 2002.

Es propasa al Pie:

El Sr. Arbona explica que el seu grup votarà en contra de la proposta perquè
consideren que el Sr. Garzón només ha fet la seva feina, però res més. De la
lectura de la documentació que s'adjunta per justificar la candidatura, pareix
que el Sr. Garzón ha estat el creador del Dret Penal Internacional. I realment no

creuen que el Sr. Garzón hagi fet mèrits per rebre un premi tan significatiu com

el Nobel de la Pau. I de fet, se'n durien una bona sorpresa si li fos concedit.

Passat aquest punt a votació s'adopten els acords amb els vots a favor dels
membres de l'equip de govern (5 PSOE-PP) i els vots en contra del grup de
l'oposició municipal (4).

6.- APROVACIÓ PADRONS TRIBUTS ANY 2002.

L'equip de govern presenta la següent proposta:
"Una vegada formats els padrons dels diferents tributs corresponents a

l'exercici de 2002, en concret els corresponents a:

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, (59.836'64 Euros).
Taxa de recollida de fems, (101.911 '60 Euros).
Taxa d'entrada de vehicles, (286' 13 Euros).
Impost de Vedats de Caça, (687'97 Euros).
Taxa de subministrament d'aigua potable corresponent al ler.trimestre
2002.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer- Aprovar els padrons citats.

Segon.- Exposar-los al públic durant quinze dies, mitjançant anunci al BOIB i al
tauló d'anuncis municipal, per tal de què els interessats puguin examinar-los i
formular les reclamacions que considerin pertinents."

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat (9).

Una vegada debatuts tots els temes inclosos a l'ordre del dia, l'equip de govern
presenta, per via d'urgència el "plec de clàusules que regirà el concurs per a



la designació de l'empresa col.laboradora per desenvolupar el pla
municipal de promoció de l'energia solar tèrmica de Puigpunyent."
Com ajustificació de la urgència, el Sr. Ramon explica que aquesta ve motivada
pel número de plaques que s'han soLlicitat per part dels particulars, ja que en

principi estava previst, per la quantia, poder recórrer a la modalitat de contracte
menor. Ara, la contractació superaria els cinc milions de pessetes, i per tant, es

fa necessari convocar concurs públic. El tema és que en qüestió de pocs dies,
s'hauria de seleccionar i contractar.

La urgència és es apreciada per unanimitat, (9).
El Sr. Ramon exposa la proposta explicant que l'IDAE fomenta l'ús de les
energies netes. Enguany, ha tret aquesta convocatòria de subvencions tant per
llocs públics com per a particulars. En el nostre cas, la instaLlació en edificis
públics municipals, té un cost un poc superior a un milió de pessetes i ja ha estat
contractada.
A nivell privat, es tracta de posar una placa només per aigua calenta. L'IDEA
ho subvenciona amb 70.000 pessetes, la Conselleria d'Innovació i Energia amb
25.000 pessetes i l'Ajuntament de Puigpunyent amb 10.000 pessetes. Es
tractaria de seguir la línia d'actuació que actualment està duent a terme
l'Ajuntament de Puigpunyent, en la qual ja s'han realitzat o es realitzaran
actuacions tals com el canvi de les bombetes de l'enllumenat públic, la
instal.lació de plaques d'energia solar a la Casa de Cultura, etc ...

En relació amb el plec de clàusules que es proposa, en ell en figura una segons
la qual en el cas de què, pel motiu que fos, no es fes efectiva la subvenció
concedida per l'IDAE, el contracte esdevendria nul.
A causa de la urgència se seguiria el procediment de contractació urgent, i es

demanaria al contractista una fiança definitiva d'un 4%.
El Sr. Arbona manifesta el seu acord amb la iniciativa, afegint que ell n'és un

convençut de l'energia solar ja que fa 20 anys que en té a ca seva.
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Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat (9).

PRECS I PREGUNTES.

• El Sr. Arbona, en relació al tema de les diferències de I'aplicació de les
noves tarifes de l'Ordenança de l'Aigua Potable, demana quàntes
reclamacions hi va haver.
El Sr. Ramon respon que unes 7 ò 8.
El Sr. Arbona demana quàntes se'n tornaren.
El Sr. Ramon diu que ara mateix no ho recorda. Que ho hauria de mirar.

• Pel que fa al repartiment dels calendaris, el Sr. Arbona manifesta que a

Galilea no es va fer un repartiment domiciliari.
El batle explica que es repartiren a la festa que es va fer i, si algú no va

assistir i està interessat en el calendari, pot anar a recollir-lo els
divendres a les oficines municipals de Galilea.

• El Sr. Arbona, en relació amb el servei de transport d'autobús que es

posa perquè pugi a Galilea quan s'organitzen festes, demana si quan les
festes siguin a Puigpunyent es posarà igualment un bus que baixi de
Galilea.



• El Sr. Arbona demana si la font de Galilea funciona.
El Sr. Ramon explica que s'arribà a un acord amb I' Associació de

Veins, pel qual ells mateixos farien les gestions directament amb la

persona que l'ha d'arreglar:
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El Sr. Ramon respon que s'estudiarà ja que darrerament la resposta de
la gent en els darrers actes celebrats no ha estat tan bona com

s' esperava.

• El Sr. Arbona suggereix que es repassin i corregerxm les faltes

d'ortografia que s'observen a la pàgina web de I' Ajuntament, en

concret a la salutació del batIe.

•. En relació al disc "ACIRE" que s'ha col.locat a Galilea, el Sr. Arbona
demana si hi ha qualque normativa que ho reguli.
El Sr. Bauzá explica que s'instal.là per una demanda deIs veins per
evitar que els visitants del poble entrassin i permetre, en el seu cas,
l'actuació de policia local.

• El Sr. Arbona demana si els horaris actuals del bus de línia a Palma són
els definitius, entenent que són poc operatius.
El Sr. Bauzá confirma que, per ara, és l'horari que hi ha.

• Pel que fa a les subvencions que l'any 2001 es concediren per aigua
potable a Galilea, el Sr. Arbona demana si pel 2002 es mantendran i

quins foren els resultats l'any passat.
El Sr. Ramon respon que es mantendran igual i que els resultats foren
bons. Es complí amb el que s'haviapressupostat pel que fa a l'aigua
potable; no així amb les subvencions per a la neteja de pous que no se

sol.licitaren en la quantitat que s'havia previst.

• El Sr. Arbona demana quina fou la intervenció de I'Aj untament en

l'elecció de l'agent censal.- Ja que hi va haver gent que no es va poder
censar.

El Sr. Ramon aclara que l'Ajuntament pràcticament no va intervenir en

el procés perquè no en tenia la competència.

• El Sr. Arbona demana qui està autoritzat per conduir el vehicle de la
Policia Local. ¿Es necessita un carnet especial?
El Sr. Bauzá respon que pel que ell sap no es necessita.

• En relació a les tormentes del mes de novembre, el Sr. Arbona demana

què ha fet l'Ajuntament per informar els ciutadans.
El Sr. batIe respon que s'han duit a terme diverses actuacions com

reunions entre els afectats i representants de la Conselleria de Medi

Ambient, recollida i tràmit de les sol.licituds de subvenció dels afectats
realitzada des de les oficines municipals, etc ...

El Sr. Arbona ho demana perquè hi va haver ajuntaments que pareixia
que informàren més als ciutadans que el nostre, i que enviaren
informació personal als afectats.



Que amb aquest escrit renunciï a la condició de regidor de
l'Ajuntament de Puigpunyent per motius estrictament personals.
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• Per acabar, el Sr. Arbona posa en coneixement de la Corporació la seva

renúncia al càrrec de regidor, donant lectura al següent escrit:

"ANTONI ARBONA PUJADAS, d'aquest veïnatge, domiciliat
al carrer de Na Beltrana, 43, amb D.NJ. 42.940.608-E, expòs:

En aquests moments en què de forma absolutament voluntària
deix la meva dedicació a la política local, descartant ser candidat a les
properes eleccions a qualsevol lloc d'una llista electoral, vull proclamar
que seguiré vinculat al'Agrupació Independent de Puigpunyent i
Galilea, perquè entenc que la nostra és una opció vàlida i útil pel
municipi de Puigpunyent, que tant estim i al que he dedicat els millors
anys de la meva vida, primer, durant dotze anys, com a batle i els
darrers tres anys com a cap de l'oposició.

En el moment del comiat tinc un especial record per totes les

persones que formaren part dels distints consistoris que vaig presidir,
sense, la dedicació de les quals hagués estat impossible dur endavant la
tasca que férem.

Me'n vaig content d'haver treballat pel poble de Puigpunyent,
amb la consciència d'haver fet les coses amb justícia i humilitat, amb
esperit de servei, sense esperar res a canvi, perquè era un deure contret
amb el poble,

Teniu per segur que a Puigpunyent i Galilea hi tinc els meus

amics i la meva família, per això sempre hi estiré vinculat i em

preocuparà el que passi aquí.

Ben cordialrnent,

Puigpunyent, festa deillibre de 2002."

El Sr. batle, demana al Sr. Arbona, des d'un punt de vista personal, que s'ho
repensi. Com a batle, ho sent i no creu que, malgrat les diferències que de

vegades s'han posat de manifest entre ambdós, l'Ajuntament de Puigpunyent hi
surti guanyant.
El Sr. Ramon pren la paraula i manifesta que, moltes vegades han discutit, però,
en el fons, en les coses bàsiques, coincideixen tots. Estan a la Corporació
Municipal per l'estimació al poble de Puigpunyent, i en això, considera el Sr.
Ramon, el Sr. Arbona ha destacat i ho ha demostrat sobradament. Des del seu

sincer respecte espera seguir veient-lo en el futur.
El Sr. Arbona agraeix el suport que se li manifesta. Creu que des de la

discrepància, efectivament han coincidit moltes vegades. Discrepàncies que
gairebé sempre són de forma i no de fons. Manifesta el seu recolzament per a

tots i per sempre, i creu que ningú no és imprescindible i espera que els que
venguin en el futur encara ho facin millor.
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Igualment, el Sr. Flaquer manifesta el seu disgust, malgrat hagi discutit de
vegades amb el Sr. Arbona. Li desitja molta sort.

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 22.40 hores, el Sr. batle
aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.

Vistiplau,
El batle



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

199039 I

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 19 DE
JULIOL DE 2002.

Quan són les 8'00 hores del divendres dia 19 de juliol de 2002, es

reuneix a la Casa Consistorial de Puigpunyent, la Corporació en Ple per celebrar
sessió plenària extraordinària en primera convocatòria. Sota la presidència del
batie, Sr. Josep Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents regidors, convocats
en legal forma: Sr. Miquel Ramon Matas, Sebastià Bauzá Martorell i Juan Ferrá
Martorell per part del Grup Socialista; Sra. Jerita Barceló Ballester, Sr. Guillem
Llaneras Serralta i Sr. Gabriel Genovart Rosselló, per part de l'Agrupació
Independent; i Sr. Gabriel Flaquer Maimó, per part del Grup Popular.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Ma Eulàlia Mas
Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents
assumptes inclosos en l'ordre del dia:

1.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOU REGIDOR.
Rebuda la credencial que acredita el Sr. Miquel Fullana Daviu, com a següent
candidat de .la llista presentada per l'Agrupació Indepedent a les passades
eleccions, procedeix a predre possessió del seu càrrec prometent complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 8.10 hores, el Sr. batle
aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 22 DE JULIOL
DE 2002.

Quan són les 21 '35 hores del dilluns dia 22 de juliol de 2002, es reuneix
a la Casa Consistorial de Puigpunyent la Corporació en Ple per celebrar sessió
plenària ordinària en primera convocatòria. Sota la presidència del batle, Sr.
Josep Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents regidors, convocats en legal
forma: Sr. Miquel Ramon Matas i Sebastià Bauzá Martorell per part del Grup
Socialista; Srs. Miquel Fullana Daviu, Sra. Jerita Barceló Ballester i Sr. Gabriel
Genovart Rosselló per part de l'Agrupació Independent; i Sr. Gabriel Flaquer
Maimó, per part del Grup Popular.

Disculpen la seva presència els regidors D. Joan Ferrà Martorell
D.Guillem Llaneras Serralta.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Ma Eulàlia Mas
Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents
assumptes inclosos en l'ordre del dia:

1.- ACTA ANTERIOR.

S'aprova per unanimitat dels presents (7), l'acta corresponent a la següent
sessió plenària:
.- Ordinària de dia 22 d'abril de 2002.

2.- RESOLUCIONS.
Els regidors es donen per assebentats de les següents resolucions dictades des
de la darrera sessió plenària ordinària de dia 22 d'abril de 2002:

1.- Decret de 25 de març de 2002, d'incoació d'expedient sancionador de
disciplina urbanística a Rafael Dorado Pou:
2.- Decret de 25 de març de 2002, d'acceptació de proposta de Resolució i

imposició de sanció a Dirk Reifferscheidt, (expdt. sancionador de disciplina
urbanística 12/2001).
3.- Decret de 30 de març de 2002 d'aprovació de pagaments del mes d'abril.
4.- Decret de 30 de març d'aprovació de pagaments del mes d'abril.
5.- Decret de 4 d'abril d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Christina Erika
Rupper.
6.- Decret de 8 d'abril d'acceptació de proposta de Resolució i imposició de
sanció a Andreu Pont Riera i Mercedes Nieto Enseñat, (expdt. sancionador de
disciplina urbanística 17/2001).

.

7.- Decret de 8 d'abril d'aturament d'obres i incoació d'expedient sancionador
de disciplina urbanística a Reiner Busch.
8.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Elaine
Lustig Cohen (expdt.59/2002).
9.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Margarita
Morell Carbonell (expdt.56/2002).
10.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Francisco
Balaguer Grimait (expdt.54/2002).



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

199041 I

11.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Biel Frau
Bauzá (expdt.49/2002).
12.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Yeo
Murray Claire (expdt.48/2002).
13.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Bárbara
Seguí Flaquer (expdt.47/2002).
14.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Otto V.
Ludvigsen (expdt.38/2002).
15.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a María
Palmer Vila i Alicia Salamanca Palmer (expdt.33/2002).
16.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Miguel
Frau Sastre (expdt.3112002).
17.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Manuel
Ferrer Piñero (expdt.32/2002).
18.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Ángela
Ramis Bauzá (expdt.18/2002).
19.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Toni. Marí
Ginard (expdt.44/2002).
20.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Antoni
Arbona Pujadas (expdt.40/2002).
21.- Decret de 9 d'abril de concessió de llicència municipal d'obres a Arte
Inmobiliaria S.L. (expdt.52/2002).
22.- Decret de 15 d'abril pel qual no s'admet el recurs de reposició interposat
per Dirk Reifferscheidt contra el Decret de Batlia de data 25 de febrer de 2002.
23.- Decret de 18 d'abril de convocatòria de sessió plenària ordinària pel dia 22
d'abril de 2002.
24.- Decret de 22 d'abril d'incoació d'expedient sancionador de disciplina
urbanística a l'entitat Ratxocos, S.L.
25.- Decret de 22 d'abril d'aprovació de la cinquena certificació de l'obra
"Piscina municipal a Puigpunyent i ordenació del seu entorn".
26.- Decret de 22 d'abril de nomenament de personal de vigilància del Parc
Verd.
27.- Decret de 23 d'abril d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Jacinto
Willem Serra Kaper, María Teresa Bestard Pomar i Pau Serra Bestard.
28.- Decret de 30 d'abril de substitució del batle per absència del municipi.
29.- Decret de 30 d'abril, d'informe municipal motivat sobre l'activitat
d'agroturisme a la finca Son Burguet d'aquest terme municipal.
30.- Decret de 30 d'abril, d'informe municipal motivat sobre l'activitat
d'agroturisme a la finca Son Pont d'aquest terme municipal.
31.- Decret de 30 d'abril de 2002 d'aprovació de pagaments del mes de maig.
32.- Decret de 30 d'abril d'aprovació de pagaments del mes de maig.
33.- Decret de 3 de maig d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Margarita
Barceló Barceló.
34.- Decret de 5 de maig d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Marta Morey
García i Ramón Morey García.
35.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Ses
Cases de Son Nét (expdt.14/2002).
36.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Ses
Cases de Son Nét (expdt.12/2002).
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37.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Ses
Cases de Son Nét (expdt.15/2002).
38.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a José
Morey Serra i Maria Font Palmer (expdt.36/2002).
39.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Miguel
Martorell Ripoll (expdt. 72/2002).
40.� Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a
Domenico Casa (expdt.33/2002).
41.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Antonio
Ruíz Jiménez (expdt.64/2002).
42.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Ma
Isabel Vizoso Miquel del Solá (expdt.6112002).
43.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Just
Hernández (Zagona Puigpunyent, S.L.) (expdt.67/2002).
44.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Antonio
J. García Trujillo (expdt.43/2002).
45.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a
Bartomeu Moragues Martorell (expdt.57/2002).
46.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Bárbara
Seguí Flaquer (expdt.35/2002).
47.- Decret de 6 de maig de concessió de pròrroga de llicència municipal
(expdt.43/00) a l'entitat Antexprom Edificaciones S.L. (expdt.66/2002).
48.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a l'entitat
"1 de abril de 1952, S.L." (expdt.53/2002).
49.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a l'entitat
"Finca Son Nét" (expdt.68/2002).
50.- Decret de 6 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a l'entitat
"Finca Son Nét" (expdt.69/2002).
51.- Decret de' 6 de maig d'anul.lació de concurs per a la designació de
l'empresa col.laboradora per desenvolupar el pla municipal de promoció de
l'energia solar tèrmica de Puigpunyent.
52.- Decret de 15 de maig de devolució de l'Impost sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana a Alejandro Encinar López.
53.- Decret de 15 de maig d'alta al Padró Municipal d'Habitants de José
Garbayo Giménez.
54.- Decret de 17 de maig d'aprovació de les bases de selecció de personal
socorrista.
55.- Decret de 21 de maig d'aprovació de l'adquisició d'una fotocopiadora.
56.- Decret de 23 de maig, d'acceptació proposta de Resolució i imposició de
sanció en l'expedient sancionador de disciplina urbanística incoat a Johannes
Marius Boer (expdt. 7/2001).
57.- Decret de 23 de maig, d'incoació d'expedient sancionador de disciplina
urbanística a Rafael Dorado Melero.
58.-Decret de 23 de maig, d'aturament d'obres i incoació d'expedient
sancionador de disciplina urbanística a Carlos Ruíz Pomar.
59.- Decret de 23 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a l'entitat
Sa Taverna de Son Nét (expdt.62/2002).
60.- Decret de 23 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a l'entitat
Finca de Son Nét (expdt.70/2002).
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61.- Decret de 23 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Jordi
Martorell Frau (expdt.65/2002).
62.- Decret de 23 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a

Margarita Bagazgoitia Barrera (expdt.23/2002).
63.- Decret de 23 de maig de concessió de pròrroga de llicència municipal
(expdt.167/99) a Rafael Carrasco Martorell (expdt.50/2002).
64.- Decret de 23 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a
Salvador Ramón Matas (expdt.83/2002).
65.- Decret de 23 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Rosa
Riera Cunill (expdt.80/2002).
66.- Decret de 23 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Elaine
Smith (expdt. 79/2002).
67.- Decret de 23 de maig de concessió de llicència municipal d' obres a Cristina
García Martínez (expdt.75/2002).
68.- Decret de 23 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a MiguelÁngel Mulet Traserra (expdt.l I 112002).
69.- Decret de 23 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a
Johannes Marius Boer (expdt.76/2002).
70.- Decret de 23 de maig de concessió de llicència municipal d'obres a Sabine
Purkiss (expdt. 77/2002).
71.- Decret de 23 de maig d'aprovació de la subsanació de deficiències dels
projectes presentats per la finca "Son Burguet" per activitat d'agroturisme.
72.- Decret de 31 de maig d' aprovació de pagaments del mes de juny.
73.- Decret de 31 de maig d'aprovació de pagaments del mes de juny.
74.- Decret de 3 de juny, d'autorització a Pedro Font Martorell per netejar la
tomba núm.65 del cementiri municipal.
75.- Decret de 3 de juny de concessió de llicència municipal d'obres a Carme
Ezquerra Mesquida (expdt.74/2002).
76.- Decret de 3 de juny, d'acceptació proposta de Resolució i exoneració de
responsabilitat en l'expedient sancionador de disciplina urbanística incoat a
Bárbara Moragues Mulet (expdt.13/200 1).
77.- Decret de 3 de juny, d'alta al Padró Municipal d'Habitants d' Antonio
Payeras Pujadas i Catalina Thomas Pascual Arnau.
78.- Decret de 10 de juny, d'exoneració de responsabilitat de Francisco Martín
Sierra en l'expedient sancionador per abocament de residus (expdt.4/200l).
79.- Decret de 10 de juny d'acceptació parcial de la proposta de Resolució i
imposició de sanció en l'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança
Reguladora del Servei d' Aigua Potable, a José Félix Ferrer Rotger
(expdt.3/200 1).
80.- Decret de 10 de juny acordant l'arxiu de l'expedient incoat a Charles
Knight, per presumpta infracció de I 'Ordenança Reguladora del Servei d' Aigua
Potable, (expdt.5/200 1).
81.- Decret de 10 de juny acordant l'arxiu de l'expedient incoat a Francisca
Dalmau Quintana, per presumpta infracció de l'Ordenança Reguladora del
Servei d' Aigua Potable, (expdt.1I200l).
82.- Decret de 10 de juny acordant l'arxiu de l'expedient incoat a Francisco
Rafael Palmer Sánchez, per presumpta infracció de l'Ordenança Reguladora del
Servei d' Aigua Potable, (expdt.8/200l).
83.- Decret d'llde juny, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Jerome Eric
Cornbrier.
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84.- Decret de 12 de juny, de concessió de llicència d'instal.lació d'un dipòsit
per emrnagatzament de gas propà a Damià Farré Moreno.
85.- Decret de 17 de juny d'aprovació de les bases de selecció de personalsocorrista.
86.- Decret de 17 de juny d'aprovació de les bases de selecció de personal de
manteniment.
87.- Decret de 17 de juny de concessió de llicència municipal d' obres a Encarna
García Sánchez (expdt.88/2002).
88.- Decret de 17 de juny de concessió de llicència municipal d'obres a
Mercedes Eguiagaray Mella (expdt.89/2002).
89.- Decret de 17 de juny de concessió de llicència municipal d'obres a

Margarita Martorell Frau (expdt.93/2002).
90.- Decret de 17 de juny de concessió de llicència municipal d'obres a Eva
Durán Pomar (expdt.84/2002).
91.- Decret de 17 de juny de concessió de llicència municipal d'obres a Juan
Ruíz Sánchez (expdt.85/2002).
92.- Decret de 17 de juny de concessió de llicència municipal d'obres a

Margarita Morey Balaguer (expdt.92/2002).
93.- Decret de 17 de juny de concessió de llicència municipal d'obres a Rafael
Dorado Melero (expdt.9112002).
94.- Decret de 17 de juny de concessió de llicència municipal d'obres a Sebastià
Garau Morey (expdt.60/2002).
95.- Decret de 17 de juny de concessió de llicència municipal d'obres a Juan
Ribas Betti (expdt.87/2002).
96.- Decret de 19 de juny de cessament de la delegada de la Batlia a Galilea i
nomenament del nou representant.
97.- Decret de 26 de juny de nomenament de personal de confiança a Galilea.
98.- Decret de 28 de juny de nomenament de personal socorrista.
99.- Decret de 28 de juny de nomenament de personal de manteniment.

En relació al Decret núm.l, d'incoació d' expedient sancionador a Rafael
Dorada Pou, el Sr. Fullana demana per quin motiu se li va incoar l'expedient si
la botiga no està al seu nom, i en relació a què posteriorment amb el núm. 57
s'esmenta el Decret sancionador pèl mateix tema que s'incoa a Rafael Dorada
Melera, demana si es una errada, si hi ha un Decret que anul.la el primer, en
definitiva com s'explica l'existència dels dos Decrets sobre el mateix tema.
En relació al Decret d'aprovació de despeses corresponents al mes d'abril, el Sr.
Fullana fa referència a la factura de l'empresa Ernst&Young de l'auditoria
realitzada a l'Ajuntament. Se li aclareix que de moment només hi ha un

esborrany, pendent del document definitiu. El Sr. Fullana en demana una còpia
d'aquest una vegada es disposi d'ell.
Seguint amb les despeses del mes d'abril, el Sr. Fullana s'interessa per saber a

quin dinar es refereix la factura de Ses Cotxeries. El Sr. batle respon que ara no
se'n recorda però que ho mirarà i respondrà.
Pel que fa al pagament que s'esmenta com a "feines novembre-desembre de
Mercedes Nieto", el Sr. Fullana demana que s'especifiqui amb major exactitud
a què es refereix el pagament (si són les dietes o indemnitzacions), ja que tal i
com està escrit no se sap a quin tipus de feines es refereix.
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En relació al Decret núm.32 d'aprovació de pagaments del mes de maig, i en

concret en referència a la factura del projecte de la ràdio, el Grup Independent
demana una còpia del mateix.
En relació al Decret núm.55 d'adquisició d'una fotocopiadora, el Sr. Fullana
entén que s'ha adquirit mitjançant el sistema de renting. Consideren que el

renting és una operació de crèdit que requereix la tramitació d'un expedient amb
informe de la Intervenció. Demanen si està fet.
Pel que fa al Decret núm.79, d'imposició de sanció a Félix Ferrer, han detectat
que el Decret parla d'infracció urbanística, quan l'expedient es va incoar per
infracció de l'Ordenança Reguladora del Servei d' Aigua Potable.
El Sr. Fullana fa constar l'existència d'una contradicció al Decret núm.85,
d'aprovació de les bases per a la contractació de personal socorrista, entre els
requisits i els mèrits exigits i pel que fa a l'edat que es demana.
En relació al Decret núm.96 de cessament de la delegada de la Batlia a Galilea,
el Sr. Fullana demana quins són els motius d'aquest cessament. El Sr. Ramon

respon que el seu Grup considera que la nova situació és la idònia. Els hagués
agradat que la Sra. Nieto hagués continuat vinculada amb l'Ajuntament
desenvolupant diverses tasques a Galilea, no obstant, va ser la seva voluntat,
una vegada havent cessat com a delegada, quedar desvinculada del tot. Per altra
banda, també s'anomenà personal de confiança només en temes d'aigua. Però,
reitera, no hi ha cap causa concreta de cessament de la Sra. Nieto, sinó al
contrari, el Grup Socialista creu que no s'ha valorat suficientment la seva tasca i
es manifesten molt contents i agraïts.
Seguint amb aquest tema, i pel que fa al nomenament de Jaume Pujol com a nou

delegat de la Batlia a Galilea, el Sr. Fullana demana si està empadronat, ja que
la Llei exigeix que el càrrec recaigui en un "veinat". Demana que la secretària
informi de la data de l'empadronament. El Sr. Ramon li confirma que el Sr.
Pujol està empadronat. El Sr. Fullana demana per què el Decret
d'empadronament no figura entre els que s'han tramès al seu Grup. Igualment,
el Sr. Fullana demana si el Sr. Eliseo Torres, nomenat personal de confiança per
temes d'aigua a Galilea, està empadronat, i de la mateixa manera demana
l'informe de la secretària. Cas que no estiguessin empadronats demana que se'ls

suspengui de les seves funcions.
El batie, respon que té la potestat per demanar assessorament a qui consideri
més oportú. Per tant, no creu que l'-Ajuntament hagi incumplit cap norma.

En relació amb aquest tema, el Sr. Flaquer vol afegir que el seu Grup entén que
el nomenament de personal de confiança és competència exclussiva del batle.
No obstant, el seu Grup està un poc molest perquè, sense dir que sigui vera o

no, es pensa que el batle cessà la Sra. Nieto perquè aquesta acudí a una reunió
del Partit Popular.

3.-FESTES LOCALS ANY 2003.

L'equip de govern presenta la següent proposta:

"Havent rebut comunicació de la Conselleria de Treball i Formació del Govern
Balear, per la qual s'insta l'Ajuntament a determinar les dues festes locals en

l'àmbit del municipi de Puigpunyent, per a l'any 2003,

Es proposa al Pie:
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Primer.- Fixar com a Festes Locals del municipi de Puigpunyent i Galilea per a

l'any 2003, les següents:

Puigpunyent: Dia 16 d'agost.
Dia 21 d'abril, 2a Festa de Pasqua.

Galilea: Dia 8 de setembre.
Dia 21 d'abril, 2a Festa de Pasqua.

Segon.- Comunicar el present a la Conselleria de Treball i Formació del Govern
de les Illes Balears, als efectes oportuns.

"

Vots a favor: 7, (unanimitat dels presents).

4.- PADRONS ml URBANA I RÚSTICA ANY 2002.
L'equip de govern presenta la següent proposta:

"Una vegada formats els padrons dels Imposts sobre Béns Immobles
corresponents a l'exercici de 2002:

Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.
Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar els padrons citats.

Segon.- Exposar-los al públic durant quinze dies, mitjançant anunci al BOlB i al
tauló d'anuncis municipal, per tal de què els interessats puguin examinar-los i
formular les reclamacions que considerin pertinents."

Vots a favor: 7, (unanimitat dels presents).

5.- PROJECTE DE COMPENSACIÓ UA7 DE PUIGPUNYENT.
L'equip de govern presenta la següent proposta:

"El Ple celebrat el passat dia 23 d'abril de 2001 aprovà inicialment el Projecte
d'Estatuts i Bases d' Actuació de la UA7 de Puigpunyent, presentats per
Francisca Martorell Ferrá i Margarita Martorell Ferrá.
Aquest acord, juntament amb els projectes d'Estatuts i Bases d'Actuació, es

. publicaren al BOlB núm.64 de 29-05-2001, iniciant-se un termini de quinze
dies durant els quals els interessats podien examinar l'expedient i formular
al.legacions.
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Posteriorment, el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el passat dia 23 de
juliol de 2001 aprovà definitivament els projectes d'Estatuts i Bases d'Actuació,
corresponents a la UA7 de Puigpunyent, designant al regidor d'Urbanisme,Sebastià Bauzá Martorell com a representant de l'Ajuntament de Puigpunyenten l'òrgan rector de la Junta de Compensació.
Una vegada publicat aquest anunci al Born núm.20 de 14-02-2002 i notificatals interessats, ha tengut entrada l'Ajuntament el projecte de Compensació endata 05-07-2002.

Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 174.1 del Reial Decret
3288/1978, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística,
ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar definitivament el projecte de compensació corresponent a la
UA7 de Puigpunyent.

Segon.- Comunicar el present als interessats als efectes oportuns."
Vots a favor: 7, (unanimitat dels presents).
6.- SUPORT"ADQUISICIÓ FINCA "SON BALAGUER".
L'equip de govern presenta la següent proposta:

"Havent tengut coneixement de la intenció dels propietaris de la finca "Son
Balaguer", d'aquest terme municipal, de vendre-la, i coneixent I'interés delGovern de les Illes Balears d'adquirir finques per tota l'illa per tal d'invertir el
recaptat a través de "1' ecotaxa",
Mantingudes converses amb diversos representants del Govern per les qualsmanifestaren el seu interés en l'adquisició de l'esmentada finca,
Havent-se manifestat igualment, la postura favoráble del Consell de Mallorca
respecte d'aquesta adquisició,

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Recolzar la compra de la finca « Son Balaguer », per part del Governde les Illes Balears, considerant la riquesa etnogràfica, forestal i agrícola de lamateixa.

Segon.- Remetre al Govern l'expedient que a tals efectes s'ha confeccionat perpart de l' Ajuntament de Puigpunyent, al qual s'inclouen un informe realitzat perun pèrit agrícola, així com per part del tècnic municipal."
El Sr. batle presenta al Plenari el dossier que s'ha elaborat per trametre alGovern de les Illes Balears. En representació del seu Grup, expressa que, una
vegada assebentats de què la finca estava en venta, començaren les conversesamb el Govern per tal de conseguir que la finca es pugui mantenir pel poble de
Puigpunyent, per la seva riquesa, i perquè és un bon lloc ja sigui per a
l'experimentació agrícola o per la ruta de pedra en sec, o per finalitats diverses
que ja es determinaran.
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El Sr. Fullana expressa el total acord del seu Grup. A la vegada que suggereix
que en trametre la petició al Govern se li recordi que Puigpunyent és un dels
pocs municipis que no compten amb cap finca pública. I que se cerqui el
recolzament no tan sols de Presidència sinó també d'altres Conselleries com
Medi Ambient o Agricultura.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat dels presents
(7).

7.- RATIFICACIÓ DECRET ANUL.LACIÓ CONCURS ENERGIA
SOLAR TÈRMICA.
L'equip de govern proposa al Ple ratificar el següent Decret de data 6 de maig
de 2002:

"DECRET DE BATLIA.
ANUL.LACIÓ CONCURS.

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el passat dia 22 d' abril de 2002,
aprovà el plec de clàusules que havien de regir el concurs per a la designació de
l' empresa col.laboradora per desenvolupar el pla municipal de promoció de
l'energia solar tèrmica de Puigpunyent.

El punt III de l'esmentat plec establia que: "L'adjudicació d'aquest contracte
causarà efecte i la realització de les obres consegüents estaran subjectes a la
condició resolutòria consistent en què per part del Ministeri de Ciència i
Tecnologia es dicti Resolució favorable en el procediment regulat a la
convocatòria per a la concessió d' Ajudes per a inversions en instal.lacions
d'aprofitament tèrmic de baixa temperatura de l'Energia Solar, per a l'any 2002,
en el marc de Pla de Foment de les Energies Renovables."

L'anunci de la licitació es publicà al BOIB núm.S l de 27-04-2002.

Amb posterioritat a aquesta publicació s'ha conegut que s'han suspès les ajudes
a càrrec de l'IDAE.

-

En conseqüència i per això:

HERESOLT:

Primer.- Anul.lar i deixar sense efecte la convocatòria de licitació per a la
designació de l'empresa col.laboradora per desenvolupar el pla municipal de
promoció de l'energia solar tèrmica de Puigpunyent, tal i' coin fou aprovada en
la sessió plenària de dia 22 d'abril de 2002.

Segon.- Publicar el corresponent anunci al BOIB.

Tercer.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera
sessió que se celebri, als efectes de la seva ratificació."

El Sr. Fullana demana si se suspèn definitivament aquest tema.
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El Sr. Ramon respon que sí en els termes en què estava aprovat. No obstant, ara
ha sortit una nova convocatòria de la Conselleria d'Innovació i Energia, a la
qual s'ha acollit I' Ajuntament. En relació a l'anterior convocatòria, es varen

recollir les sol.licituds dels particulars interessats que es presentaren a
l'Ajuntament i es trametreren a l'IDAE, actuant I' Ajuntament com a

intermediari i segurament seran subvencionades. Per tant, malgrat s'hagi hagut
de suspendre un procediment concret, no s'han suspès les actuacions municipals
en aquesta línia.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat dels presents
(7).

8.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLETA
MUNICIPAL.
L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:

"Al Ple celebrat dia 22 d'abril de 2002, la Corporació municipal, per
unanimitat, va acordar l'assumpció, per part de I' Ajuntament, del servei
d'escoleta infantil, en els termes que es proposaven a la memòria que
s' adjuntava.

En segon lloc, s'aprovà igualment l'habilitació de partida pressupostària
suficient per fer front a les despeses derivades de la implantació del servei, així
com la modificació de la plantilla de personal aprovada amb els Pressuposts per
a l'any 2002, que permetés la contractació d'un mestre d'educació infantil i
l'assumpció de l'actual treballadora de tasques auxiliars.

Una vegada signat el conveni de cessió dels locals i del servei per part de la
congregació de les monges agustines.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la
prestació del servei d'escoleta municipal.

Segon.- Publicar l'anunci de l'aprovació inicial al BOIB així com al tauló
d'anuncis municipal per termini d'un mes, durant el qual els interessats podran
formular al.legacions."

El Sr. Fullana demana si s'ha fet el corresponent estudi econòmic per fixar les
tarifes del servei.
El Sr. Ramon respon que ja s'ha explicat a la Comissió d'Hisenda celebrada
amb anterioritat.

.

El Sr. Fullana demana quin serà l'horari del règim de lajornada completa.
El Sr. Ramon respon que encara no està definitivament fixat. Aquest tema l'ha
duit el regidor Joan Ferrá que per motius personals avui ha excusat la seva

presència i que seria la persona més indicada per respondre les preguntes del Sr.
Fullana. No obstant, el tema es resumeix en què l'Ajuntament assumirà les
funcions que actualment estan duguent a terme les monges. S'assumirà la
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treballadora que hi ha actualment mitjançant la figura de la subrogació. Es faran
millores en les infraestructures. I es contractarà un mestre d'educació infantil.
La qüestió és que hi ha molta demanda i l'escoleta està desbordada.
Actualment, per sortir del pas, un dels joves contractats per feines de
manteniment està ajudant a la treballadora de l'escoleta. És, per tant, un tema
urgent. Es calcularen unes despeses bàsiques de manteniment i de personal,sortint un cost aproximat d'uns 7'5 milions anuals, per una assistència d'uns 25
nITIs.

El Sr. Fullana entén, amb les dades que ha facilitat el Sr. Ramon, que es pot
arribar a una assistència màxima de 30 alumnes, ja que més exigirien un altre
mestre. Per tant, es de suposar que es posarà un límit.
El Sr. Ramon recorda que un altra factor a tenir en compte és l'espai existent,
que és limitat.
El Sr. Fullana demana quin és l'horari de matí i el d'horabaixa. És de suposar
que seran les mateixes hores ja que paguen el mateix. Pel que fa al plus de
menjador, entén que s'hauria de rebaixar un poc i pagar-se per dies amb sistema
de tickets.
El Sr. Ramon aclareix, que per suposat, un nin que no vagi al menjador cada
dia, no pagarà tot el mes. Que una vegada en funcionament el servei, ja es veurà
quin és el sistema més adient per gestionar aquestes qüestions.
El Sr. Fullana proposa rebaixar el cost del menjador de 4'50 a 4 Euros, per dia.
Pel que fa a la clàusula de l'Ordenança que fixa l'exempció de la taxa, el Sr.
Fullana demana com cuantificarà l'Ajuntament que els ingressos que perceb la
unitat familiar no siguin suficients pel manteniment d'aquesta.
El batle respon que hi ha diversos sistemes, com per exemple l'informe dels
serveis socials.
El Sr. Fullana proposa retirar aquest apartat de l'Ordenança i fixar una

exempció per famílies amb rentes per sota del salari mínim interprofessional.El Sr. Ramon creu que més fiables que les declaracions de la renta sòn els
informes socials. No obstant, es pot estudiar la suggerència del Grup
Independent. L'equip de govern està totalment d'acord amb la filossofia del que
exposa el Sr. Fullana. Pel que fa a la millor forma de plasmar aquesta filossofia
a l'Ordenança, el Sr. Ramon proposa que aquests quatre mesos que manquen de
l'any siguin de prova i de cara al 2003, ja s'introduirien les modificacions que
es considerassin convenients vista l'experiència tenguda.
El Sr. Fullana manifesta que el seu Grup considera que, efectivament, el servei
d'escoleta és molt important. Però s'abstendran en la votació de l'Ordenança
perquè consideren que aquesta està poc detallada.
El Sr. Ramon explica que, tractant-se d'un acord que s'ha d'adoptar per majoria
absoluta, l'abstenció del Grup Independent, retrassarà molt tot el tema i la
posada en funcionament del servei. L'escoleta no es podrà obrir el septembre.
Arribats a aquest punt, els regidors del Grup Independent s'absenten uns minuts
de la sala per decidir el seu vot.

Finalment, reincorporats a la sessió, el Sr. Fullana es reitera en el que ha
manifestat, demanant que es concretin els extrems esmentats.
Passat aquest punt a votació no s'adopten els acords amb les abstencions dels
integrants del Grup Independent (3) i els vots a favor dels membres de l'equip
de govern (4).



El Sr. Fullana manifesta que consideren que els expedients de modificació de
crèdits posen de manifest la manca de previssió de l'equip de govern a l'hora
d'elaborar els pressuposts. Ja entrant en l'anàlisi de cadasqun d'ells, demana si
el projecte de canvi de bombetes inclou a Galilea.
El Sr. Ramon informa que no, perquè els tècnics que vengueren de una

universitat de Barcelona, revisaren tot el poble i consideraren que a Galileaja hi
havia un bon estalvi, tant des del punt de vista energètic com de contaminació
lumínica.
En quant al Parc Verd, a què es refereix el segon dels expedients, el Sr. Fullana
demana si es tracta del Parc Verd de Puigpunyent o de Galilea.
El Sr. Ramon aclareix que s'inclou un sobrecost que hi ha hagut al Parc Verd de

Puigpunyent i la despesa del de Galilea, pel qual s'espera rebre una subvenció.
El Sr. Fullana demana si la instal.lació d'aire acondicionat al de Puigpunyent
era necessària.
El Sr. Ramon considera que imprescindible.
El Sr. Fullana manifesta el total acord del seu grup en les aportacions previstes
al Projecte Home i per a la instal.lació del rocódrom. Pel que fa a les dietes del

representant del batle a Galilea, entenen que es fan unes feines que s'ha de

compensar o gratificar de qualque manera, i consideren que ja que alliberen de
certes tasques al batie, que aquest, per tant, no fa, les gratificacions s'haurien de
bestreure de les indemnitzacions que cobra el propi batle.
Pel que fa a la redacció de projectes, en no especificar-se de quins projectes es

tracta no es pot valorar l'increment de la partida.
El Sr. Ramon recorda que els pressuposts s'aprovaren pel gener. No entén com

el Grup Independent parla d'una falta de previssió. Es impossible a principi
d'any saber el que es recaptarà, com ara per exemple ha passat amb aquest
excés de recaptació per multes. En relació a les dietes del delegat de la Batlia a

Galilea, el Sr. Ramon creu que el Grup Independent poc a poc està apropant la
seva postura a la de l'equip de govern. D'entrada no estaven d'acord amb la

percepció d'aquestes dietes; ara discuteixen la procedència de les mateixes.
Recorda que aquesta és una costum que ve de l'any 95 aproximadament, quan
l'Agrupació Independent que governava llavors, va proposar que les persones
que ocupaven certs càrrecs que suposaven un treball per al municipi (com el
coordinador de l'escola de música, etc ... ) rebessin unes compensacions. I al

Grup Socialista, llavors a l'oposició li paregué bé. A més, Galilea en concret, es

veurà molt beneficiada de l'existència d'una persona que dugui d'aprop tot el
tema del projecte de la xarxa d'aigües i clavegueram.
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9.- EXPEDIENT SUPLEMENT DE CRÈDITS 2/2002.
10.- EXPEDIENT SUPLEMENT DE CRÈDITS 3/2002.
11.- EXPEDIENT CRÈDIT EXTRAORDINARI 4/2002.
12.- EXPEDIENT SUPLEMENT DE CRÈDITS 5/2002.
El Sr. Ramon explica de manera conjunta l'objecte de les modificacions
contingudes als expedients 2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002. Els expedients
6/2002 i 7/2002, referents a la implantació del servei d'escoleta i vinculats a

l'aprovació de l'Ordenança reguladora de la taxa, es retiren de l'ordre del dia.

A continuació se sotmeten a votació els expedients de forma separada:
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Expd t.2/2002:

L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:

"Atesa la tramitació de l'expedient de suplement de crèdit referit a la següent
partida:

1.- 432.61100 CANVI DE BOMBETES DE L 'ENLLUMENAT PÚBLIC

Atès l'informe emès per la interventora municipal,

HERESOLT:
Primer.- Proposar al Ple l'aprovació del següent expedient de suplement de
crèdit amb càrrec a majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals

prevists a la partida 391.00 del vigent pressupost:

1.- Suplement de crèdits.

N° partida Concepte Import.

432.61100 Canvi bombetes enllumenat 17.583'99Euros.-

Consignació partida 19.489'35Euros.

Consignació final total 37.073'34Euros.-

Finançament.

N° partida Concepte Import.

391.00 Multes 17.583 '99Euros.-

Consignació inicial

Recaptat a_ 30/06/2002
Diferència

12.020'24Euros.-
50.719' 18Euros.-
38.698'94Euros.-

Per finançar expdt.2/02
Excés disponible

17.583 '99Euros.-
21.114'95Euros.-"

Vots a favor: 4, (Grup Socialista i Popular).
Abstençions:3, (Agrupació Independent).
V ots en contra: O.

Expdt.3/2002 :

"Atesa la tramitació de l'expedient de suplement de crèdit referit a la següent
partida:

l. - 442.62000 ADEQUACIÓ NOUPARC DE RECOLLIDA SELECTIVA.

Atès l'informe emès per la interventora municipal,
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HERESOLT:
Primer.- Proposar al Ple l'aprovació del següent expedient de suplement de
crèdit amb càrrec a majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals
prevists a la partida 391.00 del vigent pressupost:

1.- Suplement de crèdits.

N° partida Concepte Import.

442.62000 Adequació nou parc recollida selectiva 11.500Euros.-

Consignació partida 6.010'12Euros.
Consignació final total 17.510' 12Euros.-

Finançament.

N° partida Concepte Import.

Multes391.00 11.500Euros.-

Consignació inicial
Recaptat a 30/06/2002
Diferència
Per finançar expdt.2/02
Per finançar expdt.3/02
Excés disponible

12.020'24Euros.-
50.719' 18Euros.-
38.698'94Euros.-
17.583 '99Euros.-
11.500Euros.-
9.614'95Euros.-"

Vots a favor: 4, (Grup Socialista i Popular).
Abstencions:3, (Agrupació Independent).
Vots en contra: O.

Expdt. 4/2002 :

"Atesa la tramitació de l'expedient de crèdit extraordinari per crear les següents
partides:

1.- Dietes representant de la Batlia a Galilea.
2. - Aportació "Projecte Home "

..

3.-Instal.lació rocódrom.

Considerant que aquestes partides van referides a diverses despeses imprevistes
per fer front a les quals no existeix consignació pressupostària.

Considerant que existeixen majors recaptats sobre els prevists incialment al
Pressupost.

Atès, per tant, que es tracta de despeses que no es poden ajornar fins al proper
exercici sense perjudici dels interessos municipals,

Atès l'informe emès per la interventora municipal,
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HERESOLT:

Primer.- Sotmetre a la consideració del Ple per a la seva aprovació el següent
expedient de crèdit extraordinari:

Crèdit extraordinari.

N° partida Concepte Import.
----------------------------------------------------------------------------------------

111.23001 Dietes represo batle Galilea 2.705Euros.-
323.48001 Aportació "Projecte Home" 1.200Euros.-
452.62300 InstaI.lació rocódrom 1.800Euros.-

TOTAL 5.705Euros.-

Finançament.
----------------

N° partida Concepte Import.
---------------------------------------------------------------------------------------------

391.00 Multes 5.705Euros.-

Consignació inicial

Recaptat a 30/06/2002
Diferència
Per finançar expdt.2/02
Per finançar expdtJ/02
Per finançar expdt.4/02
Excés disponible

12.020'24Euros.-
50.719' 18Euros.-
38.698'94Euros.-
17.583'99Euros.-
11.500Euros.-
5.705Euros.-
3.909'95Euros.-"

Dietes representant de la Batlia a Galilea:

Vots a favor: 4, (Grup Socialista i Popular).
Abstencions: O.
Vots en contra: 3, (Agrupació Independent).

Aportació al Projecte Home i instal.lació rocódrom:
Vots a favor: 7, (unanimitat).

Expdt.S/2002 :

. "Atesa la tramitació de l'expedient de suplement de crèdit referit a la següent
partida:

1.- 432.22707 REDACCIÓ DE PROJECTES IALTRES TREBALLS TÈCNICS.

Atès l'informe emès per la interventora municipal,

HERESOLT:
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Primer.- Proposar al Ple l'aprovació del següent expedient de suplement de
crèdit amb càrrec a majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals
prevists a la partida 391.00 del vigent pressupost:

1.- Suplement de crèdits.

N° partida Concepte Import.

432.22707 Redacció de projecte i altres treballs tècnics 3.900Euros.-

Consignació partida 8.414'17Euros.-
Consignació final total 12.314' 17Euros.-

Finançament.

N° partida Concepte Import.

391.00 Multes 3.900Euros.-

Consignació inicial

Recaptat a 30/06/2002
Diferència

12.020'24Euros.-
50.719' 18Euros.-
38.698'94Euros.-

Per finançar expdt.2/02
Per finançar expdt.3/02
Per finançar expdt.4/02
Per finançar expdt.5/02
Excés disponible

17.583 '99Euros.-
11.500Euros.-
5.705Euros.-
3.900Euros.-
9'95Euros."

Vots a favor: 4, (Grup Socialista i Popular).
Abstencions: o.
Vots en contra: 3, (Agrupació Independent).

El Sr. Fullana explica que els vots en contra i les abstencions vénen motivats,
no perquè estiguin en desacord amb el fons sinó per considerar que manca
informe de la Intervenció i per no saber exactament on es destinaran els diners.

13.- EXPEDIENT CRÈDIT EXTRAORDINARI 6/2002.
Es retira de l' ordre del dia.

14.- EXPEDIENT SUPLEMENT DE CRÈDITS 7/2002.
Es retira de l'ordre del dia.

15.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2002.
Es retira de I' ordre del dia.

16.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OBRES "CANVI DE LÀMPARES I
DE LLUMENÀRIA A TOTS ELS CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE
PUIGPUNYENT, (MENYS SA VINYA)".
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L'equip de govern presenta la següent proposta:

"Atesa la subvenció concedida pel Consell de Mallorca en el marc de la
convocatòria de subvencions adreçada a les Corporacions Locals de Mallorca
per a l'estalvi, l'eficiència energètica i la reducció de la contarninació lumínica
dels enllumenats públics municipals, per dur a terme el projecte de "CANVI DE
LÀMPARES I DE LLUMENÀRIA A TOTS ELS CARRERS DEL NUCLI
URBÀ DE PUIGPUNYENT, (MENYS SA VINYA)".
Considerant que és competència de I'Ajuntament l'adjudicació de l'execució de
les esmentades obres .

.

Atès que el projecte tècnic subscrit pel tècnic municipal, Sr. Miguel Sureda
Rubert, amb un pressupost de 37.073'34Euros.- (IVA inclòs), fou aprovat per
Decret de Batlia de data 24 de juny de 2002.
D'acord amb la normativa reguladora de la contractació administrativa,

Es proposa al Ple el següent:

Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de
regir la contractació de les esmentades obres procediment negociat, d'acord
amb el següent text:

"PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.
Procediment negociat sense publicitat.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE, NORMES APLICABLES I FORMA
D'ADJUDICACIÓ.

1.1. El present Plec té per objecte la contractació de l'obra "CANVI DE
LÀMPARES I DE LLUMENÀRIA A TOTS ELS CARRERS DEL NUCLI
URBÀ DE PUIGPUNYENT, (MENYS SA VINYA)".

1.2. La contractació es regularà per l'establert en aquest Plec, pel Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques i pel Reial Decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.

1.3. El contracte s'adjudicarà pel procediment negociat, previst i regulat
pels articles 73, 92, i 141 del TRLCAP.

II. PRESSUPOST

ILI. El pressupost de licitació màxim és de 37.073'34 Euros. L'aplicació
pressupostària de les obligacions econòmiques que es deriven del compliment
del contracte és la partida 432.61100.

Una vegada aprovat definitivament els expedients de modificacions de crèdit
que afecten a l'esmentada partida, aquesta comptarà amb crèdit suficient fins a

l'import del pressupost del projecte aprovat per l'Administració, quedant
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condicionada la validesa del procediment de contractació a l'existència d'aquest
crèdit.

A tots els efectes, s'entendrà que el pressupost aprovat per l'Administració,
comprèn totes les despeses directes i indirectes que el contractista hagi de
realitzar per a la normal execució de l'obra contractada, les taxes per a la
prestació dels treballs d'inspecció i direcció de les obres i qualsevols altres que
resultin d'aplicació segons les disposicions vigents, i tota altra classe d'impostos
i llicències tant municipals, provincials i estatals.

III. EMPRESES PROPONENTS, DOCUMENTACIÓ I OFERTES

IlL I. Empreses licitadores-Podran presentar proposicions les persones
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tenguin plena capacitat
d'obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o

professional.
En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podran
tenir en compte les societats pertanyents al grup, als efectes d'acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent
classificació, en el seu cas, de la persona jurídica dominant, sempre i quan
aquesta acrediti que té efectivament a la seva disposició els mitjans de les
esmentades societats necessaris per a l'execució dels contractes.

Podran, així mateix, presentar proposicions les unions d'empresaris que es
constitueixin temporalment a l'efecte, de conformitat amb l'art. 24 del TRLCAP.
Cada un dels empresaris que composen l'agrupació, haurà d'acreditar la seva

capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional,
amb la presentació de la documentació a la qual fan referència les clàusules
següents, havent d'indicar en document privat els noms i circumstàncies dels
empresaris que la subscriguin, la participació de cada un d'ells i la persona o
entitat que, durant la vigència del contracte ha d'ostentar la plena representació
de tots ells davant l'Administració i que assumeixen el compromís de constituir
se en Unió Temporal de Empreses (art. 24 del RGLCAP). El citat document
haurà d'estar signat per els representants de cada una de les empreses
components de la Unió.

La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l'acceptació
incondicionada de las clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable de què
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l'Administració.

IlL2. Documentació.-Els licitadors presentaran dos sobres tancats i
signats per ells mateixos o per la persona que els representi, en els que
s'indicaran, a més de la raó social i denominació de l'Entitat concursant, el títol
del negociat, i contendran: el primer (A) la documentació exigida per a prendre
part en la licitació, el segon (B) la proposició econòmica ajustada al model que
s'inclou en aquest Plec.

III.2.I. Documentació administrativa. Sobre A



e) Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de
sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de forma directa a indirecta poguéssin sorgir del
contracte, amb renúncia, si fós el cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre allicitant.
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A l'esmentat sobre s'hauran d'incloure obligatòriament els següents documents:

a) La capacitat d'obrar dels empresaris que fóssin persones jurídiques, que
s'acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de modificació, si fos
el cas, inscrites al Registre Mercantil, quan aquest requisit fós exigible
conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fós,
l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant escriptura a

document de constitució, estatuts a acte fundacional, en el que
constàssin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si
fós el cas, en el corresponent Registre oficial.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la
Comunitat Europea a signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu
s'acreditarà mitjançant la inscripció als Registres a presentació de les
certificacions que s'indiquen a l'annexe I del RGLCAP, en funció dels diferents
contractes.

En el supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el Document
Nacional d'Identitat i, si fós el cas, l'escriptura d'apoderament degudament
legalitzada, a les seves fotocòpies degudament autenticades.

b) Declaració responsable de no estar incurs el licitador en les
prohibicions per contractar recollides a l'article 20 del TRLCAP, que
comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents. La prova d'aquesta circumstància podrà fer-se per
qualsevol dels mitjans assenyalats a l'article 21.5 del TRLCAP .

. c) Poder suficient a l'efecte a favor de les persones que compareguin a

firmin proposicions en nom d'altri. Si el licitador fós persona jurídica, aquest
poder haurà de figurar inscrit al Registre Mercantil. Si es tracta d'un poder per a

un acte concret, no és necessària la inscripció en el Registre Mercantil, d'acord
amb l'art. 94.1.5 del Reglament del Registre Mercantil.

d) Els que justifiquin els requisits de solvència econòmica, financera i
tècnica a professional, acreditació que es podrà realitzar per qualsevol dels
mitjans establerts als articles 16 y 17 del TRLCAP.

f) Les empreses estrangeres no comunitàries, a més, hauran d'acreditar
que tenen oberta sucursal a Espanya, designant els apoderats a representants per
a les seves operacions i que estiguin inscrites al Registre Mercantil.

g) Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre.
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Els documents podran presentar-se originals o mitjançant còpies dels mateixos
que tenguin caràcter d'autèntiques, conforme a la legislació vigent.

III.2.2. Proposició econòmica. Sobre B

La proposició expressarà el valor ofertat com a preu de contracta per a la
realització del treball objecte del concurs, inclòs l'import sobre el valor afegit
que correspongui.
Es presentarà amb la referència "Proposició Econòmica", redactada conforme al
model que s'inserta a continuació:

"Sr./Sra: amb DNI n.?
............................ natural de província de
................................. , major d'edat, que viu a .

................................................... al carrer telèfon

...................................... actuant en nom (propi o de l'empresa a la qualrepresenta), manifesta que, conforme amb tots els requisits i condicions ques'exigixen per adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat el
contracte de "CANVI DE LÀMPARES I DE LLUMENÀRIA A TOTS ELS
CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE PUIGPUNYENT, (MENYS SA VINYA)"i del Plec de Clàusules Administratives, Plec de Prescripcions Tècniques,Projecte d'obres i projecte de seguretat i salud que ha de regir l'esmentada
licitació i en la representació que ostenta es compromet a assumir el
compliment de l'esmentat contracte pel preu d'alçada de Euros.
Lloc, data i signatura del proponent."

Cada licitador no podrà presentar més que una sola proposició, qualsevol quesigui el nombre de dependències allà on aquesta pugui ser presentada. Tampocpodrà subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres, si ho ha fet
individualment. La contravenció d'aquest principi donarà lloc automàticament a
la desestimació de totes les presentades per ell.

III.2.3. Lloc d'entrega

Els sobres abans ressenyats, hauran de ser entregats a la Secretaria de
l'Ajuntament en el termini que s'indica en la sol.licitud de les ofertes, o enviats
per correu dins del termini assenyalat en l'esmentada sol.icitud. Una vegadapresentada una proposició no podrà ser retirada sota cap pretext.

Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data
d'imposició de l'enviament a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de
contratació la remissió de l'oferta mitjançant, fax o telegrama en el mateix dia.
Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la proposició si es
rebuda per l'òrgan de contratació amb posterioritat a la data de terminació del
termini. Transcorreguts, no obstant, 10 dies naturals següents a la indicada data
sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.

III.2.4. Mesa de contractació.- La Mesa de contractació estarà
formada de la manera següent:
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- President: El Sr. batie, o regidor en qui delegui.
- Els vocals: La secretària-interventora.
El regidor delegat de manteniment.
Un regidor representant de l'Agrupació Independent.
Un regidor representant del Grup Popular.
- Secretari: El de la Corporació.

III.2.5. Adjudicació.-La Mesa de Contratació qualificarà
prèviament els documents presentats en

temps i forma continguts en el sobre A). Als efectes de l'expressada
. qualificació, el president ordenarà l'obertura dels sobres, excloent-ne el relatiu a

la proposició econòmica, i el secretari certificarà la relació de documents que
figuren a cada un d'ells. Si la Mesa observàs defectes materials en la
documentació presentada, ho comunicarà verbalment als interessats, i a més es
faran públiques a través d'anuncis de l'òrgan de contractació i es concedirà un
termini no superior a tres dies per a què el licitador esmeni l'error.

La Mesa, un cop qualificada la documentació a què es refereix l'article 79.2 de
la Llei i esmenats, si és el cas, els defectes u omissions de la documentació
presentada, procedirà a determinar les empreses que s'ajusten als criteris de
selecció de les mateixes, a què fa referència l'article 11 del RGLCAP, amb
pronunciament exprés sobre els admesos a la licitació, els rebutjats i sobre les
causes del seu rebuig.

Als efectes establerts als articles 15 a 20 del TRLCAP, l'òrgan i la Mesa de
Contractació podran sol.licitar de l'empresari aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-lo per a la presentació d'altres complementaris,
el que s'haurà de complimentar en el termini de cinc dies sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes conforme a allò que
disposa l'article 83.6 del RGLCAP.

En la data i hora assenyalats a l'anunci de licitació se celebrarà l'acte d'obertura
de proposicions econòmiques, constituent-se a aquests efectes la Mesa de
Contractació.

La Mesa de Contractació elevarà a l'òrgan de contratació la proposta
d'adjudicació del contracte d'acord amb els següents aspectes tècnics i
econòmics:

1.Oferta més econòmica.

2 Millores del projecte inicial.

En tot cas, haurà de deixar-se constància a l'expedient de les invitacions
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig
aplicades per l'òrgan de contratació.

IV. DOCUMENTACIÓ



199061 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Abans de l'adjudicació del contracte es concedirà a l'empresari proposat un

termini de 5 dies hàbils per presentar certificació administrativa expedida per
l'òrgan competent, acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. S'entendrà que les empreses es

troben al corrent quan concurreixin les circumstàncies assenyalades en els
articles 13 i 14 del RGLCAP.

V. GARANTIA DEFINITIVA

V.l. Notificada l'adjudicació del contracte, l'adjudicatari estarà obligat a

constituir, en el termini de quinze (15) dies naturals una fiança definitiva del 4

per 100 (quatre per cent), de l'import d'adjudicació. La garantia podrà constituir
se en qualsevol de les formes establertes a l'article 36 del TRLCAP, amb els
requisits establerts a l'art. 55 i següents del RGLCAP o mitjançant la garantia
global amb els requisits establerts a l'art. 36.2 del TRLCAP. De no complir
aquest requisit per causes imputables al mateix, es declararà resolt el contracte.

V.2. En el supòsit d'adjudicació a un empresari la proposició del qual
hagués estat incursa inicialment en pressumpció de temeritat, a la que es

refereix l'article 83 .2b), l'òrgan de contratació exigirà al contractista la
constitució d'una garantia defmitiva pel 20 per 100 de l'import d'adjudicació o

del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris, que substituirà a la del 4 per 100 i per a la cancel.lació de la qual
s'estarà al que disposa l'article 47 del TRLCAP.

V.3. La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'art. 43
del TRLCAP.

V.4. La devolució i cancel.lació de les garanties s'efectuarà de
conformitat amb el que disposa l'article 47 del TRLCAP i 65.2 i 3 del
RGLCAP.

VI. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE/CESSIÓ

VI.I. La formalització del contracte s'efectuarà dins dels 30 (trenta) dies
naturals comptadors des de la data de la notificació de l'adjudicació.

En el cas de què les obres fóssin adjudicades a una Agrupació d'Empreses
aquestes hauran d'acreditar la constitució de la mateixa, en escriptura pública,
dins del termini atorgat per a la formalizació del contracte, i NIF assignat a

l'Agrupació.

VI.2. Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits a

un tercer sempre que es compleixin els requisits establerts a l'art. 114 del
TRLCAP.

VII. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
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VII. I. Direcció de les obres.-L'Ajuntament designarà un director de l'obra
responsable de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta

_realització de l'obra objecte del contracte.

VII.2. Execució de les obres.-Les obres s'executaran amb estricta
subjecció a les clàusules estipulades en aquest plec, en el Plec de Clàusules
Administratives Generals i conforme al projecte aprovat per l'Ajuntament i
conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica d'aquest doni al
contractista el director de l'obra. Quan les esmentades instruccions fóssin de
caràcter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el més breu termini
possible, per a que siguin vinculants per a les parts.

VII.3. Termini.-EI termini general d'execució de l'obra serà fins el 30 de
setembre de 2002.

VIlA. Comprovació del replanteig.-L'execució del contracte començaràamb l'acte de comprovació del replanteig que es realitzarà en el termini màxim
d'un mes des de la data de la formalització del contracte. La comprovació del
replanteig de les obres s'efectuarà en presència de l'adjudicatari o del seu

representant, de conformitat i amb els efectes prevists per l'article 142 del
TRLCAP i 139, 140 i 141 del RGLCAP.

VILS. Força major.-En casos de força major i sempre que no existeixi
actuació imprudent per part del contractista, aquest tendrà dret a una
indemnització pels danys i perjudicis que se li hagin causat.

Tendran la consideració de casos de força major els establerts a l'art. 144 del
TRLCAP, que es tramitaran de conformitat amb el que disposa l'article 146' del
RGLCAP.

VII.6. Compliment de terminis i penalitats per demora.-L'adjudicatari
resta obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis
parcials fixats per l'Ajuntament. Si) arribat el terme de qualsevol dels terminis
esmentats, el contractista hagués incorregut en mora per causes imputables al
mateix, l'Ajuntament podrà optar per la resolució del contracte o per la
imposició de penalitats econòmiques. Aquestes tendrán la cuantia determinada
en el paràgrafprimer de l'article 95.3 del TRLCAP:

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclueixen la
indemnització per danys i perjudicis a què pugui tenir dret l'Ajuntament,
originats per la demora del contractista.

Si el retràs fós produit per motius no imputables al contractista, s'estarà al que
disposa l'apartat 2 de l'article 96 del TRLCAP.

En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel.lació o
intimació prèvia per part de l'Ajuntament.

L'import de les penalitats per demora es deduirà de les certificacions i, en el seu
cas, de la Garantia.



199063 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

VII.7. Abonaments al contractista-El contractista tendrà dret a

l'abonament, d'acord amb als preus convinguts, de les obres que realment
executi amb subjecció al contracte atorgat i a les seves modificacions, si n'hi
hagués.

Als efectes de pagament, l'Ajuntament expedirà mensualment, en els primers
deu dies següents al mes que corresponguin, les certificacions que comprenguin
l'obra executada durant l'esmentat període de temps. Els abonaments al
contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de
pagaments a bona compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es

produeixin en la medició final i sense suposar en forma alguna aprovació
recepció de les obres que comprengui.

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la
necessària per executar les obres en el termini a terminis contractuals, maneo

que a juici de la direcció de l'obra existissin raons per estimar-lo inconvenient.
No obstant, no tendrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import
del que ha executat a de les certificacions expedides, major quantitat que la
consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicació.
El contractista tendrà dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import
per les operacions realitzades, com instaI.lacions i acopi de materials a equips
de maquinària pesada adscrits a l'obra, en la forma i amb les garanties que, a tal
efecte, determina l'article 99.3 i 145 del TRLCAP i 155, 156 i 157 del RGLCAP
i d'acord amb les clàusules 54 a 58 del PCAG.

VII.8. Revisió de Preus-No procedeix per a l'execució d'aquesta obra la
revisió de preus.

VII.9. Obligacions del contractista de caràcter específic i despeses
exigibles-A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del
present contracte, existiran específicament les següents obligacions:

1. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents
en matèria laboral, de Seguretat Social i Seguretat i Higiene en el Treball.

2. Són de compta del contractista les despeses i impostos derivats dels
anuncis oficials de la licitació i de formalització del contracte, i la taxa per la
prestació dels treballs facultatius de comprovació del replanteig, direcció,
inspecció i liquidació i qualsevol altres que resultin d'aplicació, segons les
disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

3. El contractista està obligat a instaI.lar a la seva costa, els cartells
anunciadors de les obres, així com les senyals precises per indicar l'accés a

l'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible
perill degut al desenvolupament d'aquells, tant en l'esmentada zona com en els
seus límits i immediacions.

4. El contractista haurà de dur els Llibres d'Ordres i Incidències,
prèviament diligenciats, de conformitat amb les disposicions contingudes en les
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clàusules 8 i 9 del Plec de Condicions Generals per a la Contratació d'Obres de
l'Estat.

VII. I O. . Subcontractació.-La contractació per l'adjudicatari de la
realització parcial del contracte amb tercers estarà subjecta als requisits
establerts a l'article 115 del TRLCAP, així com el pagament a subcontractistes i
subministradors s'haurà d'ajustar al que disposa l'article 116 del TRLCAP.

VII. II. Modificació del Projecte.-L'òrgan de contractació ostenta la
prerrogativa de modificar per raons d'interés públic el contracte amb subjecció

.

al que disposen els arts. 59, 101 i 146 del TRLCAP i d'altes disposicions que
fóssin d'aplicació i 158 a 162 del RGLCAP.

VII.12. Suspensió de les obres.- En cas de produir-se una suspensió del
contracte, s'estarà a l'estipulat als articles 102, 149 b) i c) del TRLCAP i 103,
170 i 171 del RGLCAP. En els supòsits de suspensió temporal, parcial o total, o

defmitiva, s'aixecarà acta de la suspensió amb els requisits i formalitats
establerts en la Clàusula 64 del Plec de Cláusules Administratives Generals.

VII.13. Recepció i liquidació de les obres.-La recepció i liquidació
s'efectuaran en els termes i amb les formalitats establertes a l'art. 147 del
TRLCAP i 163 i següents del RGLCAP.

VII.14. Termini de garantia.-A partir de la data de l'acta de recepció de
l'obra començarà a comptar el termini de garantía d'un any.

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el
director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un
informe sobre l'estat de les obres amb els efects assenyalats a l'article 147.3 del
TRLCAP i 169 del RGLCAP.

VII.15. Resolució del contracte.- La resolució del contracte tendrà lloc
en els supòsits que s'assenyalen en _els arts. 111 i 149 del TRLCAP i s'acordarà
per l'òrgan de contractació d'ofici o a instància del contratista mitjançant
procediment en el que es garantitzi l'audiència a aquest i amb els efectes
prevists als articles 113 i 151 del TRLCAP i llOa 113 i 172 del RGLCAP.

VIII. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ

VIlLI. L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els
contractes administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.

. Igualment, podrà modificar per raons d'interés públic, els 'contractes i acordar la
seva resolució i determinar els efectes d'aquesta, dins dels límits i amb subjecció
als requisits i efectes assenyalats en el Reial Decret 2/2000, de 16 de juny pel
qual s'aprova el text refós de la LCAP i pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
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Els acords que dicti l'òrgan de contratació, previ informe de l'Assessoria
Jurídica, en l'exercici de les seves prerrogatives d'interpretació, modificació i
resolució seran immediatamente executius.

VIII.2. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació,
modificació, resolució i efectes dels contractes administratius seran resoltes per
l'òrgan de contractació competent, els acords del qual posaran fi a la via
administrativa i contra els mateixos haurà lloc a recurs contenciós
administratiu, conforme al que està previst por la Llei reguladora de l'esmentada
jurisdicció, sense perjudici de què els interessats puguin interposar recurs

potestatiu de reposició, previst als arts. 116 i 117 de la Llei 30/1992 de Règim
Jurídic de le Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Segon.- Aprovar l'expedient de contractació i l'obertura del procediment
d'adjudicació, condicionat en qualsevol cas, a l'existència de crèdit adequat i
suficient a la corresponent partida pressupostària."

El Sr. Ramon explica que es tracta de canviar totes les bombetes, amb la qual
cosa s'aconseguirà un estalvi energètic d'un 49% i un descens en la
contaminació lumínica.
El Sr. Fullava creu que la inversió és beneficiosa i demana una inversió
semblant a Galilea, ja que hi ha carrers que fins i tot estan pitjor que a

Puigpunyent.
El Sr. Ramon diu que són dos temes distints. De fet, s'està fent el projecte de
canvi d'enllumenat a Galilea. Demana coherència amb el vot anterior de
l'Agrupació Independent en l'expedient de modificació de crèdits, en el qual
s'han abstès.
El Sr. Fullana explica que l'abstenció s'ha degut a la manca d'informe de la
Intervenció.

Vots a favor: 7, (unanimitat dels presents).

17.- CESSIÓ TERRENYS "ES CASAT NOU".
L'equip de govern presenta la següent proposta:
"L'empresa Saguibal S.L. es la propietària d'un terreny urbà d'uns 5003 m2
situat a la finca "Es Casat Nou" a la zona de "Son Bru d'Abaix" .

Vist que ha presentat un projecte d'urbanització de la zona i ha quedat
desglossat de la següent manera:

1134.87 m2 corresponent a vials.
3709.47 m2 corresponents a sol urbà.
158.69 m2 corresponent a zona de serveis (estació impulsora IBASAN).

A l'Ajuntament a més de la cessió del vial, li correspon un 10 % del terreny
urbà (370.9 m2.) per la qual cosa passaria a ser part de lajunta de compensació
i hauria de participar econòmicament a l'execució del vial (uns 15.000 f).

L' Ajuntament de Puigpunyent, tal i com ha fet en altres ocasions, pretén arribar
a un acord amb la propietat per tal de que a canvi de no participar
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econòmicament amb l'execució del vial pugui disposar d'una porció de terrenyde l' urbanització.

A l'actualitat l' Ajuntament disposa de 9 solars cedits per altres urbanitzacions a
més del que serveix per construir el Centre de Salut.

Atesa la particularitat d'aquest nou vial que està situat a un lloc on no hi ha
voravies, tampoc hi ha lloc per aparcament de cotxes.

Atès que hi ha un solar part propietat de IBASAN part propietat de
. SAGUIBAL, destinat impulsió de clavegueram.

Atès que les canonades de l'impulsió per una banda les dels pous de Son
Puig i Son Bru s 'ha de fer noves.

Atès que el vial a construir segons marquen les NN.SS. es de 8 metres
d'amplària, inclòs calçada i voravies, i que té una complexa connexió amb el
carrer de s' Estany, es fa la següent proposta:

Que a canvi de que l'Ajuntament no participi amb el10 % amb la construcció
del vial, l'empresa SAGUIBAL, faci les següents cessions i obres al seu càrrec:

1.- Cedir 224 m2 de sòl urbà per ampliació del vial (calçada i voravies).
Quedaria un carrer de 10 metres en lloc de 8 m.

2.- que l'empresa SAGUIBAI es faci càrrec de l'increment del cost de l'obra
inclòs les voravies (més amples que les inicialment projectades).
3.- Que es desplaci l'estació impulsora i es tanqui amb paret seca de 1.20 m
d'alt amb reixeta de 1.5 m damunt i es planti la vegetació adient a la zona.
4.- Que es doni una solució definitiva a la problemàtica del clavegueram que ve
de la carretera Vella d'Estellencs i connecta amb l'estació impulsora.
5.- Que es facin noves conduccions d'aigua neta dels pous que venen de Son
Bru i Son Puig i de l'impulsió del clavegueram."

El Sr. Bauzá explica que es presenta aquesta proposta perquè dins aquests
terrenys hi passen uns serveis municipals (d'aigua concretament), i no hi havia
cap servitud , a la vegada que es trobaven en molt males condicions. Per altra
banda, hi ha un projecte de parcel.lació de l'any 2000. Amb la cessió que es

proposa, la promotora perdrà uns 14 metres d'edificabilitat per solar.
El Sr. Fullana entén que la proposta presentada no s'ajusta a la llei. Suposa que
l'Ajuntament renuncia al solar que se li hauria de cedir, d'uns 370 metres, i a la
participació en els costs de la urbanització. Manca una valoració tècnica que.justifiqui que I'Ajuntament no hi perd amb el canvi. Considera que un vial més
ample no és una millora pel conjunt del poble, sinó un benefici pels veins quevisquin a aquest carrer. A més, considera que els punts 4 i 5 de la proposta són
confusos. Manquen especificacions tècniques. I creu que seria més interessant
per a I' Ajuntament mantenir el solar que renunciar a ell.
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El Sr. Bauzá recorda que és la tercera vegada que es presenta una cessió
d'aquest tipus i no s'ha fet mai una valoració.
El Sr. Ramon recorda com a precedent que l'any 93, l'Ajuntament cedí al Sr.
Sampol terrenys per aixamplar les voravies al camí de Sa Vela, considerant que
seria una millora per a tot el poble. En qualsevol cas, el Sr. Ramon fa veure que
al promotor se'l carrega amb altres feines com arreglar el clavegueram de la
Carretera Vella d 'Estellencs.

Vots a favor: 4, (Grup Socialista i Popular).
Abstencions: O.
Vots en contra: 3, (Agrupació Independent).

PRECS I PREGUNTES.
• El Sr. Fullana, en representació del seu grup presenta les següents

preguntes i precs:

1.- Quan pensa l'equip de govern presentar la liquidació del pressupost
del 2000 i la del pressupost del 2001 ?

2.- Quin és el motiu de l'escassa informació sobre els cursets de
natació.?

3.- En quin punt es troben els projectes de canalització d'aigües
residuals i d'aigües netes a Galilea?

4.- Que hi ha d'un possible canvi, en es Trast, de les cases velles per
més edificabilitat?

5.- Concert "Mago de Oz": com es financia?, qui hi col.labora?, si hi ha
pèrdues: qui les assumeix? Mesures de seguretat previstes i
organització.

6.- Curs de cornpostatge de dia 2 d'agost: qui el fa a el paga?

7.- Quins són els criteris que fan que els darrers actes es celebrin a un

escenari sobre la pista esportiva de Galilea, impedint que els nins del
poble puguinjugar a l'únic espai que tenen?

Perquè no es col.loca a la plaça a davant els vestuaris, fora de la pista.?

8.- Quin és l'acord per a l'ús de la piscina de sa Sínia? Sol.licitam
còpia.

9.- Motiu pel retràs de l'obertura de la piscina municipal. En quina
quantitat incrementa això el pressupost? Com estan totes les obres i

quins problemes hi ha hagut.?

10.- Quins resultats ha donat l'anàlisi de l'aigua de la font dels obis i
que ha costat la llarguíssima reparació.?
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11.- Per què apareixen a Galilea cartells anunciant actes culturals
organitzats per l'AAVV i el mateix dient que els organitza l'Ajuntament
a través del PMC i sense indicar qui paga l'acte.?
El concert de percusió estava anunciat amb 3 cartells distints que deien
coses distintes sobre l' organització;

12.- En quina situació està el marge del carrer major de Puigpunyent,
damunt la reconera.?

13.- Que en sap l'Ajuntament de les obres efectuades ala recta de la
carretera de Galilea, on s'ha instal.lat un avoravia perillosa.?

14.- L'Ajuntament prendà alguna mesura en relació a les carreres

ciclistes, de motos o de cotxes que passen pel terme municipal i pels
nuclis de població.?

15.- Quin cost han tengut les dues parets que s 'han fet al carrer major de
Galilea.?

16.- Quin acord ha duit a l'Ajuntament a netejar el tros de terra
propietat de l'Església a Galilea que hi ha a la plaça de s'Escopidor?

17.- Quin és el motiu perquè el camió de recollida de fems no passi pel
carrer es Clapers.?

18.- "L'Ajuntament informa": En el full hauria d'haver sortit el canvi de
regidor i portaveu del nostre grup.

20.- Sol.licitam les actes amb els informes complets
antelació de la que les donau,

amb més

19.- Sol:licitam que a principi de cada mes ens passin els decrets del
mes anterior i no abans del Ple.

21.- En el darrer Ple sol.licitàrem la còpia del contracte de lloguer del
pou de Son Puig (de Jordi Carrasco).

El Sr. Ramon respon a les preguntes formulades:

1.- Es presentaran aviat.

2.- La informació s'ha donat com cada any.

3.- Els projectes s'estan redactant.

4.- Com tu dius, són rumors.

5.- S'espera que hi hagi equilibri. Sebastià Bauzá controla el tema de la
seguretat.
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6.- L'organitza I' Ajuntament de Puigpunyent.

7.- Això és un tema que du el regidor de Cultura. Respondrà el pròximPle.

8.- És el mateix acord que en els anys passats.

9.- No hi ha retard. Recordar que el termini per a l'execució de l'obra
acaba el 2003.

10.- No disposam de les analítiques. Ni coneixem de moment el cost.
Agraeix públicament a la persona que ha duit a terme la reparació.
11.- L'Ajuntament col.loca els seus i no respon dels altres que es

puguin col.locar.

12.- L'obra ha seguit el seu curs normal.

13.- Són obres que depenen del Departament de Carreteres del CIM.

14.- No té res que comentar.

15.- Una només el material. De l'altra encara no tenim la factura.

16.- No ho sap.

17.- Es repassarà el recorregut del camió.

18.- S'aprofitarà el pròxim número per informar de la dimissió del Sr.
Arbona i donar la benvinguda al Sr. Fullana.

21.- El contracte està preparat i el poden recollir quan vulguin.

Respecte al concert de "El mago de Oz", el Sr. Bauzá informa que hi participenla Conselleria de Presidència i la Direcció General de Transports. La seguretatés un tema que preocupa molt i hi haurà tota la necessària, a partir de les
instruccions de la Conselleria d'Interior.

El Sr. Ramon demana al batle que fassi arribar de qualque manera a
l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Puigpunyent l'agraïment per
totes les seves col.laboracions. Que de forma oficial l'Ajuntament ho agraeixi.Dóna la benvinguda als 10 nous integrants.
El Sr. Flaquer reconeix que duen a terme una labor desinteressada i que s'han
arribat a gastar molts diners amb els seus mòbils particulars per avisar de
sinistres.
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El Sr. Fullana mostra el seu acord i demana que es faci qualque cosa més que
una carta d' agraïment.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 23.45 hores, el Sr. batle
aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.

Vistiplau,
El batle

La secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE DIA 29 DE JULIOL DE 2002

A la vila de Puigpunyent a dia 29 de juliol de 2002, a les vint-i-una hores i

quinze minuts, sota la Presidència del Sr. Batle Josep Muncunill Ribas, es reuní

l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial, en sessió pública extra-ordinària, amb
l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas, Sebastià Bauzà Martorell,
Joan Ferrà Martorell, Gabriel Flaquer Maimó, Miquel Fullana Daviu, Gabriel
Genovart Rosselló, excusaren la seva assistència Jerita Barceló Ballester i
Guillem Llaneras Serralta. Hi concorregué el Secretari en funcions d'aquest
Ajuntament Josep Ramon Marquès.

1.- ORDENANÇA TAXA ESCOLETA MUNICIPAL.- APROVACIÓ
INICIAL.- El Sr.Batle llegeix la proposta d'acord de l'equip de govern que
diu:

"Al Ple celebrat dia 22 d'abril de 2002, la Corporació municipal, per
unanimitat, va acordar l'assumpció, per part de l'Ajuntament, del servei
d'escoleta infantil, en els termes que es proposaven a la memòria que
s' adjuntava.

En segon l-loc, s'aprovà igualment l'habilitació de partida pressupostària
suficient per fer front a les despeses derivades de la implantació del servei, així
com la modificació de la plantilla de personal aprovada amb els Pressuposts per
a l'any 2002, que permetés la contractació d'un mestre d'educació infantil i

l'assumpció de l'actual treballadora de tasques auxiliars.

Una vegada signat el conveni de cessió dels locals i del servei per part de la

congregació de les monges agustines.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la

prestació del servei d'escoleta municipal.

Segon.- Publicar l'anunci de l'aprovació inicial al BOlB així com al tauló
d'anuncis municipal per termini d'un mes, durant el qual els interessats podran
formular al.legacions,"

A continuació el Sr. Joan Ferrà manifesta:
" Molt breument, m'agradaria explicar, sobre tot al públic assistent,

com les coses més senzilles a vegades es poden complicar d'allò més, i sense

cap necessitat.
En el ple delpassat dilluns, entre altres, hi havia 4 propostes molt

importants pel nosre poble, propostes que una vegada aprovades suposaran la

definitiva posada en marxa de l'escoleta infantil municipal. Era molt important
aprovar-les el passat dilluns ja que per una qüestió de terminis d'exposició
pública que ara explicaré, teniem temps de començar el curs a mitjans setembre,
després d'haver fet els petits canvis imprescindibles al local, tals com pintar,
instal.lar calefacció elèctrica i dotar-lo del material necessari, com jocs, cunes,
etc.
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El primer punt era l'aprovació de l'ordenança de taxes que regulin els preus del
servei, una vegada aprovades s'han de publicar al BOlB i al tauló d'anuncis de
l'Ajuntament durant un mes, en el qual es podran presentar les alegacions que
es creguin oportunes, si n'hi ha s'estimen o no i s'aproven definitivament, això
suposa que a finals de mes d'agostja ho tendriem definitivament aprovat.

Si no s'aprovava aquest punt no tenia sentit presentar els altres, el més
important dels quals era l'ampliació de plantilla per tal d'atendre el servei
d' escoleta, que també havia de seguir un camí semblant, encara que el seu
període d' exposició pública només fos de 15 dies, per tant a partir de la meitat

. d'agost, es podrien haver publicat les bases per a la contractació d'un o d'una
mestra d'educació infantil, i dins la primera setmana de setembre haver resolt el
procés de contractació.

Ara tot s'haurà endarrerit, avui esper que s'aprovin aquestes propostes,
una setmana més tart, i esper que sigui només una setmana, ja que entram en el
mes d'agost i tots sabem que l'administració durant aquest període, en el quemolta gent està de vacances tot es fa molt més lent, els terminis, que en principihaurien de ser de 15 dies o un mes, es poden veure sensiblement augmentats.

Però a pesar de l'abstenció de l'oposició aquest equip de govern serà el
que inauguri el primer curs de l'escoleta infantil municipal, i a pesar d'aquestaobstrucció esperem poder fer-ho en els terminis prevists, encara que això ja serà
més difícil.

Jo no acab d'entendre el per què d'aquesta abstenció, sinó és en clau de
boicot o d'obstrucció a un projecte socialment tan important per Puigpunyent i
Galilea, que hauria de quedar al marge del joc polític en el que ens preténcapficar l'oposició, i dels interessos partidistes.

Això ho hauríem de demanar a les persones que no ho volguéremrecolzar, la senyora Jerita Barceló i els senyors Miquel Fullana i Gabriel
Genovart, ja els motius que argume�taren semblen tenir molt poc pes, per no dir
gens, i ser ridículs, no poden convèncer a ningú, sobre tot a les famílies que pelsetembre confiaven poder tenir els seus fills atesos en el nostre poble, per ells
poder anar a fer feina tranquil.lament, tan sols argumentaren 50 cèntims en el
preu del dinar i que l'ordenança no era prou clara.

Davant això, jo deman a l'oposició:

1.- que es documenti més i revisi altres ordenances de taxes semblants,.veurà que suposen un punt de partida, una filosofia a partir de les quals es
concreten els reglaments i les tarifes proporcionalment, això si, al que diu
l'ordenança.

2.- que ens diguin que ha de detallar més una ordenança de taxes, més
que les taxes, i les possibles exempcions o rebaixes. Si ens hem de posar a
definir tota la casuística, si toca presentar la declaració de renda o no, i totes les
problemàtiques individuals que es puguin presentar, acabarem la legislatura i
encara no ho tendrem fet. Cosa que segurament voldria l'oposició.
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3.- que són 50 cèntims més o maneo? Per una família que fins ara ha
hagut de dur els seus fills a les escoletes privades de Palma i sap que a partir del
mes de setembre els podrà deixar definitivament al seu poble. Que ho demanin
a aquestes famílies.

En definitiva, l'abstenció de la senyora Jerita Barceló, i dels senyors
Miquel Fullana i Gabriel Genovart va pretendre bloquejar la posada en marxa
d'un servei tan important i tan demandat socialment per les famílies
treballadores de Puigpunyent i Galilea, un servei que fins ara, ningú havia estat
capaç de posar-lo en marxa. El nostre equip de govern des del segon any de
legislatura ja va assumir el repte de municipalitzar l'escoleta d'estiu. Ara ens
falta la de I 'hivern, i ja la tendrem aquest que ve, això si, a pesar de I' obstrucció
dels senyors de l'oposició."

El Sr. Fullana manifesta: que l'ordenança s'ha d'aprovar com toca i
suggereix que l'article 4rt. S'hauria de modificar en el sentit que el règim de
mitja jornada l'haurien de poder triar els pares i contemplar un suplement perles hores extres que els nins quedin a l'escoleta.
També, al seu parer, els preu pel servei de menjador és excessiu, ja que hauria
de ser de 4 € o fitxar dos preus un per tot el mes i l'altre per dia que es quedin a
dinar, ja que així es facilitaria la vida als pares.
A més, afegeix el Regidor, s'hauria de contemplar la possibilitat que els parescanviien l'opció assenyalada en el principi de curs.
A continuació proposa la gratuitat pels nins de les famílies que tenguin
ingressos inferiors al salari mínim interprofesional; això significa la retirada o
modificació del punt 2.2 de l'article 4.
També creu que s'hauria d'afegir un punt que establesqui que les persones del
municipi tendran alguna mena de bonificació en les taxes.
Referint-se a les manifestacions del Regidor Socialista, el Sr. Fullana manifiesta
que en cap moment ha estat la seva intenció boicotetjar I'escoleta, el que vol
l'agrupació independent és que l'ordenança sigui el més clar possible, i si el
temps en aquests moments és un imperatiu no és per cupa seva, ja que el ple
s'hagués pogut convocar amb més antelació.

El Regidor Miquel Ramon diu que el que ha fet l'Agrupació
Independent ha estat posar impediments a l'obertura de l'escoleta i que cada cop
que l'equip de govern intenta aprovar algun projecte que pugui facilitar la vida
del poble I' A. I. els hi fa boicot" alguns exemples són: La piscina municipal, la
reestructuració dels serveis socials, El centre de salud i ara I' escoleta municipal.

El que costi 50 centims més o menys és un argument ridícul i que, al
seu parer, l'únic que cerca I'AJ. és retrassar l'obertura de I'escoleta i perjudicarels habitants de Puigpunyent.

El Regidor Gabriel Flaquer manifesta que haurien de tenir preferènciaels habitants de Puigpunyent i que una família que tengui dos o més nins a
I'escoleta hauria de tenir alguna bonificació i que aquesta serà una al.legació
que presentarà en el termini establert per la llei.

Després el Sr. Ferrà diu que si s'introduissin totes les modificacions
proposades per l'Agrupació Independent s 'hauria de modificar tota I' ordenança
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i que les poden al.legar dins el termini establert a l'efecte ja que sempre es potmillorar una ordenança.

El Portaveu Independent anuncia que es presentaran les al.legacionsdins el termini ja que creu que així es milloria.

Posada a votació la proposta és a provada per cinc vots a favor - quatrede l'equip socialista i un del regidor del PP - i dues abstencions de l' AgrupacióIndependent.

2.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT. EXPEDIENT 6/2002.-

El Sr. Batie, en nom de l'equip de govern formula la següent propostad'acord:

"Atesa la tramitació de l'expedient de crèdit extraordinari per crear les següentspartides:

1.- PERSONAL ESCOLETA MUNICIPAL.

Atesa que es tracta d'una despesa imprevista per fer front a la qual no existeix
consignació pressupostària, en concret la despesa de personal derivada de la
implantació del servei d'escoleta municipal.

Considerant que existeix la previssió de recaptació de nous ingressos derivats de
l'aplicació de l'Ordenança Fiscal reguladora del servei d'escoleta municipal.
Atès, per tant, que es tracta d'una despesa que no es pot ajornar fins al properexercici sense perjudici dels interessos municipals, ja que existeix en el momentactual una vertadera pressió social al municipi, que ve demanant des de fa
temps l'assumpció del servei de guardería per part de l'Ajuntament,
Atès l'informe emès per la interventora municipal,

HERESOLT:

Primer.- Sotmetre a la consideració del Ple per a la seva aprovació el següentexpedient de crèdit extraordinari:

Crèdit extraordinari.

:W partida Concepte Import.

Pers. laboral. Retrib.bàsiques422.13000 6.618'40Euros.-

TOTAL 6.618'40Euros
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Finançament.

N° partida Concepte Import.
310.02 Taxa prestació servei 6.618'40Euros.-"

La proposta és aprovada per unanimitat dels set membres assistents.

3.-MODIFICACIO DE CRÉDIT. EXPEDIENT 7/2002.-

El Sr. Batie, en nom de l'equip de govern formula la següent proposta d'acord:

"Atesa la tramitació de l'expedient de suplement de crèdit referit a la següentpartida:

1.- 422.22000 ESCOLETA INFANTIL.

Atès l'informe emès per la interventora municipal,

HERESOLT:
Primer.- Proposar al Ple l'aprovació del següent expedient de suplement de
crèdit amb càrrec a nous ingressos derivats de l'aplicació de l'Ordenançareguladora de la taxa per la prestació del servei d'escoleta municipal.

1.- Suplement de crèdits.

N° partida Concepte Import.

Assegurances socials 2.406'98Euros.-313.16000

Consignació partida
Consignació final total

51.086'03Euros.-
53.493 '01Euros.-

Escoleta municipal 2.243 '60Euros.-422.22000

Consignació partida
Consignació final total

6.005'06Euros.-
8.248'66Euros.-

Finançament.

Concepte Import.N° partida

Taxa prestació servei 4.650'58Euros.-"310.02

La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.

4.-MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL 2002 .-

El Sr. Batie, en nom de l'equip de govern formula la següent proposta d'acord:



199076 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

"El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el passat dia 28 de gener de 2002,
aprovà incialment els pressuposts de la Corporació per aquest exercici, així com
les bases d'execució dels mateixos, el catàleg de llocs de feina i la plantilla de
personal.

Posteriorment, i responent a la pressió social existent al murucrpi que ve

demandant la assumpció per part de l'Ajuntament del servei de guarderia que
fins ara han vengut prestant les monges agustines, i la seva adaptació al
concepte modern de "escoleta", s 'ha iniciat el procediment per fer possible
aquesta assumpció, i així es va acordar, per unanimitat, al Ple celebrat el passat
dia 22 d'abril de 2002.

Un dels tràmits dins d'aquest procés és el que fa referència al tema de personal
encarregat de l'escoleta.

Per una part, es considera convenient mantenir la presència de l'actual
cuidadora, aplicant-se per a tal finalitat la previssió continguda a l'article 44 de
l'Estatut dels Treballadors que permet la subrogació del nou empresari en els
drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de l'anterior.

Per altra banda, la normativa vigent obliga a la contractació d'un determinat
personal qualificat per atendre les escoles d'educació infantil. En concret,
d'acord amb la normativa vigent i les característiques del centre de
Puigpunyent, serà necessari comptar amb un mestre amb l' especialitat
d'educació infantil o preescolar.

D'acord amb el que s'ha exposat:

Es proposa al Pie:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal
aprovada amb els Pressuposts Generals de l'Ajuntament de Puigpunyent
per a l'exercici de 2002, afegint a l'actual plantilla les següents places:

.- DINS LA CATEGORIA DE PERSONAL LABORAL.

1.- Una plaça de "cuidadora" de l'escoleta infantil municipal.
2.- Una plaça de mestre amb l'especialitat d'educació infantil o

preescolar.

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears l'acord d'aprovació inicial perquè durant un termini de quinze dies els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
pertinents. Si es presenten reclamacions, el Ple disposarà d'un termini d'un mes

per resoldre-les. En cas contrari, el Pressupost s'entendrà definitivament
aprovat.
Tercer.- Publicar, en aquest cas, l'anunci de l'aprovació definitiva de la
modificació al BOrn, la qual cosa determinarà la seva entrada en vigor."
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El portaveu independent demana qum serà el procediment per a la
contractació del personal de l'escoleta.

El Sr. Ferrà contesta que el mestre es contractarà per concurs i
de forma interina, i la cuidadora serà la persona que fins ara s'ocupava
d'aquesta tasca, ja que l'ajuntament assumeix el personal que tenia
I' escoleta fins ara.

La proposta és aprovada per unanimitat.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a tractar el Sr. President
aixeca la sessió éssent les vint-i-una hores i cinquanta minuts, de la qual
s=extén la present acta i jo com a Secretari certifico
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 12 DE
SETEMBRE DE 2002.

Quan són les 21 '35 hores del dijous dia 12 de setembre de 2002, es

reuneix a la Casa Consistorial de Puigpunyent la Corporació en Ple per celebrar
sessió plenària extraordinària en primera convocatòria. Sota la presidència del
batle, Sr. Josep Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents regidors, convocats
en legal forma: Srs. Miquel Ramon Matas, Sebastià Bauzá Martorell i Joan
Ferrà Martorell per part del Grup Socialista; Srs. Miquel Fullana Daviu,
Gabriel Genovart Rosselló i Guillem Llaneras Serralta per part de l'Agrupació
Independent; i Sr. Gabriel Flaquer Maimó, per part del Grup Popular.

No es troba present la regidora Jerita Barceló Ballester.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Ma Eulàlia Mas
Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents
assumptes inclosos en l'ordre del dia:

1.- RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ ACORD DE 22/07/2002,
SOBRE CONVENI URBANÍSTIC AMB L'EMPRESA SAGUIBAL, S.L.
L'equip de govern presenta al Plenari la següent proposta:

"A la sessió plenària celebrada el passat dia 22 de juliol de 2002, es va aprovar
la signatura d'un conveni urbanístic amb l'empresa Saguibal S.L dins del procés
de urbanització de la finca "Es Casat Nou" a la zona de "Son Bru d'Abaix", pel
qual l'Ajuntament renunciava a percebre el 10% de l'aprofitament urbanístic
que li pertoca (i que es concreta en aquest cas en un solar urbanitzable de
370'9m2) a canvi de no participar en les despeses derivades de l'execució de la
urbanització, a la realització per part de la promotora, d'un vial amb una

amplària superior a la inicialment _prevista, i d'altres obres especificades en el
convenI.

Els regidors integrants del Grup Municipal Independent votaren en contra de la
proposta d'acord, presentant posteriorment en data 19 d'agost de 2002 recurs de
reposició contra l'esmentat acord, fonamentat, entre altres punts, en la
inexistència de valoració exigida pel Reglament de Béns de les Entitats Locals
en els casos de permuta.

Considerant que la resolució dels recursos de reposició correspon al mateix
òrgan que hagués dictat la resolució impugnada (art.116.1 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú),

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Resoldre el recurs de reposició presentat pels membres del Grup
Municipal Independent (Miquel Fullana Daviu, Jerita Barceló Ballester i
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Gabriel Genovart Rosselló), contra l'acord plenari de data 22/07/2002 pel qual
s'aprovà la signatura d'un conveni urbanístic amb l'empresa Saguibal, S.L.,
referit a l'execució de la urbanització de la finca "Es Casat Nou".

Segon.- Notificar l'acord que s'adopti als recurrents als efectes oportuns."

El portaveu de l'Agrupació Independent, Sr. Fullana, manifesta que el seu grup
es reitera en el recurs presentat per la manca d 'una valoració tècnica en

l'expedient.

El Sr. Ramon, per la seva part, entén que no és cert que l'Ajuntament renunciï
al 10% de l'aprofitament, sinó que per una part rep una superfície de 224m2
destinats a l'ampliació del vial, i per altra renuncia a percebre els 146m2
restants que li pertocarien en concepte de cessió del 10% de l' aprofitament, a

canvi de no participar en absolut en els costs de la urbanització, i a canvi
d'altres cessions i prestacions que realitzarà l'empresa promotora i que consten
a la proposta de conveni.

Afegeix el Sr. Ramon que és cert que s'ha de fer una valoració tècnica. No
obstant, no hi ha hagut temps de tenir-la per aquest plenari i s'intentarà
presentar-la el proper PIe.
Recorda que la cessió que s'hagués hagut de fer per part del promotor era de
370m2. Amb la proposta que es presenta, l'Ajuntament es quedaria amb 224m2
i renunciaria a 146m2, a canvi de les contraprestacions que s'especifiquen al
conveni, això és la substitució de la canonada del pou de Son Bru, la reparació
del clavegueram i el desplaçament de l'estació impulsora amb el seu tancament
amb paret seca. La valoració que es podria fer és la següent: la canonada, unes

300 ò 400 mil pessetes, la paret més a manco el mateix, el clavegueram 1 ò 1'5
milions de pessetes. I això representa 5 ò 6 milions que l'Ajuntament deixa de
pagar. Segons això el metre quadrat surtiria a 35.000 pessetes aproximadament.
Pel que fa als 146m2, el Sr. Ramon aclara que segons les escriptures públiques
que s'han consultat, a l'IBASAN només es varen cedir 100m2. I d'acord amb el
conveni se'n cedeixen 150 per a l'estació impulsora. Per tant, són 50m2 més.
En relació a la canonada, el Consorci d' Aigües es regeix per uns estatuts i
aquest tipus d'actuació no es contempla com a pròpia del Consorci. Les
actuacions del Consorci només són d'obra nova. El manteniment de l'obra
existent correspon a l'Ajuntament i no al Consorci ..

Finalment, el Sr. Ramon llegeix la següent reflexió:

"Una vegada més, com ja és habitual, com ja s'ha convertit en una

tradició durant aquesta legislatura, voltros, els Independents, heu optat, heu
decidit anar per la línia de l'incoherència, pel trajecte de la contradicció, pel
camí de la falta de criteri.

Han estat moltes les vegades, moltíssimes (ja hem perdut el compte),
que davant un mateix fet, davant una situació similar, heu votat, heu opinat, heu
actuat de forma diferent, i gaire bé completament oposada. Exemples? Un
caramull! : Les compensacions dels regidors, la taxa de fems, les tarifes d'aigua,
les assignacions dels representants de Galilea, la problemàtica i necessitats
socials, les actuacions mediambientals, etc, etc, etc. Basta repassar les actes del

.

plens per adonar-se'n.
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Aquesta és una més. Aquí heu tornat fer el de sempre, segons la lluna,
segons d'on bufa el vent, segons dellloc on estigueu a la taula, heu dit a fet una
cosa i posteriorment, també, la contrària.

Quan es va fer el mateix, es a dir, canviar part dels metres que tocava
cedir a I' Ajuntament per tal de no aportar el 10% del cost de la urbanització, per
exemple, en el camí nou del Camp Franc, a on es construeix el nou Centre de
Salut, voltros, els Independents vàreu votar a favor (ple 20/2/2001), no vàreu
demanar cap tipus de valoració i no vàreu interposar cap tipus de recurs.

Voltros, els Independents, quan es va decidir permutar part dels metres
de sol urbà que ens havien de cedir els propietaris del camí nou que es fa a Sa
Sínia, per tal de no participar en el 10% del cost de carrer, vàreu votar a favor
(ple 3/7/2001), no vàreu demanar cap valoració i no vàreu interposar cap tipus
de recurs.

Voltros, els Independents, quan vàrem negociar i posteriorment aprovar
l'intercanvi de dos solars en la unitat d'actuació UA-6 per tal de no posar camp
duro a l'hora de fer els carrers, vàreu votar a favor (ple 12/3/2002), no vàreu
demanar cap valoració i no vàreu interposar cap recurs.

Les vostres argumentacions a l'hora de canviar contínuament de criteri,
no se les creu ningú, llevat de voltros mateixos es clar, per que són com la
famosa i popular nadala: fum , fum, fum.

Un fum cada vegada més gris, cada vegada més espès i cada vegada
més contaminat. És caure baix, molt baix, fer oposició d'aquesta manera, on
l'únic que interessa no són les necessitats i problemes de la gent de Puigpunyent
i Galilea sinó tot el contrari, posar el màxim de través, el màxim
d'impediments, el màxim d'obstacles perquè l'equip de govern faci feina,
precisament, per intentar solucionar aquestes necessitats o aquests problemes
de la gent.

Per que ara i aquí, hem de recordar-ho i dir-ho ben fort, l'actual equip
de govern ha estat el que per interès de tots els ciutadans del municipi, ha
reclamat, tal i com diu la llei, a aquells amb més possibilitats el que li
corresponia, que era en aquests casos, el 10% del sòl urbà a canvi de participar
en un 10% en el cost de fer els carrers.

Noltros, volem recordar, que voltros, els Independents, això no ho vàreu
fer, els camins a carrers que vàreu construir no varen costar cap cèntim als
beneficiaris directes, es a dir, aquells que tenien solars lindants amb el carrer
nou. Voltros, els Independents, sou els que vàreu afavorir a determinats
propietaris de solars urbans, que varen veure com fèieu un camí a carrer que
incrementava considerablement el valor del seu solar sense que a ells lis costes
cap duro i a costa de la resta de Puigpunyentins i Galileus.

I ara, que l'Ajuntament, actua correctament, reclamant el que li
perteneix i en benefici de tots els ciutadans, voltros, els Independents, posau
pegues, través i obstacles.
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Perquè, també ho recordarem, sou voltros, els Independents, els
responsables d'haver dibuixat el traçat d'aquest nou camí de Son Bru de Baix a
les NNSS, sense tenir en compte que a un costat ja hi ha cases fetes, de forma
irregular i que feien impossible o molt difícil unes voravies com toca. Es clar, jaho sabem, voltros, els Independents, sou uns especialistes en fer carrers raros,
en curves que ningú entén, com per exemple les del 10 tram del camí de Sa
Vela, o voravies impossibles, on no es pot passejar normalment, s'ha de
caminar de costat o bé a peu coix, Com la que hi ha en el carrer de S'Estanya la
altura de Sa Plaça de Son Bru. Altres vegades, com se va fer a sa plaça de
l '

Ajuntament, primer se va fer d' una forma i després se va haver de desfer i fer
ho d'una altra, i com és natural ho vàrem haver de pagar dues vegades.

Els carrers son vies públiques, són per sempre i perquè els disfrutin i
utilitzin tots els ciutadans, no sols els que hi viuen en el propi carrer. I per tant,
noltros, volem fer aquest carrer i tots els altres, còmodes, pràctics i agradables,amb voravies on es pugui passejar i calçada on es pugui circular i aparcar-hi els
vehicles.

Hem seguit sempre uns criteris, argumentats i coherents, no canviarem,ho seguirem fent sempre que estiguem en el govern municipal i sempre que
estiguem a l'opció. Exactament tot el contrari, que voltros, els Independents."
El Sr. Fullana manifesta el desacord del seu grup amb el "manifest electoral"
llegit pel Sr. Ramon. Els regidors independents no actúen ni per la lluna ni perel vent, expressen la seva opinió i tenen dret a fer-ho així com a canviar de
línies i evolucionar. Demanen el compliment de la legalitat no només en aquest
punt sinó en d'altres. Agraeix la memòria històrica demostrada. No té raó de ser
treure coses d'anys enrera quan es va poder expressar l'opinió en el seu
moment. Recorda que l'oposició són ells i el que digui Miquel Ramon ho diu
des de la seva posició a l'equip de govern.
El Sr. Ramon respon que no hi era quan es feren les NNSS. Però ara hi ha
l'oportunitat de rectificar. Ha anomenat tres plens, dos de l'any passat i un

d'enguany. Per tant, es tracta de fets actuals.
El Sr. Fullana diu que estan d'acord en què s'han de revisar les NNSS. Si la
valoració tècnica és correcta i demostra que és viable votarien a favor en un

pròxim Ple.
El batle recolça l'argumentació del Sr. Ramon. Creu que el tema que s'està
tractant és transparent. Es compromet a presentar una valoració tècnica al
proper Ple.
Es desestima el recurs, amb els vots en contra dels regidors dels grups socialista
i popular (5) i a favor els del grup independent (3), mantenint-se l'acord adoptat
en l'anterior plenari i amb el compromís de presentar una valoració tècnica.
El Sr. Flaquer manifesta la seva opinió en el sentit de què creu que fa una

temporada que les coses es fan amb prepotència i agressivitat i això no és bo pel
poble. I no s'hauria d'anar a contenciosos.

2.- RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS APROVACIÓ PROVISIONAL
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS D'ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL.
L'equip de govern presenta al Plenari la següent proposta:
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"A la sessió plenària extraordinària celebrada el passat dia 29 de juliol de 2002,
es va aprovar provisionalment l'Ordenança Reguladora de la Taxa per a la
Prestació dels Serveis d'Escoleta Infantil Municipal.

Publicat l'acord d'aprovació provisional al BOIB núm.96 de 10-08-2002,
s'inicià un termini d'exposició pública de trenta dies als efectes de l'examen de
l'expedient i presentació, si fos el cas, de reclamacions, per part dels quetenguessin la condició d'interessats.

Dins de l'esmentat termini d'exposició pública, ha esta presentada una
. al.legació per part del Sr. Miquel Fullana Daviu, com a portaveu de l'Agrupació

Independent de Puigpunyent i Galilea.

Considerant que la resolució de les al.legacions presentades contra els acords
d'aprovació provisional de l'establiment, supressió i ordenació de tributs i
corresponents ordenances, correspon al Ple de la Corporació,
ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Resoldre l'al.legació formulada pel Sr. Miquel Fullana Daviu, en nom i
representació de l'Agrupació Independent de Puigpunyent i Galilea, contra
l'acord d'aprovació provisional del'Ordenança Reguladora de la Taxa per la
Prestació dels Serveis d'Escoleta Infantil Municipal.

Segon.- Notificar l'acord que s'adopti als interessats als efectes oportuns."
El regidor Joan Ferrá llegeix la següent contestació:
"Una vegada estudiades i considerades les al·legacions presentades a

l'ordenança reguladora del preu públic de l'escoleta infantil municipal, l'equip
de govern proposa al ple aprovar les següents resolucions:

1. La primera al·legació presentada consta de dues parts:
a. La que fa referència a la possibilitat de que les famílies puguin pagar

el servei del menjador mitjançant tiquets per a cada dia, considerem

que s'ha de desestimar perquè aquesta possibilitat ja es contempla
dins la informació sobre el funcionament i normativa que es dona als

pares per a poder formalitzar la matrícula, una còpia de la qual
lliuram en aquest moment al grup independent. .

b. Reduir 50 cèntims per dia és gairebé impossible. El preu del servei de

menjador consta de dos conceptes, el de guarda i atenció i el menú

servit per l'empresa concessionària del servei, que costa 0,60 € i 3,90
€ respectivament. El preu màxim del menú l'estableix la Conselleria
d'Educació i Cultura al principi de cada curs, per tant ja ens ve donat.

Per altra banda la guarda i atenció dels nins durant el dinar amb la
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tasca educativa que això representa, tal com ve explicat en la informació
i normativa anteriorment esmentada, pensam que ja està prou ajustada,
fins i tot, serà deficitària. El que sí estaria bé, i ho deixem per a

posteriors consideracions, és premiar els alumnes que siguin fixos al

menjador i no facin us dels tiquets, mitjançant una rebaixa del seu preu.

Això facilita molt l'organització del servei i abarateix el seu cost,

permet un augment de la qualitat de les tasques educatives

pedagògiques de les educadores ja que hi poden dedicar més temps en

lloc de dedicar-lo a tasques administratives. Però en qualsevol cas tots

aquests canvis no tenen perquè afectar l'ordenança de taxes, tenen més

cabuda dins la normativa de funcionament de l'escola.

2. La. possibilitat d'hores extraordinàries d'assistència, no cal que

s'especifiqui en aquesta ordenança, tal com podreu veure també ho

contempla la normativa que us hem lliurat. Això sí per casos constants i

prèviament notificats en la matrícula, i amb un preu proporcional als

costos totals. Esporàdicament i per necessitat, no creiem que sigui
oportú fixar una quantia, ja que entraríem en una dinàmica d'un servei a

la carta i que suposaria una gran quantitat de temps a dedicar al càlcul

de les quotes mensuals de cada família, cosa que no es pot assumir des

d'una escoleta petita i sense personal administratiu. Per tant es

desestima.

3. Les allegacions tercera, quarta quinta, les considerarem juntament
perquè s'estimen alguns aspectes se'n desestimen d'altres.

Consideram que s'ha de mantenir el sistema de bonificacions, però les

agrupam en un sol punt i que vagin del 50% al 100% segons els

informes de serveis socials, això suposa poder ajustar-se a les

necessitats reals de les famílies ja que no totes es troben en la mateixa

situació, ja sigui pel número de germans, tinença o no de vivenda

pròpia, quantia del lloguer, ingressos de la unitat familiar, lloc de

residència, etc. La quinta al-legació s'accepta però augmentant la

quantia de la bonificació i formant el punt 2 de l'article 4 de
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l'ordenança, quedant de la següent manera: "Les famílies amb dos

infants matriculats, gaudiran d'una bonificaciá del 40% sobre les

quotes mensuals, excepte la de menjador, del segon. Les que en tenguin
3 a més gaudiran d'una bonificació del 100% de les mateixes quotes,
del tercer i dels següents infants"

4. L'al-legació sisena, també consideram que s'ha de desestimar perquè
aquesta ordenança regula els preus del servei d'escaleta i no la manera

de satisfer altres necessitats socials. En qualsevol cas, sí que creiem que
des de l'àrea de serveis socials s'haurien de considerar aquestes i altres

necessitats, però no només per aquesta etapa educativa, sinó per a totes

les altres, i per tant proposam formar una comissió formada pels
regidors interessats, que prepari una normativa a un protocol que reguli
l' actuació dels serveis socials davant aquestes problemàtiques
particulars, així com dotar aquesta figura de les eines administratives i

pressupostàries necessàries per a poder actuar en aquest sentit."

Entén el Sr. Ferrá que les casuístiques personals s'han de regular a un reglament
més fàcil de modificar i del qual en fa entrega una còpia a l'Agrupació
Independent.

El text del Reglament és el següent:
"ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT DE O A 3 ANYS

PRINCIPIS
Els principis bàsics que hauran de regir la nostra escola vénen contemplats en el
Decret 66/2001, de 4 de maig, que estableix el currículum de l'educació infantil
a les Illes Balears. Els que consideram més importants són:

Procurar una educació de qualitat, integradora, arrelada en el medi i
a l'entorn i compensadora de desigualtats.
Ser coherents amb la nostra realitat cultural i lingüística. L'escola
ha de ser un àmbit privilegiat per a l'adquisició i consolidació de la
nostra llengua.
Tenir un esperit de servei a la societat, i facilitar la integració de la
dona al món laboral.
Fomentar la convivència, la solidaritat, l'esperit democràtic i la
llibertat respectuosa amb els altres.



199085 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

CALENDARI I HORARI

L'escola infantil municipal estarà oberta tot l'any de dilluns a divendres excepte
els dies festius.

concepte horari

Guarderia 7,30-9,00
Escoleta matí 9,00-13,00
Dinar i sesta 13,00-15,30
Escoleta tarda 15,00-17,00

OBJECTIUS

El objectius generals de la nostra escoleta són els que vénen donats per la
normativa vigent, la LOGSE, i concretament el Decret 66/2001, de 4 de maig,
pel qual s'estableix el currículum d'educació infantil a les Illes Balears i dels
que destacam i adaptam a la nostra realitat els següents.
a) Descobrir, conèixer, controlar progressivament el seu cos, les pròpies

capacitats i lirnitacions d'acció i expressió, formar-se una imatge positiva
d'ell mateix, valorant la pròpia identitat personal, i adquirir hàbits bàsics de
salut i benestar.

b) Actuar de forma cada cop més autònoma, adquirir seguretat afectiva i
emocional i desenvolupar les capacitats d'iniciativa i de confiança en ells
mateixos

c) Establir relacions socials en un àmbit cada vegada més ampli, i
progressivament, aprendre a escoltar i a expressar els propis interessos,
necessitats, punts de vista i aportacions.

d) Observar i explorar l'entorn immediat, amb una actitud de curiositat i
respecte, identificant les característiques més significatives dels elements
que el conformen.

e) Conèixer la llengua i les manifestacions culturals més identificatives de la
comunitat de les Illes Balears, desenvolupar actituds de respecte i
participació.

f) Emprar progressivament de forma adequada el llenguatge verbal segons les
diferents situacions de comunicació: comprendre i ser compresos pels
altres, expressar les pròpies idees, avançar en la construcció dels significats.

g) Habituar-se a reconèixer i orientar-se en I 'espai mitjançant el joc i elaborar
una primera representació del temps, a partir de les pròpies vivències.

EQUIP EDUCATIU I DE SERVEI DE MENJADOR
L'equip educatiu de l'escola infantil de Puigpunyent està format per dues
persones, unia mestrela d'educació infantil i unia educador/a auxiliar.
El servei de provisió del dinar està contractat, a mode de "catering", amb la
mateixa empresa que elabora el dinar del Col-legi Públic Puig de na Fàtima.
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ELDINAR
Aquest servei, a més de proporcionar l'alimentació necessària i equilibrada perals infants d'aquestes edats, pretén assolir altres objectius: Fomentar hàbits
alimentaris saludables, la introducció progressiva de nous aliments i textures, la
utilització correcta dels coberts, etc.
Cada mes es donarà una còpia dels menús que es serviran cada dia perquè els
pares puguin completar adequadament la dieta dels seus fills a casa.
Si algun nin no pot consumir algun dels aliments que integren els menús és
necessari que es presenti un escrit del pediatra que ho indiqui.
Cada dia es donarà per escrit, a cada família, un informe sobre com ha menjat el
seu infant.

COMENÇAMENTDELCURS
Per suavitzar aquest gran canvi que suposa pels seus fills / filles començar
aquesta nova etapa de la seva vida, convé parlar amb ells de l'escola, prepararamb ell/a les coses que ha de dur dins la motxilla, dur algun objecte de casa queel tranquil-litzi, acomiadar-se d'ell / ella amb seguretat i sense enganys, etc.

LA MOTXILLA
Convé que els nins i nines duguin una motxilla amb el següent material:

• Un recanvi de roba complet (roba interior i de carrer).
• Si porta bolquer:

o 5 bolquers diaris
o 1 pot de tovalloletes

• Convé marcar totes les peces de roba amb el seu nom.

LA ROBA
Per a la comoditat dels infants i per facilitar la tasca dels educadors/es
s' aconsella:

• que els punys no tenguin botons i siguin fàcils de pujar.
• Que duguin calçons amb elàstics (per exemple, xandalls) sense botons,

cinturons, o tiranys.
• Sabates adequades que no els hi surtin.

SI EL SEU INFANT ESTÀ MALALT
No ha d'assistir a l'escola, d'aquesta manera evitarem la possibilitat de contagials altres nins, a més no es pot dispensar l'atenció i repòs que cal a un nin
malalt. No ha de dur el seu infant si té:

més de 37'5° de febre,
vòmits,
diarrea, fins a la normalització de les deposicions,
polls,
infeccions a la pell, infeccions a les mucoses (conjuntivitis, per
exemple),
faringitis, amigdalitis, otitis, largingitis, bronquitis, acompanyades de
febre i afectació de l'estat general,
altres malalties: pigota borda, paperes, etc.
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QUOTES
Les quotes contemplades al següent quadre són el resultat del càlcul del cost del
servel per alumne I mes.

guarderia 7,30-9,00 l,S

concepte horari Hores € I mes PTA Imes

22,5 3744

Escaleta matí 9,00-l3,00 4 90 14.975

22,5* + 67,5** = 3.744 + 1l.231Dinar i sesta l3,00-15,30 2,5

90*** 14.975

Escaleta tarda 15,00-17,00 2 30 4.991 '5

Matrícula anual

• * Preu de la guarda i atenció del menjador. Si el nin és tan petit que
encara no pot menjar el menú de l'escaleta i, per tant, ha de dur a bé

biberons a bé farinetes de casa seva, només ha de pagar aquest
concepte.

• ** Preu del dinar servit per l'escaleta.

• *** Preu total de l'atenció als infants més el dinar.

• Encara que l'escaleta a la tarda comenci a les 15 h. els que queden a

dinar tenen coberta l'estada fins a les 15'30. Si han de quedar més

temps pagaran la part proporcional en fraccions de mitja hora, tenint en

compte que el preu de l'hora de servei surt per 15 € I mes.

• El concepte anteriorment explicat se sumarà i es pagarà formant part de

la quota mensual.

Les famílies amb rendes per sota el salari rmrum interprofessional i amb
dificultats per assolir les despeses de l'escola infantil podran gaudir de
bonificacions i exempcions sempre i quan els serveis socials de l'Ajuntamentn'informin favorablement a l'administració de l'escaleta. Si algú pensa que pot
veure's beneficiat per algun d'aquests supòsits cal que ho sol-liciti als serveis
socials.

Les quotes s'han de fer efectives, a l'escaleta, entre els dies 1 i 10 de cada més.

Els I les educadors I es, lliuraran el rebut corresponent.
El preu del dinar tant es pot abonar mensualment a l'escoletajuntament amb la

quota, com comprar tiquets a les oficines de l'ajuntament, pel preu de 4' 50 €

cada un. Els que paguin mensualment es consideraran fixos, els que vulguin

PAGAMENT DE LA QUOTA

3.32820
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quedar eventualment a dinar és necessari que abans de les 9' 15 lliurin als

educadors / es el tiquet del menjador.
NORMES GENERALS

No pagar la quota durant dos mesos consecutius sense cap motiu que ho

justifiqui significarà la baixa automàtica del nin o nina.

La manca de puntualitat en la recollida dels nins passades les 17'00

hores es sancionarà. Quan això passi per tercera vegada el nin no podrà
assistir a l'escola durant un dia.

Qualsevol alteració de l'horari d'entrada o sortida s'ha de comunicar

prèviament als educadors / es.

Si els nins han de ser recollits de l'escola per persones que no siguin els

pares, aquests ho hauran d'autoritzar per escrit.

S'ha de notificar a l'escola qualsevol canvi de domicili o telèfon.

MATRÍCULA
Hi ha establerts dos terminis de matrícula:

• Durant tot el mes de maig.
• Durant la primera setmana de setembre.

• Per a casos excepcionals la matrícula estarà oberta tot l'any sempre i

quan hi hagi disponibilitat de places.
Per formalitzar-la cal emplenar l'imprès de matrícula i lliurar la documentació

que es relaciona a continuació a les oficines de l'ajuntament:

Model de sol·licitud de matrícula degudament emplenat.
Dues fotografies recents de l'infant.

Fotocòpia del DNI del pare i de la mare.

Fotocòpia de la cartilla de la seguretat social

Fotocòpia deillibre de família, de totes les pàgines escrites.

Qualsevol altre document que considereu oportú, per notificar

al·lèrgies, malalties, etc. dels infants.

S'han de pagar en concepte de matrícula els 20 € que estableix l'ordenança de

taxes, fins i tot en els casos que l'infant es matriculi fora dels terminis
establerts: el mes de maig i de setembre."
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Per altra banda, i en relació al text de l'Ordenança que es va aprovarinicialment, es proposa la modificació de l'article 4.1 i allà on deia matí i tarda
diria tot el matí i mitjajornada es referiria només al matí.
El Sr. Fullana, diu que el seu grup està satisfet per les consideracions fetes.Accepten que la taxa de menjador se separi per tickets i es contempli al
reglament. Els pareix bé que els fixos puguin gaudir d'unes tarifes rebaixades
davant els esporàdics. Igualment comproven que el Reglament regula el tema de
l'assistència superior (hores extra). Pel que fa a I'al.legació tercera (famílies
sota salari mínim) també els va bé la proposta que es presenta.
Igualment en relació a I' al.legació cinquena, accepten augment proposat.Pel que fa a I'al.legació sisena, accepten que es tracti la possibilitat de tractar el
problema de forma global i no només a nivell d'Escaleta.
S'accepten, per tant, les argumentacions presentades i l'Ordenança modificada
en conseqüència i la creació d'una Comissió de seguiment de l'Escaleta, de la
qual en seran membres els regidors Juan Ferrá, Gabriel Flaquer i MiquelFullana.

3.- RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ CONTRA ELS EXPEDIENTS DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI 2/2002,
3/2002, 4/2002 I 5/2002.
L'equip de govern presenta al Plenari la següent proposta:

"A la sessió plenària extraordinària celebrada el passat dia 22 de juliol de 2002,
es varen aprovar inicialment els següents expedients de modificacions
pressupostàries:

1.- Expdt.2/2002, sobre suplement de crèdit.
2.- Expdt.3/2002, sobre suplement de crèdit.
3.- Expdt.4/2002, sobre crèdit extraordinari.
4.- Expdt.5/2002, sobre suplement de crèdit.

Publicat l'acord d'aprovació inicial al BOrn núm.96 de 10-08-2002, s'inicià un
termini d'exposició pública de quinze dies als efectes de l'examen de
l' expedient i presentació, si fos el cas, de reclamacions, per part dels que
tenguessin la condició d'interessats.

Dins de l'esmentat termini d'exposició pública, ha esta presentada una
reclamació per part del Sr. Antoni Colom Ferrá, contra els quatre expedients
esmentats.

Considerant que la resolució de les al.legacions presentades contra els acords
d'aprovació inicial de les modificacions pressupostàries s'han de resoldre pelPle de la Corporació en el termini d'un mes des de la seva presentació.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Resoldre I'al.legació formulada per Antoni Colom Ferrá, contra l'acord
d'aprovació inicial dels expedients de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
2/2002, 3/2002, 4/2002 i 5/2002.
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Segon.- Notificar l'acord que s'adopti als interessats als efectes oportuns."
El Sr. Ramon demana si el grup Independent tenia coneixement de l'existència
d'un recurs contra la sanció que suposa el major ingrés que permet realitzar les
modificacions pressupostàries. Comenta que resulta curiós que un ciutadà
tengui coneixement de l'existència d'una sanció recorreguda. La reclamació
presentada es desestima perquè no cap dins cap dels motius pels quals es poden
recorrer els expedients de modificacions pressupostàries (el Sr. Ramon llegeixparcialment l'informe de la Intervenció on es pronuncia en aquest sentit).
Afegeix que s'ha de considerar que l'ingrés és efectiu. No és el mateix la
comptabilitat que el pressupost. És una entrada que ha existit i que pelsprincipis comptables s'ha de reflexar i comptabilitzar. Per tant, es contemplarà a
la liquidació del pressupost. Un altre tema es fer una provissió per insolvències,
imprevists, etc ... tal i com es preveu a la comptabilitat privada, per tal de fer
front a imprevists com seria haver de retornar l'import de la sanció en el futur.
No obstant, a la comptabilitat pública, aquesta possibilitat no es contempla. Si el
dia de demà i perquè així ho digui una sentènciajudicial, s'ha de tornar l'importde la sanció, l'Ajuntament podrà fàcilment fer front a això (si analitzam l'estat
dels saldos bancaris, el baix nivell d'endeutament, etc ... ).
El Sr. Fullana sol.licita una còpia de l'informe de la Intervenció. Manifesta queal seu grup li preocupa l'elevada quantia de la multa i la possibilitat que
s'hagués de retornar. I que arribat el moment, s'hagi de demanar un crèdit perfer-hi front. Creuen que aquests diners ingressats es podrien fer servir per
exemple, per amortitzar els préstecs de l' Ajuntament.
El batle creu que hi ha un informe i uns diners que s'han cobrat efectivament i
que s'ha de disposar d'ells de la manera que es consideri més convenient pelsinteressos del poble.
El Sr. Bauzá demana si tothom sap perquè es cobraren els 7 milions perquè si el
jutge revocàs la 'sanció i multa imposada seria greu tractant-se de l'infracció de
què estam parlant.
Passat aquest punt a votació, es rebutja el recurs presentat amb els vots en
contra dels membres dels grups socialista i popular (5) i els vots a favor dels
integrants de l'Agrupació Independent (3).

4.- CONVENI CESSIÓ TERRENYS FRANCISCA FERRÁ FERRÁ.
L'equip de govern presenta la següent proposta:

"Havent manifestat la Sra. Francisca Ferrá Ferrá, com a propietària de la
parcel.la "Es Camp Franc" que limita amb el carrer Sa Travessia, el carrer de Sa
Vela, elcarrer que va des de Sa Vela fins al lloc anomenat "Sa Central" i les
noves vivendes, la seva intenció de procedir a tancar el solar .

. Considerant que en aplicació del que preveuen les N.N.S.S.del municipi,s'haurà de realitzar un retranqueig de 3 metres al llarg dels 43,47 metres de la
façana del solar.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Accepar la proposta que realitza la Sra. Francisca Ferrá Ferrá, segonsla quall'Ajuntament de Puigpunyent quedarà exonerat de pagar a la propietat el
cost dels metres que passarien a ser de propietat municipal per efectes del
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retranqueig esmentat (130,41m2), a canvi de fer front en un 50% a les despesesde tancament del solar i exonerar la propietat del pagament de les taxes
municipals corresponents a I' esmentada obra."

El Sr. Fullana demana una valoració tècnica i un informe de Secretaria per saber
si això s'ajusta a la legalitat, i en concret perquè quedi clara l'obligació de
I'Ajuntament de pagar els metres del retranqueig.
El Sr. Bauzá explica que aquests 3 metres passarien a ser espai lliure públic i no
terreny particular.
Passat aquest punt a votació, s'aprova amb els vots a favor dels integrants del
grup socialista i popular, (5), i els vots en contra del grup independent, (3).

Es fa constar el compromís de l'equip de govern de presentar una valoració
abans del proper Ple, realitzada per l'arquitecte tècnic municipal.
5.- CONVENI PER A LA CESSIÓ D'ÚS D'UNA PORCIÓ DE
TERRENYS DE LA FINCA "ES CASAT NOU" PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UN DIPÒSIT REGULADOR D'AIGUA.
L'equip de govern presenta la següent proposta:

"Havent-se mantingut converses amb la Sra. Pilar Villalonga Morell, com a

propietària de la parcel.la núm. 3 de la parcel.Jació realitzada a la finca "Es
Casat Nou" d'aquest terme municipal, per tal de què per part de l'esmentada, se
cedís a I' Ajuntament de Puigpunyent l'ús d'una porció dels terrenys de la seva
propietat a la finca "Es Casat Nou", per tal de construir-hi un dipòsit reguladord'aigua per a bombament i subministrament d'aigua al municipi de
Puigpunyent,

Una vegada fixades en un esborrany de conveni la voluntat tant de I' Ajuntamentde Puigpunyent, com de la pròpia Sra. Villalonga Morell pel que fa a aquesta
cessió,

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar la signatura del conveni que a continuació es transcriu:

de de 2002.Puigpunyent,

REUNITS

D'una banda D. Josep Muncunill Ribas, batIe-president de l'Ajuntament de
Puigpunyent, amb D.NJ. 37.626.818, assistit per la secretària de la Corporació,Dna. Ma. Eulàlia Mas Espinosa, amb D.N.I. 43.062.237-G, la qual dóna fe de
l'acte.

I d'altra banda Dña. Pilar Villalonga Morell, amb D.NJ. 41.344.254Y, veïna de
Palma, amb domicili al carrer Juan de Cremona, núm.3, la qual actúa en aquest
acte en la seva condició de propietària de la parcel.la núm. 3 resultant de la
parcel.lació de la finca "Es Casat Nou", segons escriptura de segregació de data
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07-05-1998 i posterior escriptura de constitució de servituds de pas i extinció de
comunitat atorgada en data 04-07-2000.

ANTECEDENTS

PRIMER.- Per acord del Consell de Govern de les Illes Balears, adoptat en la
sessió celebrada el passat dia 24 de març de 2000, es va constituir, de
conformitat amb el que estableix l'article 110 del Reial Decret Llei 781/1986,
de 18 d' abril, el Consorci d'Aigües de Puigpunyent i es van aprovar els seus
estatuts. La finalitat fonamental d'aquest Consorci és el proveïment d'aigua en

alta per al terme municipal de Puigpunyent.

SEGON.- En data 30 de juliol de 2001, es va subscriure el "Conveni de
Col.laboració entre la Conselleria de Medi Ambient, I'IBAEN, l'Ajuntament de
Puigpunyent i el Consorci d' Aigües de Puigpunyent per a les obres i
instal.lacions necessàries per a la millora de l'abastament d'aigua al municipi de
Puigpunyent. "

TERCER.- En la cláusula tercera de l'esmentat Conveni de Col.laboració,
apartat c) de la mateixa, es preveu com a una de les obres a dur a terme en

l'àmbit del Conveni la construcció d'un dipòsit regulador d'aigua per a

bombament en la confluencia de la carretera PMV-1041 amb el torrent de
Puigpunyent, per un import de 20.000.000ptes.-

QUART.- Analitzades les característiques del dipòsit regulador i el servei que
ha de prestar, s'ha considerat que l'emplaçament idoni per a la seva ubicació es
troba a la finca anomenada "Es Casat Nou", a la porció de terreny que confronta
amb la carretera PMV-l04l, reflexada al plànol que s'adjunta com a Annex I.

CINQUÈ.- L'esmentada finca es troba inscrita al Registre de la Propietat al
Tom 5583, Llibre 54, Fol13l, Finca2336, Inscripció la.

SISÈ.- La Sra. Villalonga Morell ha manifestat el seu acord de cedir a

I'Ajuntament de Puigpunyent la porció de la seva finca necesaria per a la
construcció del dipòsit regulador.

Atesos els antecedents esmentats, ambdues parts

CONVENEN

PRIMER.- La Sra. Pilar Villalonga Morell, com a propietària de la finca inscrita
al Registre de la Propietat, al Tom 5583, Llibre 54, ·Fol 131, Finca 2336,
Inscripció l" (s'adjunta nota registraI com a annexe II), cedeix a l'Ajuntament
de Puigpunyent, representat en aquest acte pel seu batie, Sr. Josep Muncunill
Ribas, l'ús públic dels següents terrenys:

"Porció de m2 aproximadament, situada a la finca Es Casat Nou, parcel.la
núm.3, resultant de la segregació (s'adjunta al present document plànol
identificatiu dels terrenys, signat per ambdues parts com a integrant del mateix,
annexe I)."
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La Sra. Villalonga Morell es reserva per a sí la propietat dels terrenys cedits.

SEGON.- L'objecte exclusiu de la cessió és la construcció als terrenys cedits
per part del Consorci d' Aigües de Puigpunyent, d'un dipòsit regulador d'aigua
per a bombament i subministrament d'aigua al municipi de Puigpunyent.
Aquest dipòsit estarà totalment soterrat. A tals efectes, el Consorci d' Aigües de
Puigpunyent es compromet a la realització de les obres necessàries per adequar
els terrenys cedits a l 'ús públic. Seran a càrrec del Consorci les despeses que
s'originin amb tal motiu.

TERCER.- La cessió dels terrenys és una cessió d'ús, indefinida, i totalment
gratuïta. No obstant, la no utilització dels terrenys per a la finalitat per a la qual
se cedeixen, per un període d'un any, facultarà a qualsevol de les parts per
sol.licitar la resolució del conveni.

QUART.- L'Ajuntament de Puigpunyent es compromet a mantenir els terrenys
cedits en condicions adequades de neteja i manteniment.

CINQUÈ.- La Sra.Villalonga Morell, es compromet a formalitzar aquesta cessió
mitjançant escriptura pública. Les despeses que s'originin seran a càrrec de
I' Ajuntament de Puigpunyent.

SISÈ.- A partir de la data de la signatura del present contracte, la propietat
autoritza l'Ajuntament de Puigpunyent per a l'ocupació dels terrenys cedits.

SETÈ.- Igualment l'Ajuntament de Puigpunyent es compromet a posar en

coneixement de la propietat, abans de què sigui aprovat, qualsevol projecte
d'actuació per a l'adequació dels terrenys cedits.

VUITÈ.- L' Ajuntament de Puigpunyent es compromet a abastir d'aigua potable
per a ús domiciliari a les cases existents i que en el futur es poguessin construir
a la finca Es Casat Nou, amb les mateixes condicions que la resta d'usuaris
situats en sòl urbà.

NOVÈ.- L'incompliment de qualsevol dels compromisos i obligacions que es
deriven del present conveni, per part de qualsevol de les parts, facultarà a l'altra
part per sol.licitar la seva resolució.

DESÈ.- A més de les citades en les clàusules anteriors, serà causa de resolució
del present conveni l'acord d'ambdues parts.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per
duplicat, en eilloc i en la data indicats en l'encapçalament."

El Sr. Fullana demana d'on s'omplirà el dipòsit.
El Sr. Ramon informa que l'Ajuntament disposa d'un pou llogat i en el futur
s'espera fer-ne un altre de municipal. I pel que fa al dipòsit és interessant la
seva construcció encara que només sigui per aprofitar l'aigua que es perd. A la
vegada s'intentarà constituir una comunitat de regants amb els veins de Son
Puig per canviar aigua neta per depurada.
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El Sr. Fullana demana si al conveni s'estableix un termini per construir el
dipòsit.
El Sr. Ramon respon que l'obra ja s'ha tret a concurs i que pròximament
d'adjudicarà i està previst que les obres comencin el novembre o desembre.

Vots a favor: 8 (unanimitat).

6.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE "PROJECTE D'ESTALVI I
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, CANVI DE BOMBETES DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC"
L'equip de govern presenta la següent proposta:

"Atès el procediment negociat sense publicitat celebrat a l'objecte d'adjudicarl'execució del projecte "PROJECTE D'ESTALVI I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA, CANVI DE BOMBETES DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC"
segons el projecte tècnic redactat per l'arquitecte tècnic municipal, MiguelSureda Rubert, el mes de març de 2002, el qual puja un total de 37.073,34 euros

(trenta-set mil setanta-tres euros amb trenta-quatre cèntims, IVA inclòs),
Considerant que de les dues ofertes presentades per part de les empreses"Eléctrica Jordi, S.L." i "Toni Noguera 16, S.L.", la més ventatjosa ha estat la
d' aquesta darrera, oferint un preu total d'execució de 29.054,16 Euros (IVA
inclòs),
Atesa la proposta d'adjudicació que realitza la Mesa de Contractació al Ple,

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Adjudicar el contracte de les obres "PROJECTE D'ESTALVI I
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, CANVI DE BOMBETES DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC" a l'empresa "Toni Noguera 16, S.L." pel preu de
29.054,16Euros, IVA inclòs (vint-i-nou mil cinquanta-quatre euros amb setze
cèntims).

Segon.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del vigent
Pressupost General.

Tercer.- Que es notifiqui al contractista dins del termini de deu dies la presentresolució d'adjudicació del contracte i se'l requereixi perquè dins dels quinze
dies, comptats des de què se li notifiqui l'adjudicació, presenti el document que
acrediti haver constituit la garantia definitiva i procedeixi a formalitzar el
contracte en document administratiu dins del termini de trenta dies comptadors
des del següent al de la notificació de l'adjudicació.

Quart- Que es publiqui l'adjudicació en el BOCAIB en el termini de quaranta
vuit dies comptats des de la data d'adjudicació del contracte."

Vots a favor: 8, (unanimitat).
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7.- APROVACIÓ CATÀLEG DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL
DE PUIGPUNYENT.
L'equip de govern presenta la següent proposta:

"Redactat el Catàleg de Camins del terme municipal de Puigpunyent, per part
del Departament de Promoció i Ocupació (FODESMA) del Consell de
Mallorca,

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar l'esmentat Catàleg.

Segon.- Exposar-lo al públic durant trenta dies, mitjançant anunci al BOIB i al
tauló d'anuncis municipal, per tal de què els interessats puguin examinar-lo i
formular les reclamacions que considerin pertinents."

El batle informa que es tracta d'un tema obert a fer observacions. Proposa crear
una Comissió de seguiment per tal de definir i estudiar els camins que encara
són dubtosos.

Vats a favor: 8.

8.- PLA INSULAR D'OBRES I SERVEIS PER A L'ANY 2003.
SOL.LICITUD D'INCLUSIÓ.
L'equip de govern presenta la següent proposta:

"Considerant que el dia 15 de setembre de 2002 acaba el termini per presentar
sol.licituds de subvenció en l'àmbit del Pla Insular d'Obres i Serveis per a l'any
2003,

Es propasa al PIe:

lr.- Aprovar l'expedient de sol.licitud de finançament al Consell Insular de
Mallorca per a l'obra anomenada "PROJECTE DE CANALITZACIÓ
D'AIGÜES NETES AL NUCLI URBÀ DE GALILEA" amb un pressupost
d'execució per contracte de 797.306,62 Euros, (set-cents noranta-set mil tres
cents sis euros amb seixanta-dos cèntims) i demanar la seva inclusió en el Pla
d'Obres i Serveis per a12003. La subvenció a fons perdut que se sol.licita puja a
un import de 637.845,30euros.- (80%), essent l'aportació municipal de
159.461,32euros.- (20%).

211.- Aprovar el projecte de l'obra de referència redactat per Martí Vila i Jaume,
el qual no té la condició de tècnic municipal.

3r.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla
d'Obres i Serveis del2003 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM."

El Sr. Ramon informa que en el tema de l'aigua a Galilea es fa feina en tres
direccions: resolució del problema de les aigües residuals, la conducció d'aigua
en alta i la distribució domiciliària. Segurament, el projecte que es presenta a
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aquest Ple es modificarà i millorarà en els mesos següents. És prioritari de
resoldre el tema de les residuals per a la qual cosa s'espera rebre financiació perpart de la Conselleria de Medi Ambient. Pel que fa a l'aigua en alta, continua
explicant el Sr. Ramon, es podran finançar les inversions necessàries a través
del Consorci d' Aigües. I finalment, la distribució domiciliària és objected'aquesta sol.licitud que es presenta al Consell pel Pla d'Obres i Serveis del
2003. En aquest sentit, la sol.licitud no vincularia a un pròxim Consistori que
sempra seria a temps a renuncia-hi. No obstant, l'aigua corrent es configuracom un dels serveis bàsics que qualsevol municipi ha de prestar, encara que perles circumstàncies del nucli de Galilea sigui prioritari resoldre el tema de les

.
residuals, com a problema sanitari, i el de la conducció en alta.
El Sr. Fullana manifesta que el seu grup entén que el presentat no és un projectedefmitiu i que per tant, podrà ser objecte d'estudi més detallat i de
modificacions, en el seu cas. No obstant, és bo que es tracti d'un projecte globalja que això evita moltes molèsties als veins, i en aquest sentit seria bo afegir-hiel soterrament del cablejat.
El Sr. Ramon explica que ja s'està fent feina en aquest sentit i que seria bo queel Govern o d'altres institucions s'implicassin en el projecte.El Sr. Flaquer, per la seva part, manifesta que el seu vot serà a favor ja que ja fa
temps que el seu partit defensava la realització d'aquestes obres. No obstant,s'ha de discutir i acordar la forma d'abastiment d'aigua del dipòsit.El Sr. Fullana acaba dient, que tractant-se d'un projecte tant important, els
diferents partits s'haurien d'unir per fer força davant altres entitats per dur-ho
endavant.

Vots a favor: 8, (unanimitat).

9.- MOCIÓ SOBRE LA IL.LEGALITZACIÓ DE BATASUNA.
El Grup Socialista proposa al Ple:

"1r.- Aprovar la següent moció:

Primer.- L'Ajuntament de Puigpunyent manifesta el seu suport a totes aquellesiniciatives que adoptin les institucions democràtiques de I 'Estat, així com els
Jutjats i Tribunals, en el marc de la seva jurisdicció i en aplicació de les lleis
aprovades per les Corts Generals, per tal de garantir les llibertats i els Drets
Humans a Euskadi.

Segon.- L'Ajuntament de Puigpunyent expressa la seva confiança en quèEuskadi podrà retrobar el camí de la Pau i fa una crida a tots els partitsdemocràtics per a què recuperin el consens, el diàleg i la unitat d'acció en la
lluita contra el terrorisme d'ETA, i molt especialment als executius que
governen actualment tant a Euskadi com a l'Estat espanyol.

Tercer.- L'Ajuntament de Puigpunyent expressa un cop més el seu suport i
solidaritat amb totes les víctimes innocents de la violència de la banda terrorista
ETA, a Euskadi i la resta de l'Estat Espanyol."
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El batle explica que aquest punt es retira de l'ordre del dia ja que hi ha hagutproblemes de redacció.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 23.30 hores, el Sr. batleaixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 28
D'OCTUBRE DE 2002.

Quan són les 21 '30 hores del dilluns dia 28 d'octubre de 2002, es
.

reuneix a la Casa Consistorial de Puigpunyent la Corporació en Ple per celebrar
sessió plenària ordinària en primera convocatòria. Sota la presidència del batIe
en funcions Sr. Miquel Ramon Matas, hi assisteixen els següents regidors,
convocats en legal forma: Sr. Sebastià Bauzá Martorell i Sr. Joan Ferrá
Martorell per part del Grup Socialista; Srs. Miquel Fullana Daviu, Sra. Jerita
Barceló Ballester, Sr. Gabriel Genovart Rosselló i Sr. Guillem Llaneras Serralta
per part de l'Agrupació Independent; i Sr. Gabriel Flaquer Maimó, per part del
Grup Popular.

Disculpa la seva presència el Sr. batle, Josep Muncunill Ribas.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Ma Eulàlia Mas
Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. batIe en funcions declara oberta la sessió i passen a tractar-se els
següents assumptes inclosos en l'ordre del dia:

1.- ACTA ANTERIOR.

S'aproven per unanimitat dels presents (8), les actes corresponents a les
següents sessions plenàries:
.- Ordinària de dia 22 de juliol de 2002 .

.

- Extraordinària de dia 29 de juliol de 2002 .

.

- Extraordinària de dia 12 de setembre de 2002.

Pel que fa a l'acta de la sessió extraordinària de dia 12 de setembre de 2002, el
Sr. Fullana, en relació al punt vuitè de proposta d'inclusió al Pla d'Obres i
Serveis de 2003 del projecte de canalització d'aigües netes al nucli urbà de
Galilea, vol fer constar que ell va dir que seria bo afegir al projecte no tan sols
el soterrament del cablejat sinó també les aigües brutes.

2.- RESOLUCIONS.
Els regidors es donen per assebentats de les següents resolucions dictades des
de la darrera sessió plenària ordinària de dia 22 de juliol de 2002:

1.- Decret d'I de juliol de 2002, de concessió de llicència d'obres a l'entitat
Barceló y Llobera, S.L. (expdt. 71/2002).
2.- Decret d'I de juliol de 2002, de concessió de llicència d'obres a l'entitat
Fites G.P., S.L. (expdt. 115/2000).
3.- Decret de 2 de juliol de 2002, de concessió de llicència d'obres a José Piña
Bonnín (expdt. 73/2002).
4.- Decret de 2 de juliol de 2002, de concessió de llicència a Juan Villalonga
Rosselló, d'instal.lació d'un agroturisme a la finca Son Burguet (expdt.
73/2002).
5.- Decret de 3 de juliol de 2002, de substitució del batle per absència del
municipi.
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6.- Decret de 3 de juliol de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
María Milagros Bergas Aguiló.
7.- Decret de devolució de l'Impost sobre Béns Immobles a Antonio Sánchez
Janer i Antoni Arbona Pujadas, en representació de Joan Ferrá Martorell.
8.- Decret de 3 de juliol de 2002 de declaració de caducitat de l'expedient
sancionador incoat a José Rivera Salvá per presumpta infracció urbanística.
9.- Decret de 3 de juliol de 2002, d'acceptació de proposta de demolició i acord
de demolició d'obres realitzades per Dirk Reifferscheidt.
10.- Decret de 3 de juliol de 2002, d'acceptació de proposta de resolució i
exoneració de responsabilitat a Juan Ginard Ballester en referència a l'expedient
sancionador per residus 1/2002.
11.- Decret de 3 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Bartolomé Frau Batie (expdt.129/2002).
12.- Decret de 3 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Francisca Bauzá Suau (expdt.94/2002).
13.- Decret de 3 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Guillem Marqués Martorell (expdt.98/2002).
14.- Decret de 3 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a

Jorge Martorell Coll (expdt.96/2002).
15.- Decret de 3 dejuliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Ramon Serna Mas (expdt.90/2002).
16.- Decret de 3 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a

Miguel Frau Sastre (expdt.97/2002).
17.- Decret de 3 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Juan Ripoll Roig (expdt.99/2002).
18.- Decret de 3 de juliol de 2002 de modificació de crèdits per generació de
crèdits per ingressos.
19.- Decret de 3 juliol de 2002 de compareixença al Jutjat Contenciós
Administratiu núm.2 en el recurs contenciós incoat pel Sr. Antonio Albero
Frías.
20.- Decret de 12 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres
a l'entitat Ses Cases de Son Nét (expdt.118/2002).
21.- Decret de 12 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d' obres
a l'entitat Ses Cases de Son Nét (expdt.117/2002).
22.- Decret de 12 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres
a Telefónica (expdt.26/2002).
23.- Decret de 12 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres
a l'entitat Ses Cases de Son Nét (expdt.124/2002).
24.- Decret de 12 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres
a l'entitat Ses Cases de Son Nét (expdt.123/2002).
25.- Decret de 12 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres
a l'entitat Ses Cases de Son Nét (expdt.122/2002).
26.- Decret de 12 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres
a l'entitat Ses Cases de Son Nét (expdt.121/2002).
27.- Decret de 12 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres
a l'entitat Ses Cases de Son Nét (expdt.120/2002).
28.- Decret de 12 de juliol de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres
a l'entitat Ses Cases de Son Nét (expdt.119/2002).
29.- Decret de 17 de juliol de 2002 de convocatòria de sessió plenària ordinària

. pel dia 22 de juliol de 2002.



199100 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

30.- Decret de 22 de juliol de 2002, de substitució de la Secretaria per vacances.
31.- Decret de 24 de juliol de 2002, de convocatòria de sessió plenàriaextraordinària pel dia 29 de juliol de 2002.
32.- Decret de 26 de juliol de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
d'Eliseo Torres Mongort.
33.- Decret de 29 de juliol de 2002, d'aturament d'obres i incoació d'expedientsancionador per presumpta infracció urbanística a Marcos Vanrell Roca.
34.- Decret de 30 de juliol de 2002 de delegació del batle en el regidor per a la
celebració de matrimoni civil.
35.- Decret d'I d'agost de 2002 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
Clement Rosset.
36.- Decret de 14 d'agost de 2002 de substitució del batle per absència del
mUnICIpI.
37.- Decret de 14 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal de
segregació a l'entitat Ses Cases de Son Nét, S.A. (expdt. 125/2002).
38.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Joan Betti Martorell, (expdt.101/2002).
39.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a

Miquel Font Balaguer, (expdt.115/2002).
40.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Joan Betti Morell, (expdt.131/2002).
41.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
la Parròquia de la Immaculada Concepció de Galilea, (expdt.111/2002).
42.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de pròrroga a la llicència
municipal d'obres 144/99 concedida a Pere Muñoz Perugorría.
43.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Antonio Deudero Alorda, (expdt.126/2002).
44.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Carlos Ruíz Pomar, (expdt.103/2002).
45.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a

Margarita Barceló Barceló, (expdt.1 OS/2002).
46.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a

Ignasi Furió Deyá, (expdt.45/2002).
47.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Gabriel Ferrá Martorell, (expdt.1 00/2002).
48.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Juan José Deudero Alorda, (expdt.130/2002).
49.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Juan Maura Arbòs, (complet. expdt.189/1997).
50.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a

Miguel Cifre Borrás, (expdt.11 0/2002).
51.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Juan Mayoral Rivas, (expdt.116/2002).
52.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a

Vicenç Joan Ripoll Ramon, (expdt.127/2002).
53.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Catalina Bosch Manera, (expdt.1 07/2002).
54.- Decret de 20 d'agost de 2002 de concessió de llicència municipal d'obres a
Luis Fernández González, (expdt.112/2002).
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55.- Decret de 20 d'agost de 2002 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
Mauricio Sebastián Urrutia Saldías.
56.- Decret de 22 d'agost de 2002 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
Ángel Luis Alonso Tueros.
57.- Decret de 27 d'agost de 2002 d'aprovació de la sisena certificació de les
obres "Piscina Municipal".
58.- Decret de 27 d'agost de 2002 d'aprovació de la setena certificació de les
obres "Piscina Municipal".
59.- Decret de 3 de setembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
Rosa René González.
60.- Decret de 3 de setembre de 2002, d'alata al Padró Municipal d'Habitants de
Juana María Porcel Company, Pedro Carlos Las Porcel i Miguel Ángel Las
Porcel.
61.- Decret de 6 de setembre de 2002 de substitució del batle per absència del
murucipi.
62.- Decret de 9 de setembre de convocatòria de sessió plenària extraordinària
pel dia 12 de setembre.
63.- Decret d'lI de setembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
Bartolomé Catany Costa, Catalina Castell Vidal i Neus Artigues Castell.
64.- Decret de 16 de setembre de 2002, d'aprovació de les bases per a la
selecció d'un mestre d'educació infantil per a l'escoleta infantil municipal.
65.- Decret de 17 de setembre de 2002, d'aprovació de la constitució de la Junta
de Compensació de la UA7 de Puigpunyent.
66.- Decret de 17 de setembre de 2002 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
Josep Frederic Pérez i Elena Juncosa Vecchierini.
67.- Decret de 17 de setembre de 2002, d'aturament d'obres i incoació
d'expedient per presumpta infracció urbanística a Juana Balaguer Pons.
68.- Decret de 17 de setembre de 2002 d'acceptació de proposta de resolució i
imposició de sanció a Dirk Reifferscheidt.
69.- Decret de 18 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a l'entitat Ses Cases de Son Nét S.A. (expdt.l37/2002).
70.- Decret de 18 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipal
d'obres a l'entitat Ses Cases de Son Nét S.A. (expdt.144/2002).
71.- Decret de 18 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a l'entitat Ses Cases de Son Nét S.A. (expdt.l38/2002).
72.- Decret de 18 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipal
d'obres a l'entitat Ses Cases de Son Nét S.A. (expdt.l39/2002).
73.- Decret de 18 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a l'entitat Ses Cases de Son Nét S.A. (expdt.l06/2002).
74.- Decret de 18 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald' obres a I' entitat Ses Cases de Son Nét S.A. (expdt.l4 7/2002).
75.- Decret de 18 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipalcl' obres a Antonio Deudero Alorda (expdt.132/2002).
76.- Decret de 18 de setembre de 2002 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
Jerita Barceló Ballester.
77.- Decret de 18 de setembre de 2002 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
Roberto Alfredo Chong Moreno i Joan Miquel Chong Maura.
78.- Decret de 19 de setembre de 2002 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
María del Pilar Estrades Espigares.
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79.- Decret de 24 de setembre de 2002 de nomenament de representants de la
Comissió de seguiment del conveni per ajudes pel temporal de novembre de
200l.
80.- Decret de 26 de setembre d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Maira
Eyicet Torres Saldarriaga.
81.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald' obres a Julián Conesa Sans (expdt.146/2002).
82.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald' obres a Guillermo Horrach Massanet (expdt.114/2002).
83.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a Ana Ma Hernández Dols (expdt.l63/2002).
84.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a Telefónica (expdt.113/2002).
85.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a Antonia Pujol Mas (expdt.l33/2002).
86.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a Pedro Fiol Garau (expdt.l08/2002).
87.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a Miguel Frau Sastre (expdt.l34/2002).
88.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a José Ortega Mateo (expdt.l59/2002).
89.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a José Pedro Felipe Nevado (expdt.151/2002).
9D.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald' obres a Carmen Ezquerra Mesquida (expdt.15 5/2002).
9l.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a Kist Construcciones y Reformas C.B. (expdt.l57/2002).
92.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a Kist Construcciones y Reformas C.B. (expdt.l58/2002).
93.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald' obres a Joan Beltrán Ribas (expdt.156/2002).
94.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llicència municipald'obres a Bartolomé Ginard Suau (expdt.l60/2002).
95.- Decret de 27 de setembre de 2002 de concessió de llistat de personesmajors a l'entitat Gall de Foc.
96.- Decret de 27 de setembre de 2002 d'aprovació de la llista de candidats
admesos i exclosos en les proves selectives per a la contractació d'un mestre
d'educació infantil per a l'escoleta municipal.
97.- Decret de 30 de setembre de 2002 de incoació d'expedient sancionador per
presumpta infracció urbanística a José Rivera Salvá.

S' aclareixen diverses dubtes dels regidors de l'Agrupació' Independent referides.

a pagaments compresos en els decrets dels mesos de juliol i agost.
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3.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D' APROVACIÓ DE LES
LIQUIDACIONS DELS EXERCICIS 2000 12001.
Es dóna compte pel batle de l'aprovació de les liquidacions dels pressupostsdels exercicis 2000 i 2001:

"Formulada per la intervenció d'aquesta Corporació, tot complint el que disposal'article 172 i següents de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, la liquidació dels Pressuposts Municipals corresponents a
l'exercici de 2000, i aprovada pel President de la Corporació per Decret de data
30 de novembre de 2001, i en compliment de l'article 174-4 de l'esmentada
Llei, es proposa l'adopció del següent

ACORD

Primer: Donar compte al Ple de la Corporació de l'aprovació pel President de
la Corporació de la liquidació del Pressuposts Municipals corresponents a
l'exercici de 2000, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el resum
següent:

Resultat Pressupostari de l'exercici
El Resultat Pressupostari està determinat per la diferència entre els drets
pressupostaris líquids durant l'exercici i les obligacions pressupostàriesreconegudes durant el mateix període.

l.- Total drets reconeguts nets: 170.377.772 Ptes.-
2.- Total obligacions reconegudes netes: 152.109.013 Ptes.-

Resultat Pressupostari: 18.268.759 Ptes.-

El Resultat Pressupostari ha d'ésser ajustat:

a) Desviacions positives de finançament en despeses amb finançamentafectat: 11.358.183 Ptes.-

b) Desviacions negatives de finançament: O Ptes.-

c) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de Tresoreria: O Ptes.-

Resultat Pressupostari ajustat: 6.910.576 Ptes.-

Romanent de Tresoreria

Està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de
pagament i els fons líquids, referits a dia 31 de desembre de l'exercici.
1.- Deutors pendents de cobrament a final de l'exercici: 74.820.989 Ptes.-

- De pressupost d'ingressos.
Exercici corrent: 93.902.191 Ptes.-

- De pressupost d'ingressos.
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Pressuposts tancats: 25.224.648 Ptes.-

- D'altres operacions no pressupostàries: 8.803.801 Ptes.-

- Ingr. pendents d'aplicació: 53.109.651 Ptes.-

- Saldos de cobrament dubtós: O.

TOTAL: 74.820.989 Ptes.-

.

2.- Creditors pendents de pagament a final de l'exercici: 51.270.401 Ptes.-

- De pressupost de despeses.
Exercici corrent: 29.608.449 Ptes.-

- De pressupost de despeses.
Pressuposts tancats: 22.631.788 Ptes.-

- De pressupost d'ingressos: O.

- D'altres operacions no pressupostàries: 7.523.293 Ptes.-

- Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva: 8.493.129 Ptes.-

TOTAL: 51.270.401 Ptes.-

3.- Fons líquids a Tresoreria a final de l'exercici. 25.013.729 Ptes.-
4.- Romanent de Tresoreria brut: 48.564.317 Ptes.- .....

5.- Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finanço afectat: 12.575.895
Ptes.-

TOTAL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS: 35.988.422 Ptes."

"Formulada per la intervenció d'aquesta Corporació, tot complint el que disposal'article 172 i següents de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, la liquidació dels Pressuposts Municipals corresponents a
l'exercici de 2001, i aprovada pel President de la Corporació per Decret de data
9 d'octubre de 2002, i en compliment de l'article 174-4 de l'esmentada Llei, es
proposa l'adopció del següent

ACORD

Primer: Donar compte al Ple de la Corporació de l'aprovació pel President de
la Corporació de la liquidació del Pressuposts Municipals corresponents a
I' exercici de 2001, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el resum
següent:

Resultat Pressupostari de l'exercici
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El Resultat Pressupostari està determinat per la diferència entre els drets
pressupostaris líquids durant l'exercici i les obligacions pressupostàriesreconegudes durant el mateix període.

1.- Total drets reconeguts nets: 241.527.049 Ptes.-

2.- Total obligacions reconegudes netes: 176.978.110 Ptes.-

Resultat Pressupostari: 64.548.939 Ptes.-

a) Desviacions positives de finançament en despeses amb finançament afectat:62.575.982 Ptes.-

b) Desviacions negatives de finançament: 9.218.334 Ptes.-

c) Crèdits gastats finançats amb romanent líquit de Tresoreria: 9.146.552 Ptes.-

Resultat Pressupostari ajustat: 20.337.843 Ptes.-

Romanent de Tresoreria
Està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de
pagament i els
fons líquids, referits a dia 31 de desembre de l'exercici.
1.- Deutors pendents de cobrament a final de l'exercici: 117.912.830 Ptes.

- De pressupost d'ingressos.
Exercici corrent: 108.238.244 Ptes.-
- De pressupost d'ingressos.
Pressuposts tancats: 63.753.456 Ptes.-

- D'altres operacions no pressupostàries: 13.853.208 Ptes.-

- lngr. pendents d'aplicació: 67.932.078 Ptes.-

- Saldos de cobrament dubtós: O.

TOTAL: 117.912.830 Ptes.-

2.- Creditors pendents de pagament a final de l'exercici: 59.094.450 Ptes.-

- De pressupost de despeses.
Exercici corrent: 37.558.246 Ptes.-

- De pressupost de despeses.
Pressuposts tancats: 23.223.821 Ptes.-

- De pressupost d'ingressos: O.

- D'altres operacions no pressupostàries: 6.977.980 Ptes.-

- Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva: 8.665.597 Ptes.-
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TOTAL: 59.094.450 Ptes.-

3.- Fons líquids a Tresoreria a final de l'exercici. 54.294.876 Ptes.-
4.- Romanent de Tresoreria brut: 113.113.256 Ptes.-
5.- Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finanço afectat: 66.386.465
Ptes.-

TOTAL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS: 46.726.791 Ptes."

Els regidors es donen per enterats.

4.- COMPTES GENERALS EXERCICIS 1998 I 1999.
L'equip de govern presenta la següent proposta:

"APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICIS 1998-1999.

Als efectes de l'article 193.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladorade les Hisendes Locals, i una vegada informats per la Comissió Especial de
Comptes, es varen sotmetre els Comptes Generals corresponents als exercicis
1998 i 1999 a informació pública en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i en el tauló d'anuncis d'aquest Ajuntament, pel
seu examen i formulació per escrit de les reclamacions, esments i observacions
que procedeixin.

En el BOlB núm.64 de data 29-05-2001, apareix publicat l'anunci d'exposició
pública dels Comptes Generals de 1998 i 1999, sense que durant el termini de
quinze dies i vuit més s'hagi presentat qualque reclamació en contra.
En conseqüència, tot complint el disposat a l'article 193-4 de la Llei 39/1988, se
sotmet a l'Ajuntament en Ple, l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar els Comptes Generals dels exercrcis 1998-1999 de
I' Ajuritament de Puigpunyent."

El portaveu de l'Agrupació Independent manifesta que la proposta d'aprovació
d'aquests comptes generals s'ha presentat amb retràs per causa de deixadesa
municipal, i que s'havia d'haver presentat abans.
El Sr. Ramon reconeix l'existència d'una deixadesa burocràtica en aquest tema,
però entén que no ha tengut repercusió en els pressuposts.

Passat aquest punt a votació, s'aproven els Comptes Generals corresponents als
exercicis 1998 i 1999 amb els vots a favor dels regidors del Grup Socialista i
Popular (4) i les abstencions dels membres del Grup Independent (4).

5.- ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS URBANS.
L'equip de govern presenta la següent proposta:
"Es proposa al Pie:
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Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal de Residus Urbans.

Segon.- Publicar l'anunci de l'aprovació inicial al BOIB així com al tauló
d'anuncis municipal per termini d'un mes, durant el qual els interessats podranformular al.legacions."

El text de l'Ordenança és el següent:
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ÍNDEX

TÍTOL I: PRE - RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
URBANS O MUNICIPALS

'SECCIÓ 01 DISPOSICIONS GENERALS
.Article 1. Objectiu i àmbit d'aplicació d'aquesta norma

..Article 2. Conceptes
.Article 3. Interpretació normativa

.Article 4. Collaboració ciutadana
..Article S. Obligació de la ciutadania

.Article 6. Generadors singulars
.Article 7. Propietat del material recollit..

.Article 8. Prestació del servei de recollida selectiva
..Article 9. Mètodes operatius
..Article 10.Reutilització i recuperació
..SECCIÓ 02 RESPONSABILITATS DELS PRODUCTORS IPOSSEÏDORS

.Article 11. Responsabilitats
.SECCIÓ 03 APORTACIÓ DE RESIDUS

..Article l2.Forma de presentació de les fraccions procedents de la
separació domiciliaria

.Article 13.Normes d'ús dels contenidors
..Article l4.Nombre i ubicació dels contenidors

.Article IS. Volums extraordinaris
..SECCIÓ 04 HORARIS D'APORTACIÓ DE RESIDUS URBANS I DEPRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA

.Article 16. Programació de recollida
..Article l7.Programació d'aportació

.SECCIÓ OS' GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ IDEMOLICIÓ
.Article l8.Regulació general

..Article 19.Determinació dels costos i garanties
..Article 20.Règim de gestió .-

.Article 21. Exclusions

.Article 22.Retorn de la fiança '

Article 23. Execució de la fiança
.SECCIÓ 06 RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS
.Article 24.Aplicació

.Article 2S.Inspeccions i denúncies
.Article 26.Responsabilitat dels infractors
.Article 27. Tipificació de sancions

..Article 28. Quantificació de les sancions

..

ANNEX I: Elaboració Llista de generadors singulars qualificats '

ANNEX II: Contenidors normalitzats
'Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció paper cartó

.Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció envasos de vidre
.Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció envasos lleugers .

ANNEX III: Llicències d'obertura i funcionament.
'
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TÍTOL I: PRE - RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS OMUNICIPALS

SECCIÓ 01 DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objectiu i àmbit d'aplicació d'aquesta norma.

La present ordenança te els següents objectius:
• Assolir la màxima pulcritud a les zones destinades per l'aportacióde residus urbans.
• Indicar a la ciutadania les obligacions i deures que es deriven de la

normativa administrativa d'ordre superior respecte als residus
generats als habitatges, oficines, comerços, empreses, etc. dins el
terme municipal.

• Indicar als ciutadans el funcionament dels diferents sistemes de
gestió de residus urbans (aportació, recollida, transport, neteja,manteniment) per tal de fer un ús correcte i solidari amb la resta de
la ciutadania.

• Ajudar a assolir els objectius del Pla Director Sectorial per a la
Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (Decret 21/2000, de 18 de
febrer, d'aprovació definitiva), així com els de la Llei 10/1998 de
Residus', fomentant la participació activa de la ciutadania en la
recollida selectiva, la reutilització i el reciclatge de residus urbans.

I
CAPITULO III: Normas específicas sobre producción, posesión y gestión deresiduos urbanos

20. Residuos urbanos y servicios prestados por las Entidades locales.- l. Los
poseedores de residuos urbanos estarán obligados a entregarlos a las Entidades locales,para su reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones en que determinen las
respectivas ordenanzas. Las Entidades locales adquirirán la propiedad de aquéllosdesde dicha entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños
que puedan causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado lascitadas ordenanzas y demás normativa aplicable.
Igualmente, previa autorización del Ente local correspondiente, estos residuos se podránentregar a un gestor autorizado o registrado, para su posterior reciclado o valorización.2. Los productores o poseedores de residuos urbanos que, por sus características
especiales, pueden producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o
eliminación, estarán obligados a proporcionar a las Entidades locales una informacióndetallada sobre su origen, cantidad y características.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando las Entidades locales consideren que los residuosurbanos presentan características que los hagan peligrosos de acuerdo con los informestécnicos emitidos por los organismos competentes, o que dificulten su recogida,transporte, valorización o eliminación, podrán obligar al productor o poseedor de los
mismos a que, previamente a su recogida, adopten las medidas necesarias para eliminar
oreducir, en la medida de lo posible, dichas características, o a que los depositen en laforma y lugar adecuados. -7
En los casos regulados en este apartado, así como cuando se trate de residuos urbanos
distintos a los generados en los domicilios particulares, las Entidades locales
competentes, por motivos justificados, podrán obligar a los poseedores a gestionarlospor sí mismos.
3. Los municipios con una población superior a 5.000 habitantes estarán obligados a
implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos que posibiliten su
reciclado y otras formas de valorización. No obstante, en materia de residuos de
envases se es
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• Col-laborar i complementar les tasques del Servei de RecollidaSelectiva (SRS).
• Assolir els màxims nivells de qualitat en les fraccions recollides,reduint a la mínima expressió la presència d'impropis i complint

sempre les prescripcions dels Sistemes Integrats de Gestióautoritzats i del Servei de Gestió dels R.S.U. de l'illa de Mallorca.La present ordenança regularà les següents actuacions i activitats:
• La separació domiciliària dels residus urbans per part dels ciutadansi treballadors de les empreses.
• L'aportació de residus urbans per part dels ciutadans i treballadorsde les empreses.
• La gestió, control i inspecció dels equipaments destinats a

l'aportació ciutadana de residus urbans: vorera, àrees d'aportació i
Parcs Verds.

En tots els casos anteriors el concepte de ciutadà és el que es defineix acontinuació, així com el de residus urbans.
Article 2. Conceptes

1) Ciutadà: Per la present norma tindran la consideració de ciutadà tota
persona posseïdora de residus degut a que desenvolupa una activitat
generadora de residus urbans a municipals, entre d'altres:

• Tots els habitants del municipi, ja ho siguin de dret a de fet.
• Tots 'els ocupants dels habitatges ubicats dins el municipi, ja ho

siguin com ocupants habituals ja ho siguin com visitants.
• Tots els responsables i els empleats dels comerços, de les empresesde serveis, de les oficines i de les indústries ubicades dins el

municipi, independentment de que estiguin empadronades a un altre
municipi.

• Tots els generadors singulars qualificats' ubicats dins el municipi.2) Domicili: S'entén per domicili dins aquesta Ordenança qualsevoldomicili particular domèstic a d'activitat empresarial.3) Productor3: Qualsevol persona física a jurídica que les seves
activitats, excloent la derivada del consum domèstic, produeixinresidus a que faci operacions de tractament previ, de mescla, a d'un
altre tipus que provoquin un canvi de naturalesa a de composiciód'aquests residus.

tará a lo dispuesto en la normativa específica correspondiente.4. Las Entidades locales podrán realizar las actividades de gestión de residuos urbanosdirectamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobrerégimen local.
2

Els inclosos a la Llista de generadors singulars qualificats3 Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus (BOE número 96, de 22 d'abril de1998).
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4) Posseïdor": El productor dels residus o la persona física o jurídica
que els tingui al seu poder i que no tingui la condició de gestor de
residus.

5) Gestor de residus": La persona o entitat, pública o privada querealitzi qualsevol de les operacions que composen la gestió dels
residus, sigui o no el productor dels mateixos.

6) Residus urbans o municipals'': Els generats a

• Domicilis particulars,
• Comerços,
• Oficines,
• Indústries,
• Serveis,
• Així com tots aquells no qualificat de perillosos i que per la seva

naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts als quatreanteriors llocs o activitats.
• Tindran també la consideració de residus urbans els següents:

• La neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives
platges.

• Animals domèstics morts.
• Mobles, bens i vehicles abandonats.
• Residus i runes procedents d'obres menors de construcció i

reparació domiciliària.
7) Residus perillosos: aquells que figurin en la llista de residus, marcats

com perillosos (*), aprovada per la Decisió 200 l/118/CE de la
Comissió Europea, de 16 de gener de 2001 (DOCE L47, 16/2/01) i
incorporada a l'ordenament estatal per l'Ordre MAM/304/2002, de 8
de febrer (BOE 43 de 19/2/2002).

8) Residus de la construcció-demolició: els definits en la categoria 17
del Llistat Europeu de Residus aprovat per la Decisió del Consell de
23 de juliol de 2001, per la que se modifica la Decisió 2000/532/2000
de la Comissió en relació a la llista de residus i que s'adjunten en
l'annex V de la present ordenança.

9) Fracció orgànica dels residus urbans o municipals (FORMf:
Comprèn els residus orgànics propis de la llar, que es produeixen
principalment a les cuines en la manipulació, preparació i

4
Llei 10/1998.

5
Llei 10/1998.

6
Llei 10/1998.

7
PDSGRUM, Decret 21/2000, de 18 de febrer, d'aprovació definitiva del PlaDirector Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca.
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consum del menjar, i també els residus provenint de generadors singulars com
els mercats municipals, restaurants, hotels, grans superfícies, etc. També
s'inclouen en aquesta categoria els residus de jardineria o poda ja sigui a nivell
privat o públic.

10) Fracció paper i cartró'':
• Paper imprès,
• envasos domèstics de paper/cartó amb punt verd, �
• envasos domèstics de paper/cartó sense punt verd,
• envasos comercials de paper/cartó amb punt verd i
• envasos comercials de paper/cartó sense punt verd

11) Fracció vidre": Envàs de vidre, sencer o romput (botelles i pots).
12) Fracció envasos lleugers": Les llaunes (d'acer, alumini, etc.), els

envasos de plàstic de tot tipus, els envasos de cartó/alumini
(anomenats tetrabricks) i altres envasos inclosos en els residus urbans.

13) Productors o generadors singulars II
: Són aquells posseïdors de

residus que per les seves característiques, localització, quantitat i
qualitat dels seus residus es poden agrupar en vista a una millor gestió
dels esmentats residus.

14) Productors o generadors singulars qualificats: La relació dins un

municipi de productors o generadors singulars potencials qualificats
com a generador singulars de fet i de dret.

.

Per les fraccions de recollida selectiva de Paper / Cartó, Vidre i
Envasos lleugers, la qualificació d'un posseïdor de residus com a

generador singular depèn de l'autoritat municipal (veure I' Annex I), la
qual crearà una Llista o relació de tots els generadors singulars del
municipi, seleccionats en funció de:

• les característiques, localització, quantitat, qualitat dels seus

residus, i
• del sistema de recollida establert per conveni amb el Consell

de Mallorca segons el punt segon (Z?") de I 'Encomana de
gestió de recollida selectiva de les fraccions Paper / Cartó,
Vidre i Envasos lleugers.

Un grup de posseïdors que individualment no seria qualificat com

generador singular per les característiques, localització, quantitat,
qualitat dels seus residus, pot ésser qualificat com l'agrupació dels
mateixos (p.e. petits comerciants d'un mateix carrer).
La Llista· de generadors singulars qualificats serà pública i
l'ajuntament la facilitarà a les empreses i institucions implicades en la

. recollida selectiva de residus. Així mateix l'esmentada llista serà
actualitzada permanentment, amb altes i baixes, per tal de que puguin
incorporar-se nous generadors singulars qualificats.

8 ECOEMBES.
9

ECOVIDRIO.
10

PDSGRUM.
11 PDSGRUM.



199115 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

15) Fracció resta'r': Fracció de materials dels residus urbans a

municipals que no estan dintre de les altres fraccions (orgànica,
paper/cartó, vidre i envasos lleugers).

16) Materials impropis'': Elements que contamines les fraccions de
residus recollides selectivament, lliurats en un contenidor per no ser
els sol·licitats.

17) Contenidor: Recipient normalitzat (veure Annex II) destinat a
rebre els residus aportats pels ciutadans

18) Iglú": Tipus de contenidor que es fa servir per la recollida selectiva
en les àrees d' aportació i Parcs Verds i que es caracteritza pel seu

gran volum (més de 2.500 litres) i pel seu buidat mitjançant grua
per un sol operari - conductor.

19)Àrea d'aportaciû'<: llocs o zones d'ús públic posades a

disposició del ciutadà destinades a facilitar la recollida
selectiva dels residus urbans no perillosos, separant-los en

origen segons les diferents fraccions.
20) Parc Verdl6: àrea d'aportació de titularitat municipal tancada i

delimitada, i que tingui aquesta qualificació per part del Consell de
Mallorca .

. Interpretació normativa.Article 3.

S'aplicaran les normes de la present Ordenança, del PDSGRUM, el
PDSGRCDVPFUM i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) del concurs

d'adjudicació del SRS i/o del Reglament
del Servei de Recollida Selectiva de l'illa de Mallorca (SRS) quan estigui
en vigor, i altres normes de rang superior en els suposats no expressamentregulats en ella i que per la seva naturalesa entren dins l'àmbit d'aplicació.Els serveis municipals juntament amb els funcionaris del Consell de
Mallorca (en els casos que els hi pertoqui) interpretaran els dubtes quepoguessin presentar-se.

Article 4. CoHaboració ciutadana

L'Ajuntament està obligat a atendre les reclamacions, denúncies i
suggeriments dels ciutadans, exercint les accions que en cada cas

correspongum,

Article 5. Obligació de la ciutadania

Tots els ciutadans definits a l'article segon:
1) Estan obligats al compliment d'aquesta ordenança i de les

disposicions complementàries que aprovi la Corporació Municipal
en exercici de les seves facultats.

2) Estan obligats a fer una separació domiciliària i als llocs de treball
dels seus residus urbans de la següent manera:

Fracció orgànica.

12
Gestión integrada de Residuos Sólidos Urbanos. Proyecto Valor Plus. Institut

Cerdà. Barcelona (1997).13
Gestión integrada de Residuos Sólidos Urbanos. Proyecto Valor Plus.14
Gestión integrada de Residuos Sólidos Urbanos. Proyecto Valor Plus.15
PDSGRUM.

16
PDSGRUM.
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b) Paper i cartró.

c) Vidre.

d) Envasos lleugers.
e) Resta.

3) Estan obligats a afavorir la selecció i, per tant, possible recuperació
d'altres fraccions valoritzables dels residus.

4) Tenen l'obligació de dirigir les seves reclamacions, denúncies i
suggeriments directament a l' Ajuntament.

5) En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional
dins el municipi, tenen l'obligació de presentar una sol-licitud pertal d'ésser qualificats com a generador singular i ésser inclosos a la
Llista de generadors singulars qualificats, si finalment l'Autoritat
municipal ho considera qualificat. Veure Annex III.

6) En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional
dins el municipi, i produir residus perillosos tenen l'obligació de
comunicar-ho als òrgans competents de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, i sol-licitar les autoritzacions administratives que li
pertoqui.

Article 6. Generadors singulars
L'Ajuntament podrà dur a terme actrvitats de recollida selectiva de
productors singulars en matèria de recollida selectiva diferenciat quan ho
estableixi el corresponent conveni amb el Consell de Mallorca segons el
punt segon (Z?") de l 'Encomana de gestió de recollida selectiva de les
fraccions Paper / Cartó, Vidre i Envasos lleugers. Mentre no existeixi
l'esmentat conveni el Servei de Recollida Selectiva de les fraccions
indicades serà el mateix que el de la resta de ciutadans, es a dir,contenidors a la via pública com indica l'article 9è.
Així mateix dins les activitats en matèria de recollida selectiva s'inclourà el
sistema de recollida selectiva de residus perillosos d'origen municipal o
urbà segons s'estableixi amb els òrgans competents de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Article 7. Propietat del material recollit

1) Segons l'article 20 de la Llei 10/1998 de Residus els posseïdors de
residus urbans estaran obligats a lliurar-los a les entitats locals
(Ajuntament i/o Consell de Mallorca), per al seu reciclatge, valorització
o eliminació, en les condicions que determinin les ordenances. Les
Entitats locals adquiriran la propietat dels residus des del lliurament o

aportació del ciutadà (posseïdor) i aquest últim quedarà exempt de
responsabilitat pels danys que puguin ocasionar aquests residus, sempre
que en l'aportació s'hagin observat aquestes ordenances i altres normes
d'aplicació.

2) Es prohibeix seleccionar i retirar per al seu aprofitament qualsevolclasse de material residual dipositat en els contenidors de recollida
selectiva. Únicament les empreses autoritzades pel Consell de Mallorca
poden recollir els iglús blaus, verds i grocs.



199117 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Article 8. Prestació del servei de recollida selectiva.
Fracció Orgànica dels Residus Urbans i Fracció Resta:

1) La recollida selectiva la duran a terme l'empresa municipal i/o
l'empresa adjudicatària del servei per part de l' Ajuntament.

2) La recollida selectiva es durà a terme segons s'estableixi als
respectius Plecs de Prescripcions Tècniques del concurs

d'adjudicació del servei.
3) El servei de recollida selectiva de fraccions es farà càrrec de retirar

els materials especificats i és de prestació obligatòria per part del
municipi.

Fraccions Paper / Cartó, Vidre i Envasos Lleugers:
1) La recollida selectiva la duran a terme les empreses adjudicatàriesdel SRS del Consell de Mallorca.
2) La recollida selectiva es durà a terme segons s'estableixi als

respectius Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) del concurs

d'adjudicació del SRS.
3) El servei de recollida selectiva de fraccions es farà càrrec de retirar

els materials especificats i és de prestació obligatòria per part del
mUOlClpl.

L'Ajuntament podrà establir, amb càrrec al pressupost municipal, i previconveni amb el Consell de Mallorca, responsable dels serveis de Gestió del
R.S.u. de l'illa de Mallorca i de Recollida Selectiva, programes proprsdiferenciats de recollida selectiva amb l'objecte de:

• Separar els animals domèstics morts, en compliment del
PDSGRUM i les posteriors ordenacions relacionades amb el
tractaments d'aquests residus i de manera coordinada amb el
Consell de Mallorca.

• Mantenir netes les Àrees d'Aportació, amb la contractació de
personal propi de neteja. Aquest personal introduirà dins els
contenidors corresponents les fraccions que els ciutadans no han
introduït.

• Segregar fraccions concretes que confereixin als residus urbans o a
els productes de la seva reutilització característiques de perillositat,
segons la normativa vigent..

• Complir amb les obligacions que es deriven del Pla Director
Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició,
Voluminosos i Pneumàtics Fora d'Ús de l'illa de Mallorca.
seguint sempre les indicacions de l'article 9è, apartat 6è del

PDSGRUM.

Article 9. Mètodes operatius.
Els mètodes operatius concrets són els establerts per l'Ajuntament, el Consell
de Mallorca i les empreses recollidores:

• Contenidors en la via pública, ja siguin àrees d'aportació, ja siguinParcs Verds.
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• Contenidors en generadors singulars qualificats.
• Qualsevol altre sistema que garanteixi la segregació de les cinc

fraccions i que s'hagi acordat amb el Consell de Mallorca (article
9è, apartat 6è del PDSGRUM).

Les incidències, danys o perjudicis que qualsevol empresa realitzi activitats de
recollida selectiva dins el municipi sense l'autorització expressa de
l'Ajuntament i l'acord del Consell de Mallorca seran reclamades per la
corresponent via judicial.

Article 10. Reutilització i recuperació
A fi de fomentar les accions preventives i de reducció, en quant a la gestiódels residus urbans, l'Ajuntament podrà establir ajudes econòmiques,exacció d'àrbitres o d'imposts, o altres accions encaminades a:

• Disminuir la producció de residus.
• Reciclar i recuperar els residus.
• Reduir el volum dels residus produïts (cessió d'empaquetadores de

cartró, compactadors de paper i envasos).
• Facilitar la recollida al SRS.

SECCIÓ 02 RESPONSABILITATS DELS PRODUCTORS I
POSSEÏDORS

Article 11. Responsabilitats
Independentment de les consideracions del règim sancionador de la Llei
10/1998 de Residus, els productors i posseïdors de residus, és a dir, els
ciutadans del municipi:
1) Que els lliuren per a la seva reutilització o tractament a un tercer no

autoritzat seran responsables solidaris amb aquest tercer de qualsevolperjudici que pogués derivar-se. Així mateix, respondran solidàriament
de les sancions que procedeixi imposar.

2) Seran responsables dels danys que es produeixin en els processos
d'eliminació, com a conseqüència de mala fe en el lliurament dels
residus o de falta d'informació sobre les característiques dels producteslliurats, qui hagi efectuat ellliurament.

3) Seran responsables de l'aportació de residus no autoritzats, en especialde fraccions catalogades com perilloses: piles, insecticides, pintures,
dissolvents, etc., a qualssevol dels contenidors dedicats a la recollida de
les fraccions següents:

a) Fracció orgànica.
b) Paper i cartró.

c) Vidre.

d) Envasos lleugers.
e) Resta.

4) Seran responsables de guardar o emmagatzemar dins el seu domicili,
establiment o dependència les fraccions separades fins el moment de la
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seva aportació al Sistema. Aquest moment el determinaran els horaris
d'aportació el quals estaran coordinats amb els horaris de prestació dels
diferents serveis de recollida de residus del municipi.
Així dins el seu domicili, establiment o dependència, especialment els
productors singulars qualificats disposaran d'un local de mides
mínimes i suficients segons les normes municipals (veure Annex IV).
L'article 9è, apartat 5è, del PDSGRUM, indica "els Ens locals
realitzaran, si escau, la recollida selectiva porta a porta dels generadors
singulars de residus, els quals hauran de destinar, dins les seves

instal-lacions, una zona específica per a la recollida selectiva dels
residus en les fraccions a) Fracció orgànica, b) Paper i cartró, c) Vidre,
d) Envasos lleugers, e) Resta.

5) Seran responsables d'una aportació d'impropis de la qual resultés
contaminada la resta de fracció del contenidor. El ciutadà causant serà
responsable de les despeses ocasionades. Si a més a més la
contaminació es per causa d'un residu perillós, al responsable se l'hi
obrirà el corresponent expedient per infracció molt greu, a instàncies
d'un denunciant del propi Ajuntament, del Consell de Mallorca o de
qualsevol altre

SECCIÓ 03APORTACIÓ DE RESIDUS
Article 12. Forma de presentació de les fraccions procedents de la

separació domiciliaria.

Aquest article contempla la recollida general mitjançant l'ús de contenidors i no
els establerts segons l'Article 6è d'aquestes Ordenances. Els sistemes establerts
i aprovats pel Consell de Mallorca definiran la forma d'aportació dels residus en
cadascuna de les cinc fraccions.

1) La presentació dels residus seleccionats d'entre els residus produïts es

farà, obligatòriament, en el tipus de recipient normalitzat que en cada
cas, senyali el PDSGRUM, i a les Àrees d'aportació i/o Parcs Verds
qualificats pel Consell de Mallorca.

2) Els ciutadans estan obligats a dipositar els residus seleccionats en
l'interior dels contenidors que es destini a tal efecte:

• Les caixes de cartró estaran plegades de manera que ocupin el
mínim volum.

• Els envasos lleugers (garrafes d'aigua, bricks, llaunes de
refrescos, etc.) xafats en la manera que sigui possible.

Si com a conseqüència d'una deficient presentació dels fems, es

produïren abocaments, l'usuari causant serà responsable de la brutor
ocasionada.

3) No es permet l'aportació de residus diferents de la fracció que és
objecte de la recollida selectiva específica: fracció orgànica (contenidornegre"), paper i cartró (iglú blau), vidre (iglú verd clar), envasos

lleugers (iglú groc). Si com a conseqüència d'una aportació d'impropis

17
Article 9è PDSGRUM encara que el Plan Nacional de Residuos Urbanos

proposa la normalització dels colors dels contenidors i assigna el gris a marró
per la fracció orgànica
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resultés contaminada la resta de fracció del contenidor, I 'usuari causant
serà responsable de les despeses ocasionades.

4) Es prohibeix dipositar residus que continguin líquids o que puguinliquar-se (olis i greixos solidificats per baixa temperatura), així com
residus tòxics i perillosos, materials en combustió i objectes rnetàllics o
voluminosos que puguin avariar els vehicles recol·lectors.

5) Quan els residus urbans, per la seva naturalesa, siguin tòxics, perillosos,inestables o de característiques especials, s'exigirà al productor o

posseïdor d'aquests que, prèviament a la seva recollida, realitzi un
tractament per tal d'eliminar o reduir tant com sigui possible aquestes
característiques o que es dipositin en la forma i lloc adequats. En tot
cas l'Ajuntament l'informarà dels gestors autoritzats per a residus
perillosos del Govern Balear.

6} Els generadors singulars qualificats han d'efectuar la separació prèvia(en origen) dels residus dins les pròpies instal-lacions, seguint les
instruccions que oportunament aportades per les empreses recollidores
(per exemple caixes plegades i empaquetades, envasos compactats).7) Els generadors singulars no qualificats com a tal han d'efectuar la
separació prèvia (en origen) dels residus dins les pròpies installacions,
com la resta de ciutadans.

8) Els productors de grans quantitats de residus, com poden ésser algunsdels generadors singulars qualificats, podran coordinar amb
l'ajuntament, l'operació d'instal-lacions fixes per a tractaments previs o
millora de la operativa i presentació, especialment basats en la
compactació. De comú acord amb les entitats implicades s'establiran els
detalls tècnics, operatius i econòmics.
Sense comptar amb Consell de Mallorca no es podrà remetre al Servei
de Gestió dels R.S.U. de l'illa de Mallorca residus pre-tractats segons el
paràgraf. anterior, que interfereixin les condicions tècniques per a les
que s'han dissenyat els sistemes d'ús general (p.e. excés de grau de
compactació en envasos lleugers que impedirà la seva tria a la planta de
triatge).

Article 13. Normes d'ús dels contenidors

I} Sols s'utilitzarà el contenidor per als residus autoritzats. No es

dipositaran objectes metàl-lics que puguin avariar els vehicles, ru
materials en combustió.

2) Els adjudicataris del SRS procediran al manteniment i neteja dels iglúsd'ús col-lectiu i públic (només paper, vidre i envasos) ubicats a les àrees
d'aportació.

3) L'adjudicatari del Servei de Gestió del R.S.u. de l'illa de Mallorca
procediran a la neteja dels iglús d'ús col-lectiu i. públic (només paper,vidre i envasos) ubicats als Parcs Verds.

4) Els serveis municipals procediran a la neteja i manteniment de la resta
de contenidors d'ús col-lectiu i públic.

5) El posseïdor domèstic i puntual de grans quantitats de residus (festa,
torrada, mudança o trasllat, etc.) i no considerat generador singularqualificat per I' Ajuntament alertarà telefònicament al servei de recollida
corresponent perquè ho tinguin en compte dins la seva planificació de
recollida, si observa que el contenidor de recollida selectiva es
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desbordarà o ha quedat desbordat causa de la seva anormal aportació de
fracció, superiors a les previstes en situacions normals.

6) Es prohibeix seleccionar i retirar per al seu aprofitament qualsevolclasse de material residual dipositat en els contenidors.
Article 14. Nombre i ubicació dels contenidors

1) L'ajuntament i el Consell de Mallorca decidiran el nombre, volum i
ubicació dels contenidors, seguint sempre les indicacions de les normes
vigents, particularment les del PDSGRUM.

2) L'Ajuntament podrà exigir la ubicació dels recipients per a la recollida
en l'interior d'immobles i locals de negoci, especialment en el cas dels
generadors singulars qualificats. En generadors singulars qualificats on
s'assignen contenidors de recollida selectiva per a ús exclusiu, el
nombre d'unitats serà fixada pels serveis municipals. L'adquisiciód'aquests contenidors serà a càrrec del generador singular qualificat.3) En la col-locació de contenidors en la via pública, es tindran en compteles lògiques indicacions que puguin rebre de particulars, comerciants i
associacions. Ningú, ni ciutadans, ni empreses recollidores canviarà la
ubicació d'un contenidor. En el cas dels contenidors blaus (paper/cartó),verds (vidre) i grocs (envasos lleugers) es necessària l'autorització del
Consell de Mallorca per traslladar els esmentats contenidors. La resta
de contenidors necessiten l'autorització municipal per ser traslladats.

4) L'Ajuntament, quan existeixin circumstàncies especials, podrà establir
guals i reserves d'espai per a la manipulació dels contenidors.

5) Els vehicles estacionats no podran interferir les operacions de càrrega i
descàrrega dels contenidors.

Article 15. Volums extraordinaris

Si una entitat, pública o privada, hagués, per qualsevol causa, de
desprendre fraccions seleccionats dels residus sòlids en quantitats majors a
les que constitueixen la producció diària normal i no de forma freqüent, no
podrà presentar-los conjuntament amb les remeses habituals. En aquests
casos, l'entitat haurà de sol-licitar autorització a l'empresa adjudicatària del
Servei de Gestió del R.S.U. de l'illa de Mallorca per transportar els
esmentats residus amb els seus propis medis a les instal-lacions de
tractament o d'eliminació. L'entitat haurà d'abonar el càrrec corresponent
segons les tarifes vigents i aprovades pel Consell de Mallorca. En cap cas
podrà fer ús dels contenidors - iglús d'ús públic.

SECCIÓ 04 HORARIS D'APORTACIÓ DE RESIDUS URBANS I DE
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
RECOLLIDA

Article 16. Programació de recollida

El SR tindrà una programació prevista de recollida, amb dies, horaris
medis per a la prestació del servei dins el terme municipal.
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Article 17. Programació d'aportació
El ciutadà haurà de treure del seu domicili o establiment els residus
seleccionats d'acord amb l'horari que l'ajuntament acordi amb el SR.

Pot ser d'horari lliure en algunes fraccions, però en els casos quel'Ajuntament ho estimi convenient s'establiran horaris per l' aportaciód'alguna de les fraccions, com podria ser el cas de l'orgànica, els
voluminosos, els de obres menors, restes, etc.

Aquests horaris d'aportació estaran coordinats amb els horaris de recollida.

SECCIÓ 05 GESTIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Article 18. Regulació general
Obligacions dels productors de residus de construcció-demolició. Els
productors de residus de construcció i demolició estan obligats a:

1) En el moment de sol-licitar les llicències d'obres de construcció i/o
demolició, abans de l'inici de presentar adjunt a la corresponent sol-licitud
o retirada de la llicència municipal d'obres -segons que sigui obra menor
o major respectivament- un contracte formalitzat amb els gestorsautoritzats pel servei públic insularitzat per gestionar els residus generats.2) Incorporar al projecte d'execució que es presenti amb la sol-licitud de la
llicència d'enderrocament, construcció, excavació o una altra que generiresidus de construcció-demolició els següents continguts:

• Una avaluació del volum i les característiques dels residus que
s'originen.

• L'avaluació, si escau, dels residus (terres i desmunts no

contaminats) que no necessiten cap tipus de tractament i que es

puguin destinar directament a restauració de pedreres.
• Les mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ

durant la fase d'execució de l'obra.
• Una valoració econòmica del cost d'una gestió adequada dels

residus generats.
3) Dipositar una fiança a l'Ajuntament, en el moment d'obtenir la llicència

municipal, l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats
corresponents a una adequada gestió dels residus generats en l'obra permitjà del certificat de I 'autor del projecte i/o la valorització efectuada perI' Administració. Per tramitar la fiança s'han de tenir en consideració els
següents aspectes:
La fiança es pot constituir de qualsevol de les formes següents:

a) En metàl-Iic
b) Mitjançant aval atorgat per un establiment de crèdit, d'acord

amb la normativa vigent
c) Mitjançant aval d'una societat de garantia recíproca, d'acord

amb la normativa vigent
En el document de formalització de la fiança prestada per mitjà d'aval s'ha
de fer constar el consentiment prestat pel fiador o avalista a l'extensió de la
responsabilitat davant l'Administració en els mateixos termes que si la
garantia fos constituïda pel mateix titular.

4) Realitzar la separació en origen de la manera següent:
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A les obres que es generin més de 5 m' de residus, s'estableix
l'obligatorietat de separar les següents fraccions de residus no perillosos:

• residus inerts únicament i exclusiva (ceràmics, restes de
formigó, terres i similars)

• restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes
metàl-Iiques, restes de fusta, plàstics i similars i altres residus no

perillosos.
Queden exemptes d'aquesta mesura de separació en origen les obres
menors en què es genera un volum inferior a 5 rn" de residus.
L'obligació de la separació i l'emmagatzematge diferenciat de residus
perillosos de la resta s'ha d'aplicar en totes les ocasions.

Abans del 16 de maig de 2003 (12 mesos des de l'entrada en vigor del
PDSGRCDVPFUM) els contenidors han de disposar de tancament perevitar abocaments incontrolats.

5) Responsabilitzar-se del transport dels residus, mitjançant transportista
registrat, fins als centres de transferència i pretractament o a les plantes de
tractament incloses en el servei públic insularitzat del Consell de Mallorca.
Abonar els costs que origini la gestió dels residus de construcció-demolició
generats.

Article 19. Determinació dels costos i garanties
L'import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes en les
quanties següents:
a) D'un 125% del cost de la Gestió dels RCD generats.
b) Quan aquest cost de la gestió dels RCD generats no estigui prou justificat,la fiança es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el

pressupost total de l'obra:

Obres d'enderrocament i nova construcció: 1% (amb un mínim de
120 €)
Obres d'excavació: 0,5% (amb un mínim de 200 €)

La fiança serà constituïda pel sol-licitant a favor de l'ajuntament, en el moment
d'obtenir la llicència d'obres d'acord amb la valoració del volum previsible de
generació de terres i runes incorporat a al documentació tècnica de la sol-licitud
de llicència d'obres d'enderrocament, de nova construcció, i/o d'excavació i, en
cas de que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la
quantia de la fiança es calcularà sobra la base dels percentatges esmentats a
l' apartat anterior.
L'administració podrà requerir al sol-licitant, quant detecti algun defecte de la
base de càlcul, la constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència
resultant del pressupost.
Article 20. Règim de gestió
Els residus de construcció-demolició s'han de destinar al centre de transferència
i pretractament (CTP) o directament a la planta de tractament segons la
distribució establerta pel Consell de Mallorca d'entre les següents instal-lacions:

• CTP 1 - centre
• CTP 2-sud 2
• CTP 3 -est 1
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• CTP 4 - est 2
• CTP 5 - oest
• CTP 6 - sud 1
• PT 1- sud
• PT 2 - nord

Per a quantitats de residus de construcció-demolició inferiors a 1 m3 es podrandur a l'àrea d'aportació que l'ajuntament destinarà a tal efecte.
Article 21. Exclusions

No es consideraran residus destinats a l'abandonament, les terres o materials
procedents d'excavacions que hagin d'ésser reutilitzats com a rebliment per a
una altra obra o ús autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà
exempt del pagament del preu corresponent, i en conseqüència de la presentaciódels comprovants justificatius.

Article 22. Retorn de la fiança

L'import de la fiança serà retornat quan s'acrediti documentalment que la gestiós'ha efectuat adequadament. En aquest sentit serà preceptiva la presentació dels
comprovants justificatius.

Article 23. Execució de la fiança
El no compliment de les determinacions d'aquesta Ordenança en quan a la
correcta gestió dels residus de construcció-demolició, serà motiu de l'execució
de la fiança per part de l'Ajuntament o del Consell de Mallorca per actuar
subsidiàriament, independentment de les sancions que puguin aplicar-se d'acord
al règim sancionador previst.

SECCIÓ 06 RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS
A més a més de reparar el dany mediambiental produït, l' Ajuntament aplicarà el
següent règim de infraccions i sancions.
D'altra banda l'Ajuntament podrà actuar com acusació particular per
incompliment d'altres normes (Llei de Codi Penal, Llei de Codi Civil, etc.)

Article 24. Aplicació
Els ciutadans infractors de la present Ordenança seran sancionats d'acord a

aquest títol, independentment de les sancions que es puguin derivar per
incompliment de les següents normes:

• Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos.
• Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, Reglament de la Llei 11/1997.
• Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.
• Reial Decret 833/1998, de 20 de juliol, Reglament de la Llei 20/86 de

Residus Tòxics i Perillosos.
• Decret 21/2000, PDSGRUM.

Article 25. Inspeccions i denúncies

1) La Policia Local de cada municipi serà responsable de les tasques
d'inspecció de compliment d' aquestes ordenances.

2) Tot ciutadà o persona jurídica podrà denunciar qualsevol infracció a

aquesta Ordenança.
3) Els funcionaris del Consell de Mallorca tramitaran davant l'autoritat

municipalles queixes dels diferents serveis de recollida en els casos
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d 'un mal ús per part de la ciutadania dels contenidors o altres sistemes
de recollida autoritzats.

4) De la mateixa manera el Consell de Mallorca tramitarà davant
l'autoritat municipalles queixes del servei de neteja de Parcs Verds en
els casos d'un mal ús per part de la ciutadania dels contenidors o altres
sistemes de recollida autoritzats.

5) Les denúncies, ja siguin de la Policia Local, d'un ciutadà o del Consell
de Mallorca, originaran l'obertura del corresponent expedient per part
de les autoritats municipals. Es faran les indagacions pertinents seguint
els tràmits preceptius, amb l'adopció de les mesures cautelars
necessàries, fins la resolució final de l'expedient.

Article 26. Responsabilitat dels infractors.

1) Les responsabilitats derivades de l'incompliment de les obligacions
senyalades seran exigibles no sols pels actes propis, sinó també pels
d'aquelles persones de qui s'hagi de respondre conforme a l'indicat en
la legislació vigent.

2) Quan es tracti d'obligacions col-lectives com ús i conservació de
recipients normalitzats, ús indegut de contenidors, etc., la
responsabilitat serà atribuïda a la respectiva comunitat o en el seu cas a
la persona que ostenti la seva representació.

Article 27. Tipificació de sancions

1) En l'aplicació de les sancions s'atendrà al grau de culpabilitat,
intencionalitat, danys causats i perillositat que impliqui la infracció,
així com la resta de circumstàncies atenuants o agreujants que
concorrin.

2) Les sancions es classifiquen en:
• Lleus: les que afecten essencialment a la separació en origen i a

l'aportació de fraccions (pre-recollida) amb impacte al servei:
• Article 5
• Article 11
• Article 13
• Qualsevol incompliment d'aquestes ordenances i que no estigui

contemplat com falta greu o molt greu.
• Greus: les que afecten essencialment a la separació en origen i a

l'aportació de fraccions (pre-recollida) amb impacte a l'entorn
ciutadà:
• Article 7
• Article 14
• Article 15
• L'acumulació en el termini d'un any de dues faltes lleus.
• Molt greus: les que originen situacions conflictives de operativa

del servei de recollida per causes del volum de residus aportats
o les situacions contaminants amb alt rise per a l'home o per al
medi ambient per causes de residus perillosos, i les que afectin
també a les lleis de rang superior.

• Article 11
• L'acumulació en el termini de sis mesos de dues faltes greus, o

de tres faltes lleus dins un any.
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3) Serà considerat reincident qui hagués incorregut en infraccions de les
mateixes matèries en els dos anys anteriors.

Article 28. Quantificació de les sancions.

l. La qualificació de les sancions serà:
• Lleus: 60,10 a 150,25 euros
• Greus: 150,26 a 300,51 euros
• Molt greus: 300,52 a 450,76 euros

El valor de la sanció podrà incrementar-se o reduir-se d'acord a les
circumstàncies dels fets.

2. El valor de les sancions també tindrà en compte si es tracta de un ciutadà
particular amb residus domèstics o si es tracta de un ciutadà generador
singular amb residus d'activitat empresarial (comerços, empreses de
restauració i/o allotjament, oficines, etc.).

3. Les infraccions reincidents hauran de quantificar-se en un grau superior al
que les correspongui per les seves característiques.

DISPOSICIÓ FINAL.- Es mantén vigent l'Ordenança municipal de neteja
aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent en sessió de dia 13 d'octubre
de 1993, (B.O.C.A.LB. núm.158, de 30-12-1993), en tot allò que no s'oposi a la
present. Aquesta entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al
B.O.LB.
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ANNEX I: Elaboració Llista de generadors singulars qualificats
La Llista de generadors singulars qualificats com a tal, sortirà de la
llista de generadors singulars potencials dins el municipi, la qual es
confeccionarà a l'Ajuntament a partir de les següents dades oinformacions:

• Sol-licituds dels ciutadans per ésser considerats com a

generador singular qualificat.
• Relació d'Activitats Classificades dins el municipi.
• Relació d' Activitats Econòmiques dins el municipi.
• D'altres que siguin de consideració.

Sempre es tindran en compte criteris mediambientals i econòmics. No
es col-locaran contenidors per les 5 fraccions en llocs molt allunyats(agroturismes, fars, etc.) i/o amb producció no molt significativa. Al
contrari, només es col-locarà un contenidor de resta o cap (disposarandel Àrea d' Aportació i/o Parc Verd més proper, com fan els residents en
zona rural). El cost econòmic i mediambiental d'enviar 5 camions
diferents a un lloc allunyat per a recollir contenidors mig buits no es potassolir. Com a molt s'enviarà un camió de recollida de resta sempre i
quan es demostri que el posseïdor no pot transportar les fraccions als
llocs designats d'aportació.

ANNEX II: Contenidors normalitzats.

Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció paper cartó.
Forma dels contenidors: Paralepipèdica o cúbica.
Capacitat aproximada: 3 m3
Dimensions aproximades: Dimensions de la base: l.SOm. mínim. X 1,20 mínim.

Alçada: 1.60m. mínim.
Xapa metàl-lica,
Blau

Sistema de dipòsit de la fracció Dues obertures oposades rectangulars (800 x 150 mm apnrecollida: per dipositar els materials sol-licitats, situades a una alt
aproximada de 145 cm. (màxim 160 cm.)
• Dispositiu de subjecció amb ancoratge per elevaci.

descàrrega situat a la part superior.
• Dispositiu de blocatge - desblocatge situat a la part supe

per facilitar la descàrrega.
• Fons amb obertura total, en forma de llibre, per bui

sobre camió.
Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció envasos de vidre.Forma dels contenidors: Iglú.
Capacitat aproximada: 2.5 m3

. Dimensions aproximades: Diàmetre: I.SOm. mínim.
Alçada: 1.60m. mínim.
Plàstic o similars: fibra de vidre, polietilé d'alta densitat, etc.
Verd.
Dues obertures oposades circulars de 200 mm de diàrm
aprox. Mínim per dipositar els materials sol-licitats, situade
una altura aproximada de 145 cm. (màxim 160 cm.)
• Dispositiu de subjecció amb ancoratge per elevaci

descàrrega situat a la part superior.
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Materials de fabricació:
Color:

Altres dispositius incorporats:

Materials de fabricació:
Color:
Sistema de dipòsit de la fracció
recollida:

Altres dispositius incorporats:
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• Dispositiu de blocatge - desblocatge situat a la part supe
per facilitar la descàrrega.

• Fons amb obertura total, en forma de llibre, per bui
sobre camió.

Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció envasos lleugers.Forma dels contenidors: Iglú.
Capacitat aproximada: 2.5 m3
Dimensions aproximades: Diàmetre: 1.50m. mínim.

Alçada: 1.60m. mínim.
Plàstic a similars: fibra de vidre, polietilé d'alta densitat, etc.
Groc.
Dues obertures oposades rectangulars (400 x 250 mm aprox
circulars (400 mm diàmetre aprox.) per dipositar els mater
sol-licitats, situades a una altura aproximada de 145 cm. (mà;
160 cm.)

Materials de fabricació:
Color:
Sistema de dipòsit de la fracció
recollida:

Altres dispositius incorporats: • Dispositiu de subjecció amb ancoratge per elevaci.
descàrrega situat a la part superior.

• Dispositiu de blocatge - desblocatge situat a la part supe
per facilitar la descàrrega.

• Fons amb obertura total, en forma de llibre, per bui
sobre camió.

ANNEX III: Llicències d'obertura i funcionament.

L'Ajuntament abans d'atorgar el permís d'activitat empresarial confirmarà queel sol-licitant ha presentat l'estimació de producció de residus per fraccions
valoritzables per tal de ésser inclòs a no a la Llista de generadors singulars
qualificats.
De la mateixa manera les llicències existents tindrà un període de 6 mesos per
presentar aquesta estimació de producció de residus.
ANNEX IV: Normes municipals pels locals de residus.

Les establirà cada municipi amb criteris mediambientals i de neteja viària i mai
amb criteris de capacitat del negoci a activitat que es desenvolupi.La activitat econòmica que genera residus s'ha de desenvolupar incloent els
mateixos dins l'estructura de costos, despeses i previsions d'ocupació d'espaifísic.
La concessió de llicències d'activitat haurà d'estar lligada a la disponibilitatd'aquest espai, com ho estan en la actualitat els establiments hotelers en el cas
dels fems.
És possible que un comerç amb un local físic molt reduït i amb molta generacióde cartó d'envàs comercial no tingui dret a desenvolupar la seva activitat si no
pot disposar de l'espai per emmagatzemar-los fins l'hora de la seva aportació.El carrer és un lloc de convivència i no un magatzem de residus.

Tots els edificis d'habitatges plurifamiliars i els destinats a la resta dels usos quegenerin més de cinc-cents (500) litres de residus urbans al dia, contaran amb un
local per a poals de fems convenientment ventilat. La instal-lació d'evacuació
de residus se definirà per la seva capacitat de recollida i emmagatzematge, en
funció de les necessitats dels usuaris.
Tot habitatge, unitat d'allotjament a local disposarà d'un espai, que podrà ser en
forma d'armari de poals, per l'emmagatzematge separatiu dels residus urbans
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(al menys per a la fracció orgànica, vidre, paper i cartró, envasos lleugers i la
resta) de cara a facilitar el seu reciclatge.
La superfície útil d'aquest espai no serà inferior a 1 m2 (un metre quadrat) i se
comptabilitzarà amb independència de les superfícies mínimes exigides perraons d'habitabilitat.
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ANNEX V: Categoria 17: Residus de la construcció i demolició del Llistat
Europeu de Residus.

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN y DEMOLICIÓN
(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS).
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
1701 01 Hormigón
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 06' Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas ymateriales cerámicos que contienen sustancias peligrosas
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,distintas de las especificadas en el código 17 01 06

17 02 Madera, vidrio y plástico
170201 Madera
170202 Vidrio
17 02 03 Plástico
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas

1703 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productosalquitranados
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código1703 01
1703 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados
1704 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 O 1 Cobre, bronce, latan
170402 Aluminio
17 04 03 Plomo
170404 Zinc
170405 Hierro y acero

17 04 06 Estaño
17 04 07 Metales mezclados
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
sustancias peligrosas
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

1705 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas),
piedras y lodos de drenaje
17 05 03 * Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05
03

170505*
170506
0505

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17
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170507*
170508
0507

Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que
contienen amianto
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03 * Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los
códigos 17 06 O 1 Y 17 06 03
17 06 05 * Materiales de construcción que contienen amianto

17 08 Materiales de construcción a base de yeso
17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con
sustancias peligrosas
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01

17 09 Otros residuos de construcción y demolición
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
170902* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas
que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores
que contienen PCB)
170903* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 Y 17 09 03

El Sr.Ramon explica que l'Ordenança de Neteja aprovada per l'Ajuntament
l'any 1993, ha quedat al dia d'avui un tant desfassada per les noves normatives
dictades en aquesta matèria de residus. En aquest sentit, recentment es crearen

pel Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca, unes

comissions, de les quals hi formà part el mateix Sr. Ramon com a representant
de la Mancomunitat de Tramuntana, que redactaren l'Ordenança que ara es

proposa al Ple. En el nostre cas, hi afegiríem a la Disposició Final, que es manté
la vigència de l'Ordenança Municipal de Neteja de l'any 93, ja que contempla
certes qüestions no regulades per la nova Ordenança i que convé mantenir
vigents, quedant només derogada en els aspectes en què es contradigui amb
l'Ordenança que ara es presenta al Ple. Una qüestió molt interessant que
introdueix la nova Ordenança és la referent al tema de la responsabilitat del
ciutadà en la seva obligació de separar els distints tipus de residus. Des de fa
temps, s'han duit endavant múltiples campanyes i accions per tal d'incentivar la
separació de residus i el reciclatge i ara aquesta Ordenança suposa un escaló
més, en preveure les sancions a aplicar als infractors. No obstant, ha de quedar
clar, que la intenció de l'Ajuntament de Puigpunyent és sempre la de incentivar
el reciclatge i només recórrer a la via sancionadora quan no quedi més remei.



Es comenten per part del Sr. Ramon diverses qüestions referides al text de
l'Ordenança, com per exemple que es regula la separació de la fracció orgànica.
Informa a la Corporació que el desembre de 2002 es produeix el venciment del
contracte amb l'empresa Lumsa per a la recollida de residus. I que es va acordar
a la Mancomunitat de Tramuntana, prorrogar-lo per un any més, de tal manera

que siguin les noves Corporacions les que deicideixin l'any que ve novament la
seva pròrroga o resolució.
El Sr. Fullana manifesta que al seu grup li pareix correcte juntar les dues

ordenances, la del 93 i la nova que es proposa, amb les matisassions que
introdueixi respecte a la seva vigència la Disposició Adicional. Proposa que
s'estudiï la possibilitat d'incloure en el futur en el text de l'Ordenança la

regulació de la retirada dels vehicles abandonats, ja que es consideren com a

residu però no es contempla la forma de dur a terme la recollida. Es poden
produir problemes quan els vehicles són abandonats en propietats privades per
qui no és el propietari. També estan d'acord amb la regulació dels residus
d'obres.
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Passat aquest punt a votació, s'aprova per unanimitat dels presents (8).

6.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI
DE PUBLICACIONS.

L'equip de govern presenta la següent proposta:
"Es proposa al PIe:

Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel
Servei de Publicacions, el text de la qual és el següent:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ACTIVITAT DE
PUBLICACIONS.
Article 1er.- Fonament i naturalesa.
D'acord amb allò establert als articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i 15 a 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, modificada per la Llei 25/98, de 13 de juliol, aquest
Ajuntament estableix la Taxa pel Servei de Publicacions, que es regeix per
aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article
58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 20n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial dels serveis de

publicacions.

Article 3er.- Subjectes passius.

l.- Són subjectes passius d'acord amb l'article 23 de la Llei 39/1988, en

concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats
a les quals es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, les que
gaudeixin, utilitzin i aprofitin especialment el servei de publicacions en benefici

. propI.
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Article 4art.- Quantia.

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes
contingudes a l'apartat següent:

Llibre de "Tramuntana": 15 Euros.-

Article 5è.- Normes de gestió.

1.- L'exacció es considerarà devengada simultàniament a la prestació del servei
i la seva liquidació i recaptació es durà a terme mitjançant ingrés directe a les
Oficines Municipals en base a l'entrega de la publicació.

Article 6è.- Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança les
persones que es beneficiïn del servei a qual es fa referència a l'article anterior.
L'obligació de pagament neix a partir de l'adquisició de la publicació.

DISPOSICIÓ FINAL.- La present Ordenança entrarà en vigor i s'aplicarà, una

vegada feta la publicació en el BOrn i estarà en vigor fins a la seva modificació
o derogació expressa.

Segon.- Publicar l'anunci de l'aprovació inicial al Born així com al tauló
d'anuncis municipal per termini d'un mes, durant el qual els interessats podran
formular' al.legacions."

Passat aquest punt a votació, s'aprova per unanimitat dels presents (8).

7.- REBUTJ PLANIFICACIÓ DELS SECTORS D'ELECTRICITAT I
GAS DE L'ESTAT ESPANYOL EXCLOENT LES ILLES BALEARS.
El Grup Socialista presenta al Ple la següent proposta:

"REBUTJ PLANIFICACIÓ DELS SECTORS D'ELECTRICITAT I GAS DE
L'ESTAT ESPANYOL EXCLOENT-LI LES ILLES BALEARS.

El creixement de la demanda energètica registrada a les Illes Balears al llarg
dels darrers anys és tan preocupant que cal la possibilitat de què a molt curt
termini, de no escometre la construcció de les infraestructures necessàries, la
comunitat autònoma de les Illes Balears es trobi energèticament desproveïda.

El Ministeri d'Economia, d'acord amb el contingut de les Lleis 54/1997 del
Sector Elèctric i 34/1998 del Sector dels Hidrocarburs, inicià al juny del 2001
l'elaboració de la Planificació de l'ampliació de les xarxes del transport
d'electricitat i de gas, necessàries per abastar l'increment de demanda
energètica en el període 2002-2011.

Per tal de dur a terme aquest treball, el Ministeri d 'Economia comptà amb la
col.laboració de les administracions autonòmiques i la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears aportà el seu Pla Energètic i d'altres estudis específics, alguns
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d'ells realitzats a propòsit i com a conseqüència de les llargues sessions de
treball mantingudes entre el Ministeri d'Economia i el Govern de la Comunitat
Autònoma.

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conseqüència d'aquests llargs mesos de treball fou la publicació, al febrer del
2002, d'un primer Document de Treball de la Planificació, que incloïa la
construcció d'un gasoducte de connexió entre la Península i les Illes com a la
millor opció per al subministrament energètic a Mallorca i a Eivissa, en absoluta
sintonia amb el Pla Energètic de la Comunitat Autònoma (El subministrament
energètic a Menorca està previst de manera distinta i independent en la
planificació).

La proposta de Planificació definitiva arribà a finals del passat mes de juliol i es

suposava que hauria de contenir millores derivades de posteriors conversacions
entre ambdues administracions, però davant la sorpresa del govern autonòmic i
de tots els ciutadans i ciutadanes de les illes, el nou document no només no

inclouria el gasoducte com a l'opció a instal.lar, sinó que arribava a la conclusió
de què de moment i mentre s'elaborin nous estudis, les Illes Balears restaven
fora de la planificació energètica de l'Estat.

Aquest document fou aprovat el passat 13 de setembre pel Consell de Ministres
sense que ni l'administració autonòmica, ni els ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears rebessin cap explicació racional del canvi de criteri efectuat pel
Ministeri d'Economia.

Les Illes Balears, igual que la resta de comunitats autònomes, precisen de gas
natural i la urgència de construir noves instal.lacions que assegurin el
subministrament energètic a les illes és evident; en cas de no fer-ho no podrà ser

atesa la previsió de demanda elèctrica de l'any 2005, la qual cosa implica la
possibilitat de què a molt curt termini la comunitat autònoma de les Illes Balears
es trobi energèticament desproveïda.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent pren els següents acords:

1.- L'Ajuntament de Puigpunyent rebutja la decisió del Consell de Ministres del
passat 13 de setembre d'aprovar la Planificació dels sectors d'electricitat i gas
de l'estat espanyol excloent-hi les Illes Balears.

2.- L'Ajuntament de Puigpunyent manifesta públicament la seva disconformitat
amb l'actitud del Govern central de incomplir amb les seves obligacions amb
les Illes Balears i fa una crida als ciutadans per tal de rebutjar públicament
aquesta actitud.

3.- L'Ajuntament de Puigpunyent insta el Govern central a deixar de banda els
interessos electoralistes i accelerar els tràmits perquè la Planificació dels sectors
d'electricitat i gas de l'Estat espanyol inclogui la corresponent a les Illes
Balears en els termes acordats amb l'administració autonòmica."
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El Sr. Flaquer creu que el tema és d'alta política i que el que s'explica a laproposta és una veritat a mitges. En qualsevol cas, és millor per garantir elsubministrament energètic, tenir dues vies (cable i gasoducte) i no només una.El Sr. Fullana pren la paraula i manifesta el següent:

"POSICIONAMENT DELS INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT IGALILEA DAVANT EL REBUTJ DE L'ESTAT ESPANYOL AL PLAENERGÈTIC DE LES ILLES BALEARS

Des dels Independents de Puigpunyent i Galilea creim que una vegada més,amb l'acord del Consell de Ministres de dia 13 de setembre de 2002, el.

Ministeri d'Economia ens vol recordar la manca de capacitat decisòria quetenim sobre el model energètic de la nostra comunitat. És vergonyós que des dela nostra comunitat no poguem dissenyar i decidir sobre un tema tan important ibàsic com és la planificació energètica.
Amb aquesta decissió, el que volen es posar de manifest és que qui té la darreraparaula és el Govern de I 'Estat, no tenint en compte el Pla Energètic de lesBalears aprovat per les nostres institucions a l'any 200L Aquest Pla incloïa l'úsdel gas natural com a nou combustible per tal d'assegurar l'abastament elèctric,ja que comporta atractius avantatges ambientals davant els altres combustiblesfòssils, és molt més eficaç i permet la descentralització de l'energia i lacogeneració.

La decissió, no tan sols de no incloure el gasoducte com a l'opció a instalar sino
que de moment i mentre s'elaborin nous estudis, les Illes Balears resten fora dela planificació energètica de l'Estat, no cerca res més que endarrerir lessolucions definitives a la nostra precària situació energètica.
Volem aprofitar per lamentar que les prioritats del Govern de l'Estat:dessaladores, passejos a vorera de mar, ports i aeroports coincideixin poc, quanno s'enfornten directament amb les necessitats dels ciutadans de les IllesBalears, i per reivindicar el dret que tenim els ciutadans i les ciutadanesd'aquestes illes de decidir lliurement sobre les qüestions bàsiques que ensafecten directament."

Finalment, la proposta és aprovada amb els vots a favor dels membres delsGrups Socialista i Independent (7) i el vot en contra del representant del GrupPopular (1).

8.- DECLARACIÓ ANY 2003 COM A ANY DE FRANCESC DE BORJAMOLL.
El Grup Socialista presenta al Ple la següent proposta:

"L'any 2003 es conmemora el centenari del naixement de Francesc de BorjaMoll, insigne lingüista, filòleg i folklorista,i home compromès amb el seu poblei amb la seva llengua i cultura. Per aquest motiu, el Parlament de les IllesBalears, en la sessió de dia 12 de març de 2002, va aprovar per unanimitat ladeclaració de l'any 2003 com a Any Francesc de Borja Moll.
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Francesc de Borja Moll, nascut a Ciudadella de Menorca l'any 1903, va dedicarla seva vida i els seus coneixements a l'estudi i la difusió de la llengua catalana,dins i fora de les nostres fronteres. Només l'obra del Diccionari català, valencià,balear, una iniciativa de mossèn Antoni Maria Alcover que ell va assumir i vasaber dur a bon port, ja el faria mereixedor del màxim reconeixement per partde la nostra societat. Però és que, a més d'aquesta magna obra, única en l'àmbitde les llengües romàniques, Moll va excel-Iir en els estudis de dialectologia, enla història de la llengua, en l'estudi de la cultura material tradicional, sensedeixar de banda que va ser un narrador més que destacable. A més, com a editori com a dinamitzador culltural, va promoure el coneixement i l'ús de la nostrallengua en unes circumstàncies d'extrema adversitat per al nostre poble.
Tot plegat és motiu més que suficient perquè l'any 2003, aprofitant quecoincideix amb el centenari del seu naixement, sigui dedicat al reconeixementde la figura i l'obra de Francesc de Borja Moll. Un reconeixement que no potlimitar-se a un acte d'homenatge, sinó que també s'ha de traduir en la
recuperació de la seva obra i en la difusió entre les noves generacions, delsvalors cívics i el compromís social de què Francesc de Borja Moll va fer mostra
infatigablement al llarg de la seva vida.

Per aquest motiu, el Govern de les Illes Balears, mitjançant el Decret 73/2002,de 17 de maig, va crear la Comissió per a la Commemoració de l'Any Francescde Borja Moll, encarregada de l'organització de les actuacions destinades acelebrar aquesta efemèride.

PER AIXÒ ES PROPOSA AL PLE:

l.- El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent, reunit el dia 28 d'octubre de 2002,decideix adherir-se a la declaració de l'any 2003 com a Any Francesc de BorjaMoll.

2.- El Ple de l'Ajuntament, així mateix decideix participar activament en elsactes de cornmemoració, juntament amb altres institucions, de maneracoordinada amb la Comissió per a la Commemoració de l' Any Francesc deBorja Moll creada mitjançant el Decret 73/2002. "

El Sr. Fullana manifesta que el seu grup considera que es tracta d'un homenatgemerescut pel que el Sr. De Borja Moll ha suposat per a la nostra llengua, a la
vegada que proposen que s'organitzin actes específics al municipi dins aquestany.

Passat aquest punt a votació, s'aprova per unanimitat dels presents (8).
9.- ADHESIÓ AL PROJECTE "VENTANILLA ÚNICA".
L'equip de govern presenta la següent proposta:

"Dins del procés del modernització i reforma de les administracions públiques,amb l'objectiu d'apropar l'Administració al ciutadà, s'està desenvolupant elProjecte "Ventanilla Única".
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Dins d'aquest context, el president de la Comunitat Autònoma de les IllesBalears, en representació d'aquesta Comunitat, i el ministre d' AdministracionsPúbliques, en representació del Govern de la Nació, han firmat un ConveniMarc per a la. coI.Iaboració en la progressiva implantació d'un sistemaintercomunicat de registres entre l'Administració general de l'Estat,I' Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitatslocals de l'àmbit territorial d'aquesta Comunitat.

Aquest Conveni possibilita a les entitats locals de les Illes Balears adherir-s'hi iquedar així habilitades com a receptores de comunicacions adreçades tant aI' Administració general de 1 'Estat com a la Comunitat Autònoma de les Illes.

Balears.

Per això,

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Acordar l'adhesió de l'Ajuntament de Puigpunyent al Conveni Marc de21 dejuliol de 1998, pub1icat al BOE núm.l91 d'lI d'agost de 1998, i al BOIBnúm.101 d'agost de 1998, subscrit entre l'Administració General de l'Estat i laComunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la coI.Iaboració en laprogressiva implantació d'un sistema intercomunicat de registres de lesAdministracions Públiques."

El Sr. Fullana considera que aquest conveni suposa una passa important. Noobstant, crida l'atenció que per una banda s'intenti facilitar el que els veins dePuipgunyent no s'hagin de desplaçar a Palma per presentar certs escrits, i perl'altra s'hagin de desplaçar per pagar els imposts municipals.
Passat aquest punt a votació, s'aprova per unanimitat dels presents (8).
10.- PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.L'equip de govern presenta la següent proposta:

"Havent-se manifestat per part de nombrosos veins del municipi la intenciód'adquirir nínxols o tombes del cementiri municipal, i resultant que lesdimensions d'aquest no permeten atendre totes les demandes,
ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar el projecte d'ampliació del cementiri municipal, amb un
pressupost de 156.593,70€.

Segon.- Iniciar el procediment per a la realització d'aquest projecte."
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El Sr. Ramon informa que en el termini per presentar sol.licituds per al'adquisició de sepultures es presentaren 50 sol.licituds de nínxols i 10 detombes. El projecte d'ampliació s'autofinançarà i el cost per a l' Ajuntamentserà O. Encara no s'ha decidit si es realitzarà mitjançant una concessióadministrativa o directament per l'Ajuntament.
El Sr. Fullana manifesta que, sense dubtar de què es tracta d'un projectenecessari, la proposta en qüestió no es va presentar dins del termini per part del' equip de govern, i el projecte arribà al'Agrupació Independent el divendres,suposant això poc temps per estudiar-lo. Per altra banda, es tracta d'un projecteque no té tan sols memòria. Per tant, demanen que es retiri de l'ordre del dia.

S'acorda retirar-lo i presentar-lo el proper Plenari, una vegada hagi estatinformat per la Comissió Informativa d'Obres.

11.- MEMÒRIES CURS 2001/02 I PROPOSTES CURS 2002/03 DE LESESCOLES DE MÚSICA, ADULTS I ACTIVITAT EXTRAESCOLARS.L'equip de govern presenta la següent proposta:
"Es proposa al Ple de la Corporació, l'aprovació de les memòries de l'Escola
d'Adults, l'escola de Música i de les Activitats Extraescolars del curs 2001102 iles propostes pel curs 2002/03".

El Sr. Ferrà, presenta la proposta explicant el contingut de les memòries i de les
propostes per aquest curs.

El Sr. Fullana demana si el coordinador de l'Escola d'Adults és el Sr. Ferrà i siel sou que en aquest cas cobra és compatible amb el seu càrrec de regidor del'Ajuntament.
El Sr. Ferrà explica que ja fa anys que és el coordinador de l'Escola d'Adults i
que efectivament cobra unes petites retribucions per tal concepte.Pel que fa a l'escola d'adults, el Sr. Fullana entén que el pressupost per materials'incrementa de 23€ a 1.200€.
El Sr. Ferrá explica que es tracta de material imprescindible per a l'escola de
cuma.

El Sr. Fullana diu que de matrícules estan prevists maneo ingressos que el curs
passat. Per tant, pareix que s'espera que es matriculin menys alumnes ja que peruna altra banda la matrícula ha pujat de preu.
El Sr. Ferrà entén que es tracta d'una simple previssió. Si llavors resulta que hiha més matriculats i els ingressos augmenten, doncs millor.
El Grup Independent entén que es tracta d'un programa continuista, sense gransinnovacions.
Pel que fa a l'Escola de Música, el Sr. Fullana opina que malgrat una
disminució en el nombre d'alumnes, el pressupost és semblant al de l'anyanterior, degut a un augment del preu de la matrícula. Demana si hi hasubvenció pel ball de bot.
El Sr. Ferrà explica que en teoria n'hi ha. Però ja l'any passat no arribà il'Ajuntament hagué de fer front a la totalitat de la despesa.El Sr. Fullana manifesta que a Galilea hi ha un grup molt interessat en el ball debot i demana si aquesta activitat es podria realitzar com a activitat de l'Escolade Música a Galilea.
El Sr. Ferrà diu que aquesta possibilitatja s'està estudiant.
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El Sr. Fullana expressa el desacord del seu grup en la puja de les matrícules, quegairebé s'han doblat. Proposen que a partir d'ara s'incrementin anualment perexemple en relació a l'IPC.
Finalment, i en. relació a la memòria de les activitats extraescolars, el Sr.
Fullana explica que han pogut disposar d'ella a les 7 de l'horabaixa i per tant,
no han tengut temps per estudiar-se aquest punt. Per tant, necessiten un poc més
de temps per contratar-la amb les d'anys anteriors. En qualsevol cas, crida
l' atenció que els programes s' aprovin ara quan les activitats ja han començat.El Sr. Ramon explica que han agafat el vici de legislatures anteriors. Les
memòries i programes tradicionalment s'han hagut de fer de pressa i correguentja que el curs comença l'octubre i fins el setembre no es prenen decissions. No.

obstant, el d'enguany és un projecte continuista respecte d'anys anteriors.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat (8) i
l' abstenció dels membres de I' Agrupació Independent pel que fa a les Activitats
Extraescolars (4).

12.- ADHESIÓ A LA CAMPANYA "DOCUMENTS PLURALS".
El Grup Independent presenta la següent proposta:

"DENOMINACIÓ: Adhesió a la campanya "DOCUMENTS PLURALS"
(Passaports, documents nacionals d'identitat, permisos de conduir, targetes de
resident estranger i tots altres documents d'identificació personal en les llengüesde l'Estat).

ANTECEDENTS:
L'article 3 de la Constitució espanyola disposa que el castellà és la llenguaespanyola oficial de l'Estat, estableix que les altres llengües espanyoles seran
oficials en les respectives comunitat autònomes d'acord amb els seus estatuts
d'autonomia i anuncia que la diversitat lingüística d'Espanya serà objected'especial respecte i protecció.

Malgrat aquest mandat constitucional de respecte i protecció del caràcter
plurilingüe de l'Estat, les llengües espanyoles diferents del castellà, que es
parlen en un territori on viu més del 40 per cent de la població espanyola, han
estat absents durant més de 20 anys d'un seguit d'àmbits de gran importànciasimbòlica i pràctica, entre els quals hi ha la documentació personal dels
ciutadans (el document nacional d'identitat, el passaport i el permís de conduir)i la documentació dels residents estrangers, que en una època d'immigraciócreixent com l'actual ha adquirit una rellevància que fms ara no havia tingut.

Aquesta pràctica espanyola contrasta amb la de les altres democràcies
plurilingües d'Europa i del món, que traslladen als seus documents la seva
diversitat lingüística interna i d'aquesta manera permeten no solament que els
ciutadans de llengües diferents es reconeguin en els seus documents sinó també
que tots els ciutadans, independentment de la seva llengua habitual, així com els
residents estrangers, tinguin l'oportunitat de veure reflectit en la seva
documentació el pluralisme lingüístic de la societat i l'acceptin com un fet
normal.
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Així, Bèlgica incorpora en la carta d'identitat i el passaport el francès i elneerlandès, però també l'alemany, que només parla 1'1 per cent de la població;Finlàndia utilitza el finès i el suec en tots els documents; el Canadà fa el mateixamb l'anglès i el francès; i els documents personals a Suïssa contenen les quatrellengües oficials (el francès, l'alemany, l'italià i el romanx, que com l'alemanyaBèlgica només parla 1'1 per cent de la població). En tots quatre casos, elplurilingüisme és present en tots els documents, incloent-hi el passaport, sensenecessitat de petició prèvia de l'interessat i independentment del lloc ons'expedeixen.

Com a ciutadans espanyols que parlem llengües diferents del castellà ens volemreconèixer en els nostres documents personals, i també volem que el conjunt de lasocietat espanyola conegui i faci seu el caràcter plurilingüe de l'Estat que tots
compartim.

Per això, després de la celebració durant l'any passat de l'Any Europeu de lesLlengües, convocat per la Unió Europea i el Consell d'Europa per a promoure laconsciència de la riquesa de la diversitat lingüística dins la Unió Europea i per aencoratjar el multilingüisme, volem cridar els nostres governants a prendre totesles mesures necessàries perquè en el termini més breu possible els documentspersonals espanyols adoptin un règim lingüístic semblant al que apliquen les altresdemocràcies plurilingües del món, que permeti una plasmació efectiva del mandatconstitucional de respecte i protecció de la diversitat lingüística espanyola.
PROPOSTA D'ACORDS

l. Afegir-se a la campanya "Documents plurals" (www.om-plural.org), quepropugna la incorporació als documents nacionals d'identitat, conseguitrecentment, passaports, permisos de conduir, targetes de resident estranger i totaaltra documentació personal de les llengües espanyoles diferents del castellà quesón oficials d'acord amb els estatuts d'autonomia, sense excloure l'ús addicional deles llengües que, tot i no ser oficials d'acord amb els estatuts d'autonomia, esbeneficien igualment del mandat constitucional de respecte i protecció de ladiversitat lingüística espanyola.
2. Instar tot els grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears a presentar ala Mesa del Congrés dels Diputats una proposició de llei sobre l'ús de les llengüesespanyoles als documents nacionals d'identitat, passaports, permisos de conduir,targetes de resident estranger i tota altra documentació personal.
4. Fer arribar aquesta moció al Parlament de les Illes Balears (M. H. Sr.Maximilià Morales i Gómez, President del Parlament de les IllesBalears, Palau Reial, 16, 07001 Palma de Mallorca), a la seu del Governcentral al Palau de la Moncloa (Excmo. Sr. D. José María Aznar López,Presidente del Gobierno, Complejo de la Moncloa, Puerta de Hierro, s/n,28071 Madrid; Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey, Vicepresidenteprimero y Ministro de Presidencia, Complejo de la Moncloa, Puerta deHierro, s/n, 28071 Madrid), al Ministeri d'Interior (Excmo. Sr. D. ÁngelAcebes Paniagua, Ministro de Interior, C/ Amador de los Ríos, 7, 28010

Madrid), al Ministeri d'Afers Exteriors (Excma. Sra. Doña Ana Palacio
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Vallelersundi, Ministra de Asuntos Exteriores, Plaza de la Provincia, 1,28012 Madrid), a la Presidència del Congrés dels Diputats (Excma. Sra. DoñaLuisa Fernanda Rudi Úbeda, Presidenta del Congreso de los Diputados,Carrera de San Jerónimo, s/n, 28014 Madrid) i a Organització pelMultilingüisme (Apartat de correus 107, 08560 Manlleu)."
Passat aquest punt a votació, s'aprova per unanimitat dels presents (8).
13.- MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES DE LA PISTAPOLIESPORTIVA DE GALILEA.
El Grup Independent presenta la següent proposta:

"DENOMINACIÓ: Millora de les infraestructures de la pista poliesportiva deGalilea.

ANTECEDENTS:
La pista esportiva de Galilea presenta una sene de deficiències en el seumanteniment que s'haurien d'anar corregint: les reixes que la separen dels solarsadjacents són molt velles, massa baixes i en alguns trossos es desprenen, a lesparets del vestuari es troben diverses pintades, la pintura de la pista està bastantdesgastada, ...

A més, bastantes vegades i de forma reiterada, molts dels seus usuaris hansol-licitat la installació d'una font-bevedor d'aigua potable, molt necessari degut al'activitat que allà es desenvolupa.

PROPOSTA D' ACORDS

1. Canviar tota la reixa que la separa dels solars de darrera les dues porteries iinstal-lar la nova més alta.

2. Installar-hi un bevedor d'aigua.

3. Repintar tota la pista de nou i llevar les pintades que hi ha als vestuaris. "

El Sr. Fullana explica que han ten gut coneixement que ja s'estan duent a terme lesobres proposades des de pràcticament el dia que es presentà la proposta. Lamantenen recolzant la necessitat de les esmentades obres.

Una vegada tractats tots els punts inclosos a l'ordre del dia, es presenten els
següent per via de urgència:

.- Per part del Grup Independent, es presenta una moció sol.licitant la retirada delCongrés dels Diputats del Projecte de Llei de Qualitat de l'Educació; i una altraplantejant diverses qüestions referides a la supressió de l'IAB i al Projecte de Lleide Reforma de les Hisendes Locals. La urgència es justifica en el fet de què estracta de dos Projectes de Llei que ara es troben en tràmit al Congrés dels Diputats.
La urgència, en ambdós casos, és apreciada per unanimitat dels presents, (8).
La moció sobre el Projecte de Llei de Qualitat de l'Educació diu el següent:
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MOCIÓ

"Que presenta al ple de l'Ajuntament de Puigpunyent, per via d'urgència, el

grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA.

El govern de l'Estat ha remès al Congrés de Diputats i Diputades el Projecte de
Llei de Qualitat de l'Educació. Aquest projecte és un dels més palpables
exemples de la política del Partit Popular, una política antisocial. En efecte, es

tracta de la primera llei educativa de la democràcia que retalla els drets
d'escolarització en comptes d'ampliar-los.
Un tret d'aquest retall és la segregació de l'alumnat amb dificultats

d'aprenentatge. En comptes d'impulsar mesures que prevenguin el fracàs

escolar, de manera que es pugui intervenir a temps per corregir les dificultats, es

defensa la separació.
La llei perjudica clarament l'educació pública, dóna prioritat econòmica a

l'escola privada i no incrementa els recursos per tal de fer l'escola pública més
atractiva i de més qualitat. No existeix cap compromís amb els ajuntaments, ni
en matèria de descentralització de competències, amb l'objectiu d'acostar
l'educació a la ciutadania, ni amb matèria de recursos econòmics.
Es desconeix el cost total de la seva aplicació. L'absència de memòria
econòmica indica un ànim d'ocultació que ens retorna a temps passats, impropis
de la democràcia consolidada.

Finalment, és una llei que es pretén aprovar sense consens, sense diàleg sincer
entre el Govern central i la representació de la comunitat educativa, les
comunitats autònomes, els ajuntaments i les mateixes forces polítiques. Una llei
educativa que es pretén aprovar amb els únics vots del partit que dóna suport al
Govern de l'Estat. Una llei de mires curtes i condemnada al fracàs.
Per tot això, el grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I
GALILEA a I' Ajuntament de Puigpunyent proposa al Ple que adopti els

següents:
ACORDS

l.-Sol·licitar al Govern de l'Estat la retirada del Congrés dels Diputats del

Projecte de Llei de Qualitat de l'Educació.
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2.-Que, per part del Govern de l'Estat, s'impulsi un ampli debat amb la

representació legal de la comunitat educativa, les comunitats autònomes, la
Federació de Municipis i els partits polítics. S'aprovin les mesures i els recursos

necessaris per a millorar el sistema educatiu, adoptant-lo als canvis produïts en

la societat en aquests darrers anys.

3.-Donar trasllat d'aquest acord als portaveus parlamentaris del Congrés dels

Diputats, a la Ministra d'Educació i Cultura, al Conseller d'Educació i Cultura
. de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al President del Consell Escolar

de les Illes Balears."

Passat aquest punt a votació s'adopten els acords amb els vots favorables dels
membres dels Grups Socialista i Independent (7) i el vot en contra del

representant del Grup Popular (1) per considerar que no ha disposat de temps
suficient per estudiar-se la proposta.

La moció sobre la supressió de l'IAE i la modificació de la Llei d'Hisendes
Locals diu el següent:

MOCIÓ

"Que presenta al ple de I' Ajuntament de Puigpunyent, per via d'urgència, el
grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA.
La supressió de I'IAE, així com contempla el Projecte de Llei de Reforma de les
Hisendes Locals aprovat pel Consell de Ministres del Govern de I 'Estat dia 11
d'octubre de 2002 i que ara ha iniciat el seu tràmit parlamentari a les Corts
Generals, ha d'assegurar que no serà una minva de recursos pels ajuntaments.
L'IAE representa un lligam i a la vegada una responsabilització dels
ajuntaments front a les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen. L'IAE

suposa un cens real d'activitats, un mecanisme que estimula els ajuntaments a la

promoció de l'activitat econòmica, i una important autonomia financera que
representa per als ajuntaments de les Illes Balears un import de més de vint-i
vuit milions d'euros (28.000.000 €). La desaparició d'aquest impost ha d'anar
acompanyada de les mesures compensatòries que garanteixin, com a mínim, un

manteniment dels ingressos que representa ara el seu cobrament.
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Per tot això, el grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I
GALILEA a l'Ajuntament de Puigpunyent proposa al Ple que adopti els
següents:

ACORDS

LD'acord amb el principi de correponsabilitat fiscal demanam la participaciódels ens locals en els tributs recaptats per l'Estat, lligats a l'activitat econòmica.És a dir, participant en un tram de I'IRPF o l'NA.
2.-Demanam al govern de l'Estat que la desaparició de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques (lAE) sigui substituida per ingressos equivalents.
3.-Demanam l'aplicació del tipus impositiu de l'NA reduït pels ens locals i queafectin específicament a obres d'infrastructura bàsica i les corresponents als
serveis socials.

4.-L'Impost de Béns Immobles (IBI) representa l'ingrés tributari més important
per al municipi. Demanam corregir-lo anualment segons l'índex de preus al
consum per mantenir la recaptació municipal en termes reals i evitar els
increments bruscos.

5.-Demanan el traspàs al Govern de les Illes Balears de la competència en la
gestió del cadastre. Per altra banda, seria convenient que les revisions del
cadastre es realitzin de forma coordinada en una mateixa illa amb la
col.laboració dels Consells Insulars.
6.-Fer arribar els acords d'aquesta moció al govern de l'Estat Espanyol, al
Parlament de les IJJes Balears i a la Federació d'Entitats Locals de les Illes
Balears."

Passat aquest punt a votació s'adopten els acords amb els vots favorables dels
membres dels Grups Socialista i Independent (7) i l'abstenció del representant
del Grup Popular (1).

A continuació, l'equip de govern, presenta per via de urgència una proposta
referida a la divissió de l'expedient de modificació de les Normes Subsidiàries.
La urgència resulta apreciada per unanimitat (8), essent la proposta la següent:

"MODIFICACIONS PUNTUALS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEPUIGPUNYENT.
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En data 28 de gener de 2002, el Ple de I' Ajuntament de Puigpunyent, aprovàinicialment les següents modificacions puntuals de les Normes Subsidiàriesvigents:

a) Possibilitar l'ús d'Equipament Cornunitari Docent a una
part de la gran zona d'Equipament Comunitari Esportiu i
d'Espai Lliure Públic, existent devora el Poliesportiumunicipal, per tal de poder-hi edificar una nova escola.

b) Assignar a determinats terrenys l'ús exclusiu d'habitatgesde protecció oficial, (s'inclouen els terrenys que se cediran
a l'Ajuntament devora Ca Ses Monges).

c) La fixació d'índex d'intensitat d'ús. Cal recordar que ja es
fixaren el març del 2000, però que no es culminà la
tramitació per a la seva entrada en vigor. Per tant, ara es

ratifiquen.
d) La fixació de "cupos" per evitar els efectes de l'acabament

de la moratòria del Govern el proper 7 de febrer. I en
concret es fixen a zones que podrien dir-se "perilloses", que
pertanyen a un sol propietari i ja s'han presentat projectes
per urbanitzar-les i poder, per tant, edificar-hi amb
posterioritat.

e) Finalment, l'edifici de Ca Ses Monges es protegeix com a
zona d'Equipament Comunitari General.

f) Com a conseqüència del que s'assenyala a l'apartat b), es
proposa que els terrenys calificats a les Normes vigents com
a Zona 4.1, situats entre el carrer de Ses Veles, la Carretera
Nova d'Estellencs, la Zona 2.2 i Es Convent, passin a
formar part de la Zona 2.2, modificació justificada per la
poca superfície que resultaria de la modificació esmentada
abans.

Una vegada cumplimentat el tràmit d'exposició pública exigit per la legislacióvigent, sense que s'haguessin presentat reclamacions, es va adoptar l'acordd'aprovació provisional pel Ple, en sessió celebrada el passat dia 12 de març de2002, trametent-se a continuació tot l'expedient a la Comissió Insulard'Urbanisme del Consell de Mallorca als efectes de la seva aprovació definitiva.

A dia d'avui, la CIU, atès que les diverses modificacions proposadesrequereixen una tramitació diversa segons els casos, demana la divisió del'expedient en vàries parts, per tal de fer possible i facilitar aquesta diversatramitació, sense que el contingut de les modificacions variï en absolut.

Es per això que,

Es propasa al Pie:
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Primer.- Donar-se per assebentat i convalidar la divisió de la documentació
presentada al Consell de Mallorca referent a diverses modificacions puntuals de
les Normes Subsidiàries vigents, en els següents tres expedients (tot aclarint queel contingut de les modificacions no varia en absolut i que, per tant, són
perfectament vàlids els tràmits administratius realitzats fins ara):
1.- El primer expedient, (A), que es refereix a la modificació consistent en laremodelació d'una gran zona d'Equipament Comunitari Esportiu i d'EspaiLliure Públic, de propietat municipal, per tal de possibilitar-hi a més, l'ús
d'Equipament Comunitari Docent.

2.- El segon expedient, (B), que es refereix a les dues següents modificacions:
B.l.- La modificació consistent en la calificació com a Equipament ComunitariGeneral de l'edifici d'Es Convent. Això suposa que la superfície de la Zona 1disminueix en 530m2, que són els que augmenta el global de la Zona
d'Equipament Comunitari.
B.2.- Inclosa en aquest segon expedient (B), es contempla la modificacióconsistent en l'assignació d'índex d'intensitat d'ús a totes les zones del nucli,excepte a la Zona l, proposant-se els següents:

Zones Índex d'intensitat d'ús.

1
2.1

2.2
2.3
3
4.1
4.2

No es fixa.
1/200
1/250
1/250
1/2500
1/500
1/1000

3.- El tercer expedient, (C), contempla les següents modificacions:
C.l.- La modificació consistent en canviar la calificació de 1.466m2 de sòl
inclòs, segons les Normes vigents, a la Zona 4.1 situada més al nord del nucli de
Puigpunyent, passant a formar part de la Zona l, però assignant-li com a úsexclusiu el d'habitatges de protecció oficial.
C.2.- Com a conseqüència de la modificació descrita a l'apartat C.l anterior es
proposa que els terrenys calificats a les Normes vigents com a Zona 4.1, situats
entre el carrer de Ses Veles, la Carretera Nova d'Estellencs, la Zona 2.2 i Es
Convent, passin a formar part de la Zona 2.2, modificació justificada per la pocasuperfície que resultaria de la modificació esmentada abans.
C.3.- Finalment, es proposa l'aprovació d'una disposició addicional a les
normes urbanístiques, el texte de la qual és el següent:
"Disposició Addicional.

1. En cada any natural i a les àrees relacionades a continuació, només el
podran atorgar llicències d'edificació que suposin la construcció del
número d'habitatges següents:

Dotze (12) habitatges a la Unitat d'Actuació 4 (UA 4).
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Quatre (4) habitatges a cada una de les tres àrees que formen
part de la Zona 2.1 i assenyalades en el plànol de la modificació
coma2.1 (4).

2. El criteri per a l'adjudicació de les llicències serà el de la prioritattemporal.

Aquesta prioritat vendrà determinada per la data i hora de presentacióde la sol.licitud de la llicència sempre que vagi acompanyada de tota la
documentació legalment exigible.
En el cas de què l'informe tècnic i/o jurídic preceptius per a

l'atorgament de la llicència detecti deficiències reparables no es perdràel torn, sempre que les deficiències siguin reparades en el termini fixat."

Segon.- Donar compte del present acord al Consell de Mallorca als efectes
oportuns."
Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat dels presents(8).

El Sr. Bauzá aprofita per manifestar el rebutj del Grup Socialista cap a l'actitud
de la Comissió Insular d'Urbanisme, en la tramitació d'aquestes modificacions.Fa una mica d'història de com ha anat aquest tema, explicant que la tramitacióde les modificacions començà eljuliol del2001.
El Sr. Ramon demana als altres grups el seu suport al rebutj, manifestant tots el
seu acord.

PRECS I PREGUNTES.

• El Sr. Ramon presenta la liquidació del concert del Maga de Oz i de les
Festes de Puigpunyent i Galilea, entregant-ne una còpia al Grup Populari Independent. Manifesta que un concert d'aquesta categoria era una
demanda d'un sector important de puigpunyentins. I el cost per a
l'Ajuntament, gràcies a les subvencions obtingudes, ha estat tan sols de
500.000ptes.- Considera què el concert fou un èxit.

.

Pel que fa a les Festes de la Mare de Déu d' Agost, és cert que la
despesa es va disparar un poc. De totes maneres, ja sabien que la partidainicialment prevista seria insuficient, però també es preveien uns
ingressos superiors als contemplats al pressupost. En part, els majorscosts es deuen a l'actuació d'una primera figura com és Ma del Mar
Bonet.
En relació a les Festes de Galilea, el cost per a l'Ajuntament ha estat
d'uns 3.400.000ptes.-
Els ingressos dels colaboradors han estat els que s'especifiquen. Fer
públiques individualitzadament les donacions fetes resultaria pocelegant.
Pel que fa al bar, és cert que no és té control de les caixes. S'han cedit a
l'Ajuntament un 25% dels ingressos que s'han destinat a pagar diverses
despeses.
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• El Sr. Ramon informa dels programes de cooperació educativa, alsquals s'ha adherit l'Ajuntament de Puigpunyent, i mitjançant els qualses contracta a becaris que reuneixen les condicions requerides perdesenvolupar certes tasques, en el nostre cas, l'Agenda Local 21 i
suport a l'escoleta municipal. Interessa que es conegui aquestainiciativa perquè puguin presentar-se altres possibles interessats.

• El Sr. Ramon informa i reproba públicament el comportament del batle
d'Esporles amb la Mancomunitat de Tramuntana. Fa uns dies esconvocà una reunió important a Esporles i el batie, encara que era al'Ajuntament, no entrà a la reunió. Manifesta el seu pessimisme en
relació al futur de la Mancomunitat.

• Informa que demà, dia 29 a les 7 de l'horabaixa, hi ha una reunió pertractar el tema de l'energia solar tèrmica.
• Igualment informa d'una projecció del diagnòstic de l'Agenda Local 21

pel proper dimecres, i de que el Consell de Mallorca subvencionarà un80% dels costs del Pla d' Acció.
• El Sr. Ramon entrega al Grup Independent la valoració del convenisobre els terrenys de Son Bru, demanada en un anterior plenari.• Informa que ahir hi va haver un incendi a Galilea. Dóna les gràcies alsvoluntaris de Protecció Civil que foren els que feren la major part de lesfeines d'extinció, recalcant una vegada més la sort de Puigpunyent percomptar amb aquesta Agrupació.
• El Sr. Bauzá presenta i fa entrega igualment de la valoració referida al

tancament del solar de la Sra. Francisca Ferrà, demanada en un anterior
plenari.

• El Sr. Bauzá dóna les gràcies als veins que participaren en la neteja deles drasseres.

• Informa de l'aprovació del projecte de l'escola de margers. El termini
de matrícula acaba dia 11 de novembre.

• El Sr. Fullana, en representació del seu grup presenta les següentspreguntes i precs:

o. Sol·licitam que el dèficit d'aproximadament 24.000 € (4.000.000 de pts)no es tomi a produir en l' organització de les festes.

1. Demanam que es contestin una a una i sense dolls com els que diguerena la passada sessió plenària.

2. Que han fet les persones contractades a la piscma quan han tancat
perquè plovia 7. Com es que els nins que utilitzaven el transport des deGalilea els treien defora si feia mal temps 7. Qui se n'ocupava d'ells 7.
Per què estava bruta i hi havia poc control de les entrades 7. Sol·licitaml'informe d'ús.

3. Per què es fa un ús inadequat del vehicle de la policia local, usantsenyals acústiques i lluminoses persones que no tenen el carnet B2 7.
Aquest vehicles sols haurien de ser utilitzats pels agents de la policia.



199150 I

I GOVERN DE LES ILLES BALEARS

4. Com així permet l'equip de govern que s'utilitzi el vehicle demanteniment marca Skoda per dur persones al compartiment de càrrega,deixant-lo fora de qualsevol assegurança ?

5. El dinar de dia 17 d'abril a Ses Cotxeries, per 4 persones pagat al sr.BatIe i que pujava a 166'84 € que no ens contestaren i que deixàrempendent.

6. Té previst l'equip de govern disimular els aparells d'aire condicionat,així comja hem sol-licitat ?

7. S'ha enviat la carta de protesta a GESA per la fallida del 9 d'agost aGalilea ? Des dels Independents ferem la denúncia i hem rebut lacontestació.

8. Es té previst donar solució a les pluvials denunciades pel nostre grup?
9. Campanya BAP: Quants tassons i plats s'han fet fins ara ?, quans sen 'han venut ?, quina existència hi ha ?, comptabilitat que es du ?

10. Tornam demanar: Quina situació està la paret del carrer major que vacaure ? Veim que es fan coses però no se sap exactament el que.

11. Escaleta Infantil municipal: Quins ajuts s'han sol-licitat de laConselleria de Benestar Social i de la d'Educació?

12. Escaleta Infantil municipal: S'ha sol'licitat el permís d'Educació?

13. Escoleta,Infantil municipal: Nombre d'alumnes matriculats?

14. Escaleta Infantil municipal: Quins criteris hi ha hagut per a l'admissiódels alumnes?

15. Escaleta Infantil municipal: 'S 'ha assegurat als alumnes i als mestres de'responsabilitat civil i d'accidents ?, s'ha assegurat les installacions ?

16. Quin és el calendari previst per a les modificació de les normessubsidiàries?

17. Tenim constància que no sol-licitarsr, ni comunicaren la installacíó del
parc verd als terrenys cedits per l'Església de Galilea, incomplint elconveni. Per què volen un nou conveni si incompleixen el que ja hi ha
que és molt més senzill ? També hem notat que s'incompleix l'actualconveni en els assumptes de manteniment i conservació dels jardins.

18. Per què no sortim a la llista dels punts negres de residus que ha dellevar el CIM a distints termes municipals?
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20. Cursos de català de l'Escola d' Adults: Per què s'ha reduit l'horari?

21. Alguna administració o entitat subvenciona les escoles d'Adults i de
Música?

22. Centre de salut: el personal administratiu que hi haurà, el posa Ib-Salut
o l'Ajuntament, com es resol el tema?

23. El ple de dia 26 de setembre de 2000 aprovà la moció sobre els segells
plurals i aquesta adhesió no s'ha fet efectiva, per què?
Cobren més que mai, hi ha més personal quemaii no es compleixen els
acords. Posam en dubte la seva eficàcia, la seva gestió i les seves

obligacions i ens veim obligats a revisar totes les actes.

24. Internet: A plens anterior instàrem al batle a corregir les faltes
d'ortografia. A més a quedat obsoleta i anuncia el curs passat, per quin
motiu?

25. Tancament piscina: On són les mesures de seguretat perque cap al·lot
pugui accedir i hi hagi accidents ? Falta de responsabilitat molt grossa
que ens demostra que les coses es fan de qualsevol forma.

26. Cans son Net: Ens han arribat queixes que hi ha cans en mal estat per
son Net i lliures per Galilea, no es compleix l'ordenança. Sol·licitam
una vigilància exhaustiva i el compliment de la normativa.

27. Dreceres de Galilea: És molt lloable que I' Ajuntament potencii el
voluntariat ambiental i social però és indignant que se n'aprofiti
d'aquest per fer les feines que li tocaria fer al propi ajuntament. Netejar
les dreceres no es feina de voluntaris. Els voluntaris ambientals han de
fer unaes altres tasques igual que els de protecció civil. Per què s'ha fet
i com es mantendrà perquè mai havien estat tan abandonades?

28. Serveis socials: Com és que els serveis socials no funcionen com cal. A
Galilea l'assistenta ha estat 4 setmanes sense anar a algunes cases ?
Com es distribueixen les visites ?, amb qunis criteris?

29. Comissió d'obres: Per què no ens convocaren a la darrera comissió
d'obres ? Exigim, a partir d'ara, el que marca la Llei, amb mínim 48 h.
d'antelació i per escrit.

30. Expedients de sa Campaneta: S'han iniciat els expedients sobre el camí
o camins de sa Campaneta com recomenava el CIM?

31. Contactes camí vell de Palma: S'han iniciat els contactes amb els

propietaris del camí perquè es pugui senyalitzar i no hi hagi problemes
de pas?



199152 I

I GOVERN DE LES ILLES BALEARS1

32. Felicitam al'Agrupació de protecció civil per la seva ràpidaintervenció a l'incendi forestal de diumenge 27 d'octubre de 2002

33. Felicitam al PSOE pel XXè aniversari de la seva victòria electoral a les
Corts Generals de I 'Estat.

• El Sr. Ramon manifesta que les preguntes formulades s'aniran
contestant.

• El Sr. Fullana, prega que a les pròximes Festes no hi hagi 4 milions de
dèficit com hi ha hagut a aquestes.

• Prega que es contestin les preguntes amb les respostes reals.

• En relació a les preguntes formulades sobre l'Escaleta Municipal, el Sr.
Ferrà respon que s'ha sol.licitat una subvenció a l'Institut de la Dona i
que el nombre d'alumnes matriculats és de 25.

• Pel que fa al calendari de la revissió de les NNSS, el Sr. Bauzá respon
que està previst presentar l'avanç de planejament el mes de novembre.

• En relació a la llista de punts negres del CIM, el Sr. Ramon diu que
Puigpunyent no hi surt, perquè no en teníem coneixement de cap.

• Pel que fa a la construcció de la nova escola, el Sr. Ferrà informa que la
Conselleria d'Educació no es comprometrà a res en tant no es

modifiquin les NNSS i paguem disposar del solar.

• El Sr. Flaquer demana que consti en acta que són les 12 hores.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 24.15 hores, el Sr. batle
aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.

La secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 2 DE
DESEMBRE DE 2002.

Quan són les 21' 50 hores del dia 2 de desembre de 2002, es reuneix a la
Casa Consistorial de Puigpunyent la Corporació en Ple per celebrar sessió
plenària extraordinària en primera convocatòria. Sota la presidència del batIe,
Sr. Josep Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents regidors, convocats en

legal forma: Srs. Miquel Ramon Matas, Sebastià Bauzá Martorell i Joan Ferrà
Martorell per part del Grup Socialista; Srs. Miquel Fullana Daviu, Gabriel
Genovart Rosselló, Guillem Llaneras Serralta i Sra. Jerita Barceló Ballester, per
part de l'Agrupació Independent; i Sr. Gabriel Flaquer Maimó, per part del
Grup Popular.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Ma Eulàlia Mas
Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. batIe declara oberta la sessió i abans de tractar els punts que
conformen l'ordre del dia, pren la paraula per manifestar que malgrat
moItes coses que s'han dit, el grup de govern està tan consolidat com

sempre, hi ha moIta feina que fer i ell ratifica tots els seus integrants en els
seus llocs.

1) EXPEDIENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 9/2002.
L'equip de Govern presenta al Ple la següent proposta:
"Atesa la tramitació de l'expedient de crèdit extraordinari per crear les següents
partides:

l=Energia solar tèrmica al Poliesportiu de Puigpunyent.
2.- Energia solar tèrmica al Poliesportiu de Galilea.
3. - Energia solar tèrmica als particulars.

Atesa que es tracta de despeses imprevistes per fer front a les quals ho existeix
consignació pressupostària.

Considerant que existeix la previssió de recaptació de nous ingressos derivats de
la concessió de diverses subvencions per part del Consell de Mallorca, així com
de la Conselleria d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears.

Considerant igualment que de la liquidació dels Pressuposts del 2001, aprovada
per Decret de BatIia de data 9 d'octubre de 2002, resulta l'existència d'un
romanent de tresoreria per a despeses generals de 280.833,67€ (46.726.791
Ptes.).

Atès, per tant, que es tracta d'una despesa que no es pot ajornar fins al proper
exercici sense perjudici dels interessos municipals.

Atès l'informe emès per la interventora municipal,

HERESOLT:
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Primer.- Sotmetre a la consideració del Ple per a la seva aprovació el següent
expedient de crèdit extraordinari:

Crèdit extraordinari.

N° partida Concepte Import

Energia solar Poliesp. Puigpunyent
, Energia solar Poliesp. Galilea

Energia solar a particulars

452.62301
452.62302
731.78900

4.375,83€
3.471,68€

18.000,00€

TOTAL 25.847,51€

Finançament.

N° partida Concepte Import
755.02 Subv.energia solar Poli.Puigpunyent 676,17€
870.00 Romanent de Tresoreria 3.699,66€

755.03 Subv.energia solar Poli. Galilea 300,52€
870.00 Romanent de Tresoreria 3.171,16€

761.05 Subv.energia solar particulars 3.219,60€
755.04 Subv.energia solar particulars 12.976,50€
870.00 Subv.energia solar particulars 1.803,90€

TOTAL 25.847,51 €."

El regidor Sr. Ramon explica la proposta que es presenta fent referència als
finançaments que es rebran per dur a terme la inversió.
El Sr. Fullana, manifesta que el seu grup votarà a favor perquè estan d'acord
amb potenciar les energies renovables,
Vots a favor: 9, (unanimitat).

En aquest moment de la sessió, el regidor Sr.Flaquer demana la interrupció de la
mateixa durant dos minuts, acceptant el president, i abandonant el Sr. Flaquer la
Sala de Plens.
Una vegada reincorporat es passa a tractar el següent punt de l'ordre del dia.

2) EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM. 10/2002.
.L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:
"Atesa la tramitació de l'expedient de suplement de crèdit referit a la següent
partida:

1.- 451.62304 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.

Atès l'informe emès per la interventora municipal,

HERESOLT:
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Primer.- Proposar al Ple l'aprovació del següent expedient de suplement de
crèdit:

1.- Suplement de crèdits.

N° partida Concepte Import
451.62304 Energia solar fotovoltaica 35.200,27€

1 Consignació partida 21.059,73€
Consignació final total 56.260,00€

Finançament.
------------------

N° partida Concepte Import.

I
\

755.05
871.01

Subv.energia solar fotovoltaica
Romanent de Tresoreria

19.635,00€
15.565,27€

TOTAL 35.200,27€."
El Sr. Ramon explica igualment la proposta referida en aquest cas a la
potenciació de l'energia solar fotovoltaica.
El Sr. Fullana manifesta que per les mateixes raons que al punt 1), el seu grupvotarà a favor.
Vots a favor: 9, (unanimitat).

3) EXPEDIENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM.ll/2002.
L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:
"Atesa la tramitació de l'expedient de crèdit extraordinari per crear les següentspartides:

1. -Construccià d 'un porxo al solar de "Sa Siquiola".
2. -Adquisició de vehicle de manteniment.
3.- Obres piscina municipal i ordenació del seu entorn.
4. - Conveni amb la UIB per a la contractació de becaris.

Atesa que es tracta de despeses imprevistes per fer front a les quals no existeix
consignació pressupostària.

Considerant igualment que de la liquidació dels Pressuposts del 2001, aprovada
per Decret de Batlia de data 9 d'octubre de 2002, resulta l'existència d'un
romanent de tresoreria per a despeses generals de 280.833,67€ (46.726.791Ptes.).

Atès, per tant, que es tracta d'una despesa que no es pot ajornar fins al properexercici sense perjudici dels interessos municipals.

Atès l'informe emès per la interventora municipal,
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HERESOLT:

Primer.- Sotmetre a la consideració del Ple per a la seva aprovació el següent
expedient de crèdit extraordinari:

Crèdit extraordinari.

N° partida Concepte Import
------------------------------------------------------------------------------------------------

432.62200

24.000,00€
511.62400
452.62201
422.48100
440.48100
313 .481 00

Construcció porxo "Sa Siquiola"

Vehicle manteniment
Piscina municipal
Beca escoleta
Beca Agenda Local 21
Beca Programa Drogodependència

12.000,00€
54.091,10€

735,00€
490,00€
392,00€

TOTAL 91.708,10€

Finançament.

N° partida Concepte Import
-----------------------------------------------------------------------------------------------

870.00 Romanent de Tresoreria 24.000,00€

870.00 Romanent de Tresoreria 12.000,00€

761.06 POS'2002, Construcció piscina munie. 37.863,77€
917.01 Préstec 16.227,33€

870.00 Romanent de Tresoreria 735,00€
870.00 Romanent de Tresoreria 490,00€
870.00 Romanent de Tresoreria 392,00€

TOTAL 91. 708,10€."

Vots a favor: 9, (unanimitat).

4) EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM.12/2002.
L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:

"Atesa la tramitació de I' expedient de suplement de crèdit referit a les següents
partides:
1.- 121.21600 Conservaciô i manteniment equips informàtics.
2.-121.22200 Teléfon.
3.-121.22400 Primes d'assegurances.
4.-121.22700 Neteja edificis municipals.
5.-422.21200 Conservació i manteniment edifici escola.
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6.-422.22000 Escaleta infantil.
7.-422.48200 Transferències Associació Mares i Pares Alumnes.
8. - 432.61100 Canvi bombetes enllumenatpúblic.
9.- 440.22706 Agenda Local2i.
10.- 451.22607 Festes Locals.
11.- 45i.48900 Patronat de Cultura.
12.- 451.62303 Inversió taller cuina.
13.- 452.21200 Manteniment i conservaciô Poliesportiu.
14. - 452.62300 Instal.lacio rocódrom.
15.- 511.21000 Conservaciá i manteniment.
16.- 011.33000 Interessos préstecs.

Atès l'informe emès per la interventora municipal,

HERESOLT:
Primer- Proposar al Ple l'aprovació dels següents expedients de suplement de
crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria de l'any 2001:

1.- Suplement de crèdits.

N° partida . Concepte Import.
--------------------------------------------------------------------------------------------

1.- 121.21600 Conservació i manteniment equips informàtics. 2.000,00€
2.-121.22200 Teléfon. 4.000,00€
3.-121.22400 Primes d'assegurances. 2.000,00€
4.-121.22700 Neteja edificis municipals. 2.000,00€
5.-422.21200 Conservació i manteniment edifici escola. 3.000,00€
6.-422.22000 Escoleta infantil. 15.000,00€
7.-422.48200 Transferències Assoc. Mares i Pares Alumnes. 5.000,00€
8.- 432.61100 Canvi bombetes enllumenat públic. 5.000,00€
9.- 440.22706 Agenda Local21. 10.000,00€
10.- 451.22607 Festes Locals. 48.000,00€
11.- 451.48900 Patronat de Cultura. 12.000,00€
12.- 451.62303 Inversió taller cuina. 5.000,00€
13.- 452.21200 Manteniment i conservació Poliesp. 5.000,00€
14.- 452.62300 Instal.lació rocódrom. 3.000,00€
15.- 511.21000 Conservació i manteniment. 48.000,00€
16.- 011.33000 Interessos préstecs 130,00€

TOTAL 169.130,00€
Finançament.

N° partida Concepte Import.
------------------------------------------------------------------------------------------------

870.01 Romanent de Tresoreria 169.130,00€

TOTAL 169.130,00€."
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El Sr. Ramon exposa que el suplement proposat afecta a diverses partides, les
quals ja se sabia que estaven insuficientment dotades quan s'elaboraren els
pressuposts a principis d'any. La idea llavors ja era poder emprar el romanent
de tresoreria quan fes falta augmentar el crèdit de les mateixes. Creu que per a

l'any 2003 es mantendrà un bon romanent del qual en podrà fer ús, si n'és el
cas, el nou Consistori que surti de les eleccions.
El Sr. Fullana manifesta el desacord del seu grup amb algunes partides i
especialment amb el que s'ha dit de què estaven insuficientment dotades.
Creuen que això no és així, especialment en el cas de la partida de Festes. Per
tal cosa, s'abstendran en la votació, per no perjudicar en l'acord respecte a les
modificacions amb les que sí estan d'acord.
El batle explica que la partida de Festes és necessari incrementar-la perquè es
feren diverses despeses no previstes inicialment, com per exemple el concert de
Ma del Mar Bonet, que suposà una oportunitat que no es podia deixar perdre per
les bones condicions que s'oferiren. L'altra distorsió es deu al concert del Maga
de Oz. Malgrat això, s'han de tenir en compte les subvencions que es rebran per
aquests actes.

El Sr. Ramon també assenyala com a motiu de la major despesa el fet que s'ha
incrementat molt pel que fa a les Festes de Galilea.
El Sr. Ferrá entén que un altre factor a considerar és l'entrada en vigor de
l'euro.
El Sr. Flaquer opina que el concert del Mago de Oz no anava a la partida de
Festes, sinó a part. A més hi ha els ingressos corresponents. De l'increment
previst a la partida del Patronat de Cultura ¿quina part es donarà al grup Es
Puntals?
El Sr. Ferrà assenyala que les subvencions van a una altra partida, concretament
a la de subvencions als grups culturals. Actualment ja se'ls ha ajudat amb
material.
El Sr. Flaquer demana a què es destinaran els diners prevists per a I' Agenda
Local21 (perquè en principi ell tenia entès que no havia de costar res).
El Sr. Ramon informa que està previst cobrar diverses subvencions dins l'any
2003.
Pel que fa a l'escaleta, el Sr. Flaq_uer diu que ha sabut que s'ha demanat una
subvenció a l'Institut de la Dona. Afirma que aquesta subvenció no arribarà mai
ja que s'ha informat i l'Institut de la Dona no tramita aquest tipus de
subvencions.
El Sr. Ferrá aclara que la convocatòria era de Madrid i que es demanà la
subvenció d'acord amb la mateixa.
El Sr. Flaquer, seguint amb aquest tema, demana que es reuneixi la Comissió
que es va crear per fer el seguiment de l'escaleta.
El Sr. Ferrá aclareix que aquesta Comissió es va crear per estudiar les situacions

. de necessitats al municipi.
El Sr. Flaquer entén que abans d'invertir més en l'escaleta, s'hauria de passar
una enquesta als pares per determinar el seu grau de content a descontent amb
el servei. Afegeix el Sr. Flaquer que s'acordà que ni l'Agenda Local 21 ni
I' escaleta costarien un duro a l'Ajuntament. I ara no veu això ja que s'està
incrementant la despesa.
El Sr. Fullana, per la seva part, pensa que es deixaren perdre dues subvencions
per a l'escaleta.
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El Sr. Ferrá no hi està d'acord. Per accedir a les subvencions que dóna la
Conselleria, l'escoleta ha d'estar legalitzada i actualment s'estan realitzant els
tràmits pertinents, la qual cosa és complexa. Per això es treballa, per complir
totes les condicions necessàries per autoritzar-la.
Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per 5 vots a favor (Grup
Socialista i Popular) i 4 abstencions (Grup Independent).

5) AGENDA LOCAL 21.
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE
MALLORCA I LA MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA PER AL
DESENVOLUPAMENT D'AGENDES 21 LOCALS ALS MUNICIPIS DE
: BANYALBUFAR, ESPORLES, ESTELLENCS I PUIGPUNYENT.
L'equip de govern proposa al Ple:

"Primer.- Aprovar el Conveni de Col.Iaboració entre el CIM i la Mancomunitat
de Tramuntana per al desenvolupament d' Agendes 21 Locals als municipis
integrants de la Mancomunitat de Tramuntana, en els termes següents:

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
LA MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA PER AL
DESENVOLUPAMENT D'AGENDES 21 LOCALS ALS MUNICIPIS DE :

BANYALBUFAR, ESPORLES, ESTELLENCS I PUIGPUNYENT.

Esporles, de novembre de 2002.

REUNITS

D'una part, l'Hble. Senyor Josep Gomila Benejam, Conseller de Cooperació
Local del Consell de Mallorca, assistit pel Secretari Tècnic, senyor Joan Miquel
Bergas Font.

I de l'altra, el senyor (xxx), en qualitat de President de la Mancomunitat de
Tramuntana, assistit per la Secretària d'aquesta Mancomunitat, senyora (xxx).

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar
aquest conveni.

ANTECEDENTS.

1. El Consell de Mallorca, en concret el Departament de Cooperació
Local, de de l'inici del 2001 promou i col.labora en la implantació
d' Agendes 21 Locals als municipis de Mallorca. Aquesta col.Iaboració
consisteix en oferir suport tècnic i econòmic als municipis per què
puguin iniciar el procés cap a la sostenibilitat.

2. Per homogeneïtzar l'elaboració de les Agendes 21 Locals dels
municipis de les Illes Balears, la Conselleria de Medi Ambient ha
elaborat el Decret 123/2002, de 4 d'octubre, sobre la implantació de
l' Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears.

3. El Consell de Mallorca proposa realitzar un Programa d'Auditories, per
donar suport als municipis del seu àmbit per a la redacció i l'aplicació
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de l' Agenda 21 Local. Aquest Programa d'Auditories pretén dotar els
municipis d'una eina eficaç, concreta i operativa, per tal d'afavorir un

desenvolupament que sigui compatible amb la utilització sostenible dels
recursos,

4. Que els ajuntaments signataris d'aquest conveni tenen la voluntat
d'avançar cap a l'establiment d'una política integrada, que permeti
afrontar els dèficits ambientals, socials i econòmics amb actuacions
prioritzades. Concretament, fan seves les propostes i les recomanacions
contingudes en el Programa 21 de Rio de Janeiro i a la Carta d' Aalborg,
en el sentit d'harmonitzar medi ambient i desenvolupament.

5. El fet de què la majoria d'Ajuntaments de Tramuntana hagin signat la
carta d'Aalborg i, per tant s'hagin adherit a la Campanya de Ciutats
Europees Sostenibles, demostra que hi ha interés en iniciar el procés
cap a la sostenibilitat.

6. Tots els baties de Tramuntana de Mallorca, en el marc de la reunió que
se celebrà a la seu de la Mancomunitat, el dia 10 d'octubre de 2002, van

prendre l'acord de posar en marxa les Agendes 21 Locals dels seus

respectius municipis.
7. En el cas de Tramuntana, s'ha cregut que la fórmula més adient és

iniciar el procés d' Agenda 21 a Banyalbufar, Esporles i Estellencs amb
la Diagnosi, i tenint en compte que Puigpunyent ja té la Diagnosi
acabada, continuar el procés d'Agenda 21 amb la redacció del Pla
d' Acció. També s'ha cregut oportú contractar una empresa externa
especialitzada per realitzar les tasques d'Auditoria (Diagnosi i Pla
d'Acció), que comptarà amb la col.laboració i supervisió de personal
tècnic i/o polític dels respectius municipis i del Consell de Mallorca.

Per tot l'anterior establim els següents:

PACTES

1. L'objecte d'aquest conveni és regular les condicions de participació de
les parts signants.

_

2. El Consell de Mallorca contractarà el servei extern per a la realització
de l'Auditoria (Diagnosi o Pla d '

Acció) de l' agrupació de municipis
que són objecte d'aquest conveni.

3. El Consell de Mallorca es compromet a aportar el 80% deis costos de la
realització de les auditories del grup de municipis de Tramuntana.

4. Els ajuntaments signataris del present conveni es comprometen a

aportar el 20%, en funció de la proporció de contribució estipulada per
la Mancomunitat de Tramuntana.

5. El seguiment de l'Auditoria es farà a través de Ia Comissió Mixta de
Seguiment, on hi participaran tots els organismes implicats, i si s'escau
representants de l' empresa col.laboradora.

6. Tots els documents de difusió pública i elements de publicitació que
generi l'auditoria ambiental duran el logotip dels Ajuntaments, de la
Mancomunitat de Tramuntana i del Departament de Cooperació Local
del Consell de Mallorca, en igualtat de grandària i preeminència.
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7. Aquest conveni tindrà validesa des de la seva signatura fins a 31 de
desembre de 2003.

En prova de conformitat signam el present conveni en el lloc i la data esmentats
més avall.

Esporles, de novembre de 2002."
El Sr. Ramon explica el contingut del conveni.
El Sr. Fullana, referent al punt 4 dels pactes demana que signifiquen els
interrogants.
El Sr. Ramon explica que es deuen a què no estava clar si havia de pagar la
Mancomunitat de Tramuntana o els municipis. Ës indiferent una cosa o l'altra.

Vots a favor: 9, (unanimitat).

6) ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES C.P.PUIG DE NA FÀTIMA
CURS 2002/2003.

L'equip de govern presenta la següent proposta:
"Primer.- Aprovar el pressupost d' Activitats Complementàries del C.P. Puig de
Na Fàtima per al Curs 2002/03."

El Sr. Ferri exposa la proposta. Són activitats que històricament s'han
subvencionat des de l'Ajuntament. Pareix que hi ha molt d'increment respecte
als anys anterior, però en bona part es deu a l'euro.

Vots a favor: 9 (unanimitat).

7) PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
L'equip de govern presenta la següent proposta:
"Havent-se manifestat per part de nombrosos veins del municipi la intenció
d'adquirir nínxols o tombes del cementiri municipal, i resultant que les
dimensions d'aquest no permeten atendre totes les demandes,

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar el projecte d'ampliació del cementiri municipal, amb un

pressupost de 156.593,70€.

Segon.- Iniciar el procediment per a la realització d'aquest projecte."
El Sr. Fullana fa constar que a més del projecte d'ampliació, hagués estat
convenient la presentació d'un informe que valoràs la necessitat de l'ampliació,
en nombre de sepultures previstes, etc ...

Vots a favor: 9 (unanimitat).

8) FONS DE COMPENSACIÓ MUNICIPAL.
L'equip de govern presenta la següent proposta:
"Atès que el Parlament de les Illes Balears va aprovar els pressuposts de la
nostra Comunitat Autònoma per a l'any 2002 el qual està a punt de concloure,
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on hi havia una partida pressupostària de 1000 milions de pessetes destinats a

repartir als municipis de Balears com a Fons de Compensació Municipal.
Atès que des del passat mes de març no s'ha reunit cap vegada la comissió
parlamentària encarregada d'estudiar el tema on estan representats tots els
partits polítics i la presideix el Sr. Cànoves.

Atès que ja s'estan confeccionant els pressuposts de l'any vinent.

D'acord amb tot l'abans exposat, se sotmet al Ple la següent MOCIÓ perquès'adopti el següent
.

ACORD

1.- Instar al Govern Balear a què ens clarifiqui quina quantitat ens pertocad'aquest Fons i amb quin tràmit parlamentari es troba."

El Sr. batle proposa que aquest punt es retiri de l'ordre del dia ja que a hores
d'araja ha estat aprovada l'aportació si bé encara no s'ha publicat oficialment.
El Sr. Flaquer manifesta la seva opinió contrària a la retirada del punt, ja que si
s'havia d'ingressar dins de l'any 2002 i ens trobam al mes de desembre i encara
no s'ha ingressat no vol dir que es faci ara.

El Sr. Ramon explica que la quantitat total són uns 1.000 milions de pessetes a

repartir entre tots els municipis de Mallorca. Està d'acord amb el Sr. Flaquer
que ja és ben hora que s'ingressin. I el mateix passa amb els 12 milions de
pessetes de subvenció als municipis de la Serra de Tramuntana corresponents al
2002 que tampoc s'ens han ingressat.
El Sr. Fullana per la seva part creu que el punt s'ha de retirar ja que el Govern jaha acordat el pagament tal com consta al comunicat de premsa que s' emeté el
divendres passat

S'acorda retirar la proposta pels motius que s'han exposat.

9) SERVEIS AERIS I AEROPORTUARIS.
El Grup Municipal Socialista presenta al Ple la següent proposta:"MOTIVACIÓ:
L'article 138 de la Constitució diu que l'Estat garanteix la realització efectiva
del principi de solidaritat, amb particular atenció a les circumstàncies derivades
del fet insular.
Això implica, entre d'altres coses, a les Illes Balears, la necessitat de què el
mercat de serveis aeri sia prestat en condicions de continuïtat, freqüència,
capacitat i qualitat que cobreixi raonablement la demanda.
El que ha succeit aquests darrers anys ha sigut la derivació cap a un transport.

aeri cada cop més inaccessible en quant a preus i qualitat pel que fa a

freqüències, horaris i capacitat.
Considerant que el transport aeri és un element fonamental per l'articulació
territorial i social de la nostra Comunitat Autònoma i que ha de possibilitar un

desplaçament integral, àgil, dimensionat i accessible.
Constatant que la utilització de l'avió, com a element de transport, és bàsic i, en
molts de casos, imprescindible per tal de poder realitzar molts aspectes de la
vida quotidiana pels habitants de les Illes Balears.
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Reclamant que les infraestructures del transport aeri tenen caràcter bàsic pel
desenvolupament social, econòmic i humà de les nostre illes i, per tant, la gestió
de les mateixes ha esdevingut una eina importantíssima de les polítiques
impulsades per les institucions públiques de les Illes.
Recordant que el transport aeri, essent com és una activitat empresarial
assentada en els principis de la rendibilitat econòmica, no pot deixar mai de
banda la seva faceta de servei públic especialment a una comunitat com la
nostra, perquè aquest és el més important medi de desplaçament per una

considerable majoria dels seus habitants.
Considerant que el Govern de l'Estat ho pot resoldre, com a Canàries, d'acord
amb l' article 4.1 a) del Reglament Comunitari 2407/92 de 23 de juliol de 1992,
que preveu que un Estat membre, en certes circumstàncies, pot imposar la
obligació de servei públic en relació a serveis Regulars Aeris.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta la següent:

MOCIÓ

L'Ajuntament de Puigpunyent insta el Ministeri de Foment del Govern de
l 'Estat a què:

1. Es declari d'immediat l'obligació de servei públic (OSP) com a

instrument legal que permeti una regulació més estreta de les
condicions de preu i qualitat en què es presten actualment aquests
trajectes, complint així els acords presos pel Parlament de l'Estat.

2. Incrementi fins al 50% el percentatge de descompte als viatgers. I, en el
seu cas, la utilització dels mecanismes del Règim Especial (REB) per
tal que l'Estat es faci càrrec d'establir tarifes especials pels trajectes
motivats per malaltia, estudis, desplaçaments esportius, etc., i que es

tenguin en compte també reivindicacions com la de comptar amb tarifes
especials per a famílies nombroses, a que es millori i se simplifiqui la
tramitació dels ajuts al transport de mercaderies.

3. Redueixi, junt amb AENA, els costos dels transportistes a repercutir en

els usuaris del transport aeri:

O reduint les taxes aeroportuàries, d'aterratge, d'aproximació i de
seguretat, amb especial atenció a les taxes relacionades amb els serveis
de "handling" que tenen més rellevància econòmica.

O establint un pla d'inversions en infraestructures aeroportuàries
orientades a eliminar costos en els trajectes interinsulars, facilitant les
operacions de facturació, l'accés a l'avió i els trànsits per les terminals.

4. Creï una Comissió Mixta, Govern de les Illes Balears i Govern de
l 'Estat, que tengui les funcions de vertader observatori permanent sobre
l'evolució dels costos d'explotació, preus de comercialització,
freqüències, capacitat i descomptes especials de les línies de transport
aeri socialment estratègiques (per criteris de cohesió social i territorial),
com les que uneixen els trajectes entre Illes de Menorca, Eivissa i
Mallorca i d'aquestes amb la Península.
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5. Creï les bases d'un model autònom de les infraestructures
aeroportuàries d'acord amb els governs de les comunitats autònomes
corresponents, amb participació dels tres nivells de l'administració i el
sector privat."

El Sr. Flaquer recorda que el règim especial per a Balears ja es va proposar fa
anys i no anà endavant per l'oposició del PSOE. Considera que aquesta
proposta s'hauria de retirar perquè ja ha sortit a la premsa que aquest tema va
endavant.
El Sr. Fullana creu que en aquest tema es veu l'oposició del Govern Central,així com la discriminació que pateix el Govern del Pacte de Progrés per part del
Govern Central. Igualment, resulta inacceptable la postura del PP balear
respecte a aquest tema.
El Sr. Flaquer recrimina al Sr. Fullana que està parlant no com a Independent de
Puigpunyent i Galilea sinó com a afiliat al PSM.
El Sr. Fullana aclareix que els integrants del grup no s'han afiliat al PSM sinó
adherit a la Federació PSM-Entesa Nacionalista, integrada per 4 partits més.

Passat aquest punt a votació, s'aprova amb els vots a favor dels membres dels
grups Socialista i Independent (8) i el vot en contra del representant del gruppopular (1).

10) INSTAR EL GOVERN A BAIXAR EL PREU DELS
PRESERVATIUS.

El Grup Socialista de l'Ajuntament de Puigpunyent presenta la següentMOCIÒ:

"Els preservatius tenen actualment una càrrega imposada del 16%, és a dir,
gaudeixen dels .mateixos imposts indirectes que els objectes de luxe, quand'altra banda els mètodes anticonceptius estan gravats amb el tipus més baix de
l'IVA, el 4%, i els materials que eviten malalties de transmissió sexual gravenel tipus mitjà del 7%.

Per altra part, recents estudis
-

("Estudio Shering sobre sexualidad y
anticoncepción en la juventud española") han posat de manifest que un alt
percentatge de joves (23%) practiquen sexe sense cap tipus de protecció,
exposant-se a malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats (400.000joves espanyoles s'exposen anualment a aquests riscs).

Els joves espanyols disposen, especialment durant l'adolescència, d'uns
recursos' econòmics limitats. El preu dels preservatius és un factor que influeix

.

de manera important en l'ús que d'aquests fan els joves. No sembla sensat
gravar amb un 16% d'IVA els preservatius, ja que aquests no són ni cap capricini cap luxe; són una necessitat, una eina eficaç i imprescindible per tal de
combatre malalties i garantir una plena sexualitat als joves, sense riscs i sense
ensurts.

És per tot això que se sotmet al Ple la següent MOCIÓ:
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1. Instar el Govern a gravar els preservatius amb el tipus més baix de l 'IVA,
és a dir, el 4%.

2. Instar el Govern a rectificar la seva política en matèria de prevenció de VIH
i embarassos no desitjats i instal.lar màquines expenedores de preservatius a
instituts i universitats.

3. Instar el Govern a complir les accions contingudes a la mesura 3.2 del
vigent Pla d'Acció Global en Matèria de Joventut, en relació amb els
objectius proposats per tal de prevenir les malalties de transmissió sexual a

joves i adolescents."

El Sr. Ferrà creu que s'hauria de rebaixar l'IVA tal i com es proposa perquè
realment existeix un agravi comparatiu amb altres tipus d'anticonceptius que
tenen un tipus més baix d 'IVA.
El Sr. Flaquer llegeix un estudi que qüestiona l'eficàcia del preservatiu com a
medi de prevenció de la transmissió de I'VIH.
El Sr. Fullana manifesta l'acord del seu grup amb la proposta que a més
coincideix amb la campanya que s'està fent aquest dies motivada perquè pareix
que s'està baixant la guàrdia en aquest tema.
El Sr. Flaquer, proposa que si aquesta és l'opinió de tots ell demanariaja no que
es baixàs l'IVA sinó que es regalin els preservatius.

Passat aquest punt a votació, s'aprova amb els vots a favor dels membres dels
grups Socialista i Independent (8) i el vot en contra del representant del grup
popular (1).

11) MOCIÓ PER POSAR ELS MEDICAMENTS A L'ABAST DE
TOTHOM.

El grup municipal Independent presenta al Ple la següent proposta:

"Recentment, ha conclòs la Conferència Internacional de la SIDA a Barcelona
amb xifres que desborden qualsevol perspectiva racional: al món, 8.500
persones moren cada dia per la SIDA i unes altres 14.000 s'infecten pel virus.
Una dotzena de països de I'Àfrica subsahariana tenen més del 20% de la seva

població ja infectada, la qual cosa està fent anar avall les seves economies, no

pel cost dels tractaments, que no els reben, sinó perquè la malaltia està
aniquilant les classes productives. Als joves i les dones en primer lloc. El
copresident de la Conferència, Josep M. Gatell, de l'Hospital Clínic de
Barcelona, va recordar que en aquests països la lluita contra la SIDA no pot
basar-se només en la prevenció, però tampoc les teràpies antirretrovirals seran
suficients.

En aquest context, diverses organitzacions no governamentals de reconeguda
solvència com ara Intermón-Oxfam i Metges Sense Fronteres han llançat la
campanya internacional "Patents, a quin preu?", per tal de cridar l'atenció sobre
una crisi sanitària mundial en potència.

El Grup Municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA
d'aquest Ajuntament s'adhereix a una iniciativa que va és enllà dels problemes
derivats de la SIDA. Així, cada any, milions de persones moren prematurament
de malalties infeccioses que tenen tractament perquè no tenen diners amb què
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pagar els medicaments que necessiten. Les actuals normes sobre patentsfarmacèutiques posen el preu de les noves medecines, més efectives, fora de
l'abast dels malalts pobres. La normativa de patents permet que les
multinacionals farmacèutiques cobren preus elevats pels seus medicaments
impedeix la venda de medicaments genèrics, més barats.

Així les coses, vora 40 multinacionals interposaren una demanda contra la llei
sud-africana que permetia fabricar i adquirir genèrics contra la SIDA. Desprésde només dos mesos del llançament d'aquesta campanya, i rere un allau de
protestes a nivell internacional, les companyies farmacèutiques van retirar la
querella. Una gran victòria assolida gràcies a la mobilització de milers de
persones de tot el món. Mesos més tard, al novembre de 2001, les 32.000
signatures de 163 països que demanaven a l'Organització Mundial del Comerç
(OMC) un canvi en la normativa de patents, van ser lliurades al seu director,Mike Moore.

Als INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA som de l'opinió quecal un món més just per a viure en un món en pau. La cooperació internacional
al desenvolupament no s'efectua únicament mitjançant l'aportació de diners,
més prompte. En determinades ocasions, és més efectiu canviar les normes

injustes que perjudiquen les persones pobres; i el cas dels medicaments i les
patents resulta flagrantment injust.

Per tot això, el grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I
GALILEA a l'Ajuntament de Puigpunyent proposa al Ple que adopti els
següents:

ACORDS

Que l'Ajuntament:

l.- Insti el Govern Central de l'Estat per tal que es pronunciï davant
l'Organització Mundial del Comerç:

a) En el sentit d'afavorir un canvi de les actuals normes que impedeixen als
països més pobres accedir a les medecines essencials a un preu assequible.

b) En el sentit d' afavorir un diàleg amb les empreses farmacèutiques per tal
que redueixin els preus d'aquests medicaments perquè siguin més justs i
assequibles.

2.- Sigui receptiu a la campanya internacional "Patents, a quin preu?" de les
ONGs Intermón-Oxfam i Metges Sense Fronteres', tot seguint-ne el
desenvolupament amb la finalitat de col.laborar, en la mesura d'allò possible, en
les activitats que hi foren requerides.

3.- Traslladi aquest acord a la Presidència del Govern Central a les ONG
Intermón-Oxfam i Metges Sense Fronteres."
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El batle manifesta la seva opinió de què s'han de defensar les patents però no

quan s'en fa un ús abusiu. No quan ja ha passat un cert temps i s'ha amortitzat
la investigació.
El Sr. Flaquer demana si a aquests països els genèrics no funcionen.

Vots a favor: 9, (unanimitat).

12) INCLUSIÓ NOUS CAMINS AL CATÀLEG.
El grup municipal Independent presenta al Ple la següent proposta:

"Revisant el catàleg de camins del terme municipal de Puigpunyent aprovat en
el Ple de I' Ajuntament el dia 12 de setembre de 2002 i publicat en el BOIB
núm.114 de dia 21 de setembre de 2002, hem observat que no hi estan inclosos
els següents camins:

A- Camí de la Cova dels Bous, que va des de el punt quilomètric 7'950 de la
carretera Puigpunyent-Galilea-Es Capdellà fins al final del carrer de la Cova
dels Bous en el nucli urbà de Galilea.

B- Camí que baixa des del carrer Major núm.8, devora la Roca de
s'Encantament en el nucli urbà de Galilea on hi ha una barrera que
impedeix el pas, dins a devora la gruta de la Mare de Déu en el punt
quilomètric 7'650 de la carretera Puigpunyent-Galilea-Es Capdellà.

C- Camí de la cova den Salvador, que va des de can Fonya fins a la cova den
Salvador, passant per ca El Bon Jesús.

D- Camí de Galilea a Es Ratxo, que va des de can Fonya fins a l'entrada de la
Reserva (camí asfaltat que s'uneix al del Ratxo).

E- Camí de Galilea a sa Font des Pi, que va des de can Joan Petit fins a la font
des Pi, asfaltat en major part.

S'adjunta a aquesta proposta un plànol de situació dels 5 camins.

Per tot això, el grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I
GALILEA a l'Ajuntament de Puigpunyent proposa al Ple que adopti els
següents

ACORDS

1.- Que, per part de l'Ajuntament, s'iniciïn els expedients per aclarir
l'existència dels camins, així com la seva titularitat.
2.- Incloure-los, després d'haver complimentat la seva fitxa, en el catàleg de
camins del Terme Municipal de Puigpunyent."

El batle agraeix la proposta feta pels Independents. Recorda, no obstant que ja
ha acabat la fase d'exposició pública del catàleg. Però que la proposta es tendrà
en compte per futurs treballs i investigacions.

Vots a favor: 9, (unanimitat).

13) NOMENAMENT DE NOUS CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE
PUIGPUNYENT.

L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:
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"Primer.- Donar nom als següents carrers de nova construcció al nucli urbà de
Puigpunyent:

1.- Carrer que enllaça al carrer Sa Travessia amb el camí de Sa Central.

2.- Carrer que confronta amb la Carretera de Palma a l'altura del restaurant "Es
Torrador".

3.- Carrer a Son Bru d'Abaix, a la finca Es Casat Nou."

El batle comenta que es tracta d'una proposta oberta a suggerències. Els noms.

que ell proposa són Camí des Camp Franc, Casat Nou i Son Bru.

Després d'un breu debat s'acorden, per unanimitat, els següents noms

respectivament:

1.- Es Camp Franc.
2.- Es Torrentó.
3.- Sa Tanca.

14) RESPOSTA PREGUNTES PLE DE DIA 28/10/2002.

El Sr. Ramon dóna resposta a les preguntes formulades per l'Agrupació
Independent en el Ple del dia 28 d'octubre passat:

o. Sol·licitam que el dèficit d'aproximadament 24.000 € (4.000.000 de pts)
no es tomi a produir en l'organització de les festes.

Sr. Ramon: Pel que fa a aquesta pregunta, ja s'ha parlat.

1. Demanam que es contestin una a una i sense dolls com els que digueren
a la passada sessió plenària.

Sr. Ramon: Procura no dir-ne de dolls. Si es va entendre que la-subvenció
pel compostatge venia del Govern i no del CIM, devia ser un error i no un
doll.

2. Que han fet les persones contractades a la piscina quan han tancat
perquè plovia 7. Com es que els nins que utilitzaven el transport des de
Galilea els treien defora si feia mal temps 7. Qui se n'ocupava d'ells 7.
Per què estava bruta i hi havia poc control de les entrades 7. Sol·licitam
l'informe d'ús.

Sr. Ramon: Enguany, en no gestionar el bar, les monitores no tenien on

refugiar-se si plovia. Per això, s'optà perquè se n'anassin a la vegada que
s'aprofitava perquè gaudissin les vacances. Pel que fa als nins que venien
de Galilea, l'Ajuntament posà un transport gratuït a Puigpunyent, però no
un servei de guarderia.

3. Per què es fa un ús inadequat del vehicle de la policia local, usant
senyals acústiques i lluminoses persones que no tenen el carnet B2 7.
Aquest vehicles sols haurien de ser utilitzats pels agents de la policia.
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Sr. Ramon: El problema és que no tenim suficients auxiliars de Policia. En
qualsevol cas, sempre s'ha fet un ús responsable del vehicle per evitar perills
majors. Igualment per arribar a llocs de difícil accés.

4. Com així permet l'equip de govern que s'utilitzi el vehicle de
manteniment marca Skoda per dur persones al compartiment de càrrega,
deixant-lo fora de qualsevol assegurança 7.

Sr. Ramon: creu que l'ús d'aquest vehicle s'ha fet amb prudència. No li consta
cap abús.

5. El dinar de dia 17 d'abril a Ses Cotxeries, per 4 persones pagat al sr.
Batie i que pujava a 166'84 € que no ens contestaren i que deixàrem
pendent.

Sr. Ramon: creu que fou un dinar dels quatre baties de la Mancomunitat per
tractar diversos temes de la Mancomunitat.

6. Té previst l'equip de govern disimular els aparells d'aire condicionat,
així comja hem sol·licitat?

Sr. Ramon: les NNSS no contemplen aquest tema. En qualsevol cas, creu que
no hi ha impacte.

7. S'ha enviat la carta de protesta a GESA per la fallida del 9 d'agost a

Galilea ? Des dels Independents ferem la denúncia i hem rebut la
contestació.

Sr. Ramon: aquest dia en concret no es va escriure cap carta, però sí en altres
ocasions.

8. Es té previst donar solució a les pluvials denunciades pel nostre grup?
Sr. Ramon: s'està fent feina en aquest tema. S'ha començat amb el carrer

Romaguers.

9. Campanya BAP: Quants tassons i plats s'han fet fins ara ?, quans se
n'han venut ?, quina existència hi ha ?, comptabilitat que es du ?

Sr. Ramon: Es compraren 5.000 tassons i no s'en tornaren 700. Els diners de la
fiança s'empraren per comprar cubells, lleixiu per escurar, etc ... i la resta fou
pels col.laboradors. El sistema dels tassons fou un acert i així s'ens ha reconegut
per part de la Direcció General de Residus.

10. Tornam demanar: Quina situació està la paret del carrer major que va
caure? V eim que es fan coses però no se sap exactament el que.

Sr. Ramon: creu que una vegada que l'obra estigui acabada, la paret no té sentit.

11. Escaleta Infantil municipal: Quins ajuts s'han sol·licitat de la
Conselleria de Benestar Social i de la d'Educació?

12. Escoleta Infantil municipal: S'ha sol·licitat el permís d'Educació?
13. Escoleta Infantil municipal: Nombre d'alumnes matriculats?
14. Escoleta Infantil municipal: Quins criteris hi ha hagut per a l'admissió

dels alumnes?
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15. Escoleta Infantil municipal: S'ha assegurat als alumnes i als mestres de
responsabilitat civil i d'accidents?, s'ha assegurat les instal-Iacions ?

Sr: Ramon: les preguntes de l'escoletaja s'han anat contestant.

16. Quin és el calendari previst per a les modificació de les normes

subsidiàries?
Sr. Ramon: també s'ha informat sobre aquest tema.

17. Tenim constància que no sol-licitaren ni comunicaren la installació del
parc verd als terrenys cedits per l'Església de Galilea, incomplint el
conveni. Per què volen un nou conveni si incompleixen el que ja hi ha
que és molt més senzill ? També hem notat que s'incompleix l'actual
conveni en els assumptes de manteniment i conservació dels jardins.

Sr. Ramon: a Galilea no hi ha hagut mai cap problema amb l'Esglèsia. El que
s'ha fet millora l'entorn.

18. Per què no sortim a la llista dels punts negres de residus que ha de
llevar el CIM a distints termes municipals?

Sr. Ramon: perquè en el moment en que s'elaborà aquesta no s'en tenia
coneixement de cap. El gener o febrer es tornarà obrir la llista i s'inclouran els
que coneixem ara.

19. Quina previsió tenen de construcció de l'escola nova ?, quines dates?
Sr. Ramon: depèn de l'aprovaciò de les NNSS.

20. Centre de salut: el personal administratiu que hi haurà, el posa Ib-Salut
a l'Ajuntament, com es resol el tema?

Sr. Ramon: l'IB-Salut subvencionarà el 50% del cost del personal del Centre
Sanitari.

21. El ple de dia 26 de setembre de 2000 aprovà la moció sobre els segells
plurals i aquesta adhesió no s'ha fet efectiva, per què?

Cobren més que mai, hi ha més personal quemaii no es compleixen els acords.
Posam en dubte la seva eficàcia, la seva gestió i les seves obligacions i ens veim
obligats a revisar totes les actes.

.

Sr.Ramon: s'havia de remetre l'acord via Internet i no va ser possible per
problemes tècnics. Es tornarà intentar.

22. Internet: A plens anterior instàrem al batle a corregir les faltes
d' ortografia. A més ha quedat obsoleta i anuncia el curs passat, per quin
motiu?

Sr. Ferrá: es comprovà i les faltes estaven corregides gairebé totes.

1

23. Tancament piscina: On són les mesures de seguretat perque cap al-lot
pugui accedir i hi hagi accidents ? Falta de responsabilitat molt grossa
que ens demostra que les coses es fan de qualsevol forma.

Sr. Ramon: és una responsabilitat del constructor. Ja s'ha tancat.

24. Cans son Net: Ens han arribat queixes que hi ha cans en mal estat per
son Net i lliures per Galilea, no es compleix l'ordenança. Sol-licitam
una vigilància exhaustiva i el compliment de la normativa.
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Sr.Ramon: en aquest tema s'ha fet molta feina. S'ha aplicat l'Ordenança i s'han
imposat sancions. Hi ha més gent que compleix que que no compleix.

25. Dreceres de Galilea: És molt lloable que I'Ajuntament potencii el
voluntariat ambiental i social però és indignant que se n'aprofiti
d'aquest per fer les feines que li tocaria fer al propi ajuntament. Netejar
les dreceres no es feina de voluntaris. Els voluntaris ambientals han de
fer unaes altres tasques igual que els de protecció civil. Per què s'ha fet
i com es mantendrà perquè mai havien estat tan abandonades?

Sr. Ramon: ell no ho veu així sinó com una presa de posició de la gent del
poble.

26. Serveis socials: Com és que els serveis socials no funcionen com cal. A
Galilea l'assistenta ha estat 4 setmanes sense anar a algunes cases ?
Com es distribueixen les visites ?, amb qunis criteris?

Sr. Ramon: no consta que no hagi anat a Galilea. Cada setmana hi puja. Creu
que ara s'ha comprovat que el sistema funciona com mai.

27. Comissió d'obres: Per què no ens convocaren a la darrera comissió
d'obres ? Exigim, a partir d'ara, el que marca la Llei, amb mínim 48 h.
d'antelació i per escrit.

Sr. Bauzá: ja s'han demanat disculpes. Fou una errada i no tornarà a passar.

28. Expedients de sa Campaneta: S'han iniciat els expedients sobre el camí
o camins de sa Campaneta com recomenava el CIM?

Sr. batle: s'iniciarà pròximament.

29. Contactes camí vell de Palma: S'han iniciat els contactes amb els
propietaris del camí perquè es pugui senyalitzar i no hi hagi problemesde pas ?

Sr. batle: sí,

30. Felicitam a I' Agrupació de protecció civil per la seva ràpida
intervenció a l'incendi forestal de diumenge 27 d'octubre de 2002

31. Felicitam al PSOE pel XXè aniversari de la seva victòria electoral a les
Corts Generals de I 'Estat.

El Sr. Ramon afegeix que si els Independents acusen l'equip de govern de mala
gestió, això s'ha d'argumentar. En canvi, ell posa exemples de bona gestió com
l'economia en l'enllumenat del poliesportiu. Reconeix que les dietes dels
regidors s'han incrementat per tres, però molt més s'han incrementat les
subvencions que arriben a I' Ajuntament. Igualment la gestió de l'aigua s'ha
millorat moltíssim. El Sr. Ramon entrega la liquidació de la piscina.
El Sr. Fullana demana la rèplica a les respostes de l'equip de govern. El batle
entén que no procedeix, atès que el Ple és extraordinari i no figura a l'ordre del
dia el punt de precs i preguntes. El Sr. Fullana demana que consti la seva

protesta per això. Per al.lusions respon que el seu grup no va enganyar perquèrealment a la pàgina Web de I' Ajuntament hi ha fins a 21 faltes d'ortografia, 14
de les quals molt greus. Aporta com a prova les fulles impreses d'lnternet.
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El batle Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 23040 hores, el Sr.
batle aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.

Vistiplau, La secretària.



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 20 DE
DESEMBRE DE 2002.

Quan són les 7'50 hores del dia 20 de desembre de 2002, es reuneix a la
Casa Consistorial de Puigpunyent la Corporació en Ple per celebrar sessió
plenària extraordinària en primera convocatòria. Sota la presidència del batie,
Sr. Josep Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents regidors, convocats en

legal forma: Srs. Miquel Ramon Matas, Sebastià Bauzá Martorell i Joan Ferrà
Martorell per part del Grup Socialista; Srs. Miquel Fullana Daviu i Guillem
Llaneras Serralta, per part de l'Agrupació Independent; i Sr. Gabriel Flaquer
Maimó, per part del Grup Popular.

Excusen la seva assistència els regidors Jerita Barceló Ballester
Gabriel Genovart Rosselló.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Ma Eulàlia Mas
Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. batle declara oberta la sessió i passa a tractar-se l'únic punt de
l' ordre del dia:

1) PRÉSTEC PER A LA FINANCIACIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE SANITARI.

L'equip de govern presenta la següent proposta:

"En data 6 de juliol de 2001 es va signar el Conveni de Col.laboració entre la
Conselleria de Sanitat i Consum de les Illes Balears il'Ajuntament de
Puigpunyent per a la construcció i bastiment d'un nou Centre Sanitari al
mUnICIpI.

D'acord amb el que disposa l'esmentat Conveni, la Conselleria de Sanitat i
Consum subvenciona l' Ajuntament de Puigpunyent amb la quantitat màxima de
37.500.000ptes.- (ara 225.379,54€), les quals es faran efectives mitjançant
lliuraments anuals aillarg de cinc anualitats (2001-2005).

En sessió plenària celebrada dia 3 de juliol de 2001, el Ple de la Corporació
aprovà l'expedient de despesa plurianual referit a les obres de referència, segons
el qual aquestes es desenvolupaven en dues anualitats, amb el següent detall:

any a càrrec de I'Ajuntament a càrrec de la CAm TOTAL

Ptes. Euros Ptes. Euros Ptes. Euros
2001 5.500.000 33.055'67 7.200.000 43.272'87 12.700.000 76.328'54
2002 17.225.000 103.524'33 7.575.000 45.526'67 24.800.000 149.051 '00
2003 7.575.000 45.526'67
2004 7.575.000 45.526'67
2005 7.575.000 45.526'67

TOTAL 37.500.000 225.379'54 37.500.000 225.379'54
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Per tant, resultant que a l'any 2002 l'obra estarà completament acabada havent
se de pagar el total del preu d'adjudicació al contractista. No obstant, els
ingressos corresponents a la subvenció de la Conselleria de Sanitat s'aniran
produint al llarg dels cinc anys. Aquest desfase obliga a la concertació de
l'operació de crèdit que es proposa.

A tals efectes s'han sol.licitat ofertes a les entitats "La Caixa" i "Sa Nostra",
resultant la més ventatjosa la presentada per "Sa Nostra".

Atès l'informe emès per la interventora en data 16 de desembre de 2002,

Es proposa al Pie:

Primer.- Concertar una operació de préstec amb l'entitat "Sa Nostra", Caixa de
Balears, destinada al pagament de les despeses derivades de la construcció del
nou Centre Sanitari municipal, amb les següents condicions:

Import: 103.524,33€.

Interés: Euribor trimestral+0,4%.

Termini: 4 anys.

Amortització: anual.

Liquidació d'interessos: trimestral.

Comissió d'obertura: O.

Comissió d'estudi: O.

Comissió per amortització anticipada: O.

Segon.- Facultar el batle per subscriure els documents corresponents."

Vots a favor: 7.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 8.00 hores, el Sr. batle
aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.



 



 



199174 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Per tant, resultant que a l'any 2002 l'obra estarà completament acabada havent
se de pagar el total del preu d'adjudicació al contractista. No obstant, els
ingressos corresponents a la subvenció de la Conselleria de Sanitat s'aniran
produint al llarg dels cinc anys. Aquest desfase obliga a la concertació de
l'operació de crèdit que es proposa.

icitat ofertes a les entitats "La Caixa" i "Sa Nostra",
a presentada per "Sa Nostra".

nterventora en data 16 de desembre de 2002,

ació de préstec amb l'entitat "Sa Nostra", Caixa de
ent de les despeses derivades de la construcció del
al, amb les següents condicions:

ubscriure els documents corresponents."

ue tractar, quan són les 8.00 hores, el Sr. batIe
stén la present acta amb el seu vistiplau.


	2002-01-28
	2002-03-12
	2002-04-22
	2002-07-19
	2002-07-22
	2002-07-29
	2002-09-12
	2002-10-28
	2002-12-02
	2002-12-20

