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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA

DE DIA 22 DE GENER DE 2007

Data: 22 de gener de 2007
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20'30 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària ordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, Joan Ferrá Martorell, hi assisteixen
els següents regidors, convocats en legal forma: Sr. Miquel Ramon Matas, Sr.
Jaume Pujol Vich per part del Grup Socialista; el Sr. Miguel Font Zaragoza, per
part del Partit Popular, la Sra. Margalida Morell Martorell i el Sr. Guillem
Llaneras Serralta, per part dels independents de Puigpunyent i Galilea.
Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Amàlia Roldan Brondo, la
qual dóna fe de l'acte.

1) ACTES ANTERIORES
S' aproven les actes de la sessió ordinària del mes de novembre i l'extraordinària
celebrada en el mes de desembre.

2) RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Queden assabentats de les resolucions adoptades 1?er la batlia.

3) ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S' assabenten dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la passada
sessió ordinària.
La portaveu independent manifesta que Ia persona designada pel seu grup per
formar part del patronat de cultùra es Margalida Morey i no Margalida Morell com

surt a l'acta.

S'acorda fer la corresponent modificació.

4) APROVACIÓ ESTUDI DE DETALL UNITAT ACTUACIÓ NÚMERO 8
El Sr. Batie manifesta que vista la documentació presentada per l' entitat Sol
Ponent SL referent a la unitat d'actuació número 8 d'aquest municipi, examinat el
projecte presentat i vist l'informe emès pel tècnic municipal.

En virtut de l'establert a l'article 21 de la llei de bases de règim local i segons la
tramitació que preveu l'article 140 del Reglament de planejament urbanístic,

Es proposa que el Ple adopti el següent acord:

a) Aprovar inicialment l'estudi de detall referit a la unitat d'actuació número vuit
previst a les normes subsidiàries d'aquest municipi.
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b) Sotmetre'l a informació pública pel termini de vint dies mitjançant anunci en el
BOIB i en un dels diaris de més circulació de la província, i mitjançant notificació
als propietaris afectats a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i
adduir, durant el termini establert, totes les al-legacions o observacions que
consideri oportunes.

La proposta és aprovada amb el vot favorable de tots els assistents.

En aquest moments s'incorpora al Ple la regidora socialista Sra. Margalida Sureda
Moranta.

5) CREACIÓ DEL NOU SERVEI LINGüíSTIC DE PUIGPUNYENT

El Sr. Ferrà exposa que donat l'estat en que es troba la llengua catalana dins la
societat actual i per tal que aquesta arriba a un grau adequat de normalització dins
el nostre municipi, es proposa al ple que adopti l'acord de crear un servei
lingüístic que tindrà, entre altres, el següents objectius:

a) Fer-se càrrec de la normalització de la llengua catalana en el marc del municipi
de Puigpunyent i del compliment del eglament Lingüístic Municipal.
b) Velar per la qualitat lingüística de les actuacions de l'Ajuntament de
Puigpunyent, proporcionar la correcció i traducció dels documents institucionals i
en general, donar resposta a qualsevol necessitat lingüística que sorgeixi al
municipi.
c) Facilitar als habitants de Puigpunyent Ja formació necessària en llengua catalana
i crear cursos de formació per a minorar la qualitat lingüística de les institucions
puigpunyentines.
d) Dinamitzar la normalització lingüística a Puigpunyent a partir d'iniciatives
pròpies i donant supo a les iniciatives d'altres pob)es del domini lingüístic.
e) Divulgar notícies, estudis, recerques o publicacions que facilitin la
normalització del català a Puigpun ent i, per extensió, a la resta del domini
lingüístic.

La proposta és aprovada.amb el vot favorable dels set regidors participants en el
Ple (4 socialistes, 2 independents i 1 del partit popular).

DECLARACIÓ D'URGÈNCIA .- El Sr. Batle exposa els motius pel qual
proposa tractar d'urgència la modificació d'uns acords adoptats per la Corporació
a les sessions dels dies 3 i 17 de febrer de 2004 i que fan referència a l'aprovació
dels catàlegs de bens patrimonials i de camins d'aquest municipi.
Els motius es que per un error a la transcripció de l'acta s'estableix que
l'aprovació va ser defmitiva quan realment va ser una aprovació provisional, ja
que la defmitiva correspon al Consell de Mallorca i aquest acord no es pot ajornar
fins a un proper ple, donat que en s'ha d'enviar el més aviat possible la
documentació de les esmenes de la revisió de les NN.SS. i aquest acord s'ha
d'adjuntar.
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Posada la proposta d'urgència a votació és aprovada amb el vot favorable de tots
els assistents.

6) MODIFICACIÓ ACORDS ADOPTATS PER LA CORPORACIÓ ELS DIES 3
I 17 DE FEBRER DE 2004.

El Sr. Batle dóna compta dels acords adoptats per la Corporació els dies 3 i 17
de febrer de l'any 2004 en els que es varen aprovar els catàlegs de bens
patrimonials i de carnins del municipi, i que per un error a I 'hora de la
transcripció de les actes es va fer constar que l' acord havia estat amb caràcter
defmitiu que el que realment es va acordar fou l'aprovació provisional dels
esmentats catàlegs ja que l'aprovació defmitiva correspon al Consell de
Mallorca.
Per la qual cosa es proposa que la Corporació acordi la modificació d'aquestsacords i establir que l'aprovació fou provisional.
Posada la proposta a votació és aprovada amb el vot favorable de tots els
assistents a la reunió.

7) PRECS I PREGUNTES.-
El Sr. BatIe vol demanar disculpes als ciutadans de Puigpunyent per no haver
pogut assistir a la presentació de-les obres de la residència de persones majors.
El motiu va ser l'aparició d'un problema fisic que li aparegué de manera sobtada
i que per això ni 'tan sols pogué avisar a la Conselleria de Presidència.

El regidor Sr. Ramon diu que quan va anar a reoollir el premi alzina 2005 va
manifestar que feia donació d'aquest premi al poble de Puigpunyent i que
proposava canviar el nom del premiat per que fos tot el poble de Puigpunyent.

La regidora Sra. Sureda i el regidor Sr. Pujol diuen que la persona que va ser

mereixedora del premi va ser ell i que per això estan en contra de la petició del
Sr. Ramon.

Davant aquesta postura.el Sr. Ramon afegeix que dóna el premi al municipi de
Puigpunyent i que passa a ser propietat municipal.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint-i-una hores i quinze
minuts, el Sr. batle aixeca la sessió de la qual s' estén la present acta amb el seu
vist i plau.

Vist i plau,
Elbatle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA

DE DIA 24 DE GENER DE 2007

Data: 24 de gener de 2007
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20'30 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extraordinària en

primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, Joan Ferrá Martorell, hi

assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sr. Miquel Ramon

Matas, Sr. Jaume Pujol Vich, el Sr. Sebastià Bauzà Martorell i la Sra. Margalida
Sureda Moranta per part del Grup Socialista; el Sr. Miguel Font Zaragoza, per part
del Partit Popular, la Sra. Margalida Morell Martorell i el Sr. Guillem Llaneras
Serralta per part dels independents de Puigpunyent i Galilea, i el Sr. Juan

Guillaumet per part de 'agrupació Oberts a Tots.
Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Amàlia Roldan Brondo, la

qual dóna fe de l'acte.

Obert l'acte pel Sr. President es passa a debatre l'únic punt de l'ordre del dia que
es l'aprovació del pressuposts i de la plantilla de personal per a l'any 2007.

En primer lloc el Sr. Batle llegeix la memòria que estableix els criteris per aquests
pressuposts:

Els pressuposts de l'Ajuntament de uigpunyent per a l'any 2007, s'han

confeccionat per anar assolint els objectius que marquen els quatre eixos
fonamentals de la nostra gestió política emmarcada dins la present legislatura:

1. Mantenir i incrementar amb qualitat, els serveis municipals implantats.
2. Millorar la neteja i el manteniment del municipi.
3. Incrementar l'eficiència i l'eficàcia en la gestió municipal.
4. Mantenir l'alt nivell de serveis socials i culturals assolits, que es basen en la

protecció de la Infància, del Jovent i de les Persones Majors, en defmitiva, de la

FAMÍLIA.

Però el principal fet a tenir en compte aquest any, és que ens trobem davant els

primers pressuposts participatius de la historia de Puigpunyent, fet que fa que

siguem un dels primers municipis de Mallorca, per no dir el primer que hem

adoptat de manera seriosa el fet de la participació ciutadana en totes les facetes del

govern municipal. Tal vegada aquesta, la dels pressuposts sigui la més important i

significativa, la que dóna a conèixer les vertaderes intencions de l'equip de govern

que els confecciona, i en aquest cas les vertaderes intencions dels nostres

ciutadans, ja que aquests pressuposts que presentem avui són fruït de la seva

voluntat.
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DESPESSES

011 - DEUTE PÚBLIC
Aquesta partida l'any 2007, es veu disminuïda en un 27,1 %, degut a que ja s'ha

amortitzat un préstec que teníem amb Sa Nostra; si bé la partida destinada a pagar
ingressos es veu incrementada notablement degut a la pujada dels mateixos.

111 -ÒRGANS DE GOVERN
La partida de retribucions d'alts càrrecs disminueix un 0,3%, la partida de dietes

de càrrecs electes no varia.

121- ADMINISTRACIÓ GENERAL
El capítol de personal té un increment general del 3%, que és el màxim establert

a la "Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2007".
Ara bé, aquesta partida sofreix un notable increment degut a la incorporació

d'una nova secretària i a un reforç extra per al personal administratiu,
especialment per atendre les contribucions especials que s'hauran de posar al
cobrament per les aigües de Galilea.

Quant a les partides d'advocats, graduat social i altres treballs per a

l'administració, disminueixen un 82% ja que aquestes feines passen a

desenvolupar-se, moltes d'elles, per personal propi de l'ajuntament.
Es deixen obertes es partides d'inversió en maquinària, mobiliari i equips

informàtics per si surt l' oportunitat de subvencions per aquests fins.

122 - DESPESSES PER SERV,EIS DE L'ADMINISTRACIÓ
Aquesta partida es mantén tal com estava l'any passat.

222 - SEGURETAT
El personal té un increment global del 3% encara que el repartiment entre les

diferents partides no sigui el mateix.
La resta de partides són molt semblants a les de l'any anterior.

223 - PROTECCIÓ CIVIL
L'increment d'aquesta partida en un 50% és fruit dels resultats dels pressuposts

participatius votats pel Fòrum Ciutadà de l'AL2l.

313 - ACCIÓ SOCIAL
Hi ha un increment de la partida de seguretat social, conseqüència bàsicament,

de l'increment de les noves places de residus i d'administració.
També augmenta la partida destinada al programa de teleassistència resultat dels

pressuposts participatius.

323 - PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL

Seguim amb els mateixos criteris d'anys anteriors, és a dir, un 0,7% del

pressupost ordinari. Dels quals sempre es destinen I.200.-euros al projecte home.

412 - HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS, CENTRE DE SALUT.
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El personal laboral experimenta un increment del 3 %, com la resta, però hi ha un

augment considerable, d'un 10% en els serveis del treballador social, fruit també
dels pressuposts participatius.

422 - ENSENYAMENT.
El personal de l'escoleta municipal també té un increment del 3%, com mana la

llei de pressuposts generals de 1 'Estat.
Les despeses i ingressos de I'escoleta també estan consensuades amb el Fòrum

Ciutadà de l'AL21, de l'any passat, i per tant es segueix amb els mateixos criteris
adoptats fruit del consens, per tant també es pot considerar que s'han acordat per
pressuposts participatius. S'ha hagut d'augmentar considerablement l'apartatdedicat a personallaboral degut a les substitucions per malaltia que hi ha hagut en
l' exercici passat i que previsiblement continuaran en el present.

Destacar també, la partida dedicada a transferència a l'APIMA en relació a les
activitats extra-escolars que ha sofert un increment d'un 18,1% fruit dels
pressuposts participatius també.

Les partides d'Escola d'Adults i Escola de Música reflecteixen, tant en els
apartats de despesa com en el d'ingressos el que ja es va aprovar pel Ple de
l'Ajuntament.

432 - URBANISME I ARQUITECTURA �
Només cal destaoar que hi ha hagut un increment del 48,1% de la partida

dedicada a l'aparellador: municipal, ja que s'han hagut de contractar els serveis
d'un altre tècnic, degut a la gran quantita de feina acumulada que es deriva de les
obres a informar, i sobre tot, a fer front a les infraccions urbanístiques per donar
sentit a la voluntat d'aquest equip de govern de tractar els temes urbanístics amb
rigor, legalitat, transparència i justícia.

440 - BENESTAR COMUNITARI.
Seguim posant fort per la participació dels ciutadans mitjançant l'Agenda Local
21 cosa que es demostra en aquests propis pressuposts, que són fruit de la
participació en el fòrum ciutadà, són els primers pressuposts participatius de la
història de Puigpunyent.

S'incrementa la partida destinada al'Agenda 'Local 21, per poder fer front a la
redacció de nous projectes. Per altra banda es disminueix la despesa destinada al
tècnic ja que no és necessària tanta dedicació per part seva.

441 - SANEJAMENT, ABASTAMENT l DISTRIBUCIÓ D'AIGUA.
No hi ha canvis a destacar respecte a l'any 2006. S'ha pressupostat la part

corresponent de despesa i a l'ingrés del projecte de la canalització d'aigües a

Galilea.

442 - RECOLLIDA, ELIMINACIÓ l TRACTAMENT RESIDUS
Aquí hi ha increments importants pel que fa a l'apartat de personal ja que el

servei sofrirà al llarg d'aquests primers mesos una transformació important. En
canvi les despeses de recollida disminueixen pel fet de que hi haurà menys
despesa externa i de tractament, gràcies a la municipalització total de la recollida.
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Els increments es deriven de la intenció de l'equip de govern de crear un servei

conjunt de recollida de residus i de neteja de carrers, perquè són dos serveis que
estan íntimament lligats i no es pot separar la neteja dels carrers de la recollida

selectiva ja que els carrers també s'han de netejar i dipositar, per separat, totes les

fraccions dins els seus corresponents contenidors i perquè l'Ajuntament és el

primer que ha de donar exemple; es fa necessari incrementar el servei de recollida

de residus amb una o dues persones més mentre s' acaba de definir i planificar
l'esmentat servei i es prepara el corresponent procés de selecció de personal
definitiu

443 - CEMENTIRI l SERVEIS FUNERARIS

No hi ha cap canvi d'un any per l'altre.

451 - PROMOCIÓ l DIFUSIÓ DE LA CULTURA

Aquesta àrea dels pressuposts és la que més influència té dels pressuposts
participatius. Disminueixen les partides dedicades a festes populars, dinamització

de joves i de ràdio. Mentre que augmenta la partida destinada a subvencions a

associacions culturals, que bàsicament es destinen a Vallpuig, gent gran i grups

d'espali. També augmenta lleugerament la subvenció al casal de joves. El patronat
de cultura també augmenta lleugerament fruit dels pressuposts participatius.

Es mantenen les partides destinades a la creació de dues fundacions que poden
ser molt importants pel futur del nostre municipi, la dedicada als pintors John
Ulbritch i Angela Von Neewrnan, i la que haurà de constituir-se per crear i

gestionar el futur parc del molí den Soler de Galilea.

Una novetat molt important i també històrica en el nostre municipi és la creació

del servei lingüístic, aprovat pel Ple Ordinari de dia 22 de gener del 2007.

452 - EDUCACIÓ FÍSICA, ESPORTS IESBfJUO
La partida destinada al Pa ronat d'Esports augmenta un 10,4%, fruit, una vegada

més, dels pressùposts participatius.
Com per tot, hi ha un increment de la despesa destinada a personal i increments

en les despeses de manteniment i energia elèctrica que venen establerts en funció

de la despesa de12006.

Es deixen obertes les partides de pista coberta i entorn de la piscina municipal en

espera de conèixer si les subvencions, sol·licitades per aquests conceptes, se fan o

no efectives, especialment la de la pista coberta que està vinculada a la

construcció de la nova escola competència única i exclusiva de la Conselleria

d'Educació i Cultura.

511 - CARRETERES, CAMINS VEÏNALS l VIES PUBLIQUES.
Hi ha un increment real de les nòmines dels empleats del 3%, derivat de la llei

de pressuposts generals de l 'Estat.
Com cada any, les partides de conservació, manteniment i material ordinari

possiblement no tinguin dotació pressupostària suficient. Són partides difícils de

preveure per una part i per l'altra, el previsible romanent de tresoreria que, també

com cada any tenim, es destinarà majoritàriament a aquestes partides.
El que si ha hagut d'augmentar sensiblement són les partides destinades a

personal, pel seu increment, i, especialment la d'energia elèctrica, degut a
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l'augment de punts d'enllumenat públic que es van instal-lant per eliminar totes

les zones fosques dels nostre pobles.

512 - RECURSOS HIDRÀULICS
No hi ha variacions a destacar, només comentar que les aportacions al Consorci

possiblement s'hauran d'incrementar per el nou conveni signat a la passada Junta

Rectora, per l'abastament d'aigua a Galilea.

La partida que augmenta bastant és la de lloguers de pous degut a un nou lloguer
que s'haurà de dur a terme, especialment quan s'hagi d'abastir Galilea.

513 - TRANSPORT PÚBLIC
L'aposta pel transport públic és una característica d'aquest ajuntament en els

darrers anys, i encara ho serà més l'any 2007 fruit, una vegada més, dels

pressuposts participatius. Gràcies a les demandes fetes per l'Equip de Govern a

la Direcció General d'Obres Públiques i Transports, al llarg dels propers mesos

veurem incrementades les freqüències amb dues més cada dia, tant de pujada com

de baixada, així com el nombre de parades i el recorregut dels autobusos.

La resta de partides d'aquest capítol no sofreixen variacions importants respecte a

l'any passat.

INGRESSOS

El criteri general a l' ora de pressupostar els ingressos ha estat, com els

passats anys, conservador i prudent en el sentit de que molt previsiblement
ingressarem, a la majoria de les partides, un poc més del pressupostat inicialment.
El més destacat és:

Les partides d'IBI urbana i rústica estan pressupostades partint dels padrons
2006 amb l'increment percentual que preveu "La Ley de Presupuestos del Estado

para eI2007", ja que a pesar de la revisió e dastral feta darrerament, la baixada del

tipus a aplicar, aprovada en Ple, lfa que es mantinguin els ingressos, i no suposi
una pujada dels imposts pels nostres ciutadans.

A la resta de tributs recaptats per padrons (vehicles, aigua, residus, vedats), les

partides contemplen uns imports semblants als del 2006.

L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys no té variacions d'un any a

l'altre.
La taxa de l'escoleta també és resultat del pressuposts participatius, aprovats

pel Fòrum Ciutadà de l'Agenda Local 21.

A les obres, impost i taxa, són partides que contemplen el que s'ha recaptat
durant l'any 2006, amb un augment proporcional al que hi ha hagut els anteriors

exerCICIS.

A la resta de partides es segueix el mateix criteri d'anys anteriors i sobretot,
contemplen augments o disminucions en funció del que realment s'ha ingressat el

passat any 2006.
A la partida de sancions s'han pressupostat els expedients que hi ha actualment

pendents de cobrar i ja finalitzats, és per això que hi ha aquest increment. Hi ha

actualment expedients d'infracció urbanística iniciats que suposaran importants
sancions econòmiques que no hem inclòs, com tampoc les multes de trànsit i altres

més petites que cada any solem tenir.
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La conclusió és que és molt dificil fer pressuposts, quan una part importantd'aquests venen determinats pels capricis de la conselleria de tom a l'hora de
convocar subvencions, per tant moltes inversions es veuen condicionades a les
subvencions que es puguin convocar cada any. Això resta molta autonomia local,ja que l'ajuntament té les mans fermades a l'hora de prioritzar les necessitats dels
ciutadans que s'han de cobrir. Esperem que molt prest el tema del finançamentlocal pugui quedar resolt, tant pel que fa a l'administració estatal com
autonòmica. "

i a continuació l'equip de govern proposa al Ple:

Primer.- Aprovar inicialment els Pressuposts Generals de l' Ajuntament de
Puigpunyent per a l'exercici de 2006, d'acord amb els següents estats d'ingressosi despeses que a continuació es detallen:

PRESSUPOST D'INGRESSOS
- - � -

r=l�i:;\)Partida Concepte
112-00 LB.L DE NATURALESA RUSTICA 2.773,90
112-01 LB.L DE NATURALESA URBANA .

L 284.509,63
113-00 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACaO MECANICA , 72.279,30
114-00 IMPOST Sj INCREMENT DE VALOR TERRENYS NAT.

�URBANA 29.849,58
130-00 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 11 n 18.803,25
281-00 VEDATS DE CAÇA '.J 708,61
282-00 I. Sj CONSTRUCCIONS, INSTAl'LACIONS I OBRES

I � 171.049,96
310-00 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

'" JI • j 2.200,00
310-01 TAXA lUCENCIES URBANISTIQUES V� 42.762,49
310-02 TAXA PRESTACIO DE SERVEI ESCOlETA �U 45.579,83
311-00 TAXA OBERTURA ESTABUMENTS

� -=r� 5.000,00
312-00 TAXA CLAVEGUERAM JiC7

-

10.841,44
312-01 TAXA CONNEXIO CLAVEGUERAM 1.400,00
312-02 TAXA SERVEI RECOlUDA FEMS 106.848,16
312-03 TAXA AIGUA

50.494,27
312-04 TAXA CONNEXIO AIGUA 3.000,00
320-00 TAXA UTIUTZACIO SALO D'ACTES 1.000,00
320-01 TAXA OCUPACIO SOL 21.861,85
320-02 TAXA ENTRADA VEHICLES 3.728,55
320-03 TAXA UTIUTZACIO PISCINA MUNICIPAL 0,00
360-01 CONTRIBUCIONS ESPECIALS AIGUA GAUlEA 55.819,84
391-00 MULTES

80.000,00
392-00 RECARRECS DE CONSTRENYIMENT 5.203,55
393-00 INTERESSOS DE DEMORA 4.524,71
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399-00 ALTRES INGRESSOS

10.000,00399-01 Altres Ingressos - Escola Adults
4.500,00399-02 Altres Ingressos - Escola Música
6.254,50399-03 Altres Ingressos - Patronat Esports
5.000,00399-04 Altres Ingressos - Energía Fotovoltaica
3.000,00399-05 Altres Ingressos - Colació comptadors d'aigua 6.000,00399-06 Altres Ingressos - Material Escaleta

100,00399-07 Altres Ingressos - Festes
18.000,00420-00 PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT

213.235,83420-01 MINISTERI DE JUSTICIA
1.404,00451-00 CONVENI IBAS

0,00451-02 TRANSFERENCIA C.A. ESCOLA DE MARGERS
1,00451-03 TRANSFERENCIA FONS COMPENSACIO MUNICIPAL 61.709,33462-00 CONVENI PLA DE PRESTACIONS SOCIALS BASIQUES 23.015,07462-01 ALTRES TRANSFERENCIES

60.000,00520-00 INTERESSOS DIPOSITS
3.715,00755-00 SUBVENCIO CAlB MUNICIPIS SERRA TRAMUNTANA 91.000,00761-03 POS'2003', CANALTIZACIO AIGUES NEIES GALILEA 248.088,18

� /I. "'- TOTALS
'. I I U 1 II 1.775.261,83

PRESSUPOST DE DESPESES !>
JII � \,. I

-

Fun Econ.
- - .

Descripció ,.,011 33000 •

\� 17.160,62
INTERESSOS PRESTECS �

011 34900 ALTRES DESPESES FINENCERES "'I L 3.000,00011 93100 AMORTITZACIO PRESTECS < t» 32.959,34011 DEUTE PUBLIC I \, I\. 53.119,96
I vv r '"\

111 10000 RETRIBUCIONS ALTS CARRECS 1/r\..Y 38.455,64111 23000 DIETES DE CARRECS ELECTES � )--lJ 26.462,88111 ORGANS DE GOVERN � 64.918,52-

121 12000 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FUNCIONA 24.677,98121 12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL F 28.135,36121 13000 PERSONAL LABORAL FIX: RETRIBUCIONS BASI 49.320,70121 15000 PERSONAL FUNCIONARI: PRODUCTIVITAT 12.908,07121 15100 GRATIFICACIONS PERSONAL: ASSISTËNCIA JU 734,40121 21200 CONSERVACIO I MANTENIMENT CASA CONSISTO 1.000,00121 21300 CONSERVo I MANTENIMENT MAQUINARIA I INS 2.000,00121 21500 CONSERVo I MANTEN. MOBILIARI 500,00121 21600 CONSERVo I MANTENIM. EQUIPS INFORM. 2.000,00121 22000 MATERIAL D'OFICINA 8.000,00121 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL 2.000,00121 22100 ELECTRICITAT CASA CONSISTORIAL 1.215,33
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121 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 9.241,08
121 22201 COMUNICACIONS POSTALS 2.100,00
121 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 5.935,25
121 22603 JURIDICS 500,00
121 22606 PARTICIPACIO CIUTADANA 100,00
121 22609 DESPESES DIVERSES 50.000,00
121 22700 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 10.454,09
121 22703 ADVOCATS I ALTRES TREBALLS PER L'ADMINIST. 3.000,00
121 22706 GRADUAT SOCIAL 10.000,00
121 22707 SERVEI DE COMPTABILITAT 12.000,00
121 22709 SERVEIS COL.LABORACIÓ AMB L'ADMINISTRAC 12.730,50
121 22710 SERVEI LlNGÜ[STIC 3.000,00
121 23100 INDEMNITZACIONS PER LOCOMOCIO 100,00
121 48100 BECARIS ADMINISTRACiÓ 1,00
121 48900 FELIB I FEMP 600,00
121 62300 INVERSIO EN MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 1,00
121 62500 INVERSIO EN MOBILIARI I ESTRIS PEL FUNC 1,00
121 62600 INVERSIO EN EQUIPS INFORMATICS 1,00
121 ADMINISTRACIO GENERAL ... �

252.256,76• ....

.. -:.;¡¡¡¡,;

122 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIV 6.000,00
122 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 4.500,00
122 46700 . -.

3.500,00CONSORCI INFORMATICA
122 DESPESES PER SERVEIS DE L'ADMINISTRACIO 14.000,00

222 12000 • li'

17.085,31RETRIBUCIONS BASIQUES POLICIA LOCAL
222 12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES POLICIA LO 12.344,28
222 15000 POLICIA LOCALI: PRODUCTIVITAT 10.275,72
222 21400 REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT i JAl 800,00
222 22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI Il 2.000,00
222 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS I IV� 2.000,00
222 22104 VESTUARI /r-\..U 500,00
222 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES ,.....J.. J-J 1.183,69
222 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 'l-- 329,47
222 -

46.518,47SEGURETAT

223 22000 MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE 500,00
223 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 400,00
223 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 243,42
223 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 399,27
223 46100 SERPREISAL 14.361,74
223 48000 SUBVENCiÓ AGRUPACiÓ VOLUNTARIS 3.000,00
223 PROTECCIO CIVIL 18.904,43

313 16000 SEGURETAT SOCIAL 127.260,36
313 16006 ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA A FUNCIONA 2.021,69
313 48000 PROGRAMA TELEASSISTENCIA 3.000,00
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313 ACCIO SOCIAL 132.282,05

323 48000 COOPERACIO Al TERCER MON 8.853,22
323 48001 PROJECTE HOME 1.200,00
323 PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL 10.053,22

412 13000 PERSONAL LABORAL FIX: RETRIBUCIONS BASI 29.754,66
412 13001 PERSONAL LABORAL RETRIB. COMPLEMENTARlE 1.758,89
412 21200 CONSERVACIO I MANTENIM. EDIFICIS 500,00
412 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.478,80
412 22200 COMUNICACIONS TElEFONIQUES 2.262,88
412 22700 NETEJA CENTRE SALUT 4.171,99
412 22701 SERVEI ASSISTENT SOCIAL 17.000,00
412 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS, CENTR 57.927,22

422 13000 PERSONAL LABORAL ESCOlETA RETRIB.BASIQU 46.491,03
422 13001 PERSONAL LABORAL ESCOlETA RETRIB. COMPl 6.981,45
422 21200 CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICI ESCOl 1.000,00
422 21201 CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOlETA 500,00
422 21300 REPARACIO I CONSERVACIO MAQUINARIA l 100,00
422 22000 MATERIAL ORDNARI ESCOlETA INFANTil \ ( 1.500,00
422 22100 ENERGIA ElECTRICA I r 5.879,42
422 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

,

I I ? 902,45
422 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES ESCOlETA I , I 553,00
422 22700 NETEJA ESCOLA 11\ 19.377,27
422 22701 NETEJA ESCOlETA

-

"-I 1 1 Ir _ 4.369,01
422 22702 MENJADOR ESCOlETA

'- " I •• ••

9.000,00
422 48200 TRANSFER. ASSOC. PARES I MARES ALUMNES 12.000,00
422 48201 ACTIVIT. COMPLEMENTARIES ESCOLA 4.000,00
422 48202 ESCOLA ADULTS ll- j 19.000,00
422 48203 ESCOLA MUSICA

I

I I Ivr, 13.169,50
422 62200 MillORES ESCOlETA I I I/'/""'\.V 1,00
422 ENSENYAMENT .. _ �')-I 144.824,13

� - .. w ... __ • __

432 22600 ASSOCIACIO PROPIETARIS DE CONQUES 600,00
432 22706 APARELLADOR MUNICIPAL 21.069,84
432 22707 REDACCIO PROJECTES I AlTRES TREBAllS TE 15.000,00
432 URBANISME I ARQUITECTURA 36.669,84

440 22706 AGENDA lOCAL 21 10.000,00
440 22707 TECNIC PROJECTES Al21 11.628,00
440 48100 BECA AGENDA lOCAL 21 1,00
440 BENESTAR COMUNITARI 21.629,00

441 22107 TRACTAMENT AIGUA 6.000,00
441 22706 ESTUDI CLAVEGUERAM VIDEO-CAMARA 2.000,00
441 48900 SUBVENCIO NETEJA POUS GALILEA 1.000,00
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441 48901 SUBVENCIO ABASTIMENT AIGUA GALILEA I SO 9.000,00441 62300 CANALITZACIO AlGUES A GALILEA 310.110,22441 SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIO D' 328.110,22
442 13000 PERSONAL LABORAL FIX: RETRIBUCIONS BASI 36.600,00442 13001 PERSONAL LABORAL PRODUCTIVITAT 28.800,00442 22000 DESPESES DE RECOLLIDA 62.956,80442 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 293,50442 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 0,00442 22602 CAMPANYA FEMS (ORGANICA I SELECTIVA) 6.000,00442 62000 MILLORES PARC VERD 1,00442 RECOLLIDA ELiMINACIO TRACT. ESCOMBR. NE 134.651,30

443 21000 CONSERVo I MANTENIMENT CEMENTIRI 100,00443 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 100,00

451 13000 PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS BASIQUES 5.213,34451 20200 CESSIO LOCAL PARROQUIAL 600,00
451 21200 CONSERVo I MANTENIMENT BIBLIOTECA 1.000,00
451 21201 CONSERVo I MANTENIMENT CASA DE CULTURA 3.000,00
451 22005 RADIO LOCAL, MATERIAL ORDINARI 300,00451 22100 ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA I � I 10.892,68
451 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES I , -; 2.262,88
451 22607 L I

In, 60.000,00FESTES POPULARS
451 22700 NETEJA CASES CULTURA I ESCOLA ADULTS .J... 6.540,91451 22706 DINAMITZADOR JOVES n 18.000,00451 22707 EDUCADOR CARRER � ,� í ri \ '! 0,00451 22708 DINAMITZADOR RADIO !'),. '" I f 1... '

3.000,00
451 48900 I . '- ... , �

1 J 46.000,00PATRONAT DE CULTURA
451 48901 SUBVENCIONS ASSOCIACIONS CULTURALS � 27.000,00451 48902 SUBVENCIO ESGLESIES "\ 100,00451 48903 SUBVENCIO-CONVENI NATURA PARC �y 1.500,00
451 48904 SUBVENCIO CASAL JOVES 9.400,00
451 48905 SUBVENCIO FUNDACiÓ MUSEU ULBRITCH 500,00451 48905 SUBVENCIO FUNDACiÓ PARC D'ES MOLI 500,00
451 62301 RADIO LOCAL 1,00
451 62302 MILLORES INFRASTRUCTURES JUVENILS 1,00451 62305 MILLORES CASA CULTURA 1,00
451 PROMOCIO I DIFUSIO DE LA CULTURA 195.812,81

452 13100 PERSONAL EVENTUAL 3.323,81
452 21200 MANTEN. I CONSERVo POLISPORTIU 5.000,00
452 21201 MANTENIM. I CONSERVACIO PISCINA 14.000,00
452 22100 ENERGIA ELECTRICA 7.516,67
452 48900 PATRONAT D'ESPORTS 17.000,00
452 48901 CONVENI UIB UTILITZACIO INSTAL. ESPORTI 100,00
452 60101 PISTA COBERTA POLISPORTIU 1,00
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452 62200 PISCINA MUNICIPAL I ENTORN 1,00452 EDUCACIO FISICA, ESPORTS I ESBARJO 46.942,48
453 21000 ESCOLA DE MARGERS

1,00453 ARQUEOLOGIA I PROTECCIO PATRIMONI HISTO 1,00
511 13000 PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS BASIQUES 51.149,85511 13001 PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS COMPLEMEN 24.193,03511 21000 CONSERVACIO I MANTENIMENT 28.033,01511 21002 CONSERVo I MANTENIM. CAMINS RURALS 1,00511 21400 REPARACIO VEHICLES 2.000,00511 22000 MATERIAL ORDINARI 14.000,00511 22100 ENERGIA ELECTRICA 19.552,85511 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 4.500,00511 22104 VESTUARI

1.200,00511 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 491,62511 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 772,82511 62500 PARCS INFANTILS 0,00511 63000 MILLORA VORAVIES I ENTRADA PUIGPUNYENT 1,00511 68000 ADQUISICiÓ SOLARS .1 1,00511 CARRETERES, CAMINS VEïNALS I VIES PUBLI I 145.896,18
I

512 20000 LLOGUER POU \ I I I � , i 4.260,00512 21000 •

I I I I I I I 10.000,00
CONSERVo I MANTENIMENT

512 22100 ENERGIA ELECTRICA I 1 I I � \..1.. 7.022,92512 22602 I I I •

( 1\ 1,00
CAMPANYA ESTALVI AIGUA

512 62301 TRACTAMENT AIGUA DIPOSIT REGULADOR \� 1,00512 63300 INSTAL.LACIO I CANVI COMPTADORS 1,00512 76700 APORTACIONS CONSORCI AlGUES PUIGPUNYENT 19.502,66512 RECURSOS HIDRAULICS 40.788,58
IVf ,

513 22602 CAMPANYA TRANSPORT PÚBLIC /�y 9.000,00513 46200 -

3.000,00CONVENI TARGETA CIUTADANA
513 TRANSPORT TERRESTRE, MARITIM, FLUVIAL I 12.000,00

611 22708 SERVEIS DE RECAPTACIO CAlB 16.853,66611 ADMINISTRACIO FINANCERA 16.853,66
711 48900 AJUDA RAMADERIA 1,00711 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 1,00

731 78900 ENERGIA SOLAR A PARTICULARS 1,00731 ENERGIA
1,00

911 46300 TRANSFERENCIA A MANCOMUNITAT TRAMUNTANA 1.000,00911 TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLlQ 1.000,00
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I I I TOTAL

11.775.261.831RESUM PER CAPíTOLS

CAPITOL 1

CAPITOl2

CAPITOl3

CAPITOl4

CAPITOL 5

CAPITOl6

CAPITOL 7

CAPITOL 8

CAPITOL 9

CAPITOlO

557.485,57
636.240,96

20.160,62
198.787,46

D,DO
310.124,22

19.503,66

32.959,34

total pressupost 2007 1.775.261,83Segon.- Aprovar inicialment les bases d'execució del Pressupost per a 2007, així com elcatàleg de llocs de feina i la següent plantilla de personal

PLANTILLA DE PERSONAL.

N° de llocs. Grup vacants

A) PERSONAL FUNC¡ONARI.
1.- Amb Habilitació de Caràcter Nacional.
1.1.- Secretari-�nterventor. 1
2.- Escala Administració General.
2.1.- Subescala admi istrativa 1
3.- Escala Administració Especial.
3.1.- Subescala Serveis Especials.
3.2.1.- Auxiliar Policia Local 2

A

C

D --

B) PERSONAL LABORAL.
.

I.Contractes indefinits:
1.1 Auxiliar administratiu

.

1.2 Ajudant manteniment..
.

1.3 Oficial primera manteniment..
.

1.4 Oficial segona manteniment..
.

1.5 Treballadora farniliar
.

1.6 Bibliotecari-arxivista, Gomada parcial) .

1. 7 Mestre escoleta
.

1.8 Cuidador escoleta
.

1.9 Tècnic de grau superior d'educació infantil.. ..

1.10 Operari de recollida de residus
.

Llocs vacants

1
2 1
1
1
2
1
1 1
1
1
2 1
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C) PERSONAL EVENTUAL.

1.- Vigilant poliesportiu .. 1

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 BOlB, la qual cosa

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

l'Administració de 1 'Estat i a la de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears."

La regidora independent, Sra. Morell, manifesta gue lamenta no haver tingut la

memòria de la batlia amb la suficient antelació per poder-la estudiar

detingudament i que no s'ha fet cap menció a la plantilla de personal.

El Sr. Ferrà contesta que la memòria estava a disposició dels regidors a la

secretaria municipal i que no s'ha fet cap menció a la plantilla degut a que no

sofreix cap modificació.

Afegeix la portaveu independent que el seu vot serà negatiu ja que no està

d'acord amb les retribucions que s'han establert pels alts càrrecs i càrrecs electes

de l'Ajuntament.
Així mateix vol expressar el seu recolzament a la política seguida per la

Corporació en el tema de la recollida de residus i que tota la gestió es dugui des

del propi Ajuntament, j que aquest mateix interès s'hauria de tenir en assumir la

gestió de la recaptació de tributs.
En quan a la participació dels veïnats en els pressupost, s'ha limitat a les àrees

d'educació i cultura i, pensa la Sra. Morell, que també s'hauria de poder opinar
d'altres partides i a la filosofia del pressupost municipal.

El regidor Sr. Ramon manifesta que són uns pressuposts clars i transparents, que
reflecteixen totes les despeses municipals, són progressistes en temes socials i

mediambientals en el que la gent ha pogut triar la línia de les inversions.

Pel que respecte al deute s'ha reduït del 5'9 % de l'any 1999 a un 3% a

I' actualitat.
Les despeses en retribucions, afegeix el regidor d'hisenda, són transparents i

duen associades una rentabilitat en temes socials, educatius, ambientals i, per

suposat, econòmicament.
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Gràcies a la dedicació del batle i dels regidors s'han aconseguit unessubvencions que abans eren quasi impossibles d' obtenir, això dedicant el 3 '7 %del pressupost a retribucions d'alts càrrecs.
Pel que respecte a la recaptació municipal i la gestió del cobrament, ésimpossible assumir-la amb la consignació que s'ha establert en el pressupost i,per què resultés efectiva, suposaria la incorporació de gent especialitzada endistintes àrees com són: legislació, economia i informàtica.

Tenint en consideració la bona sintonia que ha existint durant tota la legislatura,es injust que els independents votin en contra del pressupost, simplement perestà en desacord en un 5% del mateix.

La regidora, Sra. Morell contesta que la filosofia dels regidors independents alllarg de tota la democràcia ha estat fer feina pel poble i dedicar el seu temps al'Ajuntament.

El regidor Sr. Ramon contesta que el temps dedicat pels regidors socialistes almunicipi ha donat resposta a les demandes dels veïnats.El Sr. BatIe manifesta que el teni una persona amb dedicació exclusiva ésgarantia d'eficàcia i que hi ha alguns ajuntaments que tenen un batle que, si béno cobra directament de l' Ajuntament, si ho fa d'una altra administració pública.
El regidor Sr. Guillaumet diu que si hi ha una gent que treballa i dedica el seutemps a l'Ajuntament, és lògic que tingui una remuneració i pel que respecte alspressuposts creu que s'haurien de dedicar més diners al tema de lajoventut i peraixò s'abstindrà a la votació.

El regidor Sr. Ramon contesta que, seguin les indicacions de l' enquesta feta al'Agenda Local 21, es va decidir no incrementar la partida dedicada a jovent,malgrat que la intenció i la filosofia de JI equip de govern era el contrari.

El Sr. BatIe intervé diguent gue és el primer any que s 'han fet un pressupostsparticipatius i creu que a partir del proper any es podrà incrementar laparticipació popular.

Posada la proposta d'aprovació del pressupost a votació és aprovat per cinc votsa favor dels regidors socialistes, una abstenció del regidor del grup oberts a tots itres vots en contra, un del regidor popular i dos dels regidors independents.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint-i-una hores i quinzeminuts, el Sr. batle aixeca la sessió de la qual s'est'n la present acta amb el seuvist i plau.

Vist i plau,
Elbatle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT

CELEBRADA DIA 8 DE FEBRER DE 2007

Data: 8 de febrer de 2007
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extraordinària i urgent
en primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, Joan Ferrá Martorell, hi
assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sr. Miquel Ramon
Matas, Sr. Jaume Pujol Vich, el Sr. Sebastià Bauzà Martorell i la Sra. Margalida
Sureda Moranta, per part del Grup Socialista; el Sr. Miguel Font Zaragoza, per
part del Partit Popular, i la Sra. Margalida Morell Martorell i el Sr. Guillem
Llaneras Serralta, per part dels independents de Puigpunyent i Galilea.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Amàlia Roldan Brondo, la
qual dóna fe de l'acte.

Obert l'acte pel Sr. resident es passa a debatre el caràcter d'urgència de la
convocatòria i el Sr. Batle exposa que el motiu són els danys produïts per les obres
que s'estan fent a la possessió de Son Balaguer, uns danys considerats greus i
davant els quals rAjuntament vol demanar, el més aviat possible, assessorament
tècnic i jurídic al Consell de Mallorca i a la Comunitat Autònoma.

Posada la proposta d'urgència a votació es aprovada els únics punts de l'ordre del
dia que són: donar informació respecte de les obres efectuades en la finca Son
Balaguer, demanar la collaboració al Consell de Mallorca i altres Administracions
per que facilitin els medis tècnics i jurídics per donar la millor solució al conflicte
i proposar mesures per poder protegir aquestes edificis de especial protecció en el
futur.

1) INFORMACIÓ OBRES SON BALAGUER

El Sr. Batle dóna compta de totes les actuacions que s'han fet en relació a la
llicència sol·licitada per a la realització d'una reforma a la possessió de Son
Balaguer, des de que es va demanar la llicència dia 28 de juliol de 2005, fins a la
presentació del projecte d'execució i de la documentació complementària
requerida que va tenir lloc dia 19 de desembre de 2006.

En aquest punt l'Ajuntament havia de comprovar si el projecte d'execució
s'adaptava al projecte bàsic amb el qual s'atorgà la llicència i, en cas afmnatiu,
havia de comunicar l'autorització per l'inici de les obres.

Els treballs s'iniciaren amb l'enderrocament d'algunes dependències, per la qual
cosa la batlia va ordenar la paralització immediata de les obres.

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Tenint en compta els medis de que disposa aquest Ajuntament es proposa demanar
assessorament tècnic i jurídic al Consell de Mallorca i al Govern Balear davant

aquesta infracció urbanística produïda dins terreny rústic.
A! mateix temps es proposa acordar que els criteris que s'han d'aplicar en el

futur davant fets semblans que puguin ocorre en el municipi sigui en d'aplicar la
sanció màxima que permet la llei.

El Sr. Batle manifesta l'equip de govern ha estat, des de sempre, molt sensible
amb aquests temes, i que l'any 2002, ja es va proposar al Govern de les Illes
Balears que, amb els ingressos obtinguts de l'ecotaxa, adquirís aquesta propietat
per destinar-la a museu taller dels oficis propis de la Serra de Tramuntana,
mostrant un fullet (dossier) fet durant la batlia del Sr. Josep Muncunill, en el que

ja surt la fmca de Son Balaguer com una possessió típica de la Serra Tramuntana,
adequada per fer-hi un museu etnològic.

La regidora Sra. Morell, demana si es disposa d'un informe tècnic d'aquestes
obres. El Sr. Batle contesta gue si, i que estudiant l'assumpte, i que per això, abans

d'adoptar qualsevol decisió, s'han de tenir en compte els informes emesos pels
tècnics.

El regidor Sr. Ramon, afegeix que donats els recursos de l'Ajuntament no disposa
de mitjans tècnics ni humans per tenir l'esment necessari a tot el que passa dins el

terme, però davant la conscienciació mediambiental i de protecció del patrimoni
que té l' Ajuntament, els propietaris fan el que volen i si des del Govern de les Illes
Balears es tingués la mateixa conscienciació de protecció del patrimoni, aquesta
possessió ara seria de titularitat pública.

La regidora Sra. Margalida Morell, demana si es pot reconstruir les parts
enderrocades. El Sr. batle contesta que precisament s'està estudiant aquesta
possibilitat per part dels tècnics de l'Ajuntament.

El regidor Sr. Miquel Ramon manifesta que no hi ha mitjans suficients en

l'Ajuntament per resoldre el conflicte, i que la intenció és tomar a donar-li el

caràcter tradicional a la finca, i per això es demanen recolzaments a les

institucions supramunicipals.

El Sr. batle manifesta que han de ser els tècnics de patrimoni del Consell els que
han de dir com s'ha de solucionar.

Posades les propostes a votació s' acorda amb el vot favorable dels vuit assistents a

aquesta sessió extraordinària:

a) Davant la infracció urbanística produïda a la possessió de Son Balaguer,
demanar assessorament tècnic i jurídics al Consell de Mallorca i al Govern
de les Illes Balears.
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b) Davant les infraccions urbanístiques que es puguin produir en el futur a

edificis protegits o a terrenys no urbanitzable, s'acorda adoptar el criteri

d'imposar la màxima sanció contemplada a la legislació vigent.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint hores i trenta minuts, el Sr.
batle aixeca la sessió de la qual s' estén la present acta amb el seu vist i plau.

Vist i plau,
Elbatle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA

DIA 20 DE FEBRER DE 2007

Data: 20 de febrer de 2007
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20'30 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extraordinària en

primera convocatòria, sota la presidència del Sr. batle, Joan Ferrà Martorell, hi
assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sr. Miquel Ramon

Matas, Sr. Jaume Pujol Vich, Sr. Sebastià Bauzà Martorell i la Sra. Margalida
Sureda Maranta, per part del Grup Socialista; el Sr. Miguel Font Zaragoza, per
part del Partit Popular, la Sra. Margalida Morell Martorell i el Sr. Guillem
Llaneras Serralta, per part dels independents de Puigpunyent i Galilea, i el Sr. Juan
Guillaumet Castellanos, per part del grup Oberts a Tots.

Es troba present 1a secretària de la Corporació, Sra. Amàlia Roldán Brando, la

qual dóna fe de l'acte.

Obert l'acte, el Sr. President manifesta que el motiu d'aquesta convocatòria és la
concessió de llicència d'obres per a la construcció d'una nova escola al carrer de
sa Vela i dóna lectura a la següent proposta:

"El passat 29 de gener va tenir entrada en aquest Ajuntament la sol-licitud per part
de l'IBISEC, entitat promotora de les obres a exeoutar al municipi de Puigpunyent
consistents en la construcció d'un nou Col-legi Públio (3+6) adreçat al carrer camí
de sa Vela.

Per aquest motiu es va lliurar a l'Ajuntament 3 copies del projecte bàsic redactat

pels arquitectes Clara Eslava i Miguel Tejada, amb un pressupost d'execució
material de 1.566.409,74 euros.

En la mateixa sol-licitud també es demanava l'exempció del pagament de la taxa a

l'empar dels arguments següents:
Es tracta d'un centre educatiu, a més que representa complementar l'oferta
educativa.
El projecte que es vol dur a terme és d'especial interès i utilitat municipal al
concorre circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques i de foment de
la cultura i de l'educació que així ho justifiquen.

Atès que aquest equip de govern entén que sí és una obra d'especial interès pel
nostre municipi, per no dir una de les més importants que s'hauran dut a terme en

els darrers 25 anys, llargament esperada durant tota aquesta legislatura, volem
manifestar la nostra enorme satisfacció pel fet que ja es comenci la seva

construcció en un breu termini de temps. Per això s'ha considerat que és una obra

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN DE LES I LLES BALEARS

que mereix ésser aprovada pel Ple, ja que amb anterioritat, fa dos anys, ja es va
sotmetre el projecte a la consideració de l'Agenda Local 21.

Per tot l' exposat anteriorment, es proposa al PLE:

1. Concedir la llicència d'obres al projecte esmentat.
2. Concedir l'exempció o la bonificació que procedeixi del pagament de la taxa

pels motius exposats.
3. Comunicar a l'IBISEC, entitat promotora de l'obra, el present acord,

recordant-li que no es podran començar les obres mentre no estigui presentat i
informat el corresponent projecte d'execució."

A continuació el Sr. Ferrà manifesta que aquest projecte es va informar a l' AgendaLocal 21 que li va donar suport.

La portaveu independent demana si s'ajusta a l'avant projecte que va ser presentat
en el seu dia.
El batle contesta que sí, però més complet.

El Sr. Guillaumet demana si s'han incorporat els canvis que es varen suggerir en
el seu dia.
El Sr. Batle contesta que s 'han introduït alguns dels canvis demanats.

El regidor Sr. Ramon manifesta la seva satisfacció per la llicència per la
construcció de l'escola

.

pel consens a que s'ha arribat amb tots els grups i diu que
és una construcció singular que ha de marcar una diferència. És un projecte
innovador que s 'hal consensuat amb l' Agenda Local 21, la qual per un amplíssim
marge li ha donat suport.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el vot favorable dels nou regidors
que formen la Corporaoió Municipal (5 PSOE 1 PP, 1 OAT i 2 Independents)

Sense haver-hi més temes qu tractar, quan són les vint-i-una hores, el Sr. batle
aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb 1 seu vist i plau.

Vist i plau,
Elbatle

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA

DIA 7 DE MARÇ DE 2007

Data: 7 de març de 2007
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20'30 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extraordinària en

primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, Joan Ferrá Martorell, hi
assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sr. Jaume Pujol Vich,
i el Sr. Sebastià Bauzà Martorell per part del Grup Socialista; el Sr. Miguel F ont
Zaragoza, per part del Partit Popular, i la Sra. Margalida Morell Martorell i el Sr.
Guillem Llaneras Serralta, per part dels independents de Puigpunyent i Galilea i el
Sr. Juan Guillaumet per part del grup Oberts a Tots.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Amàlia Roldán Brondo, la
qual dóna fe de l'acte.

COEFICIENT REDUCTOR BASE IMPOSAB E IMPOST BENS IMMOBLES
DE NATURALESA RÚSTEGA.

Obert l'acte pel Sr. President, aquest informa que el motiu pel qual s'ha convocat
aquest ple extraordinari, és el de fixar un coeficient que s' establirà a l'ordenança
fiscal de l'impost i que suposarà mantenir o bonificar el valor cadastral a l'hora
d'establir la base imposable que servirà pel càlcul de l'impost.

L'equip de govern, tenint en compte que la valoració dels immobles situats a sòl
rústic estan molt per sota que els de naturalesa urbana i que no han sofert
l'increment que han tingut els situats en terreny urbà, proposa afegir el següent
article a l' ordenança:

"Article 3.- S'estableix un coeficient 1 pel qual es multiplicarà el valor cadastral
per calcular la base liquidable de l'impost."

- Publicar aquest acord en el BOIB i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i
que en el cas de no presentar-se al-legacions, es consideri aprovat definitivament.

La regidora independent, Sra. Morell demana si es disposa d'algun exemple
pràctic del que suposarà aquest increment dels valors.
El Sr. batle contesta que la única informació de que es disposa es la valoració
global estimada dels immobles podrà estar al voltant dels 19.500.000.- euros,
mentre que el passat any 2006, era de 9.683.304,68.-euros.

Posada la proposta a votació, s' acorda, amb el vot favorable dels set regidors
assistents a la sessió, aprovar inicialment la modificació de l'ordenança sobre béns
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immobles de naturalesa rústega i establir un coeficient 1 a l'hora de calcular la
base imposable dels immobles.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint hores i trenta minuts, el Sr.

batle aixeca la sessió de la qual s'estén la present act amb el seu vist i plau.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT

CELEBRADA DIA 15 DE MARÇ DE 2007

Data: 15 de març de 2007
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 19,30 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extraordinària i urgenten primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, Joan Ferrá Martorell, hi
assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sra. Margalida Sureda
Moranta, Sr. Miquel Ramon Matas, Sr. Jaume Pujol Vich, i el Sr. Sebastià Bauzà
Martorell per part del Grup Socialista; el Sr. Miguel Font Zaragoza, per part del
Partit Popular i el Sr. Guillem Llaneras Serralta, per part dels independents de
Puigpunyent i Galilea.

Es troba present el secretari substitut Sr. Josep Ramon Marquès, el qual dóna fe de
l'acte.

Obert l'acte, el Sr. batle exposa els motius pels quals s'ha convocat amb caràcter
urgent aquesta sessió extraordinària i que són el poc temps que es disposa, en cas
d'aprovar-se la proposta" per llogar un mitjà de transport per facilitar el trasllat de
les persones que vulguin assistir a la manifestació convocada pel proper dissabte

Posada la declaració d'urgència a votació és aprovada amb el vot favorable de tots
els assistents.

APROVACIÓ MANIFEST D'ADHES Ó A LA MANIFESTACIÓ DE 17 DE
MARÇ DE 2007.

El Sr. Ferrà dóna lectura al manifest d'adhesió a la manifestació de 17 de març de
2007, que diu:

"Fa tres anys que milers de persones vàrem sortir al carrer sota el lema "Quiestima Mallorca no la destrueix". Demanàvem als nostres governants la retirada de
projectes que podien suposar, una transformació radical i irreversible del territori.
Dissortadament, no ens van escoltar, i durant els darrers anys s'ha produït una
destrossa de territori i uns desequilibris socioeconòmics mai vists.

Ara plantegem una nova oportunitat per a tomar demanar un canvi en les
polítiques territorials, i per fer sentir la nostra veu reclamant un fre a la destrucció
de Mallorca. Per aquest motiu, el GOB i la plataforma Salvem Mallorca
convoquem una manifestació ciutadana per dissabte dia 17 de març. La
mobilització té un lema clar: Prou destrucció, salvem Mallorca, i el seu objectiu és
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fer arribar a la classe política i a la societat les reflexions que constitueixen el cor

d'aquest
Manifest:

Dissortadament ja no es tracta de manifestar el nostre desacord amb un

projecte concret, sinó amb un model de destrucció generalitzada que afecta
tota l'illa. Es tracta, de fet, d'un model que no només s'aplica a Mallorca i que
ha tingut i té conseqüències devastadores també a altres indrets. La realitat de
cada dia ens demostra que aquest model és ara més vigent que mai. Per això,
es fa imprescindible tomar a sortir al carrer i evitar més destrossa.

Demanem als governants que escoltin i que assumeixin aquesta mobilització

generalitzada. Volem que prenguin nota de què al darrera d'aquesta
mobilització hi ha moltes per sones que mai s'havien manifestat abans,
persones que provenen de tots els àmbits socials i idees polítiques. Persones,
en defmitiva, que han decidit que ja n'hi ha prou i que dediquen el seu temps a

treballar per a algun dels moviments socials que integren la lluita col-lectiva

per una Mallorca millor.
Demanem a la societat que sigui conscient de la importància de fer sentir la

seva veu. És cert que s'han perdut una part de les lluites, però no és menys cert

que se'n van guanyant d'altres. En els darrers mesos hem vist caure alguns
símbols de la impunita i la prepotència. Els moviments socials són més
necessaris que mai per aturar noves agressions territorials, socials i culturals.
Els que formem la Plataforma Salvem Mallorca i el GOB en particular, som

conscients del nostre paper com a força de dissuasió. Per això demanem a tota

la gent que comparteix aquests criteris, que sumi esforços i que surti amb
nosaltres al carrer dia 17.
Finalment volem demanar transparència en les formes i en el fons de les
accions politiques. De mao-era especial, volem manifestar la nostra solidaritat
amb les perso,nes i entitats que estan en el punt de mira de campanyes de

manipulació i descrèdit, quan no amenaçades o agredides pel senzill fet de

pensar diferent. Per la nostra part mai no respondrem de la mateixa manera. La

nostra resposta serà seguir endavant amb el respecte que no es té amb

nosaltres, amb la llibertat que dóna el no actuar en benefici propi i amb la

fermesa que ens dóna el con enciment en les nostres idees."

A continuació el Sr. Ferrà proposa la adhesió de la Corporació a aquest manifest i

llogar un autocar per traslladar les persones interessades a la manifestació.

El regidor popular manifesta que votarà en contra de la adhesió al manifest però a

favor de posar un autocar a disposició de la gent.

El Sr. Llaneras manifesta que s'adhereix a la proposta.

Es posa a votació la proposta d'adhesió al manifest i s'aprova per sis vots a favor

(5 PSOE i 1 Independent) i un vot en contra del regidor del Partit Popular.
A continuació es posa a votació la proposta de posar un autocar a disposició de

les persones que vulguin participar a la manifestació i s'aprova per unanimitat dels

set assistents a la reunió.
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El Sr. batle manifesta a continuació que els dos regidors que no han pogut assistir
al Ple li han comunicat el seu suport a la proposta aprovada.

El regidor Sr. Llaneras vol donar suport al Sr. Miquel Àngel March, president del
GOB davant l'atac indecent a que es veu sotmès actualment i destacar la seva

tasca feta en defensa de la terra.

El Sr. Ferrà, en nom del partit socialista, s'adhereix a aquesta mostra de suport.

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

Vist i plau,
Elbatle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA DIA 26

DE MARÇ DE 2007

Data: 26 de març de 2007
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20,30 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària ordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, Joan Ferrà Martorell, hi assisteixen
els següents regidors, convocats en legal forma: Sra. Margalida Sureda Moranta,
Sr. Miquel Ramon Matas i Sr. Jaume Pujol Vich, per part del Grup Socialista; el
Sr. Guillem Llaneras Serralta, per part dels independents de Puigpunyent i Galilea
i el Sr. Juan Guillaumet per part del grup Oberts a Tots.

Es troba present la Secretària de la Corporació Sra. Amalia Roldán Brondo, la

qual dóna fe de l'acte.

1) ACTES ANTERIORS

S'aproven les actes de es sessions següents:
22 de gener de 2007 8 i 20 de febrer 2007 i 7 i 15 de març de 2007.

2) RESOLUCroNs DE BATUA
S'assabenten de les resolucions adoptades per la batlia des de la passada sessió
ordinària del mes de gener.

3) ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S'assabenten dels acords adoptats per la junta de govern local des de la passada
sessió ordinària.

4) NOMENAMEN NOU VOCAL AL CONSORCI D'AIGÜES DE

PUIGPUNYENT

El Sr. batle manifesta que amb motiu de la modificació dels estatuts del Consorci
d'Aigües de Puigpunyent, aquesta corporació pot nomenar un nou vocal i ja que la

propera obra que s'ha de tractar per aquest Consorci és la impulsió d'aigües fins a

Galilea, es proposa nomenar el delegat del batle a Galilea, Sr. Jaume Pujol Vich,
com a nou vocal.

La proposta és aprovada amb el vot favorable dels sis regidors assistents.

5) APROVACIÓ NOU REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ
LINGüíSTICA

Fruit dels treballs presentats a les I i II Jornades d'Estudis Locals.

Recollint una proposta de la Comissió de Cultura de l'AL21, sobre el foment de Ja

llengua Catalana.
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Tenint en compte un dels objectius del recentment creat servei lingüístic
municipal, per aprovació unànime del ple ordinari de 22 de gener de 2007.
Per indicació de la Conselleria d'Educació i Cultura quan ens va concedir una

subvenció per a la correcta rotulació dels noms dels carrers.

Aquest equip de Govern proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació del present
Reglament Municipal de Normalització Lingüística, que constitueix el

desenvolupament dels drets que té aquesta llengua per normalitzar-se segons els
diferents corpus legals que regeixen l'estat Espanyol, concretament l'article 2.2. i
2.3. de la Constitució Espanyola, l'article 3 i 14 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears i els articles 6.1 i 9.3 de la Llei 3/1986 de normalització lingüística a

les Illes Balears, els quals estableixen que el català és la llengua pròpia de les Illes

Balears, i com a tal de les diverses administracions, per tant també dels municipis; i

que les corporacions locals han de regular, mitjançant disposicions reglamentàries,
l'ús normal de la llengua catalana en l'àmbit de la seva competència, a fi que
recuperi l'estatus que perdé, arran de les prohibicions i persecucions, des del segle
XVIII fms al fmal de la dictadura franquista, l'any 1975. L'ajuntament de

Puigpunyent, conscient del deure de les institucions públiques d'assegurar el dret de
normalització de la llengua catalana, vol mostrar clarament la seva voluntat de plena
normalització del català dins l'àmbit municipal i manifesta el desig i el compromís
d'impulsar l'ús de la llengua catalana a la vila i terme de Puigpunyent, i es proposa:

a) Aprovar inicialment el següent reglament:

MUNICIPAL NORMALITZACIÓ"REGLAMENT
LINGÜÍSTICA

Introducció
Aquest Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament de Puigpunyent constitueix

el desenvolupament dels drets que té aquesta llengua per normalitzar-se segons els diferents

corpus legals que regeixen l'estat Espanyol, concretament l'article 2.2. i 2.3. de la Constitució

Espanyola, l'article 3 i 14 de l'Estatut d'Autonomia de les mes Balears i els articles 6.1 i 9.3
de la Llei 3/1986 de normalització lingüística a les llles Balears, els quals estableixen que el

català és la llengua pròpia de les Illes Balears,
.

com a tal de les diverses administracions, per
tant també dels municipis; i que les corporacions locals han de regular, mitjançant
disposicions reglamentàries, l'ús norma1 de la llengua catalana en l'àmbit de la seva

competència, a fi que recuperi l'estatus que perdé, arran de les prohibicions i persecucions,
des del segle XVIII fins al final de la dictadura franquista, l'any 1975. L'ajuntament de

Puigpunyent, conscient del deure de les institucions públiques d'assegurar el dret de

normalització de la llengua catalana, vol mostrar clarament la seva voluntat de plena
normalització del català dins l'àmbit municipal i manifesta el desig i el compromís d'impulsar
l'ús de la llengua catalana a la vila i terme de Puigpunyent.

CAPÍTOL l
De l'àmbit d'aplicació
Article 1

1.1. L'ús de la llengua catalana per part de l'ajuntament de Puigpunyent i dels organismes que en

depenen, com són els diferents patronats, empreses municipals, o qualsevol altre, es regeix pels criteris

que estableix aquest Reglament.
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1.2. Les empreses que gestionin serveis locals, bé sigui per concessió administrativa o bé per qualsevol
altra fórmula de les regulades a la normativa de règim local, també es regeixen pels mateixos criteris, i
així es farà constar en els documents contractuals.
1.3. L'ajuntament de Puigpunyent ha de vetlar perquè en els ens i en les activitats en què participi
mitjançant convenis, consorcis o altres fórmules de convinença, s'hi apliquin els criteris establerts en

aquesta normativa.
lA. L'ajuntament de Puigpunyent i aquests organismes i empreses esmentats compten amb el suport i
l'assessorament del Servei Lingüístic per tal de fer factible els dos apartats anteriors.

CAPÍTOL II
De l'ús lingüístic general
Article 2

D'una manera general, l'ajuntament de Puigpunyent ha d'emprar el català per a les seves tasques i

relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents.

CAPÍTOL III
De l'ús en l'organització municipal
Article 3

3.1. Les actuacions internes s'han de fer en català.
3.2. Les diferents actes de l'ajuntament de Puigpunyent (del Ple, Consell o Comissió de Govern, de les
comissions informatives, etc.) s'han de redactar en llengua catalana. També s'hi han de redactar les
actes dels diversos patronats, consells i entitats amb personalitat jurídica que depenen de l'ajuntament
de Puigpunyent.
3.3. La batlia i les delegacions de batlia,

.

també les diverses dependències administratives o serveis, en

la seva actuació administrativa han de redactar la dooumentació en llengua catalana.
3.4 Tots els impresos d'ús intern s'han de redactar en llengua catalana.
3.5. Els rètols indicatius de despatxos, les capçaleres de tota classe d'impresos, els segells de goma, els

mata-segells i altres elements anàlegs han de ser escrits en català.
3.6. L'aplicació de les tècniques informàtiques a les feines administratives s'ha de fer d'acord amb les
disposicions d'aquest regla ent, tant en 'ús de la llengua com en la llengua del programari.
Article 4

4.1. En els contractes pels quals aquesta administració encarregui a tercers estudis, projectes o treballs,
s'hi farà constar una clàusula en la qual s'especificarà que el treball s'ha de lliurar en llengua catalana.
Aquests requisits han de constar en els plecs de condicions o taba dels contractes administratius que
s'aprovin.
4.2. L'ajuntament de Puigpun ent ha de tenir cura perquè els seus contractistes i proveïdors presentin la
documentació en català, i perquè facin ús del català en els béns i en els serveis que són objecte del
contracte.

CAPÍTOL IV
De les relacions amb els administrats
Article 5

5.1. Tots els expedients administratius s'han de tramitar en llengua catalana.
5.2. L'expedició de documents o de testimoniatges d'expedients es farà en català o, si la persona ho
demana expressament, en castellà.
5.3. Les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en

l'àmbit lingüístic català s'han de fer en llengua catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans de rebre
les, si ho demanen expressament, en castellà.
5.4. Els documents, les comunicacions i les notificacions adreçades a persones residents fora del dit
àmbit lingüístic es poden redactar en la llengua pròpia del territori on van adreçades, en llengua
catalana, en llengua castellana o en diverses d'aquestes llengües.
Article 6

Els impresos s'han d'oferir en versió catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans a emplenar-los en

castellà. Les persones interessades poden demanar-ne la versió en castellà.
Article 7
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En les comunicacions administratives orals, el personal ha d'emprar la lJengua catalana, llevat que
l'administrat demani expressament ser atès en castellà. Així mateix es pot recórrer a qualsevolllengua o

mitjà que faciliti la cornunicació en cas que sigui necessari.
Article 8

Els documents públics i els contractuals atorgats s'han de redactar en català. En cas que l'ajuntament de
Puigpunyent concorri amb altres atorgants, els documents s'han de redactar també en la llengua que
s'acordi.

CAPÍTOL V
De les relacions institucionals
Article 9

9.1. La documentació que s'adreci a qualsevol de les administracions públiques situades als territoris de
l'àmbit lingüístic català s'han de redactar en llengua catalana.
9.2. Les comunicacions adreçades a l'Administració civil o militar de l'Estat dins l'àmbit lingüístic
català s'ban de redactar en llengua catalana.
9.3. La documentació de l'ajuntament de Puigpunyent, adreçada als jutjats i tribunals i, en general, a
l'Administració de Justícia i les actuacions orals i escrites fetes davant els tribunals pels lletrats
directors o representants de l'ajuntament de Puigpunyent, ha de ser en català.
Article 10

Els documents i les còpies de documents adreçats als organismes centrals d'abast estatal o supraestatal
s'enviaran en llengua catalana.
Article 11
Els documents i les còpies de documents adreçats a les administracions públiques de fora de l'àmbit
lingüístic català s'han de trametre en 'lallengua del territori on van adreçades, en llengua catalana, en

llengua castellana o en diverses d'aquestes llengües.

CAPÍTOL VI
Dels avisos, les public CIO s i les activitats públiques de l'ajuntament de Puipunyent
Article 12
La retolació pública de tota ena s'ha de redactar en català.
Article 13
13. I. Les disposicions i avisos s'han de publicar en català tret del cas de l'apartat següent.
13.2. Qualsevol disposició de l'ajuntament de Puigpunyent que s'hagi de publicar al Boletín Oficial del
Estado, s'hi trametrà en versió castellana.
13.3. Qualsevol disposició de l'ajuntament de Puigpunyent CLue s'hagi de publicar al Butlletf Oficial de
les Illes Balears, s'hi ha de trametre en llengua catalana.
Article 14

14.1 Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i les publicacions que editi l'ajuntament de
Puigpunyent s'han de fer en català, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior i turística
que es podrà fer en la llengua del destinatari, o els destinats a la promoció de la llengua en què el
Servei Lingüístic podrà triar les llengües.
14.2 El Servei de Lingüístic ha de decidir en quines llengües es fa cadascuna de les publicacions
adreçades als turistes, si se'n fan versions separades o impresos plurilingües, sempre tenint en compte
la finalitat i les

disposicions d'aquest Reglament.
14.3. Els missatges que s'emetin a través dels mitjans de comunicació, i els programes que patrocini
l'ajuntament de Puigpunyent, s'han de fer en català, llevat dels destinats especfficament a la promoció
exterior i turística fora de l'àmbit lingüístic català, que es poden fer en la llengua del destinatari.
14.4. Quan l'ajuntament de Puigpunyent patrocini, participi o col-labori en qualque activitat organitzada
per qualsevol entitat, la publicitat i els actes que es realitzin hauran de fer servir la llengua catalana.
14.5. Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les institucions de l'àmbit lingülstic
català, o les d'abast estatal o supraestatal, que arribin per tal de difondre'ls no siguin redactats en

llengua catalana, l'ajuntament de Puigpunyent en sol-licitarà la versió en aquesta llengua, sense

perjudici de la seva difusió d'acord amb la legislació vigent.
Article 15
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Els càrrecs de l'Administració municipal s'han d'expressar nonnalment en català en els actes públics i
en les actuacions dins l'àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó del càrrec.

CAPÍTOL VII
De les institucions docents de l'ajuntament de Puigpunyent
Article 16

16.1. Les institucions docents, tant de gestió directa com mitjançant un altre sistema en què aquesta
entitat municipal sigui membre únic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de l'estricta

aplicació de les nonnes i instruccions que resulten del desplegament del marc normatiu en matèria de
normalització lingüística.
16.2. En totes les actuacions administratives s'ha d'utilitzar el català, d'acord amb el que s'indica als
articles precedents, i els directors, juntament amb el Servei Lingüístic, han de vetlar perquè la llengua
catalana esdevengui el vehicle d'expressió normal en les activitats internes i de projecció externa.

CAPÍTOL VIn

Dels registres
Article 17

En els registres administratius de l'ajuntament de Puigpunyent, els assentaments s'han de fer en català.

CAPÍTOLIX
De la provisió i el reciclatge del personal
Article 18

L'ajuntament de Puigpunyent ha d'esta Iir els criteris de classificació i ha de classificar els llocs de
feina del personal al servei e la corporació, d'acord amb els coneixements de català necessaris per
ocupar-los.
Article 19

A totes les bases que reguli' es convocatòries per al proveïment de llocs de feina de l'ajuntament de

Puigpunyent, de règim administratiu o laboral, en propietat o amb caràcter temporal, incloses les de

promoció interna, ha de figurar el nivell de coneixements de català que han d'acreditar els aspirants,
que serà com a mínim el que s'hagi establert al document del perfil lingütstic dels llocs de feina de

l'ajuntament de Puigpunyent, de què es parla a l'article anterior.
Article 20

20.1. En la provisió de llocs de feina dels funcionaris d'habilitació estatal, els candidats han de posseir
un grau de coneixement de la llengua catalana amb el nivell mínim com el que s'hagi establert al

document del perfil lingüístio dels llocs de feina de l'ajuntament de Puigpunyent.
20.2. A proposta del cap del Servei Lingúístic, el Ple o l'òrgan competent de l'ajuntament de

Puigpunyent, a l'hora de definir els llocs de-feina, ha d'establir el nivell de coneixement, oral i escrit, de
la llengua catalana per a cada cas, i ha de considerar el coneixement expressat de llengua catalana com

a requisit indispensable per accedir-hi.
20.3. A més d'acreditar els coneixements de català segons el que estableix el punt I anterior, els

aspirants hauran de fer en aquesta llengua com a mínim un dels exercicis de les proves d'accés.
20.4. El Servei Lingüístic formarà prut dels tribunals qualificadors pel que fa a la valoració dels
coneixements de català, en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de feina.
20.5. L'acreditació del coneixement de llengua catalana inicialment es farà a través de proves en els

procediments de selecció, amb tot s'ha de tendir després d'un període que la Comissió de Seguiment
haurà d'establir, a fer que aquest coneixement es demostri a través del títol con·esponent de la Junta

Avaluadora de Català.
Article 21

21.1. Els responsables dels diferents òrgans han de prendre les mesures necessàries perquè el personal
que treballa en les seves dependències tengui els coneixements necessaris de català per garantir el

desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o de les adreçades als
administrats.
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21.2. L'ajuntament de Puigpunyent, per mitjà del Servei Lingüístic, ha d'organitzar cursos de llengua
catalana per a tot el personal que no tengui els coneixements necessaris per exercir les seves funcions, i
per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d'altres especialitats.
21.3. És obligatori que tot el personal assoleixi el nivell de coneixements establert al catàleg, d'acord
amb els criteris i terminis que fixi la Comissió de Seguiment del Reglament.
21.4. La formació professional del personal funcionari o laboral s'ha de fer en llengua catalana.

CAPÍTOLX
Del compliment i seguiment del Reglament
Article 22

22.1. Per tal de garantir el compliment d'aquest Reglament, s'ha de crear una Comissió de Seguiment
integrada pel batIe, el cap del Servei Lingüístic, el regidor de Cultura, un representant de l' Agenda
Local21, un representant del voluntariat lingüístic i un regidor de cada partit polític amb representació
al consistori.
22.2. Aquesta Comissió de Seguiment s'ha de reunir almenys una vegada a l'any per analitzar el
compliment i el desplegament d'aquest Reglament i extraordinàriament quan la convoqui el batle per
iniciativa pròpia o a petició d'algun dels seus membres.
Article 23

La Comissió de Seguiment ha de promoure, arribat el cas, els expedients sancionadors oportuns per
l'incompliment del Reglament per part del personal de l'ajuntament de Puigpunyent.

CAPÍTOLXI
De l'impuls institucional
Article 24

24.1. L'ajuntament de Puigpunyent ha de fomentar la normalització de l'ús del català en les activitats
mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives, etc., dins l'àmbit de Puigpunyent.
24.2. Tots els organismes de l'ajuntament de Puigpunyent han d'impulsar la normalització lingüística
en el seu àmbit d'actuació, amb el suport tècnic del Servei Lingüístic.
Article 25
25.l. L'ajuntament de Puigpunyent vetlarà per 'la normalització de tota la senyalització i retolació
situades dins el seu àmbit territorial.
25.2. L'ajuntament de Puigpunyent prendrà les mesures necessàries per garantir que es faci servir la
toponímia oficial catalana d'acord amb el que esta Jeix l'article 14 de Ia Llei 3/1986 de normalització
lingüística a les liles Balears.
Article 26

La retolació i la senyalització viària que depe guin de l'ajuntament de Puigpunyent o que instal·lin les
seves empreses adjudicatàries o concessionàries, o qualsevol altra entitat amb col-Iaboració amb
l'ajuntament de Puigpunynet, han de figurar en.català, sense perjudici del que disposen les normes que
regulen el trànsit i la seguretat viària.
Article 27

L'ajuntament de Puigpunyent pot atorgar subvencions, i també reduccions o exempcions d'obligacions
fiscals per a les actuacions relacionades amb la normalització lingüística en el seu àmbit territorial.
Article 28

La llengua catalana ha de ser el vehicle d'expressió habitual de Ràdio Puigpunyent i de tots els mitjans
de comunicació que es crein en el municipi amb la col·laboració de l'ajuntament de Puigpunyent. Es
promouran les polítiques de selecció i de formació del personal adequades a aquest fi.
Article 29
Tots els cartells, indicadors, rètols i informacions adreçades als consumidors estaran redactats,
almenys, en llengua catalana, excepció feta dels noms comercials. En cap cas els topònims ni noms

tradicionals podran ésser modificats ni traduïts.
Article 30
Si es posa en periU la desaparició d'algun topònim tradicional, l'ajuntament de Puigpunyent, amb el
suport del Server Lingüístic, serà l'encarregat de realitzar un estudi, per determinar-ne el nom, abans
que es fixi el nou o es canviï l'antic nom del local, edifici o paratge.
Article 31
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L'ajuntament de Puigpunyent ha de promoure la normalització lingüística en els mitjans de
comunicació d'àmbit municipal, de propietat privada.
Article 32

L'ajuntament de Puigpunyent pot emprendre qualsevol iniciativa no prevista en aquest Reglament,
seguint l'esperit d'aquest. que tengui com a finalitat fer de la llengua catalana el vehicle de comunicació
de les persones i de les diferents entitats i organitzacions del municipi de Puigpunyent.

CAPÍTOL XII
Del Servei Lingüístic
Article 33

33.1. El Servei Lingüístic és el departament municipal encarregat de la normalització lingüística dins el
terme de Puigpunyent, que ha de dur a terme seguint els criteris que marca, per una banda, la legislació
vigent i, per altra, la DIB i L'TEC.
33.2. L'ajuntament de Puigpunyent ha de consignar anualment i expressament en els seus pressuposts
les partides corresponents de Normalització Lingüística que permetin dm a terme les actuacions
previstes en aquest Reglament.

Disposició final
L'aplicació d'aquest Reglament s'ha de fer de manera progressiva i en la mesura de les possibilitats
econòmiques i de personal de l'ajuntament de Puigpunyent."

b) Exposar a informació pública aquesta modificació mitjançant la publicació en

el BOrn i en el cas que no es produeixin al·legacions ni reclamacions, s'entendrà
aprovada defmitivament.

Posada la proposta a votació és aprovada amb un vot en contra del regidor Sr.
Guillaumet i cinc vots a favor (4 PSOE i 1 Independent).

En aquest punt s'incorpora a la reunió el Sr. Miquel Pont, regidor del Partit Popular.

6) MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER L'ÚS DE LA PISCINA,

El Sr. batle exposa que per tal d'equilibrar les despeses i els ingressos del servei de

piscina municipal es fa necessari una revisió de les quotes i tarifes que paguen els
usuaris del servei i per això es proposa:

a) La modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ús de la piscina que
quedaria tal com a continuació s'indica:

"ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL

Article ler.- Fonament i naturalesa.

Fent ús de les facultats concedides pels 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 de Règim Local, i de conformitat amb el que disposa el Real Decret
Legislatiu 2/2004, de S de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
l'ajuntament de Puigpunyent estableix la "Taxa per l'ús de la piscina municipal", la qual es regirà per la present
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que disposa l'article 15 de l'esmentat text refós.
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Article 20n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal-lacions o serveis existents al recinte de la piscina
municipal.

Article 3er.- Subjecte passiu.

Artiele 4art.- Quota tributària.

Són subjectes passius de la taxa les persones naturals usuàries dels distints serveis.

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa de la utilització del servei de

piscina, d'acord amb la tarifa que es conté a l'article segUent:

Article 5è.- Tarifa.

Entrades per dia:

Empadronats adults:

Empadronats nins (fins 14 anys)

No empadronats adults
No empadronats nins (fins 14 anys)

No empadronats amb residència adults
No empadronats amb residència nins

Abonaments mensuals

Individual empadronats
indivual empadronats nins

individual no empadrona s

individual no empadronats nins

2,00 euros

1,00 euros

5,00 euros

4,00 euros

3,00 euros

2,50 euros

20,00 euros

10,00 euros

50,00 euros

40,00 euros

familiar empadronats 30,00 (*)euros
familiar no empadronats 100,00 (*)euros
(*)a partir del quart membre, aquest pagarà el 50 % de la tarifa individual

Individual no empadrona resident adult
Individual no empadronat resident nin
Familiar no empadronar resident

Abonament per temporada
Individual empadronats
indivual empadronats nins

individual no empadronats
individual no empadronats nins

30,00 euros

15,00 euros

60,00 euros

35,00euros
20,00 euros

96,00 euros

60,00 euros

familiar empadronats 65,00 (*)euros
familiar no empadronats 240,00 (*)euros
(*)a partir del quart membre, aquest pagarà el 50 % de la tarifa individual.

Individual no empadronat resident adult
Individual no empadronat resident nin
Familiar no empadronat resident

60,00 euros

30,00 euros

120,00 euros

Els pensionistes i les persones amb minusvalidesa tendran una reducció del 50%, tan en els abonaments com en les

entrades.
S'entendrà per Empadronats totes les persones inscrites en el padró municipal d'habitants.

S'entendrà com a residents no empadronats les persones que tinguin algun immoble en el municipi i, com a minim, un dels

membres de la familia siguin contribuents per ml.

Article 6è.- Meritació i període impositiu.

Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la prestació del servei subjecte a gravamen, s'entén a aquests
efectes que l'esmentada iniciació es produeix amb la sol-licitud d'aquell.
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Artiele 7è.- Declaració i ingrés.

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

Artiele 8é. - Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei General Tributària i la seva normativa de
desenvolupament.

Disposició final.

La present Ordenança, aprovada inicialment pel Ple en sessió de data 26 de març de 2007., entrarà en vigor el mateix dia de
la seva publicació a! Butlletí Oficia! de la Comunitat Autònoma i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expresses.

"

b) Exposar a informació pública aquesta modificació mitjançant la publicació en

el BOIB i en el cas que no es produeixin al·legacions ni reclamacions, s'entendrà
aprovada definitivament.

Posada la proposta a votació és aprovada per sis vots a favor (4 PSOE, 1 Independent, 1
PP) i una abstenció del regidor del grup oberts a tots.

7) PRECS I PREGUNTES
En primer lloc, intervé el regidor independent Sr. Llaneras i demana com es troben
les obres situades l'entrada del poble.

El Sr. batle contesta que en el mes d'abril quedaran enderrocades totes les
construccions.

El regidor Sr. Guillaumet demana informació sobre el parc des Joncar.

El Sr. batle contesta que els propietari s anteriors dels terreny romperen les
negociacions amb l'Ajuntament, pel desacord que tenien amb les noves

prescripcions del Pla Territorial de Mallorca en sòl rústic, malgrat aquest
Ajuntament informàs favorablement una petició feta per ells durant l'exposició
pública d'aquestes normes territorials competència del Consell i que afecten a la
zona del Casat Nou. Ara amb els nous propietaris s'han continuat les converses i,
en principi, estan disposats a dur endavant aquest parc, que es realitzaria
mitjançant la figura de gestió d'un Patronat i amb una subvenció del Ministeri de
Medi Ambient.

A continuació el Sr. Ramon, portaveu del partit socialista, intervé dient:

"En el Ple de dia 31 Octubre de 2005, a Puigpunyent es va aprovar per
unanimitat (tots el regidors varen votar a favor), la modificació i revisió de les NNSS.

Tot aquest procés va ser modèlic i gens freqüent.

Normalment la planificació urbanística és un assumpte que l'equip de govern
dur a terme il'oposició vota en contra. Aquí no tan sols no es va produir aquest fet, sinó
que també va haver-hi una participació sense precedents (almanco a la nostra

Comunitat) per part de la gent, mitjançant la comissió d'Urbanisme de l'AL2I, distintes
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reunions informatives amb molta d'assistència i també amb 162 al·legacions de lesquals 155 foren acceptades (96%).

Es ben curiós que aquesta notícia tan atípica i destacada no fos publicada per capmitjà de comunicació, ni mitja de difamació (que de tot hi ha a la nostre illa).
Hem de deixar clar que la modificació de NNSS ha suposat, entre altres coses,una requalificació de determinats solars rústics en urbans, així com de zones on espermetia una baixa edificació (1 casa cada 500 metres) per una major (1 casa cada 200m.). M'estic referint concretament a l'entrada del poble, a la dreta i part de la voreraesquerra del carrer de la Vila, pujant.

Nosaltres, el grup socialista, enteníem que això eren deficiències de les antiguesNNSS, i aconsellats pels tècnics redactors, havien de ser objecte de revisió. Erenmodificacions justes i lògiques, per dir-ho de qualque manera, encara que representàs unincrement molt important de patrimoni (cents de mils d'euros) per determinades
persones i famílies concretes.

Vist el que ha succeït recentment, cal dir que segurament anàvem equivocats. Jaho diu el refraner espanyol "cree el ladrón que todos son de su condición ", i per lamateixa lògica, solem creure les persones honestes i que jugam net, que la resta tambéés així.

Per tot això volem demanar al regidor MIQUEL FONT del PP:

I) En el ple abans esmentat vós vareu votar a favor, sense argumentar el teu vot.Vareu votar a favor perquè les persones beneficiades d'aquesta decisió políticaeren família directa vostra? o perquè era una revisió consensuada, participativa ijusta?

2) Si tant us preocupa l'article 76 de llei de bases- de règim local, perquè vareu
participar de la deliberació i votació a favor d'una decisió que representava unenriquiment o increment de patrimoni de cents de mil d'euros, per la vostra
pròpia família?

3) Feu compte, vós i el vostre partit, fer una roda de premsa explicat aquests fets?El titular podria ser cridaner "El regidor Miquel FONT de Puigpunyent participade la requalificació de terrenys en benefici de la seva família".

El Sr. Font contesta dient que no tenia coneixement de la requalificació d'aqueststerrenys i que a l 'hora de votar no va tenir en consideració si això suposavabeneficiar al pare de la seva dona.

A continuació el Sr. Ramon demana al Sr. Font: "Creus que jo he votat a favor al'hora d'aprovar alguns acords per afavorir algun membre de la meva família? El
regidor popular contesta que ell mai no havia dit que amb el seu vot del Sr. Ramon
volgués afavorir a un familiar.
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A continuació el Sr. Ferrà intervé dient:

"Una vegada centrat el debat i el joc polític en el Ple de l'Ajuntament, òrgan legitimat
pels vostres vots per debatre i decidir la política municipal, us vull informar de la
política sincera, llegítima, transparent i honrada que hem dut a terme des de l'equip de
govern durant tota la legislatura.

Però abans vull informar-vos d'una sèrie de coses molt curioses que vénen
passant darrerament. Vull recordar que en Ple, el regidor del PP no ha entrat en
debat en cap moment, prefereix traslladar aquest debat a altres fòrums, que
segons el meu punt de vista, no són legítims. I així, les actes de les Juntes de
Govern i dels Plens van directament des de l'Ajuntament a la redacció del Dia
del Mundo, una vegada que són lliurades als portaveus dels grups polítics en

representació en aquesta sala, per a ser cuinades i tretes com interessa als nostres
adversaris polítics del PP. Aquests no volen debatre i discutir allà on toca,
prefereixen traslladar el dia a dia del nostre petit poble a les pàgines de la
premsa que els és favorable.
Aquest diari, únicament ell, l'altra premsa ni tan sols ho ha mencionat, ha dit
públicament una sèrie de mentides i falses veritats que han romput la
convivència del poble. Poble on cada dia ens hem de creuar pel carrer i ens hem
de dir bon dia, però han creat mal ambient, han fet mal a famílies, mares, fills,
amics, etc. Amb acusaoions falses, aquí ningú és lladre ni se n'aprofita del
càrrec, i q

.

ha de demostrar el oon rari és aquell que acusa. Aquí s'han
encarregat unes feines i, una vegada acabades, s 'han pagat, de manera legal i
legítima, i no només a dues empreses? sinó a més de 40 que tenen relació directa
o indirecta amb el poble.
La recollida dels fems no la fa ni Saguibal ni Guimasa, gran mentida del Mundo,
segurament propioiada pel PP local, la fa la brigada municipal de 4 persones,
creada a tal efecte, i amb el camió de l'Ajuntament, comprat específicament per
això.
Diuen que s'han pagat 80.000 euros en un any, entre 2005 i 2006, però més avall
parlen de treballs realitzats entre el 2004, 2005 i 2006, com quedam? en un any
o en tres? ni tan sols ells ho tenen clar _, només volen embullar.
També el Mundo diu que jo som un "cacique decimonónico" per haver
contractat un autobús per anar a la manifestació de dia 17 de març. Però, si
llegiu l'acta del Ple, veureu que jo no vaig decidir pagar un autobús per anar a la
manifestació, ho va decidir el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, fins i tot el
regidor del PP va votar a favor. Una vegada més no els importa el Ple ni la
voluntat del poble, volen crear dubtes, escampar mentides i res més. Amb l'únic
objectiu de desacreditar unes persones que només han fet feina pel poble, i
molta, amb l'únic objectiu de l'interès general dels ciutadans.
Podria seguir numerant altres fets i anècdotes d'aquest tipus, però ens

allargaríem massa.

En virtut del meu càrrec com a Batie i President d'aquesta Corporació, i vist els
esdeveniments de les darreres setmanes, vull deixar constància de la Política
Municipal que bern dut a terme aquests darrers vuit anys a Puigpunyent:
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1) Des de que governam (1999) mai no hem afavorit a cap persona determinada
sigui o no familiar d'algú de nosaltres. Estam convençuts que els governsanteriors, de tot el període democràtic, tampoc.

2) Mai no s'ha pagat una factura que no sigui correcta, que la feina no s'hagi fet o
que el material no s'hagi comprat, i, a més a més, a preus de mercat.

3) Des de l'inici (1999) sempre, que ha estat possible, hem donat les feines i
comprat el material necessari pel bon funcionament del poble, a ciutadans del
municipi (de tot color polític).

4) Això ha estat una decisió política que no canviarem, malgrat sigui quasiimpossible que no hi hagi implicat qualque tipus de familiar dels regidors de la
corporació.

5) És un fet molt important, per exemple, que aquesta legislatura s'ha produït, com
conseqüència de la revisió de NNSS un increment de patrimoni molt gros i
important per a algunes famílies del municipi. Curiosament cap d'elles
relacionada amb membres de l'e uip de govern, però sí amb el regidor del PP.

6) Són els ciutadans de Puigpunyent els qui tenen la paraula dia 27 de maig i
ratificaran o no aquesta forma de fer política municipal.

7) Som conscients que potser s'hagin comès algunes faltes administratives a les
Juntes de Govern o a diferents comissio s. Però a Puigpunyent, en 28 anys de
democràcia, s'ha fet sempre així, governàs el qui governàs. Sempre s'ha cregutamb l'honestedat de tots els regidors.

8) El que més me preocupa de tot el que ha succeït és el fet, que uns pocs vulguin
rompre aquesta bona convivència i bon ambient del que sempre s'ha gaudit a

Puigpunyent.

Hem aconseguit aquests anys ser, sense cap tipus de dubte, el murucipi més
transparent i participatiu de to Mallorca (no ho diem nosaltres), per tant seran els
ciutadans, com he dit abans, els qui diran dia 27 de maig si volen seguir per aquestcamí o no"

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint-i-una hora i trenta minuts,el Sr. batle aixeca la sessió de la qual s' estén la present acta amb el seu vist i plau.

Vist i plau,
Elbatle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA

DIA 24 D'ABRIL DE 2007

Data: 24 d'abril de 2007
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20,40 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extraordinària en

primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, Joan Ferrá Martorell, hi
assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sra. Margalida Sureda
Moranta, Sr. Jaume Pujol Vich i el Sr. Sebastià Bauzà Martorell per part del Grup
Socialista; el Sr. Miguel Font Zaragoza, per part del Partit Popular i el Sr. Guillem
Llaneras Serralta, per part dels independents de Puigpunyent i Galilea i el Sr. Juan
Guillaumet per part de Oberts a Tots.

Es troba present la secretària, Amalia Roldán Brondo, la qual dóna fe de l' acte.

1.- ADJUDICACIÓ MÀQUINES COMPOSTADORES.-
Obert l'acte, el Sr. batle exposa els motius pels quals s'ha convocat aquesta reunió
amb caràcter extraordinari i que és l'adjudicació de les màquines de fer compost,
atenent la proposta de la mesa d'adjudicació del concurs i manifesta:

El29 d'octubre de 2005, a la casa de cultura, es va celebrar el IV Fòrum Ciutadà
de l'Agenda Local 21, on va haver-hi una important representació popular (unes 100
persones).

En el Fòrum es va presentar, per la seva votació, el projecte "compost
municipal", que consistia bàsicament en canviar de cara a l' any 2006 el sistema de
recollida i gestió de residus del nostre municipi. Dues eren les novetats:

1) No transportar la FORM a la planta de tractament de Son Reus i tractar, per
tant, aquest residu al nostre propi municipi per tal d'obtenir compost.

2) Tot plegat, fer-ho en personal propi i només contractar amb un gestor
autoritzat el transport del rebuig, des de Puigpunyent a la planta de tractament.

Dels 92 vots emesos a la votació del Fòrum, només 1 va ser en contra de la

proposta, i en canvi 90 varen ser a favor.

En el ple de dia deu de novembre de dos mil cinc es va aprovar per unanimitat, el
següent:
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Acceptar el resultat del IV Fòrum Ciutadà de l'Agenda Local 21 de Puigpunyent,
canviant el sistema de recollida i gestió de residus per a l'any 2006 i següents. Per tant, i

per tal de posar en marxa aquests canvis, dur a terme les següents accions (entre altres):

Iniciar els tràmits oportuns per adquirir la maquinaria necessària per fer compost
municipal. Concretament les compostadores necessàries tipus BIOCOMP 5.

En el ple de dia 24 de juliol de 2006 es va aprovar, també per unanimitat,
l'expedient de despesa plurianual per la financiació de l'arrendament de QUATRE
MÀQUINES COMPOSTADORES AMB CAMERA DE MADURACIÓ, segons

l'expedient corresponent i el Plec de prescripcions tècniques i generals.

El passat 14 de gener de 2007 vàrem iniciar una prova pilot amb una màquina
tipus BIOCOMP 5 que vàrem situar de forma provisional al solar de la siquiola.

Amb l'assessorament del fabricant de la màquina, la collaboració de l' empresa

adjudicatària i amb el nostre propi personal de residus, hem estat aquest tres mesos

elaborant compost, exclusivament, amb matèria orgànica de la nostra recollida
selectiva.

Es va realitzar un informe del material, freqüències, pesos, volums, temps, etc.,
utilitzat durant la prova i també les mostres del compost aconseguit.

Per altra part també s'han fet anàlisis fet pels Serveis Cientificotècnics de la
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEÀRS.

La conclusió de tot plegat, i per explicar-ho d'una forma que tothom ho pugui
entendre, és que la experiència ha estat tot un èxit, no hem tingut problemes d'olors,
el compost obtingut és de molt bona qualitat i el nostre personal ha après amb

rapidesa la utilització de la màquina. Només i per trobar qualque emperò, s'ha de
millorar la capacitat del tractament Ga s'ha dissenyat la solució tècnica per fer-ho
amb canvis puntals a l'interior de la maquinària) i s'ha de deixar un període de

maduració superior per el compost obtingut (en els propers anàlisis del mes de

maig-juny quedarà solucionat aquest punt).
En definitiva queda clar que podem FELICITAR-NOS tots plegats per aquesta

culminació d'un projecte ue, ho hem de recordar:

- Va ser una iniciativa de la gent de la comissió de medi ambient de l'AGL21, i
no de l'equip de govern. El mèrit és sobre tot seu.

- La unanimitat que entorn a aquesta iniciativa hem tingut a aquest municipi, tant

els ciutadans com tots el partits polítics.

És per tot el que s'ha exposat, i per tal de culminar el camí recorregut per
una part, i donar continuïtat de cara al futur a aquest projecte, que presentem la

següent:

PROPOSTA DE PLE:

Adjudicar, d'acord amb la proposta de la mesa, el lloguer de les quatre màquines a

l'empresa Guimasa Balear SL, única empresa que es presentà al concurs, per un

import de 11.995,20 euros, per màquina i any.

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

El regidor independent manifesta que ells sempre han recolzat la idea del
compostatge i continuen amb aquesta línia, però demana si aquesta adjudicació no
s 'havia fet a una passada junta de govern.
El Sr. Batle contesta que a la junta a que es refereix el Sr. Llaneras es va aprovaraquesta adjudicació, però és el ple el que té les competències per fer l'adjudicació i
s 'ha fet ara per que es tenen unes garanties del seu bon funcionament.

La Secretària afegeix que pel tipus de contracte de que es tracte, l'òrgan encarregatde l'adjudicació és el Ple de la Corporació.
El regidor Sr. Guillaumet demana si és rendible aquesta iniciativa.
El Sr. Batle contesta que és rendible, sobretot en l'aspecte mediambiental, i en
l'econòmic. A més la taxa del rebut de recollida dels fems des de que s'ha implantatla recollida selectiva, s'ha reduït en un 20 per cent.
A més, afegeix el Sr. Ferrà, que si els resultats són positius, el Ministeri de MediAmbient s'ha compromès en fer-se càrrec de la compra d'alguna de les màquines.
El regidor Sr. Llaneras demana si estan adjudicades les obres de la construcció deles naus que han d'allotjar les cornpostadores.

El Sr. Ferrà contesta que estan adjudicades i ja han començat les obres.

El regidor popular Sr. Font demana si s'instal-laran les quatre màquines a la vegada.
El Sr. Bade contesta q e sí.

El Sr. Llaneras demana quin personal s' enparregarà del funcionament i manteniment
de les compostadores.

El Sr. Batle contesta que serà el propi personal del servei de residus.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el vot favorable dels set regidorsassistents a aquest Ple (4 Partit socialista, 1 OAT, 1 Independents i 1 partit popular).
Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint-i-una hores i quinze minuts,el Sr. bade aixeca la sessió de la qual s' estén la present acta amb el seu vist i plau.

Vist i plau,
El bade
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA

DIA 2 DE MAIG DE 2007

Data: 2 de maig de 2007
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20,30 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extraordinària en

primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, Joan Ferrá Martorell, hi
assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sra. Margalida Sureda

Moranta, Sr. Miquel Ramon Matas, i el Sr. Sebastià Bauzà Martorell per part del

Grup Socialista; el Sr. Miguel Font Zaragoza, per part del Partit Popular, la Sra.

Margalida Morell Martorell, per part dels independents de Puigpunyent i Galilea i el
Sr. Juan Guillaumet Castellanos per part de Oberts a Tots.

Es troba present la secretària, Amalia Roldán Brondo, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. President manifesta que aquest ple extraordinari s'ha convocat a fi de donar

compliment al que s'indica en l'article 26 de la vigent Llei orgànica del règim
electoral general, que és la constitució de les Meses Electorals per les properes
eleccions locals i autonòmiques del proper dia 27 de maig. Una vegada complertes
totes les formalitats legals establertes, aquest Ajuntament ha constituït les Meses
Electorals que s'indiquen, amb les persones que s'expressen i per als càrrecs que es

detallen.

SECCIÓ:
TITULARS

PRESIDENT: SR. PEDRO BOVER ARBOS ELECTOR NÚM. O I69

001 MESA: A

Ir VOCAL SRA. FRANCISCA FRAU BAUZA ELECTORA NÚM. 0378

2n VOCAL SR. RUBEN ADRIAN AMARILLO MARTORELL ELECTOR NÚM. 0038

SUPLENTS

PRESIDENT: SR. MIGUEL FONT BALAGUER

PRESIDENA SRA. CRISTINA ALVAREZ SEGALES

Ir VOCAL SR. ANTONI DE PADUA ALBONS GOMILA

lrVOCAL SR. ARNAU FARRE FLAQUER
2n VOCAL SR. MATEU GARAU ROTGER

2n VOCAL SR. FRANCISCO JAVIER GRACIA PEREZ

ELECTOR NÚM. 0362

ELECTORA NÚM. 0033

ELECTOR NÚM. 0015

ELECTORA NÚM. 0314

ELECTOR NÚM. 0416

ELECTOR NÚM. 0465

SECCIÓ:
TITULARS

001 MESA: B
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PRESIDENT SR. JUAN MIRALLES AMOROS

1 r VOCAL: SR. OSCAR SORIA RODRIGUEZ

2n VOCAL SRA. MAGDALENA PALMER FRAU

ELECTOR NÚM.

ELECTOR NÚM.

ELECTORA NÚM.

0143

0496

0264

SUPLENTS

PRESIDENT SR. JOAN MIQUEL TRAMULLAS MESQUIDA ELECTOR NÚM. 0518

PRESIDENTA SRA. LINA RIPOLL RAMON ELECTORA NÚM. 0399

1 r VOCAL SR. VICENTE TRILLO FIGUEROA ALEMANY ELECTOR NÚM. 0521

Ir VOCAL SRA. MARlA DE LA CRUZ PINA TIERRASECA ELECTORA NÚM. 0303

2n VOCAL SR. ALBERTO RUIZ VIDAL ELECTOR NÚM. 0439

2n VOCAL SR. ALEJANDRO SAENZ DE SAN PEDRO GARCIA ELECTOR NÚM. 0441

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

Vist i plau,
Elbatle

La Secretària
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT

CELEBRADA DIA 23 DE MAIG DE 2007

Data: 23 de maig de 2007
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 10,15 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extraordinària i urgent
en primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, Joan Ferrá Martorell, hi
assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sra. Margalida Sureda
Moranta, Sr. Miquel Ramon Matas, i el Sr. Jaume Pujol Vich per part del Grup
Socialista i el Sr. Miguel Font Zaragoza, per part del Partit Popular.

Es troba present la secretària, Amalia Roldán Brondo, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. President manifesta que aquest ple extraordinari i urgent s'ha convocat a fi de
nomenar el primer vocal de Ja mesa B per les properes eleccions, ja que el que fou
designat a la passada sessió de dia 2 de maig ha presentat una al-legació davant la
Junta Electoral i ha estat acceptada i per aquest motiu s'ha de tomar sortejar
l'esmentat càrrec.

En primer lloc es vota la declaració d'urgència d'aquesta sessió i dóna el següent
resultat:

Vots en contra: a
Abstencions: a
Vots a favor: 5

A continuació es procedeix a sortejar la persona que s'ha de designar com a Ir vocal
de la Mesa B del col-legi electoral d'aquest municipi i la persona nomenada és:

Sr. José Sintes Ramon, elector número 490

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

Vist i plau,
El batle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA

DIA 13 DE JUNY DE 2007

Data: 13 de juny de 2007
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora20 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extraordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle en funcions, Joan Ferrá Martorell, hi
assisteixen els següents regidors en funcions, convocats en legal forma: Sra. Margalida
Sureda Moranta, Sr. Sebastià Bauzà Martorell, Sr. Miquel Ramon Matas, i el Sr. Jaume

Pujol Vich per part del Grup Socialista, el Sr. Miguel Font Zaragoza, per part del Partit

Popular, el Sr. Juan Guillaumet per part del Grup Oberts a Tots i la Sra. Margalida
Morell Martorell i el Sr. Guillem Llaneras Serralta per part dels Independents.

Es troba present la secretària, Amalia Roldán Brondo, la qual dóna fe de l'acte.

1.- RESOLUCIONS DE LA BATLIA.-
S' assabenten de les resolucions adoptades per Ja BatIia des de la passada sessió
ordinària del mes de març de 2007.

2.- ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-
El Sr. BatIe dóna compta dels acords adoptats per la Junta de Govern Local fins el dia
d'avui.
La regidora Margalida Morell demana un aclariment respecte la factura abonada a

l'empresa Elèctrica Jordi.

El Sr. BatIe contesta que és una factura presentada per reparar els danys produïts per un

camió a un carrer de Galilea, de la qualla Companyia d'Assegurances es farà càrrec del
seu cost.

La regidora Margalida Morell proposa que a les actes es faci constar el concepte de
totes les factures i la relació dels professors de les escoles de música i d'adults.

3.- ACCEPTACIÓ DONACIÓ TERRENYS.-

Considerant la donació feta per l'entitat Dasvidania, S.L., d'un terreny situat a la
carretera de Ciutat, l'equip de govern proposa al Ple que adopti el següent acord:

1. Acceptar la donació d'aquest terreny
2. Acordar que l' Ajuntament es farà càrrec de les despeses administratives i

d'imposts corresponents a aquesta transmissió, que segons pressupost presentat
per la gestoria Antonio Perelló, serà aproximadament de 4.042 euros.

3. Facultar al Batie per signar els corresponents documents
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A continuació el Sr. BatIe afegeix que aquesta donació forma part dels acord concertats
amb la propietat de Son Balaguer els quals acceptaren reconstruir tota l' edificació
enderrocada i en prova de bona voluntat, a més del pagament de la sanció, donaran tots
els aparells de la tafona per fer un museu etnològic, pagaran un Arquitecte Tècnic que
supervisarà les obres de reconstrucció, autoritzaran l'ús del pas pel camí que va

d'Esporles a Estellencs passant pels Puntals i pel que va des de la Campaneta fins a

Esporles, i per últim l'adquisició per part de l'entitat Dasvidania, S.L., dels terrenyssituats a l'entrada del poble i la seva cessió gratuïta a l'Ajuntament.

Posada la proposta a votació, és aprovada amb el vot favorable dels nou regidorsassistents al Ple.

Sense haver-hi altres assumptes a tractar el Sr. President aixeca la sessió, essent les vint
hores i quinze minuts, de la qual s'estén la present acta ijo com a secretària certifico

ELBATLE
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 13 DE JUNY
DE2007.

Quan són les 8:30 hores del dimecres dia 13 de juny de 2007, es reuneix al Saló
d'Actes de la Casa Consistorial la Corporació en Ple per celebrar sessió extraordinària
en primera convocatòria. Sota la presidència del Sr. batle en funcions, Sr. Joan Ferrà
Martorell assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sra. Margalida
Sureda Moranta, Sr. Sebastià Bauzà Martorell, Sr. Miquel Ramon Matas, i el
Sr. Jaume Pujol Vich per part del Grup Socialista, el Sr. Miguel Font Zaragoza,
per part del Partit Popular, el Sr. Juan Guillaumet per part del Grup Oberts a
Tots i la Sra. Margalida Morell Martorell i el Sr. Guillem Llaneras Serralta, per
part dels Independents.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Amalia Roldán Brondo, la qual
dóna fe de l'acte.

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

I-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
EXTRAORDINÀRIES DE DIA 2 I 5 DE G DE 2007, 113 DE JUNY DE
2007.
ORDINÀRIEs DE DIA 26 DE MARÇ 124 D'ABRIL DE 2007.

En compliment del C},ue disposa l'article 36.1 del R.D.2568/1986 de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, s'ha convocat el present plenari extraordinari amb l'única finalitat de
procedir a l'aprovació de les actes corresponents a sessions anteriors per part de
l'actual Corporació i abans de la constitució de la nova sorgida de les eleccions del
passat dia 27 de maig.

Així, passat a votació l'únic punt de l'ordre del dia, les actes corresponents a les
sessions abans esmentades són aprovades pels presents per unanimitat, (9).

I sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 20,45 hores, el Sr. batle aixeca la
sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu Vist i Plau.

Vist i Plau.
El batle.
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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
DE DIA 16 DE JUNY DE 2007.

Quan són les 12.20 hores del dissabte dia 16 de juny de 2007, es reuneixen al Saló
d'Actes de la Casa Consistorial els regidors electes sorgits de les passades eleccions de
dia 27 de maig.
Es troben presents els següents:

1.- JUAN FERRÁ MARTORELL
2.- ANTONlO MARI ENSEÑAT

3.- MARGARITA SEBASTIANA SUREDA MORANTA
4.- JAUME PUJOL VICH
5.- MIQUEL RAMON MATAS
6.- Ma TERESA PONS PICÓ
7.- ANTONlO DEUDERO MAYANS
8.- PETRA MARIAASUNCIÓ VALERO GONZÁLEZ
9.- MARGALIDA,Ma MOREY MATAS

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Ma Amalia Roldán Brondo, la qual
dóna fe de l'acte.

Els regidors assistents constitueixen la totalitat dels regidors electes, i assisteixen a la
sessió coovocada als efectes de la constitució del. nou Ajuntament, de conformitat amb
el que disposen els articles 195 i següents de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del

Règim Electoral General.

La secretària rnanifesta que consten a la Secretaria Municipal les oportunes
credencials dels regidors electes, com també les pertinents declaracions

d'incompatibilitats, d'activitats i patrimoni i que eo compliment del previst en l'article
36.2 del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
(ROF) i 33.2 del reglaments de bens, s'ha posat degudament a la seva disposició en la
Secretaria Municipal I 'acta d'arqueig, elsjustificants de les existències en metàl·lic de
la corporació dipositats en la caixa de la corporació i en les entitats bancàries, així com

la documentació relativa a l'inventari del patrimoni de la corporació

FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT.

Declarada oberta la sessió, es procedeix a constituir la Mesa d'Edat, integrada pels
electes de major i menor edat presents a l'acte, i de la qual serà secretària la de la

Corporació, segons disposa l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny i

l'article 37 del RD 2568/1986, de 26 de novembre del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitat locals (ROF), quedant constituïda
l'esmentada Mesa d'Edat per la Sra. Petra Ma A. Valero González, regidora assistent
de major edat, com a president; el Sr. Antonio Marí Enseñat, regidor de menor edat; i

la. Sra. Ma Amalia Roldán Brando, secretària de la Corporació.
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Seguidament la secretària, d'ordre del Sr. president, dóna lectura a les disposicionsaplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes a l'article195 de la Llei Orgànica 5/1 985, de 19 de juny.
Es procedeix pels membres de la Mesa d'Edat a la comprovació de les credencialspresentades.

Per part de la Secretària es comprova que hi ha el quòrum d'assistents necessari per ala validesa de la Sessió.

Trobades conformes les mateixes, la Sra. presidenta convida als regidors electes a quèexposin en aquest acte si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sorgida ambposterioritat a la seva proclamació, després de lo qual, i resultant que cap dels reunitsestà afectat per causa alguna d'incompatibilitat sobrevinguda, la Mesa declaraconstituïda la corporació municipal pels següents membres:

1.- JUAN FERRÁ MARTORELL
2.- ANTONIO MARI ENSEÑAT
3.- MARGARITA SEBASTIANA SUREDA MORANTA
4.- JAUME PUJOL VICH
5.- MIQUEL RAMON MATAS
6.- Ma TERESA PONS PICÓ
7.- ANTONIO DEUDERO �YANS
8.- PETRA MARIA ASUNCIÓN VALERO GONZÁLEZ
9.- MARGALIDA Ma MOREY MATAS

Una vegada constituïda la Corporació, i per prendre possessió dels seus càrrecs, elsSrs. Regidors, essent necessari donar compliment al R.D.707/79, de 5 d'abril, (enrelació a l'art. 108.8 de la LOREG), procedeixen a prestar jurament o promesa decomplir fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al rei i de guardar i ferguardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, seguint l'ordre en quèfiguren a les certificacions de la Junta Electoral de Zona. Les regidores Sra. MargaritaS. Sureda Moranta, Sra. Ma Teresa Pons Picó i el regidor Sr. Antonio DeuderoMayans, ho fan mitjançant la formula de jurament, la resta de regidors ho fan amb laformula de promesa, manifestant la Sra. Regidora Margalida Morey Matas, que ho fa
"per imperatiu legal".

Havent pres possessió tots el regidors electes del càrrec i havent declarat la Sra.Presidenta constituïda la Corporació, es procedeix a continuar al següent punt d'ordredel dia.

ELECCIÓ DEL BATLE.

A continuació, la secretària, d'ordre de la Mesa d'Edat, dóna lectura a les normes
reguladores de l'elecció del batie, contingudes a l'article 196 de la Llei Orgànica 5/85,de 19 de juny.

Els/les regidors/es que encapçalen les seves corresponents llistes, candidats/es al
càrrec de batie/sa, són els/les següents:

.- JUAN FERRÁ MARTORELL

.- Ma TERESA PONS PICÓ

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN DE LES I LLES BALEARS

.- PETRA Ma A. VALERO GONZÁLEZ

La Sra. presidenta demana als caps de llista dels diferents partits polítics si es

presenten com a candidats a la Batlia, presentant-se pel PSOE, el Sr. Joan Ferrà

Martorell, renunciant els altres candidats.

La Sra. presidenta de la mesa manifesta que, vist que s'ha presentat candidat a BatIe

per part del PSOE, el Sr. Joan Ferrà Martorell, escau dur a terme la votació d'aquesta
candidatura per a l'elecció del batie, proposant la votació ordinària, tal i com es

tradicional en aquest Ajuntament, cosa que accepten per assentiment els regidors.

Es procedeix a continuació a votar les candidatures, amb els següents resultats:

- Sr. JUAN FERRÁ MARTORELL: 7 vots a favor i 2 abstencions (PP).

La Sra. Presidenta manifesta que vist que el Sr. Ferrà, ha obtingut el vot favorable per
majoria absoluta dels regidors electes, i li declara batle electe del municipi de

Puigpunyent, per la qual cosa es procedent que prengui possessió del seu càrrec, i es

procedeix a la lectura del següent punt del dia,

JURAMENT O PROMESA DEL cÀRREc DE BATLE I PRESSA DE
POSSESSIÓ:

A continuació, el batle electe pren possessió del seu càrrec davant l'Ajuntament en ple
utilitzant la fórmula legal:

Jo, Joan Ferrà Martorell promet per la meva consciència i pel meu honor de complir
fidelment les obligacions del càrrec de Batie de l'Ajuntament de Puigpuyent, amb
lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l'Estat.

Havent pres possessió del càrrec, la Sra. presidenta li lliurà el bastó de comandament,
declara dissolta la Mesa d'Edat i passa a presidir la sessió el Batie qui manifesta el

següent:

"Bon dia, moltes gràcies er la vostra assistència a aquest acte. Abans de tot vull

agrair en nom del meu grup la confiança que la majoria dels votants varen dipositar
amb noltros el passat dia 27 de maig. I també agrair a la resta de votants que anessin
a votar, aquest fet fa que la democràcia funcioni i que ho faci en benefici dels
interessos generals de les persones del nostre poble. Gràcies per aquesta massiva

participació que els pobles de Puigpunyent i Galilea regalaren a la democràcia.

Ara mateix fa quatre anys que ja em presentava aquí en les mateixes condicions, era

per jo un motiu de goig i d'orgull, i deia que era molt dificil saber si aquest fet es

podria tornar repetir a no. Idò bé imagineu-vos l'alegria, l'orgull i lafelicitat que un

té quan ho repeteix per segona vegada.

Avui és el dia en que comencem una altra etapa d'un llarg camí que ens ha de dur a

convertir-nos en un municipi referent de benestar, d'enteniment, de sostenibilitat,
convivència pacifica, etapa en la que hem de defensar el futur d'aquesta vall i

muntanyes que l'envolten, però que si podem hem de fer que es transmeti més enllà,
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per tal de fer una terra millor i més compromesa en el futur dels nostres fill, néts,
besnéts, etc.

Per tant ens hem de posar a fer feina ja, no podem perdre més temps, i hem de
procurar tots els que estam en aquesta taula, que lafeina sigui pel bé de les persones,
no per interessos personals niper treure 'n algun altre tipus de rèdit. Per això aquesta
sala i aquest taula ha de ser el vertader pulmó del nostre municipi. Aquí hi hem de dur
les inquietuds, les necessitats, els problemes, les demandes dels nostres veïns i veïnes,
les propostes del foro ciutadà de l'Agenda Local21, i d'altres plataformes ciutadanes
a associacions. Aquí els hem de donarforma, els hem de donar sortida, i una vegada
acordat, debatut, consensuat, l'equip de Govern ha d'executar e/s acords. Però, el
debat, que sempre és enriquidor ha de ser aquí, no crec que sigui bo no discutir res en

aquesta taula, i llavors trobar les desavenències, les crítiques i altres coses als
mitjans de comunicació, com ha passat altres vegades.

Estic plenament convençut que des diàleg i del debat surten els millors projectes per a
la nostra petita comunitat. Hem de ser capaços de modificar, i fins i tot, retirar, les
propostes que hem dut al Ple, però que fruit del debat es demostri que hi ha
alternatives millors. Per això, avui propòs, fer els plens un cop cada mes, així el dia a
dia de la casa de la vila tindrà més continuïtat.

Per altra banda, la transparència i la informaciô han de ser els pilars bàsics de la
nostra gestió, i per això des de demà ens hem de posar aferfeina, per posar en marxa
els instruments necessaris per a que això sigui una realitat: pàgina web activa i
dinàmica, ràdio municipal amb més continguts, publicacions escrites que arribin a
tots els ciutadans amb periodicitat regular, etc.

Vull anunciar una vegada més, que tant jo com el meu equip de govern, estarem a la
vostra disposiciá, sense fer parts ni quarts, tots tenim clar que estam en política per
donar un servei als ciutadans i ciutadanes d'aquest municipi, a tots i a totes, sense

cap tipus de distinció. Per tant ben prest disposareu de la informaciá que vos indiqui
quines àrees du cada regidora a regidor, i els seus horaris d'atenció al públic. La
disponibilitat i l'atenció a les persones és un altre pilarfonamental del nostre grup.

La gestió responsable i eficaç dels bens i doblers públics és I 'altre, tots tenim ben clar
que heu dipositat la vostra confiança amb noltres, per a que gestionem els bens i els
doblers de l'ajuntament de la manera més eficaç i eficient possible, sense malgastar
los, administrant-los per a que donin els màxims beneficis al poble. I noltros tenim
ben clar que aquests bens que hem d'administrar no son nostros, son vostros, de tots
els ciutadans, iper tant hem de ser molt responsables en la manera d'administrar-los.

L 'atenció als collectius i persones més necessitades també ha de ser un referent per
la nostra tasca politica. Aquesta legislatura serà la de l 'aplicaciá del quart pilar de
l 'estat del benestar, la llei de la dependència, el dret de totes les persones a poder
tenir una ajuda d'atenció si la necessiten, per tant serà una etapa molt important per
I 'adaptació a la nova llei dels nostres serveis socials.

Vull aprofitar aquests moments, per agrair a tots els regidors que compartiren amb jo
la passada legislatura, la seva dedicació aillarg dels quatre anys que avui finalitzen.
Els don les gràcies de tot cor, perquè, fossin del partit que fossin, sempre que els hem
citat per alguna qüestió han comparegut, deixant el que feien, per venir aquí a

l'ajuntament a parlar de qualsevol tema a a intentar resoldre algun problema.
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També don la benvinguda als nous regidors que avui han pres possessió en aquestacte, i desitjar-los sort i que totes les accions que emprenguin des del govern o des del 'oposició siguin profitoses per a tots i totes.

En definitiva, que la feina que farem tots, en aquesta legislatura que avui començasigui per servir les persones de Puigpunyent i Galilea, i que serveixi per fer dels
nostres pobles un referent de benestar, de conservació del patrimoni, del paisatge, dela llengua, en definitiva de sostenibilitat, de modernitat, i de convivència. n

Finalment el Batie dóna la paraula als diferents portaveus dels grups municipals.

Inicia el seu torn el cap de llista del Partit Popular, la Sra. Ma Teresa Pons Picó,
que textualment que "volia agrair a tota la gent que ens ha donat suport i agrairque hagueu estat la segonaforça més votada n

•

Seguidament intervé la cap de llista del partit Independents per Puigpunyent i
Galilea, Sra. Petra Ma A. Valero González, qui manifesta textualment: "des de el
nostre grup estam al servei del poble i col-laborar en tot el que sia possible ".

I sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 13.00 hores, el Sr. batle aixeca lasessió de la qual s'estén la present acta amb el seu
.

i Plau.

Vist i Plau.
El Batie.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 4 DE
JULIOL DE 2007.

Donant compliment al que disposa l'article 38 del R.D. 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i

Règim Jurídic de les Entitats Locals, segons el qual dins dels trenta dies

següents al de la sessió constitutiva, el batIe convocarà sessió extraordinària del
Ple de la Corporació per tal de resoldre sobre els diferents punts que a

continuació s'especificaran, quan són les 20.35 hores del dimecres dia 4 de

juliol de 2007, es reuneix al Saló d'Actes de la Casa Consistorial la Corporació
en Ple per celebrar sessió extraordinària en primera convocatòria. Sota la

presidència del Sr. batIe, Sr. Joan Ferrá Martorell, hi assisteixen els següents
regidors, convocats en legal forma: Sr. Antonio Marí Enseñat, Sra. Margarita
Sureda Moranta, Sr. Jaume Pujol Vich i Sr. Miquel Ramon Matas per part del

Grup Socialista; Sr. Antonio Deudero Mayans per part del Partit Popular, Sra.
Petra Ma Valero Gonzàlez i Sra. Margalida M. Morey Matas per part del Partit

Independents de Puigpunyent i Galilea.

La Sra. Ma Teresa Pons Picó, excusa la seva assistència per no poder assistir

per malaltia.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Amalia Roldán Brondo, la

qual dóna fe de l'acte.

MINUT DE SILENCI EN MOSTRA DE SUPORT A LES VÍCTIMES
DELS AlEMPTATS TERRORISTES (PREVIA DECLARACIÓ
D'URGÈNCIA)
El Sr. batle declara oberta la sessió i en primer lloc, el Sr. Antonio Deudero

proposa incloure en l'ordre del dia, prèvia declaració d'urgència, fer un minut
de silenci com mostra de suport a les víctimes i als familiars dels atemptats
terroristes ocorreguts recentment en el Líbano i en Yemen.

Passat aquest punt a votació, s'acorda amb unanimitat, i s'acorda fer un minut
de silenci.

Seguidament passen a tractar-se els següents assumptes inclosos en l'ordre del
dia:

1.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
De conformitat amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local, en relació a l'article 46.2 de la Llei

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la

Corporació celebra sessió ordinària com a mínim cada tres mesos en municipis
de fins a 5.000 habitants. Per la seva part, l'article 47.1 del Reial Decret

Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les

Disposicions Legals Vigent en Matèria de Règim Local, estableix que els dies

de les reunions ordinàries seran fixats prèviament per acord de la Corporació.
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Per la qual cosa, el Sr. batle proposa que les sessions plenàries ordinàries es

celebrin, amb caràcter mensual, el darrer dimecres de cada mes a les 20.30

hores, prèvia convocatòria per tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia,
el qual contindrà, entre altres qüestions, les propostes d'acord que, formulades

per escrit pels membres del Consistori, s'hagin presentat amb deu dies naturals
d'antelació a la data del ple i sempre abans de les dotze hores, o del primer dia

hàbil posterior, si fos inhàbil. Si el dimecres previst per a la celebració de la

sessió ordinària fos festiu, es traslladarà al dimecres següent i la presentació de

les propostes dos divendres abans.
La primera sessió plenària ordinària se celebrarà el darrer dimecres del mes de

juliol.
Passat aquest punt a votació, s'acorda per unanimitat.

2.- CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I PERIODICITAT

DE LES SEVES SESSIONS ORDINÀRIES

De conformitat amb el que disposa l'article 20 de la LRBRL i els arts. 22 i 23

LMRLIB, que assenyalen que les òrgans necessaris de tot ajuntament són el

Batle, els Tinents de batle i el Ple; i que la Junta de govern local existeix en tots

els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells que així ho acordi el ple de

l'ajuntament a través del reglament orgànic o mitjançant un acord independent.
La Junta de govern local, amb les funcions que li atribueix la legislació bàsica

de règim local, és presidida pel batle i formada per un nombre de regidors no

superior al terç del nombre legal d'aquests, designats i cessats lliurament pel
batie, que n'ha de retre compte al ple.
Les funcions que li atribueix l'article 23.2.a LRBRL són:

L'assistència al batle en l'exercici de les seves atribucions.

Les atribucions que el batle o altre òrgan municipal li delegui o les que li

atribueixin les lleis.
Per tant, pot actuar com a òrgan d'assistència i assessorament al batle, sense

competències pròpies; o com a òrgan resolutiu si el Batie o el Ple li deleguen
algunes o totes les atribucions que per llei poden delegar.

D'acord amb l'anterior es proposa alPle:
"Primer.- Crear la Junta de Govern Local.

Segon.- Acordar la següent composició de la mateixa:

El batle, Joan Ferrà Martorell
Pels següents regidors:

Margarita S. Sureda Moranta

Jaume Pujol Vich

Petra Valero González
Tercer.- Periodicitat- Que la Junta de govern local es reuneixi amb caràcter

ordinari amb una periodicitat mínima setmanal conforme a la normativa, els

dimarts a les 13 hores.

Quart.- Les seves funcions seran:

a) L'assistència al batle en l'exercici de les seves atribucions.
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b) Les pròpies del batle (art. 21.1 i 2 de la LRBRL), i que d' acord amb l'article
21.3 de la LRBRL, poden ser objecte de delegació en la Comissió de Govern.
c) Les pròpies del Ple (art. 22.2 i 3 de la LRBRL), i que d'acord amb l'article
22.4 de la LRBRL, poden ser objecte de delegació en la Comissió de Govern.

d) Les pròpies del Ple (art. 23 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de les Disposicions Locals vigent en matèria de règim
local).
Cinquè.- Àmbit de delegació: Les facultats esmentades en els apartats
anteriors, és deleguen en tota la seva extensió, incloent la resolució dels
recursos administratius."

Comença el debat, el Sr. Deudero Mayans, manifesta que per part del PP no se

li ha donat còpia de les competències de la Junta de Govern Local per que en

l' ordre del dia no surten.

El Sr. batle li informa que totes les propostes estan a la seva disposició des del
moment de la convocatòria del Ple.
El Sr. Deudero Mayans demana si es possible fer-li arribar les propostes del
ordre del dia o una informació complementària per poder discutir amb més
deteniment les propostes.
El Sr. batle diu que tot això està molt regulat per les lleis i es farà el possible
per que tothom pugui tenir la.màxima informació.

El Sr. Miquel Ramon exposa que les competències seran les mateixes que ja
tenia anteriorment, i que això suposa donar més agilitat al funcionament

municipal.
El batle diu que és una forma de funcionament més democràtica i més àgil i

que tot queda constància en acta.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acord amb els vots favorables dels
membres del partit socialista i del partit d'independents per Puigpunyent i
Galilea (7) i l'abstenció del partit popular (1).

3.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES PERMANENTS

De conformitat amb el que disposa l'art. 38.b) ROF preveu que dins el trenta

dies següents a la sessió plenària constitutiva, el Batle reunirà l'Ajuntament ple
amb l'objecte de resoldre, entre altres punts, el referent a la creació i

composició de les comissions informatives permanents.
L'art. 24.1 LMRLIB indica que les comissions informatives i de control
existiran en els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què es

constitueixi una Junta de govern local o en els que així s'acordi pel ple de la

corporació municipal; i que haurà les que acordi el ple o el reglament orgànic,
integrades per representants de tots els grups polítics en proporció al nombre de
membres de cada grup, amb la finalitat de facilitar la gestió municipal.
L'art. 76.7 LMRLIB indica que els regidors no adscrits no tenen dret a formar

part de les comissions, però sí tenen dret a assistir amb veu i sense vot.
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L'art. 125 ROF estableix que dins l'acord de creació es determinarà la
composició concreta de les esmentades comissions, indicant les regles a què
s'ha de subjectar l'esmentada composició.

El Sr. batle proposa al Ple la creació de les següents Comissions Informatives
Permanents:

"- Comissió Especial de Comptes i Hisenda. A més de les competències que assenyala
l'article 127.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Local, actuarà com a comissió informativa permanent pels assumptes relatius a
economia i hisenda de la Corporació.

- Comissió d'Obres i Urbanisme. Tindrà la funció d'informar els diversos projectes
d'obres de titularitat municipal, així com les sol·licituds de llicències d'obres.

- Comissió Informativa i de Control d'actes puntuals segons les necessitats municipals
amb la finalitat de facilitar la gestió municipal i amb la mateixa composició.

Segons disposa l'article 125 b) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Local, cada comissió estarà integrada de manera que la seva

composició s'adapti a la proporcionalitat existent entre els distints grups polítics
representats a la Corporació.
La presidència originària de les comissions correspon al Batie; però la presidència
efectiva de cada comissió s'efectuarà després de la corresponent elecció realitzada en
el si d'aquestes tenint en compte que si es proposa per la comissió a la Batlia la
delegació en un membre concret, la Batlia pot delegar la presidència en el membre
proposat. Posteriorment, es donaria compte al ple de les delegacions de presidències
efectuades a la propera sessió plenaria ordinària.
La periodicitat ordinària de les comissions informatives, tenint en compte el previst a
l'art. 89 LMRLIB, serà la '1,ue cada comissió, d'acord amb els assumptes que hagi de
tractar, fixi:
- Comissió especial de comptes i hisenda: obligatòriament abans del dia 1 de juny de
cada any i 48 hores abans del Ple ordinari o extraordinari que pels assumptes que
s'hagin de tractar ho requereixen.
- Comissió informativa i de control: 48 hores abans del Ple ordinari o extraordinàri
que pels assumptes que s'hagin de tractar ho requereixen.
- Comissió d'obres i urbanisme: quinzenalment els dilluns a les 19:30 hores, prèvia
convocatòria.

Es proposa convocar totes les comissions informatives permanents extraordinàries que
siguin necessàries per al bon funcionament de l'ajuntament.

Els dictàmens seran aprovats per majoria simple en vot de qualitat del President ."

La composició de les Comissions informatives permanents, en base a la propostes
d'adscripció concretes formulades pels respectius portaveus dels partits polítics, és la
següent:

.- Comissió Especial de Comptes i Hisenda:
3 Representants del partit socialista obrer espanyol: Joan Ferrà Martorell
(president), Miquel Ramon Matas, Antonio Marí Ensenyat.
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1 Representant del Partit Popular: Ma Teresa Pons Picó.
1 Representant del partit Independents: Margalida Morey Matas

.- Comissió d'Obres i Urbanisme:
3 Representants de l'equip de govern: Joan Ferrá Martorell (President), Jaume

Pujol Vich, Margarita Sureda Moranta.
1 Representant del Partit Popular: Ma Teresa Pons Picó
1 Representant del Partit Independents: Petra Valero González

.- Comissió Informativa i de Control:
3 Representants de l'equip de govern: Joan Ferrá Martorell (President),
Miquel Ramon Matas, Margarita Sureda Moranta.
1 Representant del Partit Popular: Ma Teresa Pons Picó
1 Representant del Partit Independents: Petra Valero González

Passat aquests punts a votació, s'adopta l'acord de l'assumpte de creacio,

composició i sistema de votació de les Comissions informatives permanents de

Comptes i Hisenda, d'Obres i Urbanisme i Informativa i de Control, per
unanimitat.

4.- NOMENAMENTDE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
D'acord amb l'art. 38.c) ROF és competència del Ple el nomenament dels

representants de la Corporació davant els òrgans col-Iegiats. Aquests són els

següents:

• Mancomunitat de tramuntana

• Consell Escolar

• Fons Mallorquí de solidaritat

Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears

Consorci d'aigües de Puigpunyent

Consell de sa Nostra

• Consorci d'Informàtica Local

El batle proposa al Ple nomenar els següents representants:

- Mancomunitat de tramuntana:

Titular: Joan Ferrà Martorell

Suplent: Margalida Sureda Moranta

- Consell Escolar:

Titular: Maria Concepción Pujol Meca.

Suplent: Joan Ferrà Martorell
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- Fons Mallorquí de solidaritat: Margarita Sureda Moranta

FELIB:

Titular: Joan Ferrà Martorell

Suplent: Antoni Mari Ensenyat.
- Consorci d'aigües de Puigpunyent:

Joan Ferrà (el Batle ara és el President)

Margalida Sureda Moranta

Jaume Pujol Vich

Eliseo Torres Mongort
1 representant del Partit Popular
1 representant del Partit Independent

- Consell de sa Nostra: Eliseo Torres Mongort
- Consorci d'Informàtica Local: Daniel Gregory Ferrer

S'acorda que els altres grups integrants de la Corporació, ja comunicaran

pròximament els seus representants als òrgans on tenen representació.

El Sr. Antonio Deudero Mayans manifesta que un cop coneguts els continguts i
les persones propostes es voldria fer una votació per cada un dels òrgans i

donat que això no és possible s'abstindrà, per que hi punts en que està d'acord i
altres no.

Passat aquests punts a votació, s'adopten els acords amb els vots favorables del
membres del grup socialista (5), Partit Independent (2) i l'abstenció del membre

del Partit Popular (1).

5.- DESIGNA IÓ DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ

Encara que no ho preveu l'art. 38 ROF, un dels acords que convé adoptar en la

primera sessió del ple posterior a la seva constitució, és el nomenament de

Tresorer, en el supòsit regulat a l'art. 92.4 LRBRL en relació a l'art. 2 del RD

1732/94 de 29 juliol, sobre provisió de llocs de feina d'habilitació nacional, pel
qual la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat,
tresoreria i recaptació pot ser atribuïda als membres de la Corporació o a

funcionaris sense habilitació nacional, en aquells supòsits excepcionals
determinats per la legislació estatal.

Aquest nomenament, de conformitat amb l'art. 164.2 TRRL, comportarà
l'obligació de constituir fiança. Amb aquesta obligació, la llei pretén garantir la

responsabilitat dels tresorers en cas de faltar fons i valors que tingués confiats.
No obstant, l'Ordre de 16 de juliol de 1963 sobre el règim de dipositaries que
no pertanyin al Cos Nacional, en la Instrucció octava punt primer, preveu la
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possibilitat que la corporació municipal que decideixi encomanar les funcions
de tresoreria a un dels seus membres electes pugui rellevar-lo de l'obligació de
constituir fiança i acordar expressament que la resta de membres electes siguin
responsables solidàriament del resultat de la gestió.

Es procedeix a continuació a donar lectura de la proposta de Batlia.
"Primer. Designar el Sr. Miquel Ramon Matas, pel càrrec de Tresorer
municipal.

Segon. Així mateix i amb l'objectiu d'alliberar el tresorer de l'obligació de
constituir fiança, s'acorda respondre solidàriament del resultat de la gestió de
tresoreria, com s'ha fet sempre fins ara.

Tercer. Que en qualssevol cas l'Ajuntament Ple subscrigui una pòlissa
d'assegurança de crèdit a caució que respongui de les possibles pèrdues en la
Tresoreria per la conducta culpable a negligent que pugui tenir el tresorer
regidor."

Per part del SI. Miguel Ramon Matas, es manifesta que fins que no se sàpiga la
quantia de l'assegurança, no es pot discutir si es vol contractar a no, i que per
tant proposa esperar a tenir el pressupost per prendre una decisió respecte
aquest punt, manifestant que sempre s'havia acordat respondre solidàriament
del resultat de la gestió de tresoreria.
El Sr. batle manifesta que fins ara s'havia aprovat la responsabilitat solidària i
proposa esperar a tenir el pressupost de la pòlissa per poder decidir aquest
darrerpunt.

El Sr. Deudero Mayans manifesta que com que el tresorer no forma part del
seu grup polític votarà en contra del seu nomenament i de la responsabilitat
solidària per la seva gestió, manifestant que està conforme amb la proposta de
formalitzar una pòlissa d'assegurança per les possibles responsabilitats
d'aquest càrrec.

Per part de la Sra. Margalida Morey Matas i en el nom del seu grup polític es

manifesta que sempre s 'ha funcionat així, i que Puigpunyent és un "municipi
de pau" i que per tant s'ha dirigir amb la confiança mútua dels membres de la
Corporació, i que si sempre s'ha fet així el seu grup polític està a favor de que
es faci com sempre s'ha fet.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords de designar el Sr. Miguel
Ramon Matas per al càrrec de Tresorer municipal, i amb l'objectiu d'alliberar el
tresorer de l'obligació de constituir fiança, s'acorda respondre solidàriament del
resultat de la gestió de tresoreria, amb els vots favorables del partit socialista i
del partit Independents (7) i el vot en contra del partit popular (1).

6.- COMUNICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA
REFERENTS A:
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El batle dóna lectura als següents Decrets:

"DECRETDE BATLlA

De conformitat amb les facultats i atribucions conferides per l 'article 43 en relació al
52.3 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, i en conformitat a l'article 23 de la Llei
7/1985 de 2 d'abril, de Bases i de Règim Local i de l'article 23 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, DISPÒS:

Primer» La Junta de Govern Local estarà presidida pel Batie i integrada per tres

regidors.
Segon» Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local:

Batle-President: Joan Ferrà Martorell

Regidors: Sra.Margalida Sureda Maranta.
Sr. Jaume Pujol Vich.
Sra. Petra M Valero Gonzàlez.

Tercer» La Junta de Govern tindrà assignades les següents atribucions:
a) L 'assistència al batle en l 'exercici de les seves atribucions.

b) Les següents pròpies del batle, (art. 21.1 i 2 de la LRBRL), i que d'acord amb
l'article 21.3 de l'esmentada llei poden ser objecte de delegaciô en la Junta
de Govern;

Del art. Article 21.1 de la LRBRL, concretament les recollides en les lletres j), g), j),
n), ñ), o), p), q), r), s), que a continuaciá, s 'exposen:

- El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat,
disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de

tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada
moment no superin el 15 per cent dels ingressos liquidats a l 'exercici anterior; ordenar

pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei

Reguladora de les Hisendes Locals.

- Aprovar l'oferta d'empleo públic d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel
Ple; aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per els concursos de

provisió de llocs de feina i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes
i periòdiques.

- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del

planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments
de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat a per infracciá de les
ordenances municipals, maneo en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a

altres òrgans.

- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10

per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, ni, en qualsevol cas, els

6.010.121'04£; incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no

superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del

primer exercici, ni la quantia assenyalada.
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- L 'aprovació de projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva

contractació a concessió i estiguin prevists al Pressupost.
- L 'adquisicià de béns i drets quan el seu valor no superi ellO per cent dels recursos
ordinaris del Pressupost ni els 3.005.060'52£, així com l'enajenaciá del patrimoni
que no superi elpercentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:

.

- La de béns immobles, sempre que estigui prevista al Pressupost .

.

- La de béns mobles, maneo els declarats de valor històric a artístic, l 'enajenació
dels quals no es trobiprevista en el Pressupost.

- L 'atorgament de les llicències, maneo que les lleis sectorials l'atribueixin
expressament al Ple a a la Comissió de Govern.

- Ordenar la publicació, execució ifer complir els acords de l 'Ajuntament.
- Les demés que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislaciá de
l 'Estat a de les Comunitats Autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres
òrgans municipals.

e) Les altres que expressament l'hi atribueixi el Ple de la Corporació.

Quart.- Àmbit de la delegaciô d'atribucions:
Les facultats esmentades en els apartats anteriors, es deleguen en tota la seva

extensió, incloent la resolució dels recursos administratius, i en concordància amb les
matèries connexesprevistes en el R.D. 781/1986, de 18 d'abril, el R.D. 2568/1986, de
28 de novembre, i demés legislació estatalo autonòmica.

Cinquè.- Condicions especifzques de l 'exercici d'atribucions:
a) El batle es reserva la potestat d'advocació de les competències delegades a la
Junta de Govern.
L 'advocaciá implica la recuperació per la Bat/ia de la competència resolutòria per
decidir en un cas particular.
La potestat d'advocació s 'exercirà en règim excepcional, i quan, apreciades les
circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins a la propera sessió
ordinària de la Junta de Govern, a per l'escassa importància de l'assumpte no sigui
necessària la convocatòria de sessió extraordinària.

b) No s 'entendran delegades a la Junta de Govern aquelles competències atribuïdes
al batle per la legislació estatal a autonòmica, que per la seva pròpia naturalesa no

siguin susceptibles d'exercici per un òrgan col·legiat.

Sisè.- De la present Resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que se

celebri, i es publicarà al BalB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia
següent a la data en que fou dictada, conforme s'indica a l'article 52.4 del RD.
2568/1986. "

- "DECRET DE BATLlA.

Una vegada constituïda la nova Corporaciô Municipal, sorgida de les eleccions del
passat dia 27 de maig.
Atès el que disposa l 'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s 'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les

9

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Corporacions Locals, segons el qual, dins dels trenta dies següents al de la sessió
constitutiva, el batle convocarà sessió plenària extraordinària als efectes, entre
d'altres, de donar coneixement de les resolucions de Batlia en matèria de
nomenaments de tinents de batle, designació dels membres de la Comissió de Govern,si ha d'existir, i presidents de les Comissions Informatives, delegacions que la Batlia
estimi oportú conferir, donar compte de la constitució dels grups polítics municipals,donar compte dels escrits dels portaveus dels grups polítics sobre I 'adscripcióconcreta de regidors dels seus grups a les Comissions Informatives.
En compliment, per tant entre altres, del que disposen els articles 43 44 de
l'esmentat R.D.2568/1986, de 28 de novembre.

Primer.- Atès la conveniència de formalitzar l'organització i estructura del govern,
per motius d'agilitat i millora del servei aconsellen efectuar delegacions de
competència de batlia en els següents membres de la Corporaciá, en les àrees
d'actuació que s'indiquen a continuaciá:

Regidora delegada de Cultura, Patrimoni i Esports Margalida Sureda Moranta.
Aquesta àrea de delegaciá comprèn: Patronat de Cultura i Esports, Associacions,
Grups Culturals i Musicals, Grups d'Esplai, Pla de Prevenció de
Drogodependències, Escoles d'Adults i de Música, biblioteca, Relacions amb
I 'associació de gent gran, Patrimoni i Camins
Regidor delegat de sanitat, jovent, serveis socials i activitat econòmica (turismeagricultura, fires, etc), Antoni Mari Enseñat.
Regidor Delegat d'Obres i Vicepresidenta del Patronat Municipal de Cultura,
Petra M Valero Gonzàlez. Aquesta àrea de delegació comprèn: Llicències
d'obres i expedients d'infracció urbanística.
Regidor delegat d'Administraciá i Hisenda, Miquel Ramon Matas. Aquesta àrea
de delegaciá comprèn: Administraciá, Hisenda i Pressuposts, Comptabilùat,Estalvis i Aigua.
Regidora delegat de medi ambient, residus i energia: Margalida Maria Morey
Matas.

Regidor delegat del batle al nucli de Galilea i de transport públic i arxiu
fotogràfic municipal: Jaume Pujol Vich. Aquesta delegaciá de Galilea tindrà les
competències de festes, manteniment, aigua, clavegueram, obres municipals,biblioteca i seguiment de nous projectes.

Segon- El batle es reserva per a si les àrees comunicaciá, participació ciutadana,
educació, manteniment, ordenació del territori, gestió administrativa, personal,
policia local, protecció civil, senyal de televisiá, habitatge i cadastre.

De la present Resolució es donarà coneixement al Ple a la primera sessió que celebri,
i es publicarà en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des de el dia següent al
de lapresent resoluciá. conforme indica a I 'article 52.4 del RD 2568/1986. "

.- "DECRET DE BATLlA
De conformitat a amb les facultats i atribucions conferides per l'article 46 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament d'Organització Funcionament i Règim
local, i el previst a l'article 23.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de
Règim Local,
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HERESOLT:
Primer.- Nomenar 1er. i 2on. tinents de batle als regidors d'aquesta Corporaciá, a la
Sra. Margarita Sureda Maranta i al Sr. Antoni Marí Enseñat els quals ostentaran

totes les facultats inherents al seu càrrec, de conformitat amb els articles 47 i 48 del
R. D. 2568/1986, de 28 de novembre.

Segon.- Als tinents de batle els hi correspon substituir a aquesta Batlia en la totalitat
de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els supòsits d'absència,
malaltia a impediment que impossibilitin al batle per I 'exercici de les seves

atribucions.

Tercer.- Que es doni compte del present Decret al Ple en la primera sessió que es

celebri, es notifiqui als interessats i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tot això sense perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a

la seva firma.
"

"DECRET.-
Primer. - Segons els escrits presentats pels distints partits, es constitueixen els

següents grups politics municipals format pels següents regidors:

Partit socialista obrer espanyol:
Joan Ferrà Martorell.
Antoni Marí Enseñat

Margalida Sureda Maranta
Jaume Pujol Vich

Miquel Ramon Matas

Partitpopular:
Maria Teresa Pons Picó.
Antonio Deudero Mayans

Partit Independents de Puigpunyent i Galilea:
Petra M Valero Gonzàlez

Margalida M Morey Matas

Segon: Vists els escrits dels grups politics sobre l'adscripció dels regidors dels seus

grups a les Comissions Informatives, acord inscriure els representants dels partits a

les distintes comissions:

.- Comissió informativa d'obres i urbanisme:
3 Representants de l'equip de govern: Joan Ferrá Martorell (President), Jaume Pujol
Vich, Margarita Sureda Maranta, Petra Valero González (Partit Independents), Ma
Teresa Pons Picó (Partit Popular)

.

- Comissió Especial de Comptes i Hisenda:
3 Representants del partit socialista obrer espanyol: Joan Ferrà Martorell

(president), Miquel Ramon Matas, Antonio Marí Ensenyat.
1 Representant del Partit Popular: Ar Teresa Pons Picó.
1 Representant delpartit Independents: Margalida Morey Matas

- Comissió Informativa i de Control, amb la finalitat de facilitar la gestió
municipal.
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Tercer.- Donar compta d'aquesta resoluciá al Ple en la primera sessió que celebri.

Quart.- Fer públics aquests nomenaments i delegacions, mitjançant anunci al BalB. "

Els regidors es donen per assabentats.

El Sr. Deudero demana si les atribucions que delega el batle a la Junta de Govern sónles de la batlia o les del Pie.

El Sr. batle li respon que són únicament de batlia.

Per part de la Sra. Margalida Morey Matas, es manifesta el seu agraïment públic de
l'oportunitat que si ofereix al seu grup polític per participar activament en el governmunicipal, i que això implica intentar canviar algunes coses i que s'ha acceptat perpoder fer feina pel poble amb un caràcter progressista i nacionalista i que per tot això i
amb la confiança dipositada intentaran fer la feina de la millor manera possible pelpoble.

El Sr. Miquel Ramon Matas manifesta per la seva part com a portaveu i com regidor
que avui és un dia molt especial ja que des de fa una hora i mitja la nostra comunitat té
un nou president. Manifesta que un dels principis socialistes és la participació per a
enfortir els mateixos grups, i el model de municipi el comparteixen quasi en un cent
per cent amb els independents. Tot això de vegades no s'ha entès molt bé, però han
estat els únics grups polítics que l'anterior legislatura varen fer política a favor del
poble, tenen 'tm programa raonable i sostenible que permet la sostenibilitat del
municipi, i que compartim, i mantenen unes llistes amb gent que intentaran millorar el
poble i que no ho fan per conservar un lloc de feina,ja que creen amb l'interès generalde les persones, j amb aquesta col·laboració es dóna una oportunitat històrica que s'ha
d'aprofitar ja que a més són els únics grups polítics que han governat l'ajuntament i
amb tots aquest elements de judici s'ha pren aquesta decisió que és una oportunitathistòrica.

El batle manifesta que el que ha dit el Sr. Miquel Ramon és el sentit del grupsocialista.

7.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L'AJUNTAMENT PLE A
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PRÈVIA DECLARACIÓ
D'URGÈNCIA

A) DECLARACIÓ D'URGÈNCIA:

De conformitat amb el disposat a l'article 82 de llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les liles Balears i l'article 82.3 ROF es

proposa per de la Batlia, s'acorda incloure la urgència de la inclusió dins l'ordre
del dia d'aquesta sessió l'assumpte relatiu a la "Delegació de competències de
l'Ajuntament ple a la Junta de govern local".

12

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

El Sr. Deudero manifesta que com el Ple és l' òrgan màxim de govern no

s'hauria de delegar cap competència a favor de la Junta de Govern Local i que
s'hauria de fer la seva aprovació en un Ple ordinari.

Passat aquest punt a votació s'acorda amb els vots favorables dels membres del
partit socialista i partit independent (7) i el vot en contra del partit popular (1),
ratificar la inclusió dins l'ordre del dia d'aquesta sessió de l'assumpte relatiu a

la "Delegació de competències de l'Ajuntament ple a la Junta de govern local".

B) DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL

En base a les facultats de delegació de competències atribuïdes per l'art. 22.4
LRBRL al Ple de la Corporació, i amb l'objecte d'agilitzar la gestió d'aquells
assumptes que constitueixen l'activitat ordinària de l'administració municipal,
es procedeix a donar lectura de la proposta de Batlia. Que diu:

"Les funcions que el Ple delega en la Comissió de Govern són les següents:

De les contemplades al' article 22.2 de la LRBRL:

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació
en matèries de competència plenària.
k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les
quals, dins de cada e ercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos

ordinaris del Pressupost - maneo les de tresoreria, que li correspondran quan
l'import acumu at de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100
dels ingressos corrents liquidats en l' exercici anterior - tot això de conformitat
amb el que disposa la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
n) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el
10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els
6.010.121 '04€, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva

duració sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan
l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici i, en tot cas,
quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin prevists als
Pressuposts.
o) L' adquisició de béns i drets quan el seu valor superi ellO per 100 dels
recursos ordinaris del Pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a

3.005.060'52€, així com les enajenacions patrimonials en els següents supòsits:
.- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin
declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes al

Pressupost.
.- Quan, estant previstes al Pressupost, superin els mateixos

percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
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q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

De les contemplades al'article 23.1 del TRRL DE 1986:

a) L'adquisició de béns i drets del Municipi i la transacció sobre els mateixos,

maneo que les competències estiguin atribuïdes expressament per la Llei a

altres òrgans.
b) La regulació de l'aprofitament dels béns comunals en els termes prevists en

la legislació aplicable.
c)La contractació d'obres, serveis i subministraments, la duració dels quals
excedeixi d'un any o exigeixi crèdits superiors als consignats en el pressupost
anual.

d)L'aprovació dels projectes d'obres quan la contractació de la seva execució

sigui de la seva competència, conformement amb l'apartat anterior.

e) El reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació

pressupostària, operacions de crèdit o concessió de "quita y espera".

f) La defensa en els procediments incoats contra l'Ajuntament."

Comença el debat, el Sr. Deudero Mayans manifesta que són competències del

Ple, i que la delegació d'aquestes competències va en perjudici de la sobirania

del poble, i que per això prefereix oposar-se.

Per part del Partit Independents es manifesta que les actes de la junta de govern

són públiques.

El batle manifesta que aquesta delegació dóna beneficis a tots els ciutadans i

dona agilitat setmanal als tramets de l'ajuntament i que tot consta en actes que

sempre es comuniquen al Ple.

El Sr. Miquel Ramon manifesta que a més a més que és costum que totes les

decisions importants es duguin al Ple per la seva aprovació.

Passat aquest assumpte a votació, s'aprova s'adopten els acord amb els vots

favorables dels membres del partit socialista i del partit independent (7), i amb

el vot en contra del membre del partit popular (1).

ACORD

"Primer. Delegar a favor de la Junta de govern local les atribucions o

competències esmentades.

Segon. Aquest acord plenari sortirà efectes des del dia següent al de la seva

adopció, sense perjudici de la seva publicació al BOIB."

8. RÈGIM D'INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PELS MEMBRES

DE LA CORPORACIÓ, PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA

A) DECLARACIÓ D'URGÈNCIA:
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De conformitat amb el disposat a l'article 80 de la llei 20/2006 de 15 de

desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 82.3 ROF a

proposta de la Batlia, s'acorda incloure la urgència de la inclusió dins l'ordre

del dia d'aquesta sessió l'assumpte relatiu a la "Règim d'indemnitzacions i

assistències pels membres de la Corporació".

Passat aquest punt a votació s'acorda amb els vots favorables dels membres del

partit socialista i partit independent (7) i l'abstenció del partit popular (1)
ratificar la inclusió dins l'ordre del dia d'aquesta sessió de l'assumpte relatiu al

"Règim d'indemnitzacions i assistències pels membres de la Corporació".

B) ASSUMPTE:

D'acord amb l'establert a l'art. 74 LMRLIB, art. 75.2 LRBRL i 13 RDF, els

membres de les corporacions municipals podran percebre indemnitzacions i

assistències en les quanties i condicions que acordi el Ple de la corporació.

1.- Les indemnitzacions les poden rebre tots els membres de la Corporació
(inclòs els qu ocupen càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial) per

les despeses ocasionades en l'exercici del càrrec quan siguin efectius i prèvia
justificació documental.
2.- Les assistències les odran rebre, per la concurrència efectiva a les sessions

dels òrgans col-legiats de què formin part, els membres de la Corporació que

no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, en la quantia que assenyali el Ple,
tenint en compte les peculiaritats de la gestió dels serveis públics prestats per

l'Administració local.

A continuació el batle proposa el següent:

Establir el següent règim d'indemnitzacions i assistències:

ASSISTÈNCIES: Els membres de la Corporació que no tinguin dedicacions

percebran per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals de què
formin part, les següents quanties:
a) Sessions de PIe: 20 E/sessió.

b) Sessions de la Junta de govern local: 160 E/sessió.

c) Sessions de les Comissions informatives: 20 E/sessió.

Comença el debat respecte aquest assumpte i el Sr. Miquel Ramon manifesta

que aquesta legislatura han baixat la quantia per assistència i que són quanties
molt raonables.

Els assistents deliberen sobre l'assumpte i passat a votació, s'adopten es acord

amb els vots favorables des membres del partit socialista i del partit
independent (7), i amb l'abstenció del membre del partit popular (1).
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9. RELACIÓ DE cÀRREcs ABM DEDICACIONS EXCLUSIVES I
PARCIALS I QUANTIES CORRESPONENTS, PRÈVIA DECLARACIÓ
D'URGÈNCIA

A) DECLARACIÓ D'URGÈNCIA:
De conformitat amb el disposat a l'article 80 de la llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 82.3 ROF a

proposta de la Batlia, es proposa acordar la urgència i ratificar la inclusió dins
l'ordre del dia d'aquesta sessió l'assumpte relatiu a la "Relació de càrrecs amb
dedicacions exclusives i parcials i quanties corresponents".

Passat aquest punt a votació s' acorda amb els vots favorables dels membres del

partit socialista i partit independent (7) i l'abstenció del partit popular (1),
ratificar la inclusió dins l'ordre del dia d'aquesta sessió de l'assumpte relatiu a

la "Relació de càrrecs amb dedicacions exclusives i parcials i quanties
corresponents".

B) ASSUMPTE:

Tant l'art. 75 LRBRL, com l'art. 74.2 i 74.3 LMRLIB, i l'art. 13

ROF estableixen i regulen la dedicació exclusiva i parcial dels membres del
Consistori.

Degut a l'augment progressiu de l'activitat municipal i amb l'objecte
d'aconseguir una major eficàcia en la gestió pública municipal, es considera

que hi ha càrrecs que s'han d'exercir amb dedicació.

Es dona lectura a la proposta de Batlia;
Primer. Aprovar els càrrecs de la Corporació que es podran dur a terme amb
dedicació exclusiva i parcial, que són els següents:

BatIe, Sr. Joan Ferrà Martorell: amb dedicació exclusiva.

El Sr. Antonio Marí Enseñat, Regidor delegat de l'àrea de Sanitat, Serveis

Socials, Jovent i Activitat Econòmica: amb de dedicació parcial de 15 hores
setmanals.
La Sra. Margarita Ma Morey Matas, Regidora delegada de l'àrea de Medi
Ambient: amb dedicació parcial de 10 hores setmanals.

Segon. Aprovar les quanties que percebran segons aquesta responsabilitat:

Per la dedicació exclusiva del batle: 39.609,28.-euros/any
Per la dedicació parcial del Sr. Antonio Marí Enseñat, de 15 hores
setmanals: 10.000 euros/ any
Per la dedicació parcial de la Sra. Margarita Ma Morey Matas, de 10 hores
setmanals: 6.000 euros /any

Tercer. Aprovar el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de

dites retribucions, d'acord amb l'establert a l'art. 74.3 LMRLIB, i que serà de
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15 hores setmanals per part del Sr. Antonio Mari Enseñat, de 10 hores
setmanals per part de la Sra. Margarita Ma Morey Matas.

Quart. El nomenament d'un membre de la corporació per a un dels indicats
càrrecs només suposarà l'aplicació de dedicació exclusiva o parcial si aquest
membre ho accepta. En aquest cas, aquesta circumstància serà comunicada al
Ple en la propera sessió plenària ordinària.

Cinquè. Donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres
de la corporació que exerceixin aquest càrrecs en règim de dedicació exclusiva
o parcial, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que
corresponguin. ",

i una vegada que la corporació delibera breument, el Sr. Deudero Mayans
manifesta que la dedicació exclusiva és una decisió política i que és podria dur
a terme la mateixa feina sense dedicació exclusiva, i que per això s'abstindrà.
El Sr. Miquel Ramon diu que gràcies a l'aprovació del Decret del Govern de
les Illes Balears de 25 de maig de 2007, regulador del sistema de compensació
econòmica destinat als ajuntaments i entitats locals menors de les Illes Balears,
els objectius econòmics són favorables.

Passat aquest assump e a votació, s'adopten els acords amb els vots favorables
des membres del partit socialista i del partit independent (7), i l'abstenció del
membre del partit popular (1).

10.- SOL.LICITUD DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A LA
CONSELLERIA D'INTERIOR DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS, PER LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL BATLE O
REGIDOR QUE EXERCEIXI EL SEU cÀRREc AMB AQUEST
RÈGIM DE DEDICACIÓ, PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA

A) DECLARACIÓ D'URGÈNCIA:

De conformitat amb el disposat a l'article 80 de la llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 82.3 ROF a

proposta de la Batlia, es proposa la urgència i la inclusió dins l'ordre del dia
d'aquesta sessió ordinària de l'assumpte relatiu a "Sol-licitar el règim de
compensació econòmica per la dedicació exclusiva del Batle/regidor a la
Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears, conforme a l'establert en

el Decret del Govern de les Illes Balears, regulador del sistema de compensació
econòmica destinat als ajuntaments i entitats locals menors de les liles Balears,
dictat en desplegament de l'art. 74.1 LMRLIB."

Passat aquest punt a votació s'acorda per unanimitat ratificar la inclusió per
urgència dins l'ordre del dia d'aquesta sessió de l'assumpte relatiu a la
"Sol-licitud del règim de compensació econòmica per la dedicació exclusiva
del Batle/regidor a la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears,
conforme a l'establert en el Decret del Govern de les Illes Balears, regulador
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del sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i entitats locals
menors de les Illes Balears, dictat en desplegament de l'art. 74.1 LMRLIB."".

B) ASSUMPTE:

Mitjançant Decret del Govern de les Illes Balears de 25 de maig de 2007,
regulador del sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i
entitats locals menors de les Illes Balears, dictat en desplegament de l'art. 74.1

LMRLIB, s'estableix la possibilitat de sol·licitar per a l'any 2007, el règim de
compensació econòmica per sufragar les despeses municipals de la dedicació
exclusiva que s'acordi, sempre que es sol·liciti dins el termini de dos mesos

següents a la constitució de la nova corporació i d'acord amb els requisits
establerts al Decret esmentat.

Els requisits per poder sol·licitar la compensació econòmica esmentada venen

establerts a l'art. 2, de dit Decret i es compleixen per aquesta Corporació,
conforme queda acreditat d'acord amb les explicacions del Sr. Secretari i en

base a la documentació que obra dins l'expedient d'aquest punt.

Així, es proposa al.Ple:
"Primer. ol·licitar el regrm de cornpensacio econorruca per la dedicació
exclusiva del Batle a la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears,
conforme a l'establert en el Decret del Govern de les Illes Balears, regulador
del sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i entitats locals
menors de les Illes Balears, dictat en desplegament de l'art. 74.1 LMRLIB.
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació corresponent conforme
s'estableix a l'art. 4.3 del Decret esmentat.

Segon. Trametre la sol-licitud i dooumentació complementària necessària a la
Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears dins el termini establert a

l'art. 4.2.a) del Decret abans indicat, als efectes oportuns.

Tercer. Autoritzar al BatIe per a la signatura de la documentació necessària
indicada a l'apartat anterior per poder donar compliment a aquest acord."

A la vista de la proposta, el Sr. Deudero Mayans manifesta que el PP té molt
clar que aquesta ajuda és molt positiva i interessant pels municipis, ja que és
una forma de repercutir el cost econòmic de la gestió entre tots els veïnats, no

tan sòl per a la caixa de l'ajuntament de Puigpunyent, si no per tots. Hi com

que hi ha un màxim alt per demanar l'ajuda serà una bona ajuda.
El Sr. Deudero exposa que ells no han rebut cap cridada per col·laborar amb el

partit guanyador de les passades eleccions, i que ells també venen a donar el

millor del seu grup al poble, que pensa que és una bona legislatura per fer coses

a favor del poble i que per part del seu partit es farà feina pel interès general.
Pensa que se els hauria de haver cridat per prendre algunes decisions referents
a l'escola, etc.

El Sr. batle exposa que hi hagut actituds i posicions per part del partit popular
durant els darrers quatre anys que no han estat les millors per donar lloc a
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confiança, i que és molt dificil oblidar, a més que pensa que hi ha una sèrie de
símbols que s'haurien de canviar, però que les portes del seu despatx estan
obertes a la col-laboració i consens de tots els grups polítics.

El Sr. Miquel Ramon Matas manifesta que sempre és bo que hagi una oposicióefectiva, replicant al Sr. Deudero que no hi ha tres governs, si no quatre; estat,
govern balear, consell i ajuntament i que el Decret no és una qüestió política, si
no una qüestió de lògica i justícia, per que en altres legislatures municipis amb
uns pocs més habitants, han tingut drets quan altres anys no havien tingut. És
un tema de justícia que els batles pugin rebre aquesta ajuda, bàsica i justa sent
ho important l'existència d'aquesta ajuda, a pesar de que hi ha limitacions en
les quanties.

El Sr. Deudero en contestació al Sr. Ramon exposa que ja sap que hi ha quatre
governs, però que són tres les atribucions en relació a les competències; estat,
comunitat autònoma i local.

Finalment passat aquest assumpte a votació, s'adopten els acords per
unanimitat de tots els presents.

I no havent altres assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió a les 22 hores
i ordena se n'estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la Secretària, quecertifico

19

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE DIA 25 DE JULIOL DE 2007.

Quan són les 20'35 hores del dimecres dia 25 de juliol de 2007, es reuneix a la Casa Consistorial de
Puigpunyent, la Corporació en Ple per celebrar sessió plenària ordinària en primera convocatòria.
Sota la presidència del Sr. batie, Sr. Joan Ferrà Martorell, hi assisteixen els següents regidors,
convocats en legal forma: Sra. Margarita Sureda Moranta, Sr. Jaume Pujol Vich i Sr. Miquel Ramon
Matas per part del Grup Socialista; Sra. Ma Teresa Pons Picó i Sr. Antonio Deudero Mayans per
part del Partit Popular; Sra. Margalida Ma Morey Matas i Sra. Petra Ma Valero González per part del
partit Independents de Puigpunyent i Galilea.

No assisteix a la sessió el regidor Sr. Antonio Mari Enseñat, havent demanat disculpes per no poder
assistir.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Amalia Roldán Brondo, el 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.- ACTES ANTERIORS.
S'aproven per unanimitat (8) les actes corresponents a les següents sessions plenàries:

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA bE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ DE DIA 16 DE
JUNY DE 2007.
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D'ORGANITZACIÓ DE LA CORPORACIÓ DIA 4 DE
JULIOL DE 2007.

S'aproven per unanimitat amb les següents modificacions introduïdes, respecte a l'acta de la sessió
de dia 4 de juliol de 2007:

1-. Respecte al punt Cinquè, el paràgraf 6è el Sr. Deudero manifesta que on diu "que el
tresorer proposat no forma part del seu grup polític", volia dir: "que com que el tresorer

proposat és una persona de l'equip de govern i no s'ha consensuat amb el PP".

2.- Respecte al punt Setè, l'apartat A), paràgraf2°, el Sr. Deudero manifesta que on diu:
"el Ple és l'òrgan màxim de govern no s 'hauria de delegar cap competència a favor de la
Junta de Govern Local i que s'hauria de fer la seva aprovació en un Ple ordinari", volia
dir: "el Partit Popular no forma part de la Junta de Govern Local i que dada la

importància d'aquest punt, la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern
Local no s'hauria de fer pel tràmit d'urgència."

- Apartat B), paràgraf 2° el Sr. Deudero manifesta que on diu: "que la delegació d'aquestes
competències va en perjudici de la sobirania del poble, i que per això prefereix oposar-se.",
volia dir: "que la delegació d'aquestes competències va en perjudici de la sobirania del poble,ja
que com ja ha dit abans la Junta de Govern està composta només per dos partits polítics i no per
tots els partits de la Corporació, i que per això prefereix oposar-se."
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3. Respecte al punt Vuitè, apartat A) el Sr. Deudero manifesta que s'ha d'afegir el

següent paràgraf: "que aquest punt és un tema de suficient entitat per a que es dugui a

Ple mitjançant tràmit ordinari, i no pel tràmit d'urgència i que per això s'abstindrà."

4.- Respecte al punt Novè, punt A), el Sr. Deudero manifesta que s'ha d'afegir un tercer

paràgraf: "El Sr. Deudero explica que ha votat en contra perquè aquest punt és una

decisió política de l'actual equip de govern."

- Punt B), penúltim paràgraf el Sr. Deudero manifesta que on diu: "que és podria dur a

terme la mateixa feina sense dedicació exclusiva", volia dir: "que les persones que
tindran dedicació exclusiva a parcial és una decisió de l'actual equip de govern que de

vegades ho farien igual".

Per part del regidor Sr. Miquel Ramon manifesta que s'afegeixi al final d'aquest
paràgraf el següent: "la suma del cost de l'Ajuntament és inferior"

6.- Respecte al punt 10, Apartat B), paràgraf núm. 5è, el Sr. Deudero manifesta que on

diu: "ja que és una forma de repercutir el cost econòmic de la gestió entre tots els

veïnats, no tan sòl per a la caixa de l'ajuntament de Puigpunyent, si no per tots. Hi com

que hi ha un màxim alt per demanar l'ajuda serà una bona ajuda.", volia dir:

"ja que és una forma de repercutir el cost econòmic de la gestió entre tots els veïnats de

les liles Balears, no tan sòl per la caixa del ajuntament de Puigpunyent si no per tots. Hi

com que hi ha un màxim alt per demanar l'ajuda que ascendeix a 1500 euros al mes,

aproximadament, serà una bona ajuda."

Apartat B), paràgraf 8è, pel regidor Sr. Ramon es modifica en el següent sentit, on diu:

"han tingut drets quan altres anys no havien tingut", volia dir: "és podrien permetre
batles amb dedicació exolusiva, i d'altres similars però amb pocs recursos no".

2.- RESOLUCIONS DE LA BATLIA.
Els regidors es donen per assabentats dels següents resolucions i decrets dictades des de la darrera

sessió plenària de dia 16 de juny de 2007:

1- Decret de 6 de juliol de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants d' Ana Cifre

Jiménez.
2- Decret de 6 de juliol de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants d'Esperanza Nadal

Galmés.
3- Decret de 9 dejuliol de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Vermeulen Bjorn

Dirk i Van de Vondel.
4- Decret de 9 de juliol de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Victor José de

Felipe Manzano.

5- Decret de Il de juliol de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Julián Carretera

Pulido i Thorstein Greth.
6- Decret de 26 de juny de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Alejandro Saenz

de San Pedro de Luque i Jaime Saenz de San Pedro de Luque.
7- Decret de 3 de juliol de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Krystian

Kozakiewicz i Marlgorzata Sylwia Kozakiewicz.

8- Decret de 19 de juny de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Laura Bonet

Macho i David Ubiña Garicano.
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9- Decret de 19 de juny de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Catalina Maria
García García.

10- Decret de 22 de juny de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Paula Gual de
Torrella Vaquer.

11- Decret de 25 de juny de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Fernando
Gabriel Sotelo, Ana Elisa Escajal Aguirregaray, Felipe Amexis Escajajl i Candelaria
Sotelo.

12- Decret de 7 de juny de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Rafael Alberto
Ros Riutort.

13- Decret de 8 de juny de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Catalina del
Carmen Amengual Fiol.

14- Decret de 11 de juny de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Julian Carretero
Pulido i Thorsten Greth.

15- Decret de 4 de juny de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Roland Elsner i
Andrea Keppler.

16- Decret de 4 de juny de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Magdalena
Prohens Colom.

17- Decret de 4 de juny de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants d'Andrés Segundo
Fernández García.

18- Decret de 25 de maig de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Linnick,
douglas Paul

19- Decret de 25 de maig de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Valeria Leifkes
i Artur Leichner.

20- Decret de 28 de maig de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de José Ángel
Fernández García.

21- Decret de 24 de maig de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants d'Isabel María
Bauzá Pons i Aina Estrades Bauzá.

22- Decret de 23 de maig de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Samson

Degracia Zamora.
23- Decret de ] 1 de maig de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Maria de la

Ascensio Molina Cardenas.
24- Decret de 11 de maig de 2007 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de Axel Philipp

Jantsch i Attila Karoly Denes.
25- Decret de 29 de juny de 2007 de resolució d'atorgament del permís d'instal·lació a Ma

Pilar Pujol Cardell.
26- Decret de 7 de juny de 2007, Primer: fixar l'ordre del dia: ] Aprovació actes. Segon:

convocar I' Ajuntament PIe-pel pròxim 13 de juny a les 20,30 hores.
27- Decret de 7 de juny de 2007, Primer: fixar l'ordre del dia: 1. Resolucions de la Batlia,

2. Acords Junta de Govern Local, 3. Acceptació donació terrenys carretera de Ciutat.

Segon: Convocar I' Ajuntament Ple pel pròxim dia 13 de juny a les 20 hores.
28- Decret de 29 de juny de 2007, fixar ordre del dia Ple 4 de juliol de 2007.
29- Decret de 21 de juny de 2007 de concessió de llicència d'obres a Colin David Jepson

(expdt. 53/2007).
30- Decret de 21 de juny de 2007 de concessió de llicència d'obres a Miquel Ramón Matas

(expdt. 61/2007).
31- Decret de 21 de juny de 2007 de concessió de llicència d'obres a GESA ENDESA

(expdt. 72/2007).
32- Decret de 21 de juny de 2007 de concessió de llicència d'obres a José Luis Cano Frias

(expdt. 73/2007).
33- Decret de 21 de juny de 2007 de concessió de llicència d'obres a Sebastiana Matamalas

Rincón (expdt. 76/2007).
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34- Decret de 21 de juny de 2007 de concessió de llicència d'obres a Francisco Cana
Bisquerra (expdt. 40/2007).

35- Decret de 21 de juny de 2007 de concessió de llicència d'obres a Bartolomé Ginard
Suau (expdt. 175/2006).

36- Decret de 3 de juliol de 2007 de aprovació pagament factura Pedra y Bme. Llinas
MauraC.B.

37- Decret de 3 de juliol de 2007 de aprovació pagaments dels professors de classes de
música dels mesos maig i juny.

38- Decret de 3 de juliol de 2007 de aprovació pagaments dels professors de l'escola
d'adults del mes de juny.

39- Decret de 3 de juliol de 2007 de aprovació pagament de 2.000,00 € a I' Associació Vall
Puig a compte de la subvenció.

40- Decret de 18 de juliol de 2007, de mesures cautelars per minimitzar el perill de
l'entrada a Son Morei a la Carretera de Palma a Puigpunyent.

S'aclareixen diverses dubtes dels regidors del Grup Independent referides a diversos decrets.

3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S'assabenten dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2007.
S'aclareixen diverses dubtes dels regidors del Grup Popular referides als pagaments de les
factures corresponents a Intress i Tellim.

4.- APROVACIÓ DELS PADRONS MUNICIPALS DE TAXES I IMPOST PER A
L'ANY2007.

L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:
"Una vegada formats els padrons dels Imposts i Taxes corresponents a l'exercici 2007:

Impost sobre vehicles Cie tracció mecànica 2007 . 71.756,64 €

108.957,87 €

Taxes:
Recollida residus sòlids urbans (103.358,48 €)
Entrada vehicles (4.911,42 €)
Vedats de caça (687,97 €) 2007 .

ES PROPOSA AL PLE:
Primer: Aprovar els padrons esmentats

Segon: Esposar-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."

Passat aquest punt a votació, s'adopta el acord per unanimitat (8).

5.- CREACIÓ D'UN CONSELL SOCIAL I CONSULTIU.
L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:

"Segons l'article 24.2 de la Llei 15/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, en els municipis on així ho acordi el Ple de la Corporació hi haurà un consell
social a qualsevol òrgan consultiu que estableixi el reglament orgànic municipal, com a òrgan
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consultiu de govern amb representació del veïnatge i les entitats ciutadanes més representatives,
amb la finalitat de garantir la participació ciutadana en la gestió municipal, al qual correspon
l'estudi i la proposta en matèria de desenvolupament econòmic i social, la planificació
estratègica del municipi i els grans projectes urbans. La composició, les competències i el
funcionament d'aquest òrgan es regeixen pel que estableix el respectiu reglament orgànic
municipal.

Donat que aquest Ajuntament encara no té aprovat el Reglament Orgànic Municipal s'ha
d'aprovar, mitjançant acord de Ple, la composició, les competències i el funcionament que han
de regir aquest òrgan, mentre es prepara, per a la seva aprovació per part del Ple, el Reglament
Orgànic Municipal.

Per la qual cosa es proposa al PIe:

l. Crear el Consell Social i Consultiu de l'Ajuntament de Puigpunyent.
2. La composició d'aquest òrgan serà les següent:

a. Eliseo Torres Mongort
b. Margalida Maria Morey Matas
c. Aina Matas Pons
d. Maria Martorell Pons
e. Ivan Dario Palacio
f. Daniel Gregory Ferrer

g. Maria Immaculada Pujol Meca
h. Gabriel Flaquer Maimó

3. Aquest Consell Social i Consultiu, entre d'altres coses, debatrà i assessorarà l'Equip de
Govern en matèria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori, Cadastre, Protecció
Civil, Educació i Formació d'Adults, comunicació i informació, administració i atenció
al ciutadà, esports i participacio ciutadana i Agenda Local 21.

4. Establir una quantia de 50.- euros en concepte d'assistències a les reunions que es fixin.
5. Establir una periodicitat setmanal per a la celebraoió de les seves reunions."

El regidor del Partit Popular, Sr. Antonio Deudero, manifesta que el Consell Consultiu és un

òrgan previst a nivell estatal i a nivell de la comunitat, amb el qual està d'acord, però considera
que la composició que proposa l'equip de govern no reflexa la totalitat de la comunitat de
Puigpunyent, ja que falten associacions de veïns, empresaris, comerciants, etc., trobant a faltar
també representació el seu partit polític i que per això s'hauria de modificar la seva composició
per garantir l'objectivitat i independència del mateix.
Així mateix manifesta que respecte al punt tercer de la proposta, referit als temes objecte de
debat d'aquest òrgan, troba que hi matèries que no fa falta que siguin objecte de debatja que es
tracten en l'Agenda Local 21.

El batle manifesta que respecte a la composició de l'òrgan que els veïnats que no queden
representats en aquest Consell, sí que tenen representació en el Forum Ciutadà de l' AL21 i que
són dos òrgans diferents, ja que el Consell Social i Consultiu és un òrgan de treball que es

reunirà setmanalment, i que convidar a participar a més gent suposaria un problema i un esforç
dificil i impossible per a moltes persones.

Respecte al contingut de les matèries objecte de estudi, el BatIe manifesta que l'Agenda Local
21 només tracta temes molt concrets, i que aquest òrgan es crea precisament per a poder dur a

terme tots els temes que l'Agenda Local 21 proposa.
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El regidor Sr. Miquel Ramon, manifesta que tot és canalitza a través de I'Agenda Local 21, i

que la creació d'aquest òrgan consolidarà el seu treball, sense que faci falta contractar assessors

la qual cosa suposarà per un costat un estalvi a la Corporació i per altre que les persones que fan

feina puguin ser compensades econòmicament.

La regidora Sra. Margalida Morey Matas, demana si es un Consell obert o tancat, manifestant el

batle que és tancat i que es regirà per acord de ple fins que hagi un reglament orgànic.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots a favor dels regidors dels grups

socialista i del Partit Independents per Puigpunyent i Galilea (6) i les abstencions dels integrants
del Partit Popular (2).

El regidor Sr. Antonio Deudero, explica el vot del seu grup manifestant que s'han abstingut

perquè no s'ha considerat ampliar la seva composició tal i com el seu grup ha proposat, i que

com consideren que aquest òrgan exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i

funcional i ho fa així per poder garantir l'objectivitat i la independència, s'hauria d'haver

considerat la seva ampliació a tots els sectors socials.

6.- RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE

DETALL DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ S (VAS).

L'equip de Govern eleva al Ple la següent proposta d'acord:

"Vist l'estudi de detall referit al sòl urbà, redefinició àmbit unitat d'actuació número 8 (UA8)

d'aquest municipi, redactat per Arquit3ctes, C.B., a iniciativa de l'entitat Sol Ponent, S.L ..

Atès que es va aprovar provisionalment l'esmentat estudi de detall pel Ple de l'Ajuntament en

sessió celebrada el 22 de gener de 2007, i sotmès a exposició pública mitjançant publicació al

BOlB núm. 20, de dia 8 de febrer de 2007.

Vista l'única al-legació presentada durant el període d'informació pública, de què els serveis

tècnics i jurídics municipals han informat en el següent sentit:

Al-legacions fetes pel Sr. Bartolomé Català Barceló, en nom i representació de

l'Església Parroquial de Nostra Sra. de l'Assumpció de Puigpunyent, referent a que

s'havia imputat la propietat de una parcel-la confrontant a l'estudi de detall al Bisbe de

Mallorca. Ha quedat concordat en base a la documentació aportada que l'Església

Parroquial de Nostra Sra. de l'Assumpció de Puigpunyent és la propietària del terreny

imputat al Bisbe de Mallorca. Per la qual cosa s'estima l'al-legació manifestant que en

qualssevol cas l'error produït no afecte a l'estudi de detall.

Es proposa l'adopció del següent

ACORD:
Primer.- Estimar les al-legacions presentades pel Sr. Bartolomé Català Barceló, en nom i

representació de l'Església Parroquial de Nostra Sra. de l'Assumpció de Puigpunyent en el

sentit exposat i partint dels informes tècnics i jurídics que consten en l'expedient i que es donen

per reproduïts en aquest acord.

Segon.- Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la unitat d'actuació UA8, redactat per

l'arquitecte Arquit3ctes, C.B., a iniciativa de l'entitat Sol Ponent, S.L.
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Tercer.- Publicar el present acord al BOrn, notificant-se als interessats amb indicació dels

recursos procedents, i trametre l'estudi de detall al departament d'Ordenació del Territori del

Consell de Mallorca perquè en prengui coneixement."

Passat aquest punt a votació, s'adopta el acord per unanimitat (8).

PRECS I PREGUNTES.

En relació a la informació sol·licitada pel grup popular relativa a l'asfaltat del carrer de Sa

Riera, el batle informa que l'asfaltat d'aquest carrer s'haurà d'estudiar i valorar amb un projecte
i desprès estudiar a què es deu el seu deteriorament. Manifestant que, a més a més, està en

marxa un projecte de dotació d'aigua potable i clavegueram a Sa Vinya, que es pretén incloure

en el Pla d'obres i Serveis del 2008, i que per això es millor esperar a que aquestes obres

estiguin acabades ja que tots els camions i maquinària hauran de passar per aquest carrer.

Per part del Partit Popular es demana un llistat de tot el personal contractat per l'Ajuntament. El

batle informa que se li donarà el més aviat possible.

En relació a la pregunta del partit Popular respecte a que si la Comissió de Protecció Civil seria

anul·lada per la creació del Consell Consulti, el batle informa que de cap manera ja que són

òrgans diferents que funcionen autònomament i que el que es pretén és fomentar-lo i impulsar
Ia.

El regidor Sr. Deudero vol expressar que no sap perquè pareix que hi ha una manca de

confiança respecte del PSOE i del Partit dels Independents amb els membres del Partit Popular,
manifestant que el seu partit representa 200 persones i a les seves famílies i que la regidora Sra.

Ma Teresa Pons ha fet molt pel poble, ja que ha estat professora de la escola d'adults, jutgessa
de pau, entre altres coses, i que ell mateix està molt lligat al poble i que per tot això vull que es

tingui en compte que el Partit Popular representa al 20% dels vots i que són la segona força
política i que no han fet res per a que hagi aquesta manca de confiança.

El batle manifesta que no ni ha manca de confiança respecte al Grup Popular, però que han optat

per consensuar-se amb el partit amb un programa polític més afi al PSOE, i que, a més a més, el

darrer any hi ha hagut certes actuacions per part del _PP que no han estat correctes i que són

difícils d'oblidar, però que es tindran en compte les seves ganes de cooperar. El batle aprofita

per demanar al Grup Popular què ha passat amb la Residència, ja que es va anunciar per part del

seu partit el passat mes d'abril que s'obriria i que .inclòs es va obrir un període d'inscripció però
que finalment no s'ha obert. Els regidors del Partit Popular exposen que la Residència finalment

no es va poder obrir a temps perquè faltava una llicència a el fmal d'obra. El batle manifesta

que si faltava una llicència es per que no es va sol·licitar.

Per acabar el regidor Sr. Deudero manifesta que per no donar l'esquena al públic agrairia que es

modificas la taula.

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 vist i plau.

Vist i plau,
El batle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE DIA 5 DE SETEMBRE DE 2007.

Quan són les 20'30 hores del dimecres dia 5 de setembre de 2007, es reuneix a la Casa Consistorial
de Puigpunyent, la Corporació en Ple per celebrar sessió plenària ordinària en primera convocatòria.
Sota la presidència del Sr. batie, Sr. Joan Ferrà Martorell, hi assisteixen els següents regidors,
convocats en legal forma: Sr. Jaume Pujol Vich, Sr. Antoni Marí Enseñat i Sr. Miquel Ramon
Matas per part del Grup Socialista; Sra. Ma Teresa Pons Picó i Sr. Antonio Deudero Mayans per
part del Partit Popular; Sra. Margalida Ma Morey Matas i Sra. Petra Ma Valero González per part del

partit Independents de Puigpunyent i Galilea.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Amalia Roldán Brondo, el qual dóna fe de
l'acte.

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

1.- ACTES ANTERIORS.
Per part del Sr. Batie es proposa l'aprovació de l'acta de la passada sessió de dia 25 de juliol de
2007.
El Sr. Antonio Deudero, portaveu del partit popular, manifesta que en el punt cinquè, quan a l'acta
diu "trobant a faltar també representació el seu partit polític" ell va dir "trobant a faltar també

representació d'altres partits polítios"; i que en el mateix punt quan a l'acta diu "hi ha matèries que
no fa falta que siguin objecte de debat" la redacció hauria de ser "hi ha matèries que no fan falta que
siguin objecte d'un nou debat" ja que són tractades a un altra òrgan, com és l'Agenda Local 21.

Amb la rectificació de les manifestacions del Sr. Deudero, es aprovada per unanimitat l'acta de la
sessió anterior.

2.- RESOLUCIONS DE LA BATLIA.
Es dóna compta de les següents resolucions adoptades per la batlia des de la darrera sessió plenària
de dia 25 de juliol de 2007:

1.- resolució de data 18 de juliol a la qual es dóna d'alta al padró d'habitants a Nico Keller.
2.- resolució de data 19 de juliol a la qual es dóna d'alta al padró Rou Arthur Wellton.
3.- resolució de data 26 de juliol per la qual es deixa sense efecte el nomenament del regidor Antoni

Marí com a tinent de batle.
4.- resolució de data26 de juliol per la qual es nomena primer i segon tinents de batle als regidors
Sra. Margalida Sureda i Jaume Pujol.
5.- resolució de data 27 de juliol per la qual es dóna d'alta al padró d'habitants a Maria Alejandra
Sedano i Miguel Antonio Fuster.
6.- Resolució de data 31 de juliol per la qual es dóna d'alta al padró d'habitants a Tanio Mareal de

Mello Barreto Filho i Lucas de Mello de Faria.

7.- Resolució de data 2 d'agost per la qual es dóna d'alta al padró d'habitants a Mariano Rafael

López Carrillo, Debora Elena Bonner Eisenberg i Leo López Bonner.
8.- Resolució de data 6 d'agost per la qual es dóna d'alta al padró d'habitants a Maria Vallejo
Ginard i Carmen Vallejo Ginard.
9.- Resolució de data 6 d'agost per la qual es dóna d'alta al padró d'habitants a Gabriel Vallejo
Gomila i Margarita Ginard Martínez.
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10.- Resolució de data 17 d'agost per la qua] es dóna d'alta al padró d'habitants a Oscar Ocete
Sánchez.
11.- Resolució de data 17 d'agost per la qual es dóna d'alta al padró d'habitants a Brajan Eryk
Kozakiewicz.
12.- Resolució de data 20 d'agost per la qual es dóna d'alta al padró d'habitants a Pedro Javier
Villaescusa García.
13.- Resolució de data 21 d'agost per la qual es dóna d'alta al padró d'habitants a Pablo Tortella
Martínez i Maria Dolores Tapada Moreno.
14.- Resolució de data 24 d'agost per la qual es dóna d'alta al padró d'habitants a Noelia Yamile

Brogyay i Micael Quintela.
15.- Resolució de data 22 d'agost per la qual es nomena a Margalida Sureda Moranta que
substitueixi al Batie en les funcions de Batlia entre els dies 24 a 29 d'agost, ambdós inclosos.

El Sr. Antonio Deudero, portaveu del partit popular, interessa una aclaració respecte del decret de
canvi de segon Tinent de Batie, demanant perquè s'ha fet el canvi. El Batie li contesta que va ser per
imperatiu legal, ja que els tinents de batle han de ser nomenats entre els regidors que formen part de
la Junta de Govern Local.

3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

S'assabenten dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de data 17,24,31 de juliol de 2007,
i 7 d'agost de 2007.

El Sr. Antonio Deudero, portaveu del partit popular, demana diverses aclariments en referència
als acords pres en les següents actes:

- Acta de dia 7 de juliol 2007; concretament respecte a la contractació del Sr. Antoni Font, demana
si el contracte s'ha fet dins del marc del Conveni a la Fundació d' Ajuda per la Inserció.

El Batie li contesta que QO, que s'ha li ha fet un contracte per dos mesos per tasques concretes i

urgents.
-Acta de dia 24 de juliol 2007:

- respecte al punt el} ue s'acorda la contractació dels serveis jurídics d'un misser per la

tramitació d'un expedient d'infracció urbanística, demana si no seria millor abans demanar varis

pressuposts a altres missers per poder comparar-los.
El Batie li contesta que es va pensar en aquest misser per una qüestió de confiança i que no se

acceptarà la proposta fins que prèviament s'estudiï el seu pressupost.
- respecte a l'acord referent al sinistre del marge de Sa Siquiola, demana si el marge que es va

esboldregar, es va fer per operaris de l'Ajuntament o per una empresa contractada. El batle li

respon que es va fer per operaris de l'Ajuntament.

-Acta de dia 31 de juliol 2007:
-demana si la quantitat que reclama la SGAE és per concepte de deutes o és una sanció. El

batle l'explica que la SGAE reclama deutes corresponent a anys passats.

-Acta de dia 7 d'agost 2007:
- respecte a l'acord de pagament, demana si els 49.-€ per persona que consten a l'acta, es

corresponen al pagament d'una sessió del Consell Consultiu. El batle li consta que sí.

4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2005.

L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:
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PROPOSTA D'ACORD DE LA CORPORACIÓ D'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL

Atès que, amb examen previ de la documentació que justifica aquest Compte General, el qual ha
estat elaborat per la Intervenció municipal, aquesta Comissió Especial de Comptes ha emès el

preceptiu informe sobre l'esmentat Compte General corresponent a l'exercici de 2005;

Vist que als efectes de l'article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es va sotmetre el Compte
General a informació pública al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
al tauler d'anuncis d'aquest ajuntament, per examinar-lo i formular per escrit les reclamacions,
esments i observacions que procedissin;

Atès que al BOrn núm. 96, corresponent a dia 30 de juny de 2007, apareix publicat l'anunci

d'exposició pública del Compte General de 2005, sense que durant el termini de quinze dies i
vuit més s'hagi presentat cap reclamació en contra;

Per tot això, complint el dispost a l'article 212-4 del TRLRHL, se sotmet l'Ajuntament en ple
l'adopció del següent

ACORD

Aprovar el Compte General de l'entitat local de l'any 2005.

Els comptes i estat, consten de les següents parts (art. 209.2 del TRLRHL i Instrucció de

comptabilitat, Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990),
convenientment desenvolupades:

Balanç de situació

Compte de resultats
Quadre de finançament anual

Liquidació del pressu{Jost
Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar procedents de pressuposts
tancats

Estat de tresoreria
Estat del deute

ES PROPOSA AL PLE:
Primer: Aprovar el compte general de l'any 2005.

Segon: Exposar-los al públic durant quinze dies, mitjançant anunci al BOrn 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'adopta l'acord per unanimitat (8).

5.- PROPOSTA NOMENAMENT REPRESENTANT AJUNTAMENT DE MENYS DE

20.000 HABITANTS AL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT

INMOBILIÀRIA.

El batle dóna compta de l'escrit enviat per la Gerència Regional del Catastro en Illes Balears i

desprès de discutir àmpliament aquest punt, s'acorda per unanimitat que el que millor poble que
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pot defensar els interessos del nostre municipi som nosaltres mateixos, per això s'acorda
proposar a Puigpunyent.

Passat aquest punt a votació, s'adopta l'acord per unanimitat (8).

6.- FESTES LOCALS

El batle dóna compta de l'escrit enviat per la Conselleria de Treball i Formació, per el qual es

comunica als Ajuntaments que han de determinar dues festes locals en l'àmbit municipal, abans
del dia 30 de setembre.

Desprès de discutir àmpliament aquest punt, es proposa que el dos dies festius d'àmbit
municipal per l'any 2008, a amb les dues localitats, Puigpunyent i Galilea, siguin els següents:

8 de setembre
31 de desembre

Passat aquest punt a votació, s'adopta el acord per unanimitat (8).

7.- APROVACIÓ PLEC CONDICIONS PRÉSTEC

El batle explica que se retira aquesta proposta perquè el préstec, per qüestions legals i formals
encara no es pot demanar.

8.- MODIFICACIÓ DE CRÉDIT EN EL PRESSUPOST DE 2007 PER AMPLIACIÓ DE
CRÈDIT PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA

A) DECLARACIÓ D'URGÈNCIA:

De conformitat amb el disposat a l'article 82 de llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears i l'article 82.3 ROF es proposa per part de la Batlia, incloure la
urgència de la inclusió dins l'ordre del dia d'aquesta sessió l'assumpte relatiu a la "

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE 2007 PER AMPLIACIÓ DE
CRÈDIT", degut a que si no s'aprova aquest tràmit avui, previ al que s'ha retirat de l'ordre del
dia, la qüestió s'endarreria fins a finals d'any j ja valdria la pena.

La regidora del PP, Sra. Teresa Pons, pregunta si es pot destinar una part del doblers que és
demanaran per arreglar la teulada del Centre de la Tercera Edat. El batle li respon que es pot
estudiar.

El regidor del PP, Sr. Deudero, manifesta que les obres que es pretenen fer amb el préstec es

podrien fer demanant subvencions i ajudes, de forma que no fos necessari incloure'l pel tràmit

d'urgència. El balte li contesta que aquestes despeses únicament es podrien incloure a dins del
Pla d'obres i Serveis del CIM, però què no està previst perquè en el marc del Pla d'obres i
serveis del CIM d'enguany està previst demanar les obres de clavegueram de Sa Vinya i Son
Serralta.

Passat aquest punt a votació s'acorda amb els vots favorables dels membres del partit socialista
(4) i partit independent (2) i el vot en contra del partit popular (2), ratificar la inclusió dins
l'ordre del dia d'aquesta sessió de l'assumpte relatiu a la "modificació de crèdit en el pressupost
de 2007 per ampliació de crèdit".
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B) MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE 2007 PER AMPLIACIÓ DE
CRÈDIT"

El Sr. batle proposa la incoació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6 per concessió de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, i que justifica en la preceptiva memòria que figura
a l'expedient, la necessitat de realitzar la despesa específica i determinada consistent en obres
canalització aigües de Galilea, millores al parc verd, millora voravies i vies públiques i millora
xarxa aigua de Conques i Son NET, les quals no poden demorar-se fins a l'exercici següent
sense pertorbar els interessos municipals;

Vist l'informe favorable i el certificat emès per la Intervenció municipal que acredita la
inexistència o la insuficiència del crèdit pressupostari adequat, segons la seva naturalesa, per a

la realització de les despeses;

Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat favorablement la proposta;

D'acord amb tot això, I' Ajuntament en ple emet el següent

ACORD
1. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de crèdit núm. 6 en el vigent
pressupost, per concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb una

operació de crèdit per un import de 500.000.- euros, segons el detall següent:

A) Crèdits extraordinaris:

Partida Pressupostària Consignació
anterior

Consignació
definitiva

Augment

512-63007 xarxa O

aigua, conques
Son Net

119.080,56 119.080,56

119.080,56SUMES: 119.080,56

A) Suplements de crèdit:

Partida Pressupostària Consignació Augment Consignació
anterior definitiva

Codi Descrinció
441-62300 Canalització 310.110,22 47.451,87 357.562,09

aigües Galilea

442-62000 Millores parc verd I 112.040,00 112.041,00

Millora voravies
511-63000 67.586,29 221.427,57 289.013,86

SUMES: 377.697,51 380919,44 758616,95

C) Recurs financer:

Operació de crèdit per un import de 500.000.- euros.
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2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, amb
anunci previ publicat al BOrn, durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats poden examinar l'expedient i presentar reclamacions davant la corporació. En el cas

que no es presentin reclamacions en contra, s'ha d'entendre aprovat definitivament.

La regidora del PP, Sra. Teresa Pons, proposa esbrinar en quin estat es troba l'expedient en la
Conselleria d'Agricultura per l'aprofitament de les aigües brutes de la depuradora. El batle
manifesta que es faran les gestions oportunes amb el Consorci d' Aigües per veure com està la
sol·licitud que l'Ajuntament va fer en el seu dia per aprofitar les aigües depurades i amb la
Conselleria d'Agricultura per veure com està l'expedient esmentat, encara que manifesta que
dubta que existeixi i li demana on són les sol·licituds que va recollir ella quan encara només era

candidata.

Passat aquest punt a votació s'acorda amb els vots favorables dels membres del partit socialista

(4) i partit independent (2) i el vot en contra del partit popular (2).

8.- ACCEPTACIÓ DONACIÓ SOLAR CARRETERA D'ESPORLES

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

ACCEPTACIÓ DONACIO SOLAR CARRETERA D'ESPORLES
Considerant l'oferta de donació feta pel Sr. Felipe ViUalonga i Fuster de Puigdorfila, propietari
de la possessió de Son Forteza, d'un solar d'uns 528 m2 procedent del terrenys en els que està
situat el convent de les monges agustines i que està situat 8J la carretera d'Esporles, l'equip de

govern proposa al Ple que adopti el següent acord:

l. Acceptar la donació d'aquest terreny
2. Acordar que I' Ajuntament es farà càrrec de les despeses administratives i d'imposts

corresponents a aquesta transmissió.
3. Facultar al Batie per signar els corresponents documents

Per part del PP, es demana que es pensa fer en aquest solar. El batle li contesta que es faran

habitatges de protecció oficial.
El portaveu del PP, Sr. Deudero demana si s'ha comprovat que la finca no tingui càrregues i a

quant ascendeixen les despeses per ilAjuntament. El batle exposa que el solar no té càrregues
pendents, i que les despeses només seran les de notaria, registre i els imposts que corresponguin.

Passat aquest punt a votació s'acorda perunanimitat (8)

9.- Mll.,LORA PÀGINA WEB

El portaveu del PP dóna lectura a la MOCIÓ presentada, que diu:

"MOCIÓ Mll.,LORA PÀGINA WEB.- Les noves tecnologies en el món actual son d'especial
importància. L'Ajuntament de Puigpunyent no pot quedar despenjat i per aquest motiu pensam

que és necessària una millora de la pàgina web del municipi, perquè pugui ser un punt de reclam

per a visitants i oferir tots els serveis que els nostres visitants puguin trobar al nostre poble, per

aquest motiu el Grup Municipal del Partit Popular proposa a la consideració del Pla la següent
MOCIÓ:

1.- L'Ajuntament en Ple, acorda demanar suport tècnic i econòmic al Consell de Mallorca al

Departament de Cooperació Local, per dur a terme una remodelació de la pàgina web del
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municipi, per convertir-la en un lloc de dinàmic i que sigui una eina molt important per donar a

conèixer el nostre poble als futurs visitants.

2.- Es promourà per part de l' Ajuntament que aquella informació d'interès pels veïns o normes

municipals d'especial compliment, puguin penjar-se a la pàgina web i ser consultades evitant els

desplaçaments a les oficines municipals (Revisió de Normes Subsidiàries, quantia de taxes per

serveis municipals, etc.).

3.- En darrer terme, es crearà a la pàgina web del municipi una bústia electrònica de queixes i

suggerències."

El portaveu del PSOE, Sr. Miquel Ramon, manifesta que el PSOE votarà en contra de la moció,
perquè el suport tècnic i econòmic s'ha de demanar a la Conselleria de Hisenda i Innovació i al

Consorci d'Informàtica del CIM i no al departament de Cooperació Local. Així mateix exposa

que actualmentja s'han fet gestions per part de l'equip de govern per aquest tema i que hi ha

membres del Consell Consultiu fent feina per actualitzar la pàgina web, i que està previst que

hagi una persona que la mantingui actualitzada.

Passat aquest punt a votació dóna el següent resultat:
- 6 vots en contra, (4) dels membres del partit socialista i (2) del partit independent
- 2 vots a favor del partit popular.

El portaveu del PP, Sr. Deudero demana la paraula per dir que és molt trist que la primera
votació a una moció presentada pel PP s'hagi votat en contra només per motius de forma, ja que

si realment aquest fos el motiu es podria canviar i es podria haver votat a favor, manifestant a

més que ell no tenia coneixements de que estava en marxa la pàgina web, ja que no estava

informat i que tot això li entristeix.

El regidor Sr. Miquel Ramon li manifesta que s'hauria d'haver informat abans de presentar la

moció.

10.- PETICIÓ CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA PER ASSUMPTES

CONCRETS

El portaveu del PP dóna lectura a la MOCIÓ presentada, que diu:

"Que el passat dia 4 va ser aprovat per unanimitat del ple la constitució de Comissió Informativa

per assumptes concrets. Tenim en el poble dos temes molt importants que considerem han de

gaudir del suport de tots els grups polítics: Sa Residència i s'Escola nova del poble.

Que això és motiu més que suficient per incloure aquests dos temes dins l'activitat municipal de

la Comissió Informativa per a assumptes concrets, per això el Grup Municipal PP Puigpunyent i

Galilea proposa a la consideració del Ple la següent MOCIO:

1.- L'ajuntament en Ple, acorda que la Comissió Informativa per a assumptes concrets inclogui
els temes de sa Residència i de s'Escola nova entre les matèries de seguiment i impuls
municipal amb el suport exprés de tots els grups polítics de l'ajuntament per a aconseguir que

ambdues siguin una realitat en el termini més breu possible.

2.- Es promourà per part de l'Ajuntament que la informació d'interès pels veïns respecte

d'aquests dos temes siguin de públic coneixement i es comparteixin amb tots els grups

municipals del consistori.
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3.- Es reconeix l'impuls que totes les forces polítiques del municipi han realitzat fins a la data enaquests dos temes."

El Sr. Deudero contínua dient que ja que aquesta Comissió no té fixada una periodicitat i aquestdos temes són realment importants, la Comissió s'hauria de reunir un cop al mes i el PP estariarepresentat per tractar aquests temes.

Per part del Sr. Miquel Ramon es manifesta que està d'acord amb el primer punt de la propostaperò no així amb el segon i el tercer, ja que considera que no s'hauria de convocar ambperiodicitat si no cada vegada que es disposi d'informació.

El portaveu del PP Sr. Deudero, considera que el PP no està degudament representat i que laseva intenció és dur endavant aquestes iniciatives.

Respecte al segon punt de la moció, el portaveu del PSOE manifesta que sempre s'ha donat totala informació a través de I' Agenda Local 21, ja que és una costum, i que respecte al tercer puntno estan conformes en que s'hagi de reconèixer els impuls de les diferents grups polítiquesperquè segon el parer del PSOE, sí que realment n'hi ha hagut, per part d'alguns grups, però perpart d'altres tot el contrari.
Desprès de que el Sr. Deudero afirmés que per part del Govern Balear hi va a ver una intenciód'obrir el més aviat possible, el Sr. Batie contesta que l'any 2003 es va tancar la Residènciasense que a hores d'arano se sàpiga el perquè encara roman tancada. Afegeix el Sr. Ferrà que elmateix any l'Ajuntament va posar a disposició de la Conselleria d'Educació un solar per laconstrucció de l'escola, i que fins fa poc dies no s'han adjudicat les obres, el que demostra elpoc interès que ha tingut el Govern fins ara.

El Sr. Deudero diu que a partir d'ara s'haurien de posar d'acord tots els grups municipal pertreballar conjuntament per obrir la residència i l'escola el més aviat possible.
Arribat a aquest punt, el batle proposa que es voti per separat cada un dels tres punts quecomponen la moció, perquè el seu grup està d'acord amb el primer punt però no amb elssegüents.

Per part del PP es diu que la proposta és una sencera, i que no els poden acusar de mancad'interès per obrir l'escola, ja que les dues terceres parts de la tramitació administrativa perpoder començar les obres ja estan fetes, i insisteix que és necessari la convocatòria de lacomissió informativa per assumptes concrets i acordar que es reuneixi de manera periòdica.
El Sr. Ramon contesta que la legislatura en que es va treballar de valent per dur endavantaquestes iniciatives va ser la legislatura del pacte de progrés, entre 1999 i 2003, en la qual es vahaver modificar el planejament per poder cedir el solar a la Conselleria.

Es posa a votació la proposta del grup popular i dóna el següent resultat:
Vots en contra. 6 (4 PSOE i 2lndependents)
Vots a favor: 2 del partit popular.

En aquest punt del Ple el regidor Sr. Antoni Marí Enseñat manifesta que per motius particularsurgents ha d'abandonar la reunió.

El Sr. batle intervé dient que es retira de l'ordre del dia el punt referent a la modificació del'acord adoptat a la reunió de dia 4 de juliol.
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CONVOCATORIA COMISSIÓ D'ASSUMPTES CONCRETS PRÈVIA DECLARACIÓ
D'URGÈNCIA
El Sr. Batie proposa que es voti la urgència de tractar la conveniència de convocar la comissió
d'assumptes concrets per discutir l'obertura de la residència i de l'escola.

El portaveu popular contesta que el seu grup s'abstindrà ja que aquests temes estaven dins la
proposta anterior que ha estat rebutjada.

Posada la proposta a votació és acceptada amb cinc vots a favor dels tres regidors socialistes
presents i dos independents, i dues abstencions dels regidors populars.

El Sr. Ferrà proposa la convocatòria de la Comissió d' Assumptes concrets per tractar els temes
de la residència i de l'escola.

El Sr. Deudero manifesta que és essencial l'obertura de la residència i de l'escola i proposaacordar una periodicitat.

El Sr. Batie proposa que aquesta Comissió estigui presidida per un regidor popular i que es

convoqui quan ho creguin convenient.

El portaveu popular agraeix la proposta del Sr. Ferrà, però creu que es millor que sigui un

representant de l'equip de govern qui la presideixi ja que aquests disposen de més informació
que els regidors populars.

Posada la proposta de la convocatòria de la Comissió d' Assumptes Concrets s'acorda, amb el
vot favorable dels set regidors presents a la sessió, convocar-la en un termini de dues a tres
setmanes.

PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Antonio Deudero demana si l'Ajuntament ha autoritzat les obres de col-locació d'una
antena de telefonia mòbil a Galilea.

El Sr. Batie contesta que no i que aquestes obres ja han estat aturades.

A continuació intervé el portaveu socialista Sr. Ramon, demanant que per part de la Corporació,
es reconegui el treball fet pel Sr. Eliseo Torres per l'organització dels actes duts a terme amb
motiu de la visita de la Sra. Ministra de Medi Ambient, Sra. Cristina Narbona, al nostre
municipi el passat dia 4 de setembre, i que constitueix un reconeixement a la gran tasca que
s'ha realitzat per part de la Corporació i, sobre tot, per part de tots els veïnats del municipi a
l'hora de contribuir a evitar la degradació ambiental del planeta.

La portaveu independent Sra. Morey intervé dient que el seu grup s'adhereix a la proposta del
Sr. Ramon.

Posada la proposta a votació, s'acorda per unanimitat dels tres grups polítics que formen la
Corporació reconèixer la labor del Sr. Eliseo Torres i agrair-li l'esforç realitzat.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint-i-dues hores i cinc minuts, el Sr. batle
aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta a ejseu vist i plau.

Vist i plau,
El batle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE DIA 26 DE SETEMBRE DE 2007.

Quan són les 20'30 hores del dimecres dia 26 de setembre de 2007, es reuneix a la CasaConsistorial de Puigpunyent, la Corporació en Ple per celebrar sessió plenària ordinària
en primera convocatòria. Sota la presidència del Sr. batle, Sr. Joan Ferrà Martorell, hiassisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sr. Jaume Pujol Vich, Sr.Antoni Marí Enseñat, Margalida Sureda Moranta i Sr. Miquel Ramon Matas per partdel Grup Socialista; Sra. Ma Teresa Pons Picó i Sr. Antonio Deudero Mayans per partdel Partit Popular; Sra. Margalida Ma Morey Matas i Sra. Petra Ma Valero González perpart del partit Independents de Puigpunyent i Galilea.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Amalia Roldán Brondo, la qualdóna 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.- ACTES ANTERIORS.
Per part del Sr. Batle es proposa l'aprovació de l'acta de la passada sessió de dia 5 de
setembre de 2007.
El Sr. Antonio Deudero, portaveu del partit popular, manifesta que en l' apartat primerde Precs i Preguntes no consta que per part de la regidora del partit Popular, Sra. MaTeresa Pons Picó, es va donar l'enhorabona a tots i especialment al batie, perl'assistència al nostre municipi de la Sra. Ministra de Medi Ambient, Sra. Cristina
Narbona, el passat dia 4 de se embreo

Amb aquesta puntualització, que s'afeig a l'acta, és aprovada per unanimitat l'acta de lasessió anterior.

2.- RESOLUCIONS DE LA BATLIA.
Es dóna compta de les següents resolucions adoptades per la batlia des de la darrera
sessió plenària de dia 5 de setembre de 2007:

1.- Resolució de data 7 de setembre donant d'alta a Ana Sesarino Jerez
2.- Resolució de data 7 de setembre, per la qual es dona d'alta a Victor Jofre Gonzalez
Granda.
3.- Resolució de data 6 de setembre, per la qual es donen d'alta Marcos Rama Novoa,Jose Manuel Rama Edreida i Katharina Prix.
4.- Resolució de datalO de setembre, per la que es dóna d'alta Juan Carlos RodriguezVarela.
5.- Resolució de data 11 de setembre, per la qual es donen d'alta al padró Clara
Garicano Sesarino, Ana Victoria Garicano Sesarino i Felipe Garicano Sesarino
6.- Resolució de data 17 de setembre per la que es dóna d'altra Martina Font Rua.

1
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3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

S'assabenten dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de data 21 d'agost, 4 i
11 de setembre de 2007.
El Sr. Antonio Deudero, portaveu del partit popular, demana diversos aclariments en

referència als acords presos segons les següents actes:

Acta de dia 11 de setembre 2007; concretament respecte a l'apartat 2.2., demana si en

aquests pagaments estan incloses les dietes del membres del Consell Consultiu.
El BatIe li contesta que sí.

Respecte de l'apartat setè, el Sr. Deudero demana si la llicència d'instal·lació de
l'antena de telefonia mòbil se desestimarà per causes legals o s'aturaran les obres

malgrat que compleixin les normes municipals, tenint, així, en compta les demandes i

queixes dels veïnats.

El batle explica que no es pot aturar o denegar una obra o llicència si no existeixen
motius legals per fer-ho, ja que no es poden considerar els criteris polítics per a

l'aprovació o denegació d'una llicència, si no només els criteris legals, malgrat aquests,
a vegades no agradin a tots. Aplicar criteris polítics a actes administratius crearia una

greu indefensió dels ciutadans front a les administracions.

El regidor Miquel Ramon, intervé manifestant que en cap cas no es poden considerar els
criteris polítics a l'hora d/incoar els expedients de llicències.

Respecte a l'apartat nou, el Sr. Deudero reitera que la contractació d'un misser s'hauria
de fer amb una sol·licitud prèvia de diversos pressuposts.

4.- CONVOCATÒRIA. PLA D'OBRES I SERVEIS 2008.

Considerant que dia 15 d'octubre de 2007 acaba el termini per presentar sol·licituds de
subvenció en l'àmbit.del pla d'Obres i Serveis per a l'any 2007, el Sr. Batle manifesta

que tenen previst la realització de dos projectes, el primer és la dotació d'abastament

d'aigua potable i sanejament a sa Vinya i el segon la dotació d'abastament d'aigua
potable i sanejament al nucli urbà de Son Serralta.

A continuació el Sr. Ferrà explica que els projectes del POS no poden superar la

quantitat de 601.00.-euros, i que els projectes que el seu equip voldria executar superen

aquesta quantitat. Per tant s'hauria d'escollir entre fer els dos projectes amb un pla
plurianual, com si fos una sola obra, o fer les obres per separat i presentar-les en dos

anys.

El parer de l'equip de govern és que es realitzin en dos exercicis, en primer lloc s 'hauria
de fer l'obra de Son Serralta i l'any següent la corresponent al carrer de sa Vinya.
Justifica aquesta elecció manifestant què l'obra de Son Serralta és més urgent ja que té

un nucli de població més gran i més poblat.
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El Sr. Miquel Ramon manifesta que l'obra de Son Serralta és prioritària, ja que si no es

fa, els veïns de Son Serralta rebrien un tractament desfavorable respecte als veïns

d'altres zones del poble.

En aquest punt el Sr. Deudero diu que no entén res i que pensa que es fan aquestes obres

per ser un criteri electoral. El batle li explica que no és un criteri electoral, si no que són

obres de serveis bàsics pels ciutadans.

El Sr. Miquel Ramon intervé manifestant que com a municipi estam obligats a donar els

serveis d'abastament d'aigua potable i clavegueram a aquells immobles situats a zona

urbana.

Continua dient el Sr. Ramon que, malgrat que per part de l'Ajuntament es sol·liciti la

subvenció, pot succeir que el Consell de Mallorca no ens la concedeixi en la seva

totalitat, ja que ens han donat molt per les obres de Galilea, però que normalment el

CIM afavoreix l'aprovació de les obres de dotació de serveis bàsics com aquests.

Després de discutir àmpliament aquest apartat, l'equip de govern,

PROPOSA AL PLE:
Primer.- Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell de Mallorca per a

l'obra anomenada "Dotació d'abastament d'aigua potable i sanejament al nucli urbà de

Son Serralta i demanar la seva inclusió dins el Pla d'Obres i Serveis per a l'any 2008.

La subvenció a fons perdut que es sol·licita és de 357.812,46.- euros, donat que es tracta

d'una obra classificada de tipus A, a l'hora d'establir els criteris de finançament del Pla,
això representa el 80 % del cost del projecte, essent l'aportació municipal del 20 %

restant, és a dir de 89.453,12.-euros,ja que l'import total del projecte és de 447.265,58.
euros.

Segon.- Aprovar el projecte de l'obra de referència, redactat pel tècnic Martín Vila

Jaume.

Tercer.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla

d'Obres i Serveis del 2008 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.

Passat aquest punt a votació, s'adopta l'acord per unanimitat (9).

5.- CONDICIONS OPERACIÓ DE PRÈSTEC
L'equip de govern es proposa al Ple:

L'aprovació de les condicions per demanar un préstec per la quantitat de 500.000.

euros, a vint anys i sense període de carència, aquest préstec es destinarà a la realització

de diverses inversions en el municipi.

S' exposa que es demanaran ofertes amb aquestes condicions a vàries entitats bancàries,

per veure quina és l'oferta amb les condicions més avantatjoses.

El regidor Sr. Miquel Ramon explica que es demanarà sense període de carència perquè
el considera més responsable políticament ja que el pagament es començarà a fer des de

l'inici.
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Passat aquest punt a votació s'acorda amb els vots favorables dels membres del partit
socialista (5) i partit independent (2) i l'abstenció del partit popular (2).

El Sr. Deudero exposa que ell personalment s' abstén de votar per ser coherent amb la
votació que varen fer en el Ple de dia 5 de setembre, respecte a la modificació del
pressupost de 2007 per poder demanar aquest préstec.

6.- MEMÒRIA I PROGRAMACIÓ ESCOLA DE MÚSICA

L'equip de govern proposa al Ple aprovar la memòria i la programació de l' escola de
música que a continuació es detalla:

"PROJECTE ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PUIGPUNYENT CURS 2007-2008
PRESENTACIÓ
En aquests darrers anys el fet musical s'ha consolidat com una part molt important de la
societat. La música és per tot arreu i en tots els àmbits socials.

Pedagògicament parlant la música s' està consolidant com una àrea d'aprenentatge per
infants que potencia la intel-ligència, la motricitat i la socialització, a través del seu

component més lúdic ...

Aquest fet socialitzador i lúdic es pot traslladar molt fàcilment a col-lectius de persones
adultes i gent gran que últimament cerquen alternatives de coneixement fora del seu

camp laboral o simplement disposen de més temps per fer allò que no pogueren durant
els seus anys d'activitat professional.
Aquesta és una de les raons d'aquest projecte: LA MÚSICA d'una o altra manera, HA
D'ARRIBAR A LA MAJOR PART POSSIBLE DE LA SOCIETAT.

OBJECTIUS
A curt termini

,

Introduir la música a la major part possible dels col-lectius socials organitzats d'una o

altra manera: a través de l'escola, les associacions, casal de joves ...

Crear una agrupació artístic - musical
Continuar amb l'estudi del llenguatge musical i instruments, àreas ja consolidades a

l'escola
Introduir sessions de música-dansa de cambra
Fer un "planter" de nous músics, dins el marc de les activitats extraescolars d'infantil
del Puig de na Fàtima, (educació sensorial) i que en un futur formaran part de l'alumnat
de l' escola de música
Crear una coral municipal d'adults
Introduir a l'escola de música l'estudi d'un nou instrument (violoncel)
A llarg termini
Fer de la música una part vital dins la societat de Puigpunyent i Galilea

Aprendre a escoltar i sentir sensorialment la música

Aprendre a escoltar i sentir sensorialment el cos, el moviment i la dansa
Consolidar i augmentar en nombre de participants l'agrupació artístic-musical a partir
dels primer components.
Introduir sessions de música familiar a l'escoleta (0-3 anys)
Anar augmentant l'oferta d'instruments
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Ampliar l'àmbit de l'escola per fer algunes activitats a Galilea
METODOLOGIA
Els nous corrents pedagògics han obert el camí per tal que la pràctica artístico-musical
no sigui exclusiva d'un grup privilegiat de persones de distintes edats i habilitats o

talent, sinó que permeti entendre el fet artístic i musical amplament.
Per tant la metodologia serà la més adequada tenint sempre en compte I' edat i capacitat
dels alumnes i/o participants (pensem que és factible adaptar horaris i nivells a cada
alumne, segons les seves necessitats), des d'un caire molt participatiu i pràctic.

HORARI (provisional a 19 de setembre)

DILLUN DIMART DIMECRE
DIJOUS

DIVENDRE DISSABT
S S S S E

A

convenir
amb la
mestra a

partir de
les 9'00

PlANOh.
(de 9 a 13'00 h.)

15'30- EDUCACIÓ
16'30 h. SENSORlAL

�-..

16'30- rr EDUCAClÓ :"'111'30 h. SBNSORIAL

A partir

\� , I I � Ilde les GUITARRA
16'00 h.

A partir I � Il PERCUSSiÓde les
11'00 h.

18'00- LLENGUATO
,

LLENOUATG
18'30 h. EMUSICALI VIOU EMUSICAL 1

18'30- LLENOUATG
VIOLONCEL

LLENGUATG
19'00 h. EMUSICAL2

I I
E MUSICAL2 DANSA

19'00-
19'45 h.

LLENGUATG BALL DE BOT
INICIACiÓ A

19'00-
E MUSJéAL3 INFANTIL (t) L'HARMONI

20'00 h. A
(t)
20'00-

BALL DE BOT CORAL21 '00 h.
JOVES I D'ADULTS(·)20'00 ADULTS (.)-21 '30 h.

I >. c.r. Puig de na Fàtima
de Joves

'-- > 2. Aula de música (Casa de Cultura)
Saló d 'actes de la Casa de Cultura

Els horaris de piano, guitarra i llenguatge musical són un punt de partida, convindrà que
cada alumne acordi el propi amb el professor.
Les classes de dansa-moderna, jazz i expressió corporal, ball de bot, percussió i
violoncel estan condicionades que hi hagi un grup suficient d'alumnes.
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ESPAIS
En principi, com sempre comptarem amb les instal-lacions municipals (devora
biblioteca), encara que es diversificarà una mica, per algunes activitats concretes,
gràcies a la col-laboració de l'apa del CP Puig de na Fàtima i d'altres com les del Casal
de Joves i l'associació de Gent Gran.

CALENDARI
El calendari de l'escola de música serà idèntic al del Col·legi Puig de na Fàtima, ja que
la majoria d'alumnes pertanyen a aquest col·lectiu.

ALTRES ACTIVITATS i PROJECTES
AUDICIONS PER A ADULTS

Com hem explicat al principi aquesta nova etapa de l'Escola Municipal de Música de

Puigpunyent i Galilea pretén fer arribar el fet tècnic musical a la major part dels
ciutadans, per això i complint amb un dels objectius especificats s'organitzaran durant
el curs 3/4 audicions d'instruments musicals, obertes a públic infantil, juvenil i adult

que consistiran en:

Presentació històrica. Aparició i evolució de l'instrument

Explicació tècnica
Audició en directe
Audició enregistrada
Comentaris i preguntes
Els ponents encara no estan confmnats, així i tot s'han fet els primers contactes per:
percussió, orgue, trombó, veu, violonce!...

SESSIONS DE MÚSICA DE CAMBRA

Aquesta activitat servirà com a complement per assolir l'objectiu socialitzador de la

música; mensualment i a partir del segon trimestre, quan els professors/es ja coneixen
bé a cada un dels/les alumnes, s'organitzaran sessions de cambra entre alumnes dels
diferents instruments

PRESSUPOST
INGRESSOS

CONCEPTE
NOMBRE D' ALUMNES

Matricula (no cant coral)
30 900

Llenguatge Musical
15 1.350

Instrument
20 1.800

Ball de bot
10 900

Dansa
5 450

IMPORT
INGRESSOS DEL CURS

30 € a pagar a principi de curs .

30 € per trimestre .

30 € per trimestre .

30 € per trimestre ..

3 O € per trimestre .
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Coral d'adults
10

20 € a pagar a principi de curs (per tot l'any) .....

200

TOTAL INGRESSOS 5.600

Aquests preus corresponen als empadronats a Puigpunyent ilo Galilea; pels no

empadronats s'aplicarà un increment d'un 100%.

DESPESES

HORES ALTRES
SUBTOTAL

PROFESSORAT DESPESES

Llenguatge Musical 1 1 hora setmanal 576

Llenguatge Musical 2 1 hora setmanal 576

Llenguatge Musical 3 3/4 hora setmanal 432
Iniciació a I 'harmonia 3/4 hora setmanal 432
Piano 5 hores setmana 3.200
Violí 1 hora setmana 576
Violoncel � 1 hora setmana _....... 576
Guitarra ( < 2 hores setmana �) 1.152
Percussió , J 1 hora setmana '1' r 576
Coral I I 1 i mitja setmana I � � 864
Dansa <t 3 hores setmana II � 1.728
Ball de bot \ 1 2 hores setmana 1.152

Audicions lj - - (4x60) 240
Coordinació ( �

I �� (200x10)
2.000

Bibliografia i material 1 I 1"'- 90 1

Instruments
- - 1 I 1 I\.. 600 ,

Afinació Piano \ I I 1 I I" 300 )
Varis 7 I I I I 1 150

-

I

--""-........ I I I I

Nota 1: Les despeses i ingressos per educació sensorial, seran gestionades per
l'associació de pares i mares del C.P. Puig de Na Fàtima
Nota 2: L'escola de música ha pressupostat l'hora lectiva a 18€

SUBTOTAL
TOTAL DESPESES

3.380 11.840
15.220.-"

El regidor del Partit Popular, Sr. Deudero diu que considera que totes aquestes activitats
s'han d'impulsar al màxim.

El regidor Sr. Miquel Ramon diu que està plenament confiat en que la nova coordinació
de l'escola de música funcionarà millor que l'anterior.

Passat aquest punt a votació, s'acorda per unanimitat dels assistents aprovar la memòria
i la programació de l' escola de música pel proper curs.
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7.- MEMÒRIA I PROGRAMAACIÓ ESCOLA D'ADULTS

L'equip de govern proposa al Ple aprovar la següent memòria i programació de l'escola
d'adults:

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
ESCOLA D'ADULTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA
Memòria del curs 2006/2007
Proposta per al curs 2007/2008

Setembre de 2007
PUIGPUNYENT
El nombre total de matrícules a l'Escola d'Adults de Puigpunyent ha estat de 150
alumnes. Hi ha hagut una lleugera pujada de matriculats respecte a l'any passat que fou
de 130 alumnes. Això vol dir que es consolida el nombre de persones que utilitzen
l'escola d'adults com a mitjà d' aprenentatge i també com una manera de relacionar-se
amb els altres .La valoració global d'aquest curs toma a ser positiva; els cursos es

repeteixen amb un nombre estable d'alumnes i alguns d'ells segueixen estant

massificats com són el ioga.

La dansa del ventre tingué bona acollida i foren 16 les persones inscrites al curs. Per
això es proposa repetir per aquest any que ve.

També el curs-taller de protocol va tenir èxit, encara que tan sols va durar 3 dies, es

proposa ofertar-lo pel proper curs de manera bimensual.

El curs de català ,tan per catalanoparlants com per no catalanoparlants va augmentar
lleugerament el nombre d'alumnes encara que no siguin molts, és un curs que compta
amb molta estabilitat durant tot l'any i en treuen molt de profit les persones que hi
assisteixen, per això pensem que és una part molt important de formació dins l'escola
d'adults i un eix fonamental per a l'integració.
Es va proposar per primera vegada aquest any incloure dins l'escola d'adults les classes
de castellà, com a primera passa d'integració per a la gent estrangera i que pretén
després despertar els seu l'interès cap al català. Aquest curs també ha comptat amb una

gran acceptació per part de la comunitat estrangera, total 13 alumnes i ha estat motiu
d'interès pel que es desenvolupa en el poble.
Com cada any la festa i sopar de Sant Joan, com a cloenda del curs d'Adults, foren
organitzats per la regidora de cultura i els alumnes de l'escola de cuina.
Les despeses han corregut a compte del pressupost del Patronat Municipal de Cultura.
Com cada anyals voltants de la plaça es varen exposar els diferents treballs realitzats
pels alumnes de restauració, tapisseria, pintura. El sopar fou elaborat pels alumnes de
cuina.

GALILEA
Els cursos de Galilea han comptat amb un total de 21 alumnes i considerem que és una

partfonamental de l'activitat cultural del poble durant els mesos d'hivern.
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Punt mallorquí i randa

Aquest any no s'han pogut realitzar totes les classes, però l'hem de tomar ofertar per tal
de consolidar aquest punt de trobada i aprenentatge de la gent de Galilea

Restauració de mobles
El curs de restauració s'ha convertit en un dels cursos amb un nombre més estable de
matriculats i amb més acceptació per part dels alumnes de Galilea.
Informàtica
Per falta de matrícula no és va dur a terme aquest curs.

Jardineria
Per falta de matrícula no és va dur a terme aquest curs.

Cuina i rebosteria

Aquest curs es va fer per segona vegada a Galilea i va ser tot un èxit de participació. Es
va fer a la cuina de ca ses monges. Hi va haver 8 persones apuntades, el mateix nombre
de l'any passat Cada classe era de 4 hores, és el curs que te més acceptació però per
manca d' espai no és pot ampliar la matricula.

Ioga
Per primera vegada es va ofertar aquest curs a Galilea els dimarts i dijous al teatre de
l'edifici Polivalent. Comptà amb 6 alumnes

Resum econòmic de les activitats lectives:
DESPESES:
- Professorat. 16525,00
- Material i altres 0,00
TOTAL DESPESES 16525,00
INGRESSOS:
- Ingressos de matrícula.................................................................... 5245
TOTAL INGRESSOS....................................................... 5245
DIFERÈNCIA: -11.280,00

PROPOSTA PER AL CURS 2007-2008
PUIGPUNYENT:
CURSOS DE DURADA ANUAL
Inici classes: 15 d'octubre de 2007 . Final: 24 de maig de 2007
A l'escola:
Català per a catalanoparlants: Dilluns de les 19.00 a les 21.00h. Nivells A,B,C,D
Català per a no catalanoparlants: Dilluns de les 18.00 a 19.00h.
Castellà per a estrangers: Dilluns de les 17.00 a les 19.00h.
Anglès nivell inicial: Dimarts i Dijous de 19.30 a 20.30h
Anglès nivell mitjà: Dimarts i dijous de 20.30 a 21.30h.
Informàtica: Dimarts i Dijous de 18.30 a 20.00h. A partir de 12 anys
A la casa de cultura:
Taller de pintura: Dimecres de 17.30 a 19h. A partir de 12 anys

Dimecres de 19.00. a 21.00h Adults
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Ioga suau per homes i dones: Dilluns de 19.30 a 21.00h
Divendres de 9.30 a 11.00h.
Dimarts de 9.30 a Ilh

Dansa del ventre: Divendres de 18 a 19.30h
A la Vila:
Manualitats: Dilluns de 19.00 a 21.00h
Confecció de corda i llatre Dijous de 19.00 a 21.00h.
Cuina: Divendres de 20.00 a 22.00h

CURSOSDEDURADASEMESTRAL

A la Vila:
Restauració de mobles: Grup I Dimarts de 16.00 a 18.00h. Grup II Dimarts de 18.00 a
20.00h. Grup III Dimarts de 20.00 a 22.00h.

Inici classes, 6 de novembre. Final, 6 de Maig

CURSOS DE DURADA QUADRIMESTRAL
Inici de les classes: 16 de gener. Final 21 de maig

A la Vila:

Tapisseria, teles i decoració: Dimecres de 19 a 21.00h.

CURSOS TALLER
A la biblioteca:
Taller de protocol. Dijous de 19.30 a 20.30h (Inici classes: 18 d'octubre. Final 13 de
desembre).
Taller de patchwork. Dijous de 18.00 a 20.00h. (Inici classes: lOde gener. Final 6 de
març).

MATRICULA
CURS DE DURADA ANUAL: 66.-€

SEMESJ1RAL: 56.- €

QUATRIMESTRAL I TALLER: 46.-€

Els empadronats tindran un descompte del 50%.
Els cursos començaran sempre que hi hagi matrícula suficient.
Termini de matricula 15 d'octubre.

NO ES PODRÀ COMENÇAR EL CURS SENSE HAVER ABONAT LA
MATRÍCULA
UNA VEGADA COMENÇAT EL CURS NO ES RETORNARÁN ELS DOBLERS
DE LA MATRÍCULA

GALILEA

IOGA (Enrique Collado)
Dimarts i dijous de 19.00h a 20.30h

COMENÇAMENT DIA 16 D'OCTUBRE FINAL DIA 22 DE MAIG
A l' edifici polivalent
RESTAURACIÓ DE MOBLES (Miquel Cassassallas)
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Dimarts de 17.30 a 19.30h.
COMENÇAMENT DIA 6 DE NOVEMBRE, FINAL DIA 6 DE MAIG
A la cotxeria de Can Morella
SPINNING ( Alberto)
Dilluns i dimecres de 19.00h a 20.00h
COMENÇAMENT DIA 15 D'OCTUBRE, FINAL DIA 21 DE MAIG
A l'edifici polivalent
PUNT MALLORQUÍ (Margalida Balaguer)
Divendres de 18.00h a 19.30h

COMENÇAMENT DIA 19 D'OCTUBRE, FINAL DIA 23 DE MAIG
A la biblioteca de Galilea
TALLER DE CUINA (Tomeu Coll)

Divendres de18.00h a 22.00h
DIES 18,23 l 30 D'OCTUBRE; 9 l 16 DE NOVEMBRE
5 CLASES MÉs ABANS DE PASQUA
A la cuina de ca ses monges

MATRICULA
IOGA I SPINNING: 66.-€
RESTAURACIÓ DE MOBLES ,TALLER DE CUINA: 56.- €
PUNT MALLORQUÍ: 40.-€
Els empadronats tindran un descompte del 50%
Els cursos començaran sempre que hi hagi matrícula suficient.
Termini de matrícula 15 d'octubre.

NO ES PODRÀ COMENÇAR EL CURS SENSE HAVER ABONAT LA
MATRÍCULA
UNA VEGADA COMENÇAT EL CURS NO ES RETORNARÁN ELS DOBLERS
DE LA MATRÍCULA"

Per part de la regidora de Sra. Margarita Sureda Moranta es manifesta que els horaris
podrien sofrir modificacions, ja que encara alguns no són definitius.

Passat aquest punt a votació, s'adopta el acord per unanimitat (9).

8.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL PARTIT POPULAR I DEL
PARTIT INDEPENDENT DE PUIGPUNYNET I GALILEA AL CONSORCI
D'AIGÜES DE PUIGPUNYENT

El batle dóna lectura als escrits presentats pel PP i pel Partit Independent de
Puigpunyent i Galilea, en quals nomenen com representants al Consorci d'aigües de
Puigpunyent a:

Per part del partit Independents de Puigpunyent i Galilea: Sr. Antoni Amengual Aloy,
com titular i al Sr. Gabriel Genovart Rosselló com a suplent.
Per part del Partit Popular es proposa el nomenament del Sr. Antonio Deudero Mayans
com a titular i de la Sra. Maria Teresa Pons Picó com a suplent.
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Passat aquest punt a votació s'acorda per unanimitat nomenar les persones proposades
pel partit popular i pel partit independent.

PRECS I PREGUNTES.-

El portaveu del Partit Popular, Sr. Antonio Deudero manifesta que, en primer lloc, vol
donar l' enhorabona al batle per haver estat elegit com a President de la FELIB,
manifestant que li agradaria molt que aquest càrrec es traduís en un impuls a la gestió
municipal que pogués beneficiar als municipis petits, però que espera que aquest
nomenament no suposi una minva en la seva dedicació al poble.

El Sr. Batle li dona les gràcies, dient que el mèrit és de tota la Corporació ja que una

bona oposició també contribueix a fer un bon govern.

Dit això, intervé de nou el portaveu del PP, Sr. Deudero, manifestant que vol fer els

següents precs:

1.- Primer de tot demana que la petició que farà a continuació es posi com ordre del dia
en el proper Ple, i que és en referència a la realització d'un possible conveni amb
l'Ajuntament de Palma pel que respecta a la utilització del Polisportiu de Son Moix, per
que la gent del poble pugui obtenir una millora en els preus.

El batle li contesta que en el seu dia ja se varen fer gestions però que amb el canvi de

legislatura no es va concretar res.

La regidora Sra. Margarita Sureda, exposa que malgrat es faci aquest conveni, vol
recordar al Sr. Deudero que l'ajuntament de Puigpunyent ja va signar en el seu dia un

conveni amb la Universi at de les Illes Balears, subvencionat pel Patronat d'Esports de

Puigpunyent, per a la utili ació de les seves installacions per part dels residents a

Puigpunyent, manifestant que a més a més són millors i menys massificades.

2.- Continua el Sr. Deudero amb els seus precs, sol·licitant a l'equip de govern que
autoritzi la utilització de les instal·lacions esportives de Galilea, malgrat no hi hagi
porteries de futbol, per que la gent pugui fer altres activitats esportives, ja que, segons el
Sr. Deudero, en aquests moments està tancat.

El regidor, Sr. Jaume Pujol, li contesta que des de fa temps ja hi ha porteries i que no ha
estat tancat mai, ja que es pot entrar per la part de darrera i un lateral, i que la porta
principal està tancada per evitar l'entrada de cotxes i motos que posarien en perill als
nins que juguen a les instal·lacions, però que així i tot en la mateixa barrera hi ha un

portal per a persones que està obert i hi ha estat sempre des de que es va installar.

3.- Continua el portaveu del PP amb els seus precs sol·licitant una còpia de totes les
actes del Consell Consultiu, ja que es fa una despesa i el Ple, com òrgan representatiu
del poble pugui tenir constància del que fan.

El batle li contesta que aquest òrgan és de caràcter consultiu, que no es pren cap decisió
i que uns dels resultats d'aquest òrgan és l'actual pàgina web, que ja està en marxa.

12
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El portaveu del PSOE, Sr. Miquel Ramon, manifesta que el Consell Consultiu es va

crear para donar forma legal a un grup de gent que fa molta feina a favor de
l'Ajuntament i del poble, i que s'ha creat degut a la manca de mitjans econòmics per
poder contractar a tècnics i col-laboradors especialitats en totes les diverses tasques que
un ajuntament ha de desenvolupar, com es fa en altres ajuntaments més grans. Que els
membres del Consell Consultiu són col-Iaboradors de l'ajuntament, no són voluntaris, i
cobren dietes per la seva assistència a les reunions del Consell donat que és l'única
manera de poder compensar tota la feina que fan.

Exposat això, i no havent més precs per part de ningú, el portaveu del PSOE, Sr. Miquel
Ramon, agafa la paraula manifestant que tot el que ha dit el Sr. Deudero respecte al
nomenament del batle com a President de la FELIB li pareix perfecte, però que el vol
recalcar que el Sr. Ferrà ha estat elegit per unanimitat de tots els batles membres de la
FELIB, i que tots els partits polítics, inclòs el PP es varen quedar molt satisfets

d'aquesta elecció.
Diu que està molt content de que el president de la FELIB sigui un batle d'un poble
petit i pròxim com el nostre.

El batle li agraeix les seves paraules, manifestant que el seu treball com a president serà
de consens i representació i que tractarà d'aconseguir una millor dotació per tots els
ajuntaments.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint-i-una hores i trenta minuts, el
Sr. batle aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vist i plau.

13
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
DE DIA 9 D'OCTUBRE DE 2007.

Quan són les 18'30 hores del dimarts dia 9 d'octubre de 2007, es reuneix a la Casa Consistorial de
Puigpunyent, la Corporació en Ple per celebrar sessió plenària extraordinària en primera
convocatòria. Sota la presidència del Sr. batie, Sr. Joan Ferrà Martorell, hi assisteixen els següents
regidors, convocats en legal forma: Sr. Jaume Pujol Vich, Sr. Antoni Marí Ensefíat, MargalidaSureda Moranta i Sr. Miquel Ramon Matas per part del Grup Socialista; Sra. Ma Teresa Pons Picó i
Sr. Antonio Deudero Mayans per part del Partit Popular; Sra. Margalida Ma Morey Matas i Sra.
Petra Ma Valero González per part del partit Independents de Puigpunyent i Galilea.

Es troba present el secretari accidental de la Corporació, Sr. Josep Ramon Marques el 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) ADJUDICACIÓ PRÉSTEC
El Sr. Batle exposa als assistents que en.relació a l'operació de crèdit que es va acordar
al darrer ple municipal, s'han rebut les següents propostes:

import 500.000 euros.

Tipus d'oferta: préstec a llarg termini
Termini: 20 anys, sense carència.
Període de disposició: 6 mesos.

Comissions: nul·les.
Tipus d'interès variable: euribor anual + 0,35 %
Període de liquidació d'interessos: trimestral
Amortització: anual ( 1 a amortització el31 de desembre de 2008).

a) Caixa de Balears "SaNostra"

b) La Caixa.

Import: 500.000 euros.

Duració del contracte: fins a 20 anys.
Carència: fins 2 anys.
Amortització: trimestral o anual.
Tipus d'interès variable: el marge ofert més el tipus euribor a tres mesos.

Marge sobre euribor: euribor + 0,35 %.
Comissions d'obertura: exemptes.
Comissió d'amortització anticipada: exemptes.
Comissió de cancel-Iació anticipada: exemptes.
Comissió de no disposició: exempta
Garantia: personal
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Considerant que les dues són pràcticament idèntiques, que actualment

l'Ajuntament ja té contractat una operació de crèdit amb la Caixa i que, en el dia

d'avui l'operativitat i les atencions que ofereix la Caixa de Balears a nivell

d'atenció, al seu parer, són millors que les de la Caixa. Es proposa al Ple la

contractació d'un prèstec de 500.000 euros a vint anys amb la Caixa de Balears

"Sa Nostra" segons les condicions que proposen a la seva oferta.

El portaveu popular, Sr. Deudero, continuant amb el criteri que va exposar a en

el Ple en el qual s'acordà la contractació del préstec i donat que votaren en

contra de la intenció d'endeutament municipal, manifesta que el seu partit
s'abstindrà a la proposta, malgrat a nivell econòmic, veu més favorable la

proposta de la Caixa de Balears "Sa Nostra", nota a faltar una informació més

detallada i troba que es incompleta.

Afegeix, el Sr. Deudero, que a l'hora de contractar un crèdit hipotecari s'ha
d' optar per la proposta més favorable per l'Ajuntament.

El regidor Sr. Ramon contesta que aquesta operació de crèdit no té res a veure

amb un crèdit hipotecari i pensa que les dues ofertes són molt semblants.

Posada la proposta a votació és aprovada amb set vots favorables (dels cinc

regidors socialistes i dels dos regidors independents) i dues abstencions dels

regidors populars.

2) NOMENAMENT VOCALS PATRONAT DE CULTURA 1 ESPORTS PROPOSATS

PERBATLE.
D'acord amb els estatuts dels Patronats Municipal de Cultura i Esports, es proposa al

Ple els nomenaments dels tres representants als patronats:

Representants proposats per la batlia al patronat de Cultura:

Sebastià Bauzà Martorell.
Joan Betti Morell
Petra Valero Gonzàlez.

Els motius pels quals creu que aquestes són les persones adequades es que el Sr. Bauzà

coneix el món de l'espectacle i a la seva etapa com a regidor va organitzar molts actes.

El Sr. Betti ja ocupava aquest càrrec anteriorment i és d'una gran ajuda per a dur

endavant la fundació John Ulbrich i Angela Von Newman.

En quan als representants proposats per la batlia al Patronat d 'Esports són:

Margarita Horrach Mora.

Macià Marí Enseñat
Victor Douat Rigo.
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El Sr. Ferrà creu que són les persones idònies ja que la Sra. Horrach està lligada als

equips de bàsquet del municipi, el Sr. Mari és un usuari jove del polisportiu i està
relacionat amb els futbol sala i el Sr. Douat és un gran aficionat al tennis, esport que
practica regularment en el polisportiu municipal organitzant torneigs.

El Sr. Deudero manifesta que el seu grup no tenia coneixement d'aquesta proposta i
creu que s'hauria d'haver fet en consens entre tots els partits.

La regidora de Cultura, Sra. Sureda, contesta que aquests nomenaments són a proposta
del Sr. BatIe i que en cap moment s'ha tingut en compta consideracions polítiques en els
nomenaments.

El portaveu popular afegeix que no pot votar a favor ja que nota a mancar un consens en

els nomenaments.

Posada la proposta a votació és aprovada per set vots a favor (5 PSOE i 2 Independents)
i dues abstencions del partit popular.

3) MODIFICACIO ACORD DE DIA 26 DE SETEMBRE RELATIU A LA PETICIÓ DE
SUBVENCIÓ DINS EL PLA D'OBRES l SERVEIS DE 2008.-

En relació a l'acord adoptat per la Corporació el passat dia 25 de setembre en el qual
s'acorda proposar incloure en el pla d'obres i serveis 2008 del Consell de Mallorca el

projecte "Dotació de Olavegueram i Aigua potable al nucli urbà de Son Serralta", es

proposa al Ple substituir l'acord adoptat pel següent:

"lr.- Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de

Mallorca per a l'obra anomenada" dotació de clavegueram i aigua potable al nucli urbà
de Son Serralta", amb un pressupost d'execució per contracte de 447.265,58 euros i

demanar la seva inclusió en el Pla d'Obres i Serveis per a 2008, mitjançant la signatura
d'un conveni plurianual. La subvenció a fons perdut que se sol·licita és d'un import de

357.812,46 euros ( 80 %), essent l'aportació municipal de 89.453,12 euros. (20 %).

2n.- Aprovar el projecte de l'obra de referència redactat pel Sr. Martin Vila

Jaume, el qual no és tècnic municipal.

3r.- Sol·licitar del Consell el finançament d'aquesta obra mitjançant un conveni
de dues anualitats, en el qual es demana que el Consell aporti 250.000 euros el primer
any i 107.812,46 el segon.

4r.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla
d'Obres i Serveis de 2008 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.

Posada la proposta a votació és aprovada amb vuit vots favorables ( 5PSOE, 2 PP i el de

la Sra. Pons) i una abstenció del Sr. Antonio Deudero.
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A continuació el Sr. Ferrà proposa aprovar la via d'urgència de l'aprovació del pla
econòmic i financer que s'ha de remetre al Consell de Mallorca per sol-licitar l'autorització

per a la concertació del préstec.

La proposta de declarar la via d'urgència pel següent punt és aprovada amb set vots a favor

( 5 PSOE i 2 Independents) i dos en contra dels regidors populars.

En aquest punt de la sessió la regidora independent Sra. Margalida Maria Morey Matas
abandona la sessió per motius particulars.

4.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC I FINANCER.
En relació a l'acord adoptat per la Corporació pel qual s'acorda la contractació d'un

préstec de 500.000 euros amb la caixa de Balears "Sa Nostra", i un cop realitzats els
tràmits administratius i comptables corresponents, resulta:

a) Que no es compleix el principi d'estabilitat pressupostària que estableix que els

capítols 1 al 7 del.pressupost d'ingressos i despeses han d'estar anivellats, ni la
condició de l'estalvi net positiu

b) Que es necessari aprovar, per part de la Corporació Municipal, un pla econòmic
financer que garanteixi l'estabilitat pressupostària dins un termini de tres anys.

Per la qual cosa i de conformitat amb l'establert a l'article 53.1 del real decret legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes

locals, es proposa al Ple que a la sessió d'avui acordi:

A) Aprovar el següent pla econòmic i financer que restablirà l'estabilitat pressupostària.

A la partida 111 10000 hi ha una consignació de 38.455,64 euros que han de
servir per retribuir els alts càrrecs, però no s'ha tingut en compta a l'hora de realitzar el

pressupost inicial de la Corporació per aquest any, la subvenció que des de la

conselleria d'interior del Govern de les Illes Balears es destina a la compensació
econòmica destinada als ajuntaments i entitats locals menors de les Illes Balears que
abonin als seus membres electes retribucions per l' exercici dels seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva al servei de la gestió pública local per a l'any 2007, per a la qual
s'han sol-licitat 25.470,27 euros.

Un altre factor a tenir en consideració és que dins el pressupost inicial per a

l'any 2007, s'han consignat unes previsions d'ingressos per l'impost sobre bens
immobles de naturalesa urbana i rústega de 284.509,63 i 2.773,90 euros respectivament,
però que, segons els padrons rebut de l'oficina de gestió cadastral i degut a la revisió
cadastral que ha entrat en vigor en aquest exercici són de 241.138,60 euros per l'impost
de bens immobles de naturalesa urbana i de 211.275,31 euros pels de naturalesa rústega.
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El que suposa uns majors mgressos que els pressupostats inicialment de

190.600,65 euros.

B) Remetre aquesta informació al Departament d'intervenció del Consell de
Mallorca als efectes de sol·licitar la seva autorització per realitzar una operació de crèdit
consistent en un préstec de 500.000 euros.

El portaveu socialista, Sr. Ramon, afegeix que amb la normativa legal existent es

totalment legalla contractació d'aquest crèdit i únicament s'ha de demanar autorització
al Consell si el càlcul de l'estalvi net és negatiu o si un cop calculat el capital viu aquest
és superior al 11 O per cent. En el cas d'aquesta operació de crèdit el resultat és que
l'estalvi net és negatiu. A continuació exposa a quines partides es destinarà la quantitat
sol·licitada.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el vot a favor dels cinc regidors
socialistes i de la Sra. Valero i amb el vot en contra dels dos regidors populars.

A continuació el Sr. Deudero manifesta que s'haurien de repassar a fons els

assumptes inclosos a l'ordre del dia per evitar la declaració de la via d'urgència i tenir
així més temps pel seu estudi i evitar la subsanació d'algunes deficiències, com és la
modificació de l'acord del pla d'obres i serveis que s'ha tractat a aquest Ple. També diu

que, en relació a l'operació de préstec, les persones que l'han aprovat s'hauran
d'atendre a les possibles responsabilitats derivades d'aquesta operació. El Secretari en

funcions contesta que el resultat d'un estalvi net egatiu a l'hora de contractar una

operació de crèdit, és una opció contemplada a la legislació i la manera de que quedi
contemplada a la comptabilitat pressupostària municipal és demanar l' autorització del
Consell per contractar el préstec acordat.

Sense haver-ru més temes que tractar, quan són les desset hores i trenta cinc minuts, el

Sr. batle aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vist i plau.

Vist i plau,
El batle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT
DE DIA 18 D'OCTUBRE DE 2007.

Quan són les 20 hores del dijous dia 18 d'octubre de 2007, es reuneix a la Casa Consistorial de
Puigpunyent, la Corporació en Ple per celebrar sessió plenària extraordinària i urgent en primeraconvocatòria. Sota la presidència del Sr. batie, Sr. Joan Ferrà Martorell, hi assisteixen els següents
regidors, convocats en legal forma: Sr. Jaume Pujol Vich, Margalida Sureda Moranta i Sr. MiquelRamon Matas per part del Grup Socialista; Sra. Ma Teresa Pons Picó i Sr. Antonio Oeudero Mayans
per part del Partit Popular; Sra. Margalida Ma Morey Matas i Sra. Petra Ma Valero González per part
del partit Independents de Puigpunyent i Galilea, havent excusat la seva assistència el regidorsocialista Sr. Antoni Marí Enseñat.

Es troba present el secretari accidental de la Corporació, Sr. Josep Ramon Marques el qual dóna fe
de l'acte.

El Sr. batle declara oberta la sessio 1 exposa que el motiu d'aquesta sessió
extraordinària i urgent es tractar sobre la tempesta que va caure sobre Puigpunyent en el dia
d'ahir.

En primer lloc proposa agrair a totes aquelles persones i entitats que ajudaren d'alguna
manera a resoldre els problemes. Aqueixes entitats són:

Els Bombers de Mallorca, l'Ibanat, el servei d'emergències, protecció civil, la guàrdia
civil, la policia nacional, etc.

A més en el dia d'avui també hi ha hagut en el poble dues brigades d'Emaya i personaldel Consell de Mallorca 'l,ue han realitzat tasques de neteja .

La regidora Sra. Morey, també afegeix que caldria fer extensiu l'agraïment al personal
de protecció civil del municipi, al personal de manteniment de l'Ajuntament, als policies locals i
al personal administratiu de l'Ajuntament la dedicació que tingueren davant aquest problema.

En quan a les instal-lacions municipals, el batle manifesta que els únics desperfectes han
estat en el sotan de la casa de cultura que va quedar inundada i que el dipòsit d'aigua potable del
Casat Nou s'haurà de netejar degut a l'entrada de fang i bruticia.

El regidor Sr. Deudero demana si l'estació depuradora ha sofert danys, el batle contesta
que és una instal-lació de l'Ibasan i que creu que únicarnent necessita una neteja.

El Sr. Ferra afegeix que per part de la urn s'ha fet un estudi de la topografia del terme
per conèixer quins són els punts i els motius d'aquestes avingudes sobtades d'aigua.

El regidor Sr. Deudero demana si al veïnat de Son Serralta i a les persones que ajudaren
a treure les persones dels vehicles que caigueren al torrent se'ls hauria de fer alguna distinció
agraint els seus esforços.

La regidora Sra. Sureda contesta que aquestes persones actuaren de manera
desinteressada i que no esperen cap reconeixement especial pel que feren.

El Sr. Batie també proposa enviar el condol a l'home que va perdre la seva companya a

l'accident, i s'acorda fer arribar al company de la difunta un escrit de condol.
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A proposta de tots els partits polítics s'acorda per unanimitat el següent:

"En nom de tot el municipi de Puigpunyent es vol manifestar el més grat i sincer

agraïment a totes les persones, que de manera voluntària i desinteressada, col·laboraren

en tasques de rescat de persones i ajuda a restablir els desperfectes ocasionats. I gràcies
a les quals la normalitat es va poder restablir de manera ràpida. També es va extensiu

aquest agraïment a totes les institucions i cossos de seguretat que, més enllà de les seves

responsabilitats, s'abocaren en ajudar als veïns afectats i a procurar que la normalitat
tomas imperar de manera ràpida.

També s'expressa el més sincer pesar pel fatal desenllaç que fa sofrir la família

que desgraciadament va perdre un membre"

La regidora Sra. Morey demana que han de fer les persones que sofriren danys i

vulguin demanar alguna ajuda.

El batle contesta que a les oficines municipals hi ha uns impresos que han

d'omplir, presentar-los a aquest Ajuntament aportant fotografies, pressuposts o factures

dels danys. I un cop que des de l'Administració autonòmica s'acordi la manera

d'atorgar les ajudes se'ls comunicarà.

La Sra. Pons també vol agrair en nom del partit popular l'esforç de les persones i

entitats que hi intervengueren i que han fet possible que en el dia d'avui hagi quedat tot

net i que s 'hagi restablert la normalitat en el terme.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les devuit hores i trenta cinc minuts, el

Sr. batle aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vist i plau.

Vist i plau,
Elbatle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE DIA 31 D'OCTUBRE DE 2007.

Quan són les 20'30 hores del dimecres dia 31 d'octubre de 2007, es reuneix a la Casa
Consistorial de Puigpunyent, la Corporació en Ple per celebrar sessió plenària ordinària en
primera convocatòria. Sota la presidència del Sr. batle, Sr. Joan Ferrà Martorell, hi
assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sr. Jaume Pujol Vich, Sr.
Antoni Marí Enseñat, Margalida Sureda Moranta i Sr. Miquel Ramon Matas per part del
Grup Socialista; Sra. Ma Teresa Pons Picó i Sr. Antonio Deudero Mayans, per part del Partit
Popular; Sra. Margalida Ma Morey Matas i Sra. Petra Ma Valero González per part del partitIndependents de Puigpunyent i Galilea.

Es troba la secretària de la Corporació, Sra. Amalia Roldán Brondo, la qual dóna fe de
l'acte.

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

1.- ACTES ANTERIORS.
Per part del Sr. Batle es proposa l'ap;rovació de les actes de les sessions extraordinàries de
dia 9 i 18 d' octubre de 2007.

El Sr. Antonio Deudero, po;rtaveu del partit popular, manifesta que l'acta de dia 9-10-07, en
el punt tercer, apartat referent a la votació que diu: "Posada la proposta a votació és
aprovada amb vuit vots favorables ( 5 PSOE, 2 PP i el de la Sra. Pons) i una abstenciô del
Sr. Antonio Deudero.", hauria de dir: "Posada la proposta a votació és aprovada amb vuit
vots favorables ( 5PSOE, 2 Partit Independents i el de la Sra. Pons, representat del PP) i
una abstenció del Sr. Antonio Deudero, representat del PP."

Amb la rectificació de les manifestacions del Sr. Deudero, és aprovada per unanimitat les
actes esmentades.

2.- RESOLUCIONS DE LA BATLIA.
Es dóna compta de les següents resolucions adoptades per la batlia des de la darrera sessió
plenària ordinària de dia 26 de setembre de 2007.

28-09-2007
01-10-2007
03-10-2007
04-10-2007
04-10-2008
16-10-2007
08-10-2007
24-10-2007
24-10-2008

Alta al padró d'habitants de Antonio Font Ripoll
Alta al padró d'habitants de Paulo Duarto Romao Galiado
Autorització obra a Gesa-Endesa
Alta al padró d'habitants de Aziz Kachouta
Alta al padró d'habitants de Adam James Taugwalder
Alta al padró d'habitants de Louis Victor Charnley
Alta al padró d'habitants de Alejandra Subirats Gomis
Alta al padró d'habitants de Paula Dickens
Alta al padró d'habitants de Maria de Fàtima Mayol Zaforteza
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3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S'assabenten dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de data 18,25 de setembre
de 2007, i 2,9 i 16 d'octubre de 2007.

El Sr. Antonio Deudero, portaveu del partit popular, demana diversos aclariments en
referència als acords presos en la següent acta:

Acta de dia 9 d'octubre 2007; concretament respecte al punt setè, on diu "ESTUDIO
DE DETALL UA-8", demana qui ha fet el requeriment de nul·litat.

El batle li contesta que ho ha fet el Consell exposant que diuen que el que es pretén en
l'estudi de detall s'hauria d'haver fet mitjançant una modificació puntal de les NNSS i no

per un Estudi de Detall. Continua dient que en aquest moment s' està estudiant que com fer
ho.

4.- REFORMA ESTATUTS PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
El Batle exposa que l'estatut del Patronat municipal de cultura estableix que per a reformar
s'ha de fer mitjançant acord de ple, per això el batle l'acorda prèvia petició de la Junta del
patronat de cultura, i de conformitat a la següent proposta, afegir un punt a l'artiele setè dels
estatuts:

"C) El batle podrà cedir la presidència en rimera instància al regidoria de cultura i si
aquest no la pot exercir, es podrà proposar una altra persona al Ple per què la nomeni. La
qual podrà ser cessada pel mateix Ple a proposta del batle."

Contínua el batle exposant que els motius d'aquesta modificació dels estatuts són
l'increment de tasques per part del batle i la regidora de cultura que no poden dedicar el
temps necessari per a que el Patronat pugui dur endavant de forma més efectiva possible la
seva tasca.

Posada la proposta a votació és aprovada amb set vots i dues abstencions:
PSOE: 5 vots favorables
PP: 2 abstencions
PARTIT INDEPENDENTS PERPUIGPUYENT I GALILEA: 2 vots favorables.

5.- ESTUDI DE DETALL TRES HABITATGES ADOSATS PARCEL·LA 1, AL
CARRER DES TRAST.

El batle exposa la següent la proposta:

"PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL
SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE TRES HABITATGES PER PART DE L'ENTITAT
KNOSOS BALEAR S.L. AL CARRER DES TRAST.

L'equip de Govern eleva al Ple la següent proposta d'acord:
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Vist l'estudi de detall referit al sòl urbà al carrer des Trast, per la construcció de tres
habitatges adossats, redactat per l'arquitecte Sr. Jaume Ros, a iniciativa de l'entitat
Knosos Balear S.L..

Atès que es va aprovar provisionalment l'esmentat estudi de detall pel Ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el 27 de novembre de 2006, i sotmès a exposició
pública mitjançant publicació al BOIB núm. 178 de dia 14 de desembre de 2006.

Vistes les al-legacions que a continuació es detallen presentades durant el període
d'informació pública, de les quals els serveis tècnics i jurídics municipals han informat
en el següent sentit:

Les al-legacions presentades hauran de ser objecte de la consideració següent:

- Estimar l'al-legació presentada pel Sr. Moragues, en el sentit de que per part de
Knosos Balear, S.L., s'ha reconegut que l'estudi de detall envaïa una porció d'uns 200
metres de terreny propietat del Sr. Moragues, per la qual cosa s'ha aportat una

modificació del projecte on es recull el nou perímetre del terreny, modificant-se tan sols
la seva superficie, havent-se comprovat pels tècnics municipals segon informe previ,
que aquestes modificacions de superficie no superen els paràmetres urbanístics
permesos per les NNSS de Puigpunyent i que s'exposaven al estudi de detall inicial.

- Desestimar l' al-legació presentada per la Sra. Middelhauve, degut a que la zona on es

pretén construir els habitatges està qualificat a les NNSS d'aquest municipi com zona

2.1 i es permet realitzar els habitatges promoguts per l' entitat Knosos Baler, S.L., per la
qual cosa l'ajuntament a l'hora de donar llicència I'únic que fa es reconèixer el dret de
propietat.

ACORD

Proposo l'adopció del següent

Primer.- Estimar les al-legacions presentades pel Sr. Jaime Moragues Mulet en el sentit
exposat i desestimar l'al-legació de la Sra. Vera Bárbara Middelhauve, partint dels
informes tècnics i jurídics que consten en l'expedient i que es donen per reproduïts en

aquest acord.

Segon.- Aprovar defmitivament l'Estudi de detall redactat per l'arquitecte Jaume Ros, a

iniciativa de l'entitat Knosos Balear S.L., referit al sòl urbà al carrer des Trast, per a la
construcció de tres habitatges adossats.

Tercer.- Publicar el present acord al BOIB, notificant-se als interessats amb indicació
dels recursos procedents, i trametre l'estudi de detall al departament d'Ordenació del
Territori del Consell de Mallorca perquè en prengui coneixement."

La proposta és aprovada amb unanimitat de tots els assistents.
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6.- DANYS TEMPESTA DE DIA 17 D'OCTUBRE

Per part de l'equip de govern es proposa bonificar tots els veïnats que hagin de demanar

llicència d'obres per arreglar els danys materials soferts per la tempesta del passat dia 17

d'octubre.

La secretària demana la paraula al BatIe per manifestar que aquesta bonificació no està

prevista a l'ordenança ni en la Llei de Hisendes locals.

El portaveu del PP manifesta que està conforme amb aquesta bonificació donat que es tracta

de pal·liar uns danys produïts per la tempesta, sempre i quan es dugui un seguiment de

registre d'aquestes llicències per tal de que hagi una constància i un control de que els

danys objecte de reparació provenen de la tempesta del dia 17 d'octubre.

El batIe proposa una exempció total de l'impost.

Passat la proposta a votació, és aprovada amb el vot favorable de tots els assistents.

7.- ENLLUMENAT DE GALILEA �
El portaveu del PP dóna lectura a la MOCIÓ presentada, que diu:

"Que des de el passat mes de Juny de 2007 es van col·locar unes novesfaroles a Galilea.

Vist que a data d'avui encara no s'hanposat enfuncionament i que els veïnats de les noves

construccions tenen problemes per la manca illuminaciá per accedir a les seves cases.

El grup municipal del Partit Popular proposa a la consideració del Ple la següent MOCIÓ:

Que I 'ajuntament de Puigpunyent-Galilea faci el més aviat possible, el que sigui necessari

perquè puguin donar llum.
Per tot això,

SOL-LICIT A L'AJUNTAMENT tengui a bé admetre elpresent escrit i acordi que pugui ser

sotmès, tot ell, a la consideració delproper Ple Ordinari d 'aquest mes d'octubre" .

Per part del portaveu del PSOE, Sr. Miquel Ramon, es manifesta que les faroles noves són

font d'una nova xarxa d'allunyament públic i que és un projecte finançat per l'antic govern

de la CAlB i costava uns 600.000.-euros aproximadament, i només varen atendre el 50%,

per la qual cosa es va tenir que rebaixar el projecte i l'ajuntament s'ha de fer càrrec de la

resta, el que suposa un gran esforç municipal, quan a més a més li consta que a altres

ajuntaments li varen donar el 90 o 95% del cost total del projecte. Per la qual cosa aquest

projecte és farà tot d'una que es tengui els doblers.

El portaveu del PP demana si els fanals que ja estan posats es poden activar.

El Sr. Ramon li contesta que a nivell tècnic no es poden activar perquè van per sectors.
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La regidora Sra. Margalida Sureda diu que la intenció del seu equip és que el projecte es

faci el més aviat possible i que si no es fa, és per la manca de medis econòmics.

El portaveu del PP explica que el que proposen és que, si hi ha una manca de doblers, que
es facin les gestions per demanar-los i que si hi ha problemes tècniques que es solucionin.

El batle continua dient que això no és tan senzill i que són conscients de la manca de medis

per poder terminar el projecte.

Passat la proposta a votació, és aprovada amb el vot favorable de tots els assistents.

Per part de la portaveu del partit independents, Sra. Margalida Morell, explica que han votat

ha favor sempre i quan se tengui en compte la necessitats dels veïnats i es procuri començar
en primer lloc pels punts més perillosos.

8.-MILLORA CARRETERA PUIGPUNYENT-GALILEA

El portaveu del PP dóna lectura a la MOCIÓ presentada, que diu:
" Vist que en el CONVENI DE COLABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DE FOMENT,
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

EN MATÈRIA DE CARRETERES, està prevista una inversió de 2.000.000.-€, per RF i

millores puntuals de la MA-I031, MA-I032, MA-IIOI Andratx-Es Capdellà-Puigpunyent
Esporles.
Així com una segona partida de 2.500.000 € per RF i millores puntuals de MA-IOI6, MA-

1012, MA-I043 Palma-Puigpunyent i Puigpunyent-Calvià.
El grup municipal del Partit Popular proposa a la consideració del Ple la següent Moció:

Que l'Ajuntament de Puigpunyent proposi al Consell Insular de millora de la carretera de

Galilea-Puigpunyent per prevenir i evitar el despreniments de roques.

Que aprofmtant aquestes millores es demani la substitució de les proteccions de ferro,
existents a les voreres, per altres més segures, com s'ha fet en el tram de Puigpunyent
Calvià.
Per tot això,
Sol·licit a l'Ajuntament tengui a bé admetre el present escrit i acordi que pugui ser sotmès,
tot ell, a la consideració del proper Ple Ordinari d'aquest mes d'octubre."

El portaveu del PP, Sr. Deudero, exposa que el que es pretén amb aquesta moció es que per

part de l'Ajuntament se tingui en compta l'existència d'aquest doblers i que es demanin les

ajudes en virtut d'aquest conveni per arreglar les carreteres el més aviat possible.

El portaveu del PSOE, Sr. Ramon demana si això és un conveni del Consell. Perquè hi ha

molts projectes presentats en el marc d'aquest conveni, i que és un conveni per a tota

Mallorca, per la qual cosa s'ha de fer de manera solidària, i que com que també hi ha una

partida destinada al manteniment de carreteres, el seu partit proposa que es demani al

Consell de Mallorca que arregli els perills de despreniment que hi ha en les nostres

carreteres a càrrec d'aquesta partida de manteniment. Continua dient que respecte a les

proteccions metàl·liques de les carreteres és el propi Consell qui està estudiant els punts
més perillosos de tota Mallorca.
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La regidora Sra. Ma Teresa Pons, intervé manifestant que s'hauria de donar prioritat a les
carreteres del T.M. de Puigpunyent.

El portaveu del PSOE li contesta que això és cosa dels tècnics del Consell i que això és potfer fora del marc del conveni a través de la partida de manteniment de carreteres. l que a
més a més el diners d'aquest conveni com ja ha dit és per a tota Mallorca, i que és el propiConsell qui determina el destí de les partides, i que li consta que hi ha altres interessos amb
els quals està d'acord com el que ha demanat el PP de Palma que considera que se l'hi ha de
donar prioritat als accés a Palma. Per tant el PSOE el que demana es que es sol-liciten
aquestes obres a càrrec de la partida de manteniment de carreteres.

El Sr. Deudero diu que en el conveni signat entre el Consell de Mallorca i el Govern
Central, hi ha una partida de 4.500.000 euros destinada a la millora de la carretera Capdellà
Galilea-Puigpunyent-Palma i proposa demanar que es realitzin aquestes millores el més
aviat possible.

El batle exposa que el més urgent són els despreniments que es poden produir a la carretera
de Galilea, però que també hi altres prioritats a les carreteres, com són el carril bici, etc. i
que per tant s'haurien d'estudiar les prioritats.

El Sr. Miquel Ramon diu que encara s'han de redactar els projectes de tots els pobles i queel projecte no va per aquesta via.

La regidora del PP, Sra. Ma Teresa Pons, diu que s'hauria de donar prioritat a les
proteccions de les carreteres del T.M. de Puigpunyent.

El batle manifesta que de totes maneres les competències de carreteres són del Consell i queel més urgent són els despreniments de Galilea i que en el mes d'abril de 2007, ja se va
enviar un informe tècnic al Consell.

El portaveu del PP diu que es pot aclarir la moció en el sentit de concretar las
circumstàncies concretes per demanar que es facin les obres de reforma i en segon lloc que
l'ajuntament demani els diners que hi ha adjudicats per a Puigpunyent, i a més a més que
volen que des de l' ajuntament es faci un seguiment i control de que la inversió d'aquestes
ajudes s'inverteixen en Puigpunyent.

Per part de la regidora Sra. Margarita Sureda es diu que tot aquest projecte no depèn de
l' ajuntament.

El batle insisteix en que l'ajuntament no pot dir al Consell a on s'han de gastar els diners, i
que l'agradaria molt que tot s'inverteixi en les carreteres del T.M. de Puigpunyent.
La portaveu del Partit Independents diu que la intenció del PP és correcta però que el
procediment de cercar competències en altre organisme no el pot entendre.

El batle explica que la carretera de Puigpunyent és molt perillosa i que ja es va demanar
asfalt antilliscant, que a més s'arreglat el pont de la corba de Son Puig, s'ha demanat la
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senyalització de la carretera per que posin discos senyalitzant la limitació de lels tones dels
camions, i que tot això s'ha fet gràcies al esforç de l'equip de govern que ha estat mols
amunt per poder millorar la carretera.

Una vegada discutida àmpliament la moció, el portaveu del PP diu que proposa dividir-la en
dos apartats:

1.- Se puguin fer les puntualitzacions concretes; arreglar les proteccions laterals, els
despreniments .

2.- Instar al CIM per a que la despesa es faci en el nostre terme municipal.
El Sr. Ramon diu que el que ara demana és una nova proposta i que no es pot fer.

El Sr. Deudero rectifica i diu que proposa que es retiri la introducció de la proposta feta i
que es voti el punt referent a que és demani la millora de la carretera: despreniments,proteccions laterals, etc. i que en qualssevol cas es dugui a la propera sessió plenària com
ordre del dia, la qual cosaja demana des d'aquest moment.

Passat aquest punt a votació amb les esmentades modificacions s'aprova per unanimitat.

9.- TAXA RECOLLIDA DE FEMS
El portaveu del PP dóna lectura a la MOCIÓ presentada, que diu:

"Atès que en el Consel! Insular de dia 1 d'octubre de 2007 es proposa l'increment d'un
26% de la tarifa pel tractament de residus urbans per l 'any 2008.

.

El grup municipal del Partit Popular proposa a la consideració del Ple la següent MOCIÓ:

Que l 'Ajuntament de Puigpunyent-Galilea no repercuteixi aquest percentatge als
contribuents del municipi vista la implicaciá delpoble en la recollida selectiva.
Per això,

SOL-LICIT A L'AJUNTAMENT tengui bé admetre el present escrit i acordi que pugi ser
sotmès, tot el!, a la consideració del proper Ple Ordinari d'aquest mes d'Octubre. "

El portaveu del PSOE diu que aquesta pujada no repercutirà en Puigpunyent perquè els
veïnats del poble varen decidir canviar el sistema de recollida i donat que la baixada del
rebuig ha estat tan considerable que es paga una quantitat semblant a l'any anterior i peraixò no és necessari modificar l'ordenança, ja que Puigpunyent compleix els objectiusideals en matèria de rebuig. l que amb el pagament de la taxa s'han de cobrir totes les
despeses que provoca el servei, i que amb la taxa de rebuig es cobreixin. Si la proposta és
pagar menys no es pot fer, perquè s'ha de pagar el cost del servei, però que aquesta pujadadel CIM no tindrà efectes en nostre poble, i que li agrada que es reconegui la implicació de
nostre poble i que es demani la no repercussió de la pujada. Manifestant que Puigpunyent
compleix els objectius ideals en matèria de rebuig.

El regidor Sr. Miquel Ramon continua dient que el que es pretén per part de l'equip de
govern és posar una taxa més justa, adequada a cada ús concret per part del contribuent i
que té previst fer una revisió de la taxa en funció de fer tres quotes diferents: comerços,
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urbans i rústics, per poder fer un pagament en funció dels costos, i que s'ha de pagar el cost

dels servei.

Per part del regidor del PP, el Sr. Deudero es proposa no aplicar la pujada als usuaris del

poble donat el sistema que hi de recollida.

Posada la proposta a votació és desestimada amb set vots en contra i dos a favor:

PSOE: 5 vots en contra
PP: 2 vots a favor
PARTIT INDEPENDENTS PER PUIGPUYENT I GALILEA: 2 vots en contra.

PRECS I PREGUNTES:
1.- Per part del portaveu del PP, el Sr. Deudero, diu que a fmal d'octubre s'havia acordat fer
una comissió per l'assumpte de la residència i no s'ha fet i que com a vist que l'ajuntament
ha publicat un edicte anunciant l'inici de l'activitat de la residència, manifesta que tot això
li dóna la raó al PP respecte que han fet molts passos anteriors.
El Sr. batle li contesta que no s'han pogut començar els tràmits fms que han presentat tot els
documents necessaris.

La regidora Sra. Pons manifesta que a un passat Ple es va dir que mancava el compliment
d'un tràmit i el batle ho va negar.

El Sr. Ferrà contesta que va estar en funcionament durant un temps, es va tancar i ara es vol
tomar obrir amb totes les formalitats legals, ja que quan es va obrir per primer cop, no

disposava de llicència d'activitat.

El Sr. Ramon afegeix que mancava entregar una documentació, ara s'ha fet i es continua la
tramitació de l'expedient.

El regidor Sr. Deudedero manifesta que en el passat ple extraordinari celebrat amb motiu de
la tempesta de dia 17, va proposar fer algun tipus de reconeixement a les persones que
havien salvat a les persones que foren arrossegades per la torrentada de Sa Riera i es va

denegar la proposta. Però al dia següent la batlesa de Palma va reconèixer el salvament i es

va atorgar una condecoració als dos policies local de Palma i el Sr. Ferrà va assistir a aquest
acte.

El Sr. batle contesta que l'acte va ser el reconeixement a dos veïnats de Puigpunyent per a

la seva actuació davant uns determinats fets i que va donar compta del que havia acordat el
Ple de Puigpunyent, que va ser exposar, mitjançant un ban, l'agraïment de la Corporació a

totes les persones que participat d'alguna manera a restablir l'ordre el passat dia 17
d'octubre.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint-i-dues hores i cinc minuts, el Sr.
batle aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vist i plau.

Vist i plau,
El batle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2007

Quan són les 20'30 hores del dimecres dia 28 de novembre de 2007, es reuneix a la Casa

Consistorial de Puigpunyent, la Corporació en Ple per celebrar sessió plenària ordinària en primera
convocatòria. Sota la presidència del Sr. batie, Sr. Joan Ferrà Martorell, hi assisteixen els següents
regidors, convocats en legal forma: Sr. Jaume Pujol Vich, Margalida Sureda Moranta i Sr. Miquel
Ramon Matas per part del Grup Socialista; Sra. Ma Teresa Pons Picó i Sr. Antonio Deudero

Mayans, per part del Partit Popular; Sra. Margalida Ma Morey Matas i Sra. Petra Ma Valero

González per part del partit Independents de Puigpunyent i Galilea.

Es troba la secretària de la Corporació, Sra. Amalia Roldán Brondo, 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.- ACTES ANTERIORS

Per part del Sr. Batie es proposa l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 31 d'octubre de

2007.

El Sr. Antonio Deudero, portaveu del partit popular, manifesta que vol fer constar les següents
puntualitzacions a l'esmentada acta, concretament, e el punt vuitè, en l'apartat penúltim on diu

"rectifica" ha de dir "que es llevi la primera part de la proposta" i per part de la regidora Sra. Ma

Teresa Pons, vol fer constar que en el paràgraf nou, on diu: "La regidora Sra. Ma Teresa Pons,
intervé manifestant que s'hauria de donar prioritat a les carreteres del T.M. de Puigpunyent." ha de

dir "que ella també està d'acord amb les propostes fetes pel PP a Palma, però com a regidora de

Puigpunyent pensa que s'hauria de aprofitar aquest doblers per fer les obres necessàries a les

carreteres de Puigpunyent".

Amb la rectificació de les manifestacions dels regidors del PP, Sr. Deudero i Sra. Pons, és aprovada
per unanimitat l'acta esmentada.

2.- RESOLUCIONS DE LA BATLIA

Es dóna compta de les següents resolucions adoptades per la batlia des de la darrera sessió plenària
ordinària de dia 31 d'octubre de 2007.

Es dóna compta de les següents resolucions adoptades per la batlia des de la darrera sessió plenària
ordinària de dia 26 de setembre de 2007.

29-10-2007
30-10-2007
30-10-2007
08-11-2007
19-11-2007
19-11-2007

Alta al padró d'habitants de Julian David Pitto Gomez

Alta al padró d'habitants de Estebán Bartolome Catalá Bauzá

Alta padró d'habitants de Francecs Canyelles Marques
Alta al padró d'habitants de Reginald Frederick Wegener
Alta al padró d'habitants de Jane Wegener
Alta al padró d'habitants de Dean Wegener

3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

S'assabenten dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en dates 23 i 30 d'octubre de 2007.

1
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El Sr. Antonio Deudero, portaveu del partit popular, demana aclariments puntuals en referència als

pagaments de diverses factures de manteniment i serveis reflectits a l'acta de la Junta de Govern de

dia 23 d'octubre de 2007, que li són aclarits pel BatIe.

El portaveu del PP, respecte al punt reflectit a l'acta de dia 30 d'octubre, que diu "Dany de la

Tempesta", demana si es va presentar a termini la documentació a la Delegació del Govern.

El sr. BatIe li contesta que tota la documentació va ser presentada a termini el passat dia 7 de

novembre, manifestant que no han rebut cap resposta i que pensa que serà un procés lent.

4.- DONAR COMPTA DE L'OPERACIÒ DE PRÉSTEC SIGNADA

El Sr. BatIe exposa que de conformitat a l'acord pres en el Ple el passat dia 9 d'octubre de 2007 s'ha

signat el préstec amb Sa Nostra.

El portaveu del PSOE, el Sr. Miquel Ramon, agafa la paraula per explicar que per demanar el

préstec es varen fer els càlculs en base a la liquidació de l'any 2006 i sortia un estalvi net negatiu,
per la qual cosa es va fer un pla d'estabilitat pressupostària i es va demanar autorització al Consell.

En el Consell es varen donar compta de que en l'any 2006 ja es va fer un pla econòmic i financer,
per la qual cosa el departament d'intervenció del Consell ens va aconsellar que com tota la

tramitació del préstec, es a dir l'expedient, s'havia començat a principis de l'any 2007, l'operació es

podria fer amb les comptes de l'any 2005, i en aquest cas DO faria falta demanar cap autorització al

Consell. Per tot això el préstec s'ha demanat en base a les comptes de l'any 2005.

5.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA I RESSUPOST DE LES

EXTRAESCOLARS, ORGANITZADES L'APA PER AL CURS

SUBVENCIONAR AMB 10.500.-€

ACTIVITATS
2007-08 I A

El batle exposa la següent la proposta:

"PROPOSTA D'ACORD:

De conformitat al programa i els pressupost anual d'activitats extraescolars propostes pel curs

2007-2008, per I'APIMA del CP Puig de na Fàtima, que s'adjunta, i seguint els criteris que

sempre s'han dut a terme per aquesta Corporació, l'equip de govern proposa al Ple que adopti el

següent acord:

l.- Aprovar el programa i els pressupost d'activitats extraescolars per el curs 2007-08, propostes
per I'APIMA del CP Puig de na Fátima, que ascendeixen a 16.318.-€. i subvencionar per part de

l'ajuntament aquestes activitats amb la quantitat de 10.500.-€.

PRESSUPOST ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

CURS 2007/2008

ACTIVITAT N° HORES x € / hora TOTAL

PLAYING ENGLISH
130 x 25 3.250,00€
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BELLES ARTS 126 x 25 3.150,00€

INICIACIÒ MUSICA 64 x 25 1.600,00€

TEATRE 92 x 25 2.300,00€

INFORMÀTICA 192 x 29 5.568,00€

HORT ECOLÒGIC 30 x 15 450,00€

16.318,00€TOTAL

El sr. Batle exposa que la intenció és que l'escola pugui donar els màxims serveis als pares, per
poder conciliar la feina amb la família j en definitiva que el nins no s'hagin d'anar a una escola a

Palma, perquè troba que és molt important pel poble que hagi nins a l'escola.

Per això l'equip de govern proposa que s'aprovin les activitats propostes així com una subvenció de
10.500.-€.

Per part la de portaveu del Partit d'independents per Puigpunyent i Galilea, Sra. Margalida Morey,
es manifesta que vol donar l'enhorabona a l' Apima i a l'escola per el seu bon encert en les activitats
seleccionades, perquè troba que a més de ser complementàries amb les que es fan per part de
l'escola són activitats molt atractives i educatives.

Passada la proposta a votació, s'aprova amb la unanimitat dels presents.

6.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA I PRESSUPOST DE LES ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES ORGANITZADES PEL COL·LEGI PÚBLIC PUIG DE NA
FÀTIMA PEL CURS 2007-2008 I A SUBVENCIONAR PER L'AJUNTAMENT

El batle exposa la següent la proposta:
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"De conformitat al programa i els pressupost anual d'activitats complementàries i extraescolars

propostes pel claustre de l'escola Puig de na Fátima, que s'adjunta, l'equip de govern proposa al Ple

que adopti el següent acord:

1.- Aprovar el programa i els pressupost d'activitats complementàries i extraescolars propostes pel
claustre de l'escola Puig de na Fátima i la seva subvenció por import de 4.239,98.-€.

PROGRAMA ANUAL D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS.

El Claustre proposa pel curs 2007/08 les següents activitats complementàries:

19/10/06.-Festa de les Verges -Bunyolada- Tots els alumnes- Escola.

08/11/07.-Millie Potter - Teatre amb anglès.- 5 anys i E. Primària. Casa de Cultura

Novembre: Preparació del Betlem.

22/11/07: Camp d'aprenentatge de Son Ferriol.- Visita animals i fer galetes. Ed.
Infantil. Son Ferriol Palma.

23/11/07: Camp d'aprenentatge de Son Ferriol.- Visita les abelles i fer coques. Ed.
Primàrial. Son Ferriol Palma

07/12/07. Visita i taller museu d'Art Espanyol Contemporani. E. Primària. Palma
07/12/07. La ciutat i la Lluna. Teatre. Ed. Infantil. Palma

19/12/07. Festival de Nadal. Nadales i torrons i inauguració del Betlem. Tots.
Centre de Salut. Casa de Cultura i Escola

20/12/07. Excursió pels voltants. Tots

21/12/07.Les aventures de Pulcinella i Tereseta. Teatre de teresetes. Tots. Casa
de Cultura.

21/12/07. Xocolatada i coca per a tots. Tots. Escola

16/01/08. Visita al Cossiers d'Algaida. Excursió. Tots. Algaida i Cura

22/01/08. Fusions tradicionals. Concert. 2N i 3r. cicles Primària. Conservatori de
Palma

08/02/08. Festa del Carnestoltes. Festa escolar. Tots. Escola i carrers del poble

26/02/08. Visita al Camp d'aprenentatge des Palmer. Ed. Infantil. Es Palmer,
Campos.

06/03/08. Visita al Polisportiu de San Ferran. Activitats d'Educació Física. Educació
Primària. Palma.

14/03/08.En Joan des Fabiolet. Rondalla musical. Ed. Infantil. Casa de Cultura
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14/03/08. Visita al camp d'aprenentatge des Palmer. Ed. Primària. Es Palmer.Campos.

19/03/08. Cercle de Percussió. Activitat musical. Ed. Primària. Casa de Cultura.

17 a 19/03/08. Panades i crespells. Elaboració i degustació. Tots. Escola.

16 a 18/04/08. Colònies al Casal de la Colònia de Sant Pere.S anys i Ed. Primària.Aquesta activitat té programació específica
16 a 18 /04/08. El meu petit espectacle. Teatre. 3 i 4 anys. Casa de Cultura

16 a 18 /04/08. Comptes comptats per .... 3 i 4 anys. Casa de Cultura

23/04/08. Mallorca Illa de Llegenda. E. Primària. Casa de Cultura.

30/05/08. El professor sorpreses a la terra del miotragus. Teatre/ Ciènciesnaturals. Tots. Casa de Cultura.

A determinar. Curset de Vela. 2N i 3r. cicles. Calanova. Palma

1 a 13/06/08. Unitat didàctica de natació. Act. d'E.Física. 3r. cicle de Primària

16 a 20/06/07. Setmana Cultural. Relacionada amb la temàtica del ProjecteComenius. Cançons i danses populars. Tots. Escola. Programació a part que inclou
una sortida de tots els alumnes.

20/6/08. Festa de Fi de Curs. Sopar i festival. Tota la comunitat educativa. Escola

PRESSUPOST ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 2006/07

Festa de les Verges

Granja Escola Son Ferriol 224,70x 2 =

50,00 €

180,00 €

50,00 €

449,40 €

Teatre amb anglès

Betlem.

Excursió a Palma: Museu i teatre: 224,70 +162= 386,70 €

Festes de Nadal 100,00 €

0,00 €Excursió pels voltants

Teatre de teresetes 65,00 €

496,48+231,12= 727,60 €Excursió a Algaida

Concert al Conservatori: 149,55 + 58,00= 202,55 €

50,00 €Carnestoltes
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Granja Escola Es Palmer 1 333,84 €

Visita Sant Ferran

En Joan des Fabiolet

224,70 €

45,00 €

333,84 €

110,00 €

Granja Escola es Palmer 2

Cercle de Percussió

Panades i Crespells 100,00 €

El meu Petit espectacle 90,00 €

60,00 €

45,00 €

Comptes comptats

Mallorca Illa de llegenda

El professor sorpreses

Unitat didàctica de natació
Setmana cultural
Festa de fi de curs

75,00 €

221,45 €Activitat de vela

0,00 €

300,00 €

100,00 €

�uma total cost activitats complementàries: 4.239,98

PRESSUPOST DE L'ACAMPADA AI Casal de la Colònia de Sant Pere:

8.793,26 €

Posada = 90 alumnes x 2 dies = 90 x 50 € = 4.500,00 €

ctivitats = 90 alumnes 40 € = 90 x 40 € = 3.600,00 €

ransport anada i tornada 693,26 €

otal

Cost total acampada 8.793,26 €

El cost aproximat d'aquesta activitat per alumne és de 98,00 € i per això es
proposa que les famílies aportin 60 € i els 38 restants, als seus socis, I'APIMA.

Relació de dies que el menjador no funcionarà degut al desenvolupament de les
activitats complementàries i/o festes escolars:
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2/11/07 Dia de lliure disposició del centre.
11/02/05 Dia de lliure disposició del centre.
02/05/07 Festa escolar unificada
05/05/07Dia de lliure disposició del centre.
20/06/07 Dia final de curs
I un dia a determinar durant la setmana cultural o el carnestoltes."

El portaveu del PP, Sr. Deudero, demana que per a que els pares tinguin coneixement de lasubvenció que fa l'Ajuntament, quedi constància en els rebuts de que l'Ajuntament subvencionaaquestes activitats.

Passada la proposta a votació, s'aprova amb la unanimitat dels presents.
7.- APROVACIÓ PER LA CORPORACIÓ DE TRAMITAR DE MANERA CONJUNTA ALA REVISIÓ DE LES NNSS L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DEPROTECCIÓ DE BENS PATRIMONIALS

El batle exposa la següent la proposta:

"PROPOSTA D'ACORD:

Per indicació de la Comissió Insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca, en relació a la revisió deles NNSS, l'equip de govern proposa al Ple que adopti el següent acord:

1.- Aprovar i determinar que expressament que es vol tramitar de manera conjunta a la revisió de lesNNSS l'aprovació definitiva del catàleg de protecció de bens patrimonials
2.- Donar trasllat d'aquest acord al Departament de Territori del Consell Insular."

El sr. Batie exposa que el catàleg s'està tramitant conjuntament amb la revisió de les NNSS, peròque falta acordar expressament pel Ple que el catàleg de protecció de bens patrimonials es voltramitar conjuntament amb les NNSS.

El portaveu del PP, Sr. Deudero, diu que està d'acord amb la tramitació conjunta sempre que esconfirmi per part del Consell que qualsevol problema en la tramitació de les NNSS no provocarà laparalització del catàleg i se quedi sense aprovar. Per la qual cosa pensa que seria millor presentar-loper separat i que per això el seu partit votarà a favor però amb aquestes reflexions.

El Sr. Batie pensa que s'ha fet molta feina amb les NNSS i que s'estan subsanant totes els defectespuntuals que a més a més són sense importància i que confia en que la tramitació vagi endavant.

La regidora Sra. Margarita Sureda diu que el problema es al contrari, en el sentit de que si nos'aprova el catàleg al mateix temps que les NNSS pot treure molts inconvenients.

El regidor Sr. Miquel Ramon diu que tenim una Consellera de Territori amb un nivell d'eficàcia
important, i que pensa que haurà ajudes per la tramitació de les NNSS pels pobles petits.
Passada la proposta a votació, s'aprova amb la unanimitat dels presents.

8.- SUPLEMENTS DE CRÉDIT: 8/2007 i 9/2007

- Expedient 8/2007:
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Vista la proposta del batle que fa referència a la incoació de l'expedient de modificació de crèdit
núm. 8/2007 per concessió de crèdits extraordinaris, i que justifica en la preceptiva memòria la
necessitat de realitzar la despesa específica i determinada consistent en despeses obres drenatge
en el carrer Major, millora de vials i millora a la xarxa d'aigua a Conques i Son Net, les quals
no poden demorar-se fins a l'exercici següent sense pertorbar els interessos municipals;

Vist l'informe favorable i el certificat emès per la Intervenció municipal que acredita la
inexistència o la insuficiència del crèdit pressupostari adequat, segons la seva naturalesa, per a

la realització de les despeses;

Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat favorablement la proposta;

D'acord amb tot això, l'Ajuntament en ple emet el següent
ACORD
1. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2007 en el vigent
pressupost, per concessió de crèdits extraordinaris, finançats amb baixes per anul-lació de
crèdits, segons el detall següent:

A. Crèdits extraordinaris:
Partida consignació anterior augment
511 60105

consignació definitiva

221.427,57

obres drenatge c. major

408.093,42

o 67.585,29 67.585,29

SUMES

o511 611 05
millora vies públiques

22 .427,57

441 63007
millora xarxa aigües

o 119.080,56 119.080,56

o 408.093,42

B)Recursos amb què s'ha de finançar Ja modificació de crèdit:
Baixes per anul-Iació de crèdit a les partides següents:

511 63000
511 63000

51263007

67.585,29
221.427,57
119.080,56

total: 408.093,42

2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, amb
anunci previ publicat al BOrn, durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats poden examinar l'expedient i presentar reclamacions davant la corporació. En el cas

que no es presentin reclamacions en contra, s'ha d'entendre aprovat definitivament.

- Expedient 9/2007:

Vista la proposta del batle que fa referència a la incoació de l'expedient de modificació de crèdit
núm. 9/2007 per concessió de crèdits extraordinaris, i que justifica en la preceptiva memòria la
necessitat de realitzar la despesa específica i determinada consistent en despeses obres drenatge
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en el carrer Major, millora de vials i millora a la xarxa d'aigua a Conques i Son Net, les quals
no poden demorar-se fins a l'exercici següent sense pertorbar els interessos municipals;

Vist l'informe favorable i el certificat emès per la Intervenció municipal que acredita la
inexistència a la insuficiència del crèdit pressupostari adequat, segons la seva naturalesa, per a
la realització de les despeses;

Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat favorablement la proposta;
D'acord amb tot això, I' Ajuntament en ple emet el següent

ACORD
l. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2007 en el vigent
pressupost, per concessió de crèdits extraordinaris, finançats amb crèdits extraordinaris, segonsel detall següent:

Partides del pressupost de despesa a què afecta l'expedient:
Partida consignació anterior augment
511 60106

consignació definitiva

obres pavimentació camí Es Coverany O 20.764,00 20.764,00

SUMES �o 20.764,0020.764,00

2. Recursos amb què s'ha de finançar la modificació de crèdit:

Subvenció FOGAIBA per pavimentació camí d'es Coverany: 17.082,45
Aportacions dels propietaris de parcel-les que confronten amb el camí: 3.681,55

total: 20.764,00

2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, amb
anunci previ publicat al BOIB� durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats poden examinar l'expedient i presentar reclamacions davant la corporació. En el cas

que no es presentin reclamacions en contra, s'ha d'entendre aprovat definitivament."

Posada la proposta a votació és estimada per sis vots a favor ( 4PSOE i 2 independents) i dues
abstencions del partit popular.

9.- TAXA DE RESIDUS

El portaveu del PSOE, Sr. Ramon manifesta que el seu equip de govern vol donar compta de les
seves intencions als efectes de canviar les taxes de residus.

Explica que s'ha fet un treball minuciós per part de l'equip de residus per calcular el temps i el
treball que s'ha de dedicar per a cada un dels sectors de recollida de residus, i que fins ara no s'havia
fet per què era una cosa molt nova. Per part del PSOE s'entén que les taxes han de cobrir els costs
del servei, i per això pensa que la distribució respecte al pagament per a que sigui més justa ha de
ser diferent, ja que s'hauria de fer de conformitat al seu cost real, al tipus de contribuent i del lloc de
recollida, a la fi de cobrar a cadascú els cost real de les despeses que ocasiona el servei per fer-ho de
manerajusta.
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B. Recurs financer:
Increment del padró de l'impost sobre bens immobles de naturalesa rústica.

2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, amb
anunci previ publicat al BOrn, durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats poden examinar l'expedient i presentar reclamacions davant la corporació. En el cas

que no es presentin reclamacions en contra, s'ha d'entendre aprovat definitivament.

El regidor Sr. Deudero manifesta que el seu partit s'abstindrà a la votació ja que, efectivament hi ha
hagut un ingrés no previst, però no han pogut estudiar quines partides s'han d'incrementar amb
aquest ingrés.

El regidor Sr. Ramon contesta que les partides de manteniment sempre són deficitàries i per això
són les que amb més urgència necessiten ser incrementades per poder fer front a les despeses que
s'han de fer i no poden demorar-se fins l'exercici següent.

Posada la proposta a votació és aprovada per sis vots a favor ( 4 PSOE i 2 Independents) i dues
abstencions del partit popular.

11.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE PRESIDENT DEL PATRONAT DE CULTURA.

Segons la reforma de l'estatut del pa onat de cultura aprovada a l'anterior sessió plenària, l'equip
de govern proposa al Ple que adopti el següent acord:

El nomenament de la Sra. Petra Ma Valero Gonzàlez com a presidenta del patronat municipal de
cultura i el de la Sra. Maria Antònia Ramon Marí com a vocal, en substitució de la Sra. Valero que
abans formava part dels tres vocals proposats per la Batlia.

El representant del PP manifesta que votaran en contra de la proposta pels següents motius: malgrat
el Sr. Batie pugui nomenar a la persona de la seva confiança que consideri més idònia per aquest
càrrec, creu que s'hauria d'haver arribat a un consens amb les associacions i altres forces polítiques i
pensa que, donat que la Sra. Valero, ja és la regidora encarregada d'Urbanisme, no se li haurien
d'atribuir altres tasques.

La Sra. Valero contesta que la presidència és més un càrrec de responsabilitat, però que, dins el
patronat, compta amb un equip de persones que treballaran al seu costat i no li restarà dedicació al
seu càrrec de regidora d'urbanisme.

El Sr. Ferrà afegeix que precisament aquest nomenament s'ha fet per que ell pugui dedicar més
atenció a la batlia i troba que el nomenament s'ha de fer a una persona de la seva confiança.

La regidora Sra. Pons manifesta que troba estrany que la regidora de cultura no sigui la presidenta.

Aquesta contesta que és la vicepresidenta i que la gent que forma l'equip de la Sra. Valero és gent
que dedica molt de temps al patronat.
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Així mateix sap que el compromís va ser que tot el relacionat amb imposts i taxes s'ha de dur al
Fòrum Ciutadà.

Continua manifestant que el canvi més important que es vol fer es que se cobri en quatre vegades, es

a dir quatrimestral.

Que a més a més explica que la recollida addicional als comerços és la més important, i que de
conformitat al càlcul que s'ha fet haurà un dèficit gran, per la qual cosa la intenció del seu grup
polític és, en aplicació del que disposa el Pla Director, estudiar la possibilitat de fer una ordenança
per l'any 2008 per la recollida específica de residus als comerços, amb la intenció que se pugui
cobrar de manera diferent.

El portaveu del partit popular, Sr. Deudero demana si aquesta proposta s'ha de votar, i el Sr. Ramon
contesta que només s'ha informat de les intencions de l'equip de govern i un cop enllestida
l'ordenança es durà al Ple per que l'estudiï i, si així s'acordés, aprovar-la.

10.- MODIFICACIÓ DE CRÉDIT PER MAJORS INGRESSOS DE VmI.-

Vista la proposta del batle que fa referència a la incoació de l'expedient de modificació de crèdit
núm. 7/2007 per concessió suplements de crèdit, i que justifica en la preceptiva memòria la
necessitat de realitzar la despesa específica i determinada consistent en incrementar les partides
destinades al servei de manteoiment i la destinada a l'amortització del préstec les quals no poden
demorar-se fins a l'exercici següent sense pertorbar els interessos municipals;

Vist l'informe favorable i el certificat emès per la Intervenció municipal que acredita la
insuficiència del crèdit pressupostari adequat, segons la seva naturalesa, per a la realització de les

despeses;

Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat favorablement la proposta;

D'acord amb tot això, l'Ajuntament en ple emet el següent

ACORD
1. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2007 en el vigent
pressupost, per concessió de suplements de crèdit, finançats amb el major increment del padró
de l'impost sobre bens immobles de naturalesa rustica, segons el detall següent:
A. Suplements de crèdit:

Partida

Pressupostària
definitiva

Codi 51121000
63.377,72

Consignació anterior Augment Consignació

8.377,72 55.000,00

Descripció conservació i manteniment

Codi 511 22000 28.302,63 18.500,00 46.802,63
Descripció material ordinari

Codi 011 93100 32.959,34 26.500,00 59.459,34
Descripció amortització préstec

SUMES: 69.639,69 100.000 169.639,69
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El regidor Sr. Deudero diu que s'hauria d'haver fet una convocatòria per trobar la persona idònia per
aquest càrrec.

El batle contesta que, segons el projecte que té l'equip de govern, són les persones adequades per
aquesta tasca.

Posada la proposta a votació és aprovada per sis vots a favor (4 PSOE i 2 del Partit d'Independents
per a Puigpunyent i Galilea) i dues abstencions del partit popular.

PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Deudero manifesta que s'està incomplint la llei 39/1981, concretament l'article 3.1, que
estableix que s'han de col·locar dues banderes a les façanes dels edificis públics i que hi ha una
sentència del Tribunal Suprem de data 24 de juliol de 2007, que reitera aquesta obligació.

El Sr. Ferrà contesta que queda assabentat.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint-i-dues hores i trenta minuts, el Sr. batIe
aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vist i plau.

12
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
DE DIA 20 DE DESEMBRE DE 2007.

Quan són les 20'30 hores del dijous dia 20 de desembre de 2007, es reuneix a la Casa Consistorial

de Puigpunyent, la Corporació en Ple per celebrar sessió plenària extraordinària en primera
convocatòria. Sota la presidència del Sr. batie, Sr. Joan Ferrà Martorell, hi assisteixen els següents
regidors, convocats en legal forma: Sr. Jaume Pujol Vich, Sr. Antoni Marí Enseñat, Margalida
Sureda Maranta i Sr. Miquel Ramon Matas per part del Grup Socialista; Sra. Ma Teresa Pons Picó i

Sr. Antonio Deudero Mayans per part del Partit Popular; Sra. Margalida Ma Morey Matas i Sra.

Petra Ma Valero González per part del partit Independents de Puigpunyent i Galilea.

Es troba present la secretària de la Corporació, Sra. Amalia Roldán Brando, 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.- SUPLEMENT DE CRÈDIT 11/2007

Proposta d'acord, formulada per l'equip de govern municipal,

Vista la proposta de batlia que fa referència a la incoació de l'expedient de modificació de crèdit

núm. 11/2007 per concessió suplements de crèdit, i que justifica en la preceptiva memòria la

necessitat de realitzar la despesa específica i determinada consistent en incrementar les partides
destinades al servei de manteniment i la destinada a l'amortització del préstec les quals no

poden demorar-se fins a l'exercici següent sense pertorbar els interessos municipals;

Vist l'informe i el certificat emès per la Intervenció municipal que acredita la insuficiència del

crèdit pressupostari adequat, segons Ja seva naturalesa, per a la realització de les despeses;

Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat favorablement la proposta;
D'acord amb tot això, l'Ajuntament en ple emet el següent

ACORD
1. Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de crèdit núm. 11/2007 en el vigent

pressupost, per concessió de suplements de crèdit, finançats amb el major increment del padró
de l'impost sobre bens immobles de naturalesa rústica, segons el detall següent:

A. Suplements de crèdit:
Partida
Pressu postà ria Consignació anterior Augment Consignació definitiva

Codj 011 33000 17.160,62 1.500,00 18.560,62

Descripció interessos préstecs

Codi 122467 3.500 1.500,00 5.000,00

Descripció Consorci informàtica

Codi 313 16000 127.206,36 15.000,00 142.206,36

Descripció seguretat social
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Codi

Descripció

Codi

Descripció

Codi

Descripció

Codi

Descripció

Codi

Descripció

Codi

Descripció

Codi

Descripció

Codi

Descripció

412 13001

personal laboral
1.758,89 1.000,00 2.758,89

3.942,48 4.942,48

2.500,00 26.693,03

2.000,00 3.000,00

16.600,00 16.601,00

3.000,00 19.853,66

2.000,00 3.000,00

500,00 3.500,00

49.542,48

42221200
conser. i manten. escola

1.000,00

551 13001 24.193,03
ret. Compl. Personallaboral

451 21200 1.000,00
conser. i mantenim. biblioteca

45321000
escola de margers

1,00

611 22708
servei recaptació CAIB

16.853,66

911 46300 1.000,00
transfer. Mancomunitat tramuntana

51346200 3.000,00
conveni targeta ciutadana

SUMES:
B. Recurs financer:

Increment del padró de l'impost sobre bens immobles de naturalesa rústica.

2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, amb
anunci previ publicat al BOrn, durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats poden examinar l'expedient i presentar reclamacions davant la corporació. En el cas

que no es presentin reclamacions en contra, s'ha d'entendre aprovat definitivament."

Una vegada explicat per part del Sr. batle la proposta, i passat al torn de preguntes, el
portaveu del Partit Popular, Sr. Deudero, demana a què es degut l'augment del sou dels
regidors es refereix la quantitat que es reflexa en el suplement de crèdit respecte de la
partida de regidors i personaL
El Sr. batle li contesta que la dels regidors es refereix només al sou dels nous regidors
contractats des de la nova legislatura, continuant explicant que la de personal reflexen
les despeses per les noves contractacions de personal d'administració fetes des del mes

de juny de 2007, que s'han fetes per poder donar sortida a determinades tasques urgents
que encara no s'han finalitzat.

El portaveu del Partit Popular continua demanant perquè hi ha un augment tan gran de
la partida corresponent a la Seguretat Social, contestant-li el portaveu del PSOE, sr.

Miquel Ramon, que aquest augment és lògicament correlatiu a l'augment de
contractació de personal, ja que si es produeix un augment en la contractació del
personal augmenten les quotes de Seguretat Social.

Respecte a la partida de manteniment de l'escola, el portaveu del PP diu que té
coneixement de que aquest any 2007, hi havia un conveni amb la Conselleria
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d'Educació per el qual aquesta es feia càrrec del manteniment de l'escola o que al
menys hi havia subvencions per aquestes despeses.
El Sr. batle li respon que es varen fer tràmits amb la Conselleria d'Educació per veure si
els podia ajudar amb aquestes despeses i li varen dir que no hi havia doblers disponibles
per això i que com que eren despeses de manteniment li corresponia a la Corporació i
que no tenia coneixement de que la Conselleria hagués convocat una subvenció per
aquestes despeses.
El portaveu del PSOE, sr. Miquel Ramon diu que des de fa uns quatre anys la
Conselleria d'Educació no ha fet cap subvenció per escoles.

El Sr. Deudero diu que farà les averigüacions corresponents al respecte.
Passat aquest punt a votació s'acorda amb els vots favorables dels membres del partit
socialista (5) i partit independent per Puigpunyent i Galilea (2), i dos vots en contra del
partit popular (2).

2.- LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2006

Es dona compte per part del Sr. batle del següent:

"Formulada per la intervenció d'aquesta corporació, i complint amb el que disposa l'article 191
i següents del Text Refós de la reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, la liquidació dels pressuposts municipals corresponents a

l'exercici de 2006, i aprovada per la Presidència de la corporació per Decret de data 13 de
desembre de 2007 i en compliment de l'article 193-4 de l'esmentada llei, es proposa l'adopció
del següent

ACORD o
1. Donar compte a la corporació en ple de l'aprovació de la Presidència de la corporació de la
liquidació del pressuposts municipals corresponents a l'exercici de 2006 en la forma que ha
estat redactada, la qual presenta el resum següent:

l. Resultat pressupostari de l'exercici

El resultat pressupostari està determinat per la diferència entre els drets pressupostaris líquids
durant l'exercici i les obligacions pressupostàries reconegudes durant el mateix període.

1.1. Total drets reconeguts nets 2.293.856,28

1.2. Total obligacions reconegudes netes 2.315.171,74

Resultat pressupostari: -21.315,46

El resultat pressupostari ha de ser ajustat:

a) Desviacions positives de finançament en despeses amb finançament afectat: 345.155,31

b) Desviacions negatives de finançament: 296.056,48

c) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de Tresoreria: 81.766,57
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Resultat pressupostari ajustat: 11.352,28

2. Romanent de Tresoreria

Està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fonslíquids, referits a dia 31 de desembre de l'exercici.

2.1. Deutors pendents de cobrament a fmal de l'exercici
- De pressupost d'ingressos
Exercici corrent: 699.846,44

- De pressupost d'ingressos
Pressuposts tancats: 1.151.938,21

- D'altres operacions no pressupostàries: 225.583,00
- Ingr. pendents d'aplicació: 1.125.520,65

- Saldos de cobrament dubtós: °

TOTAL: 951.847,00

- De pressupost de despeses
Exercici corrent: 267.916,01

- De pressupost de despeses
Pressuposts tancats: 275.761,82

- De pressupost d'ingressos: °
- D'altres operacions pressupostàries: 222.042,44

- menys pagaments realitzats pendent d'aplicació: ]35.017,27TOTAL: 630.703,00

2.2. Creditors pendents de pagament a final de l'exercici

2.3. Fons líquids a Tresoreria al final de l'exercici: 130.698,08
2.4. Romanent de Tresoreria brut: 451.842,08
2.5. Romanent de Tresoreria afectat

a despeses amb fmançament afectat: 442.829,96
TOTAL ROMANENT LIQUIT DE TRESORERIA PERA DESPESES GENERALS: 9.012,12.-"

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les vint-i-una hores, el Sr. batle aixecaJa sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vist i plau.
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Resultat pressupostari ajustat: 11.352,28

2. Romanent de Tresoreria

Està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fonslíquids, referits a dia 31 de desembre de l'exercici.

2.1. Deutors pendents de cobrament a final de l'exercici

135.017,27

ER A DESPESES GENERALS: 9.012,12.-"

les vint-i-una hores, el Sr. batle aixeca
seu vist i plau.
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