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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 27 DE GENER
DE 2003.

Quan són les 21' 30 hores del dilluns dia 27 de gener de 2003, es

reuneix a la Casa Consistorial de Puigpunyent la Corporació en Ple per celebrar
sessió plenària ordinària en primera convocatòria. Sota la presidència del batIe,
Sr. Josep Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents regidors, convocats en

legal forma: Sr. Miquel Ramon Matas, Sr. Sebastià Bauzá Martorell i Sr. Joan
Ferrá Martorell, per part del Grup Socialista; Srs. Miquel Fullana Daviu, Sr.
Gabriel Genovart Rosselló i Sr. Guillem Llaneras Serralta, per part de
l'Agrupació Independent; i Sr. Gabriel Flaquer Maimó, per part del Grup
Popular.

La regidora Sra. Jerita Barceló Ballester, ha comunicat el seu retràs a

l'assistència a la sessió.

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

Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. batIe declara oberta la sessió i, abans de tractar-se els assumptes
inclosos en l'ordre del dia, el Sr. batle dóna lectura a l'escrit presentat pel
regidor Sr. Gabriel Flaquer Maimó que manifesta el següent:

"Gabriel Flaquer Maimó, regidor de l'Ajuntament de Puipgunyent,
integrant del Grup Popular, per la present MANIFEST:

.- Que, per motius personals, present la meva renúncia a la meva

condició de regidor representant del Partit Popular, sense abandonar

l'Ajuntament, i passant, per tant, a integrar el Grup Mixt.

I perquè així consti, present aquest document davant del Ple, a

Puigpunyent a 16 de gener de 2003."

A continuació, el Sr. Flaquer pren la paraula i procedeix a donar lectura al

següent escrit:

" Li voldria dir, Sr. president, i a tot el Consistori, que el motiu personal que

m'impulsa a presentar la dimissió com a regidor adscrit al Partit Popular i

passar-me al Grup Mixt, és el desengany sofert per unes intrigues succeïdes a

espatlles meves, després d'haver estat quatre anys com a únic suport d'aquest
Partit aquí, a Puigpunyent, i haver fet una feina que crec que el poble valora

(per haver rebut mostres de solidaritat) i haver aconseguit un grup amb

possibilitats, que ara pareix esser que no ha servit de res degut a certes persones

integrades dins el grup del nou P.P. i recolzades per algunes de Palma, per la

qual cosa m'he sentit traït."

Seguidament, el Sr. Ramon demana la paraula manifestant, en nom del grup

municipal socialista, que el temps posa cadasqú al seu lloc i dóna o lleva raons.

Algunes són les diferències, tant de concepte com de visió política, que han

tengut i tenen amb Gabriel Flaquer, però en moltes qüestions estan units.
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Afegeix que el Sr. Flaquer ha participat en activitats esportives, culturals, de
l'escola, tant des de l'equip de govern com des de l'oposició. I està convençut
que la gent ho sabrà valorar. Afegeix el Sr. Ramon que no tothom pot dir el
mateix.

A continuació es tracten els següents punts de l' ordre del dia:

1.- ACTES ANTERIORS.
S 'aproven per unanimitat dels presents (8), les actes corresponents a les

següents sessions plenàries:
.- Ordinària de dia 28 d'octubre de 2002 .

.

- Extraordinària de dia 2 de desembre de 2002 .

. -Extraordinària de dia 20 de desembre de 2002.

En relació a l 'acta de la sessió extraordinària de dia 2 de desembre, i pel que fa
al punt 13 de l'ordre del dia referit a "Nomenament de nous carrers del nucli
urbà de Puigpunyent", s'aclareix que el nom correcte que es dóna al carrer

núm.l, que enllaça el carrer de Sa Travessia amb el Camí de Sa Central, és
Carrer d'Es Camp Franc en comptes de Carrer Camp Franc, com consta a l'acta.

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

1.- Decret de 14 d'octubre de 2002 d'acceptació de proposta de resolució i

imposició de sanció a Lorenzo Frau Molina.
2.- Decret de 14 d'octubre de 2002, d'aturament d'obres i incoació d'expedient
sancionador per presumpta infracció urbanística a Jaume Bosch Jover.
3.- Decret de 14 d'octubre de 2002, d'incoació d'expedient sancionador per
presumpta infracció urbanística a Bárbara Seguí Flaquer.
4.- Decret de 16 d'octubre de 2002, de concessió de llicència de parcel.lació a

Bartolomé Moragues Quetglas.
5.- Decret de 23 d'octubre de 2002 de convocatòria de sessió plenària ordinària

pel dia 28 d'octubre de 2002.
6.- Decret de 28 d'octubre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
Juan Larrea Capó, Silvia Rotger Kirchhofer i Oistein Borge.
7.- Decret de 30 d'octubre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Joan
Ferrer Pujol, (expdt.16112002).
8.- Decret de 30 d'octubre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Matías
Bauzá Sánchez, (expdt.I72/2002).
9.- Decret de 30 d'octubre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Margarita Martorell Vidal, (expdt.166/2002).
10.- Decret de 30 d'octubre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Magdalena Rosselló Torres, (expdt.168/2002).
11.- Decret de 30 d'octubre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Bartolomé Bauzá Suau, (expdt.169/2002).
12.- Decret de 30 d'octubre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Margarita Bauzá Marqués, (expdt.176/2002).
13.- Decret de 30 d'octubre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Pau
Feliu Quadreny, (expdt.171/2002).
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14.- Decret de 30 d'octubre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Julián
Conesa Sans, (expdt.l53/2002).
15.- Decret de 30 d'octubre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Josefina Barceló Díaz, (expdt.175/2002).
16.- Decret de 30 d'octubre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Alfonso de Oleza Llobera, (expdt.1 04/2002).
17.- Decret de 31 d'octubre de 2002, s'aprovació de les bases de selecció
d'auxiliar administratiu per a l'escola-taller de margers "Galatzó".
18.- Decret de 31 d'octubre de 2002, s'aprovació de les bases de selecció de
mestre marger per a l'escola-taller de margers "Galatzó".
19.- Decret de 31 d'octubre de 2002, s'aprovació de les bases de selecció de
director per a l 'escola-taller de margers "Galatzó".
20.- Decret de 31 d'octubre de 2002, d'ordenació de pagaments del mes de
novembre.
21.- Decret de 31 d'octubre de 2002, d'ordenació de pagaments del mes de
novembre.
22.- Decret de 2 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'instal.lació
d'un agroturisme a la finca "Son Pont".

23.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Catalina Riera Serra, (expdt.188/2002).
24.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Dieter Kakies, (expdt.191/2002).
25.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Ses
Cases de Son Nét, S.A., (expdt.l45/2002).
26.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d' obres a Ses
Cases de Son Nét, S.A., (expdt.136/2002).
27.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Ses
Cases de Son Nét, S.A., (expdt.l43/2002).
28.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Ses
Cases de Son Nét, S.A., (expdt.l42/2002).
29.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Ses
Cases de Son Nét, S.A., (expdt.l4112002).
30.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de pròrroga a la llicència
d'obres 75/00 de Finca Son Nét, (expdt.l89/2002).
31.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d' obres a Joan
Calafat Quetglas, (expdt.193/2002).
32.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Francisca Ferrá Ferrá, (expdt.185/2002).
33.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Maria Palmer Vila, (expdt.l8112002).
34.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Teresa Roca Betti, (expdt.179/2002).
35.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Teresa Roca Betti, (eXpdt.178/2002).
36.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Juana Balaguer Pons, (expdt.177/2002).
37.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Pablo Rodríguez Morey, (expdt.167/2002).
38.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Francisca España Morell, (expdt.165/2002).
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39.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Josefina Barceló Díaz, (expdt.183/2002).
40.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Antonio Ginard Barceló, (expdt.190/2002).
41.- Decret de 4 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Es
Joncar Promocions, S.L., (expdt.182/2002).
42.- Decret de 5 de novembre de 2002, d'aprovació de la vuitena certificació de
les obres "Piscina municipal".
43.- Decret de 5 de novembre de 2002, d'aprovació de la novena certificació de
les obres "Piscina municipal".
44.- Decret de 5 de novembre de 2002, d'aprovació de la primera i única
certificació de les obres "Piscina municipal", (complementàries).
45.- Decret d'lI de novembre de 2002, d'acceptació de proposta de resolució i
imposició de sanció a Marcos Vanrell Roca, en referència a l'expedient
sancionador per infracció urbanística 13/2002.
46.- Decret de 12 de novembre de 2002, d'autorització a Miquel Vidal Ramon
per netejar els nínxols 1211 i 1311 del cementiri municipal.
47.- Decret de 15 de novembre de 2002, d'autorització a Maria Martorell
Rosselló per netejar la sepultura 33 del cementiri municipal.
48.- Decret de 18 de novembre de 2002, d'acceptació de proposta de demolició
i acord de demolició d'obres realitzades per Dirk Reifferscheidt.

_

49.- Decret de 21 de novembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Jean Georges Benayoun, Gabriele Meinus, Jaume GrimaIt Balaguer, Maria
dels Ángels Moreno Fernández, Marta Grimalt Moreno i Marina GrimaIt
Moreno.
50.- Decret de 25 de novembre de 2002, d'incoació d'expedient sancionador per
infracció urbanística a Juan Ginard Ballester.
51.- Decret de 25 de novembre de 2002 d'acceptació de proposta de resolució i

imposició de sanció a Dirk Reifferscheidt, (expdtA/2002).
52.- Decret de 26 de novembre de 2002 de concessió de llicència municipal de

segregació a Antoni Ripoll Martorell, (expdt. 187/2002).
53.- Decret de 26 de novembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Rubén Adrián Amarillo Martorell.
54.- Decret de 27 de novembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Juana Costa Porto, (expdt.184/2002).
55.- Decret de 28 de novembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Catalina Inmaculada Palmer Caldes i María Esperanza Rodríguez Coll.
56.- Decret de 28 de novembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Balbina Ruíz Alou i Marta Morey Font.
57.- Decret de 28 de novembre de 2002, d'autorització del servei de transport
regular d'ús especial (transport escolar) a Lorenzo Carbonell Ferrer.
58.- Decret de 30 de novembre de 2002, d'ordenació de pagaments del mes de
desembre.
59.- Decret de 30 de novembre de 2002, d'ordenació de pagaments del mes de
desembre.
60.- Decret d'I de desembre de 2002 d'acceptació de proposta de resolució i

imposició de sanció a Rafael Dorada Melera (expdt.11l2002).
61. - Decret de 2 de desembre de 2002, d' aturament d' obres i incoació

d'expedient sancionador per presumpta infracció urbanística a Dirk
Reifferscheidt.
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62.- Decret de 4 de desembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Christopher Lovell, (expdt. 174/2002).
63.- Decret de 5 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de
Gerd Rubsam i Agnes Rubsam.
64.- Decret de 9 de desembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a John
Churchill Dunn (expdt. 194/2002).
65.- Decret de 9 de desembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Sebastiana J. Matamalas Rincón (expdt. 149/2002).
66.- Decret de 9 de desembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Finca
Son Nét, S.A., (expdt. 198/2002).
67.- Decret de 9 de desembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Telefónica, (expdt. 186/2002).
68.- Decret de 9 de desembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Maria
Martorell Bonet (expdt. 207/2002).
69.- Decret de 9 de desembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a Juan
Mayoral Ribas, (expdt. 195/2002).
70.- Decret de 9 de desembre de 2002, de concessió de llicència d'obres a

Alberto Ruíz Vidal, (expdt. 202/2002).
71.- Decret de 9 de desembre de 2002 de requeriment a Nofre Giménez Vidal

per subsanació sol.licitud llicència obres.
72.- Decret de 19 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Sebastián Alberto Terrasa Carbonell.
73.- Decret de 19 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Guillermo Llaneras Llull i María Concepción Serralta Balaguer.
74.- Decret de 20 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Tatjana Annegret Lippold.
75.- Decret de 23 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Bartomeu Antoni Castell Leal.
76.- Decret de 27 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Celestino Escobar Fernández.
77.- Decret de 27 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Rafael Dorado Pou.
78.- Decret de 27 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Sergio Emilio Fernández Gómez Dos Santos.
79.- Decret de 27 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Helmut Rausch.
80.- Decret de 27 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
d'Eliseo Borrás Falomir i María Dunia Valor Visvikis.
81.- Decret de 31 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de BIas García Caldentey, Carlos García Caldentey, Antonio José García

Trujillo, Margarita María Caldentey Tous i Juan García Caldentey.
82. - Decret de 31 de desembre de 2002, d' alta al Padró Municipal d'Habitants
de Gabriel Martorell Sastre.
83.- Decret de 31 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Wilmer Franklin Cirino Mendoza, Rosa Angélica Toala Jaime i Wilmer

Yordan Cirino Toala.
84.- Decret de 31 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants
de Jaime Pujol Romaguera.
85.- Decret de 31 de desembre de 2002, d'alta al Padró Municipal d'Habitants

deMaría Cristina Alomar Martorell.
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S'aclareixen diverses dubtes dels regidors de l'Agrupació Independent referides
a diversos decrets.

3.-PRESSUPOSTS MUNICIPALS, ANY 2003.
L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:

"Una vegada formats els Pressuposts corresponents a l'exercici de 2003, amb
tota la documentació integrant dels mateixos,

Es proposa al PIe:

Primer.- Aprovar inicialment els Pressuposts Generals de l'Ajuntament
de Puigpunyent per a l'exercici de 2003, d' acord amb els següents estats

d'ingressos i despeses que s'adjunten a la present proposta.
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Segon.- Aprovar inicialment les bases d'execució del Pressupost per a

2003, així com el catàleg de llocs de feina i la següent plantilla de

personal:

PLANTILLA DE PERSONAL.

. N° de llocs. Grup

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

B

C

E

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

1.6 Mestre escoleta 1
1.7 Cuidador escoleta 1
1.8 Auxiliar admin.Centre Sanitari 1

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

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 BOrn, la qual cosa

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

l'Administració de I 'Estat i a la de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears."
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Quan són les 21 '50 hores, s'incorpora a la sessió la regidora Jerita Barceló
Ballester.

El Sr. batle dóna lectura a la Memòria de la Batlia que acompanya els

Pressuposts.

A continuació, el Sr. Miquel Fullana pren la paraula i manifesta I 'acord del seu

grup, per exemple respecte de diverses partides que s'han deixat obertes, la qual
cosa posa de manifest la voluntat de l'equip de govern d'atendre diverses
necessitats que es puguin anar plantejant. Estan d'acord, per tant, en l'existència
de les partides si bé no hi estan en la quantitat inicial. Els membres del grup
municipal dels Independents recolzen algunes novetats introduïdes als

pressuposts, com per exemple la partida destinada a la residència de majors (que
voldria dir que I'Ajuntament es reservarà veu en la gestió de la mateixa per part
del Govern de la Comunitat); igualment consideren molt positiva la previssió de
continuar amb la tasca del dinamitzador sacio-cultural; també la creació de la

plaça de tècnic en medi ambient. Feliciten l'equip de govern per la reducció de
la despesa dedicada a les Festes però encara consideren que és massa el que es

gasta. És igualment positiu l'increment de les indemnitzacions dels regidors en

un 1 '9%, en solidaritat amb la puja del 2% per el personal municipal.
Segueixen, no obstant, considerant que diverses tasques que s 'han contractat

amb empreses externes com la comptabilitat, tramitació d'expedients
sancionadors, etc., es podrien realitzar pel propi personal municipal. Finalment,
feliciten I 'equip de govern per la seva voluntat de facilitar la tasca del proper
equip que surti de les eleccions del maig i per l'esforç fet per consensuar els

pressuposts amb l'oposició municipal. Per tot això, votaran a favor.

El Sr. Flaquer, per la seva part, també manifesta el seu acord, si bé demana que
per a I 'any que ve, es contempli seriosament la possibilitat de tapar el

poliesportiu. Les gestions fetes fins ara, de paraula, pareix que no han

fructificat, però li agradaria que es dugués endavant el projecte.

El Sr. Ramon expressa la seva satisfacció per l' aprovació dels pressuposts per
unanimitat. No obstant, afegeix que si els membres de l'oposició municipal
tenen algun dia responsabilitats de govern, se n'adonaran, pel que fa als serveis
contractats amb empreses externes, que són serveis especialitzats i que

requereixen especialistes. L'exemple és el servei de recaptació, que a més,
resulta molt rentable. La seva cessió, per altra banda, està recolzada i instada pel
propi personal municipal. Finalment, comunica que del tancament de la

comptabilitat del 2002, confia en l'existència de Romanent de Tresoreria del

qual no disposarà l'actual equip de govern, sinó que es deixarà a disposició de
la propera Corporació.

Vots a favor: 9, (unanimitat).

4.-SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES EN RELACIÓ A LES AIGÜES
PLUVIALS AL CARRER DEL CAMP FRANC.
El grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA

presenta al ple de l'Ajuntament de Puigpunyent la següent proposta:
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"Una vegada obert al trànsit el nou carrer del Camp Franc hem pogut observar
que no s'ha previst en la seva construcció la retirada de les aigües pluvials i els
dies de pluja intensa aquest carrer es converteix en un torrent, vessant tota
1 'aigua que recull el paviment, les cases que hi ha a cada costat i el carrer

perpendicular a aquest al carrer de Sa Travessia (devora el Centre de Salut),
dirigint-se aquestes cap a Sa Riera per Es Pont.

Aquest fet provocar greus molèsties als veinats i transeunts, així com als
vehicles per la gran quantitat de pluja que en un moment s'hi pot concentrar.

Per tot això, el grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I
GALILEA a I'Ajuntament de Puigpunyent proposa al Ple que adopti els

següents:

ACORDS

Ir. Què l'Ajuntament exigeixi a l'empresa urbanitzadora la subsanació

d'aquestes irregularitats o en tot cas les resolgui el mateix Ajuntament.

2n. Què l'Ajuntament tengui en compte i exigeixi la retirada d'aigües pluvials
sempre que es contrueixi un nou carrer o s'urbanitzi un lateral d'algun ja
existent.

3r. Què l'Ajuntament revisi i solucioni, si és necessari, com es té prevista la
retirada d'aigües pluvials en els carrers de Can Bunyola, Es Torrentó, Sa Tanca
i Sa Riera."

El Sr. Ramon explica que és una proposta que no té sentit, perquè les pluvials
estan instal.lades. Tots els carrers, d'acord amb les NNSS, han de comptar amb
tots els serveis, inclosos els de telecomunicacions. Les pluvials al carrer d'Es

Camp Franc, no travessen, però s'han colocat graellats a dreta i esquerra. Cal

comptar que encara no està fet l'asfaltat definitiu perquè les obres no estan

concloses i el carrer encara suporta el pas de maquinària pesada.

Una vegada aclarida aquesta qüestió, es considera innecessària la votació del

punt.

5.- SOLIDARITAT AMB DAMNIFICATS ENFONSAMENT PRESTIGE.
El grup municipal del INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I

GALILEA.presenta al ple de l'Ajuntament de Puigpunyent la següent proposta:

"El 19 de novembre passat es produí el trencament del casc del petroler
Prestige, que transportava 77.000 tones de fuel, per la qual cosa Galícia i les
zones marítimes adjacents estant patint la major catàstrofe ecològica de la

història.

Aquest accident representa per a Galícia un daltabaix ecològic de lenta

recuperació, en molts aspectes irreversible, alhora que comporta un desastre

socioeconòmic de primera magnitud. La "marea negra" ha provocat la

contaminació de centenars de quilòmetres de litoral, afectant espais i reserves

naturals que torbaran molts d'anys a recuperar-se.
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Lamentablement, els accidents en el transport marítim de mercaderies perilloses
i tòxiques són habituals en tots els mars i oceans. Recordem que el passat 12 de
desembre de 2000, el petroler Erika es trencà davant les costes bretones
contaminant més de 450 quilòmetres de costa o el recent accident al Canal de la

Màniga, quan un petroler va xocar amb un vaixell mig enfonsat.

Aquestes catàstrofes ecològiques estan causant greus danys a l'ecosistema marí,
a la biodiversitat i especialment a les aus, i tenen una important repercussió
negativa en les activitats econòmiques i turístiques de les regions afectades.

És inacceptable que fets d'aquesta naturalesa es puguin repetir periòdicament
sense que s'adoptin les mesures preventives i de reacció suficients.

El sector pesquer i mariscador, que ja s'enfronta a dificultats econòmiques,
hipoteca el seu futur després d'un accident d'aquesta envergadura i la

degradació de les costes i les platges que ocasionen les marees negres fan patir a

les professions relacionades amb el turisme un perjudici difícilment calculable.

En la mar Mediterrània, el transport marítim de mercaderies tòxiques és una

pràctica habitual.

Les Illes Balears són un territori en el qual més del 80% del seu PIB depèn del

turisme. La repetició d'un desastre com l'ocorregut amb el petroler Prestige, a

part dels irreparables costos medioambientals, representaria un col·lapse en

l'economia de les Illes Balears, un dels principals destins turístics d'Europa.

El sector pesquer i mariscador de les Illes Balears captura anualment 4.000

tones de peix i mol·lusc d'unes 80 espècies diferents i té una importància social,
econòmica i cultural estratègica que depèn directament de la conservació i la

preservació dels recursos que explota.

Per tot això, el grup municipal dels INDEPENDENTS DE

PUIGPUNYENT I GALILEA a l'Ajuntament de Puigpunyent proposa al

Ple que adopti els següents:

ACORDS

1) L'Ajuntament de Puigpunyent manifesta la seva solidaritat i suport als

damnificats per la catàstrofe ocasionada per l' enfonsament del petroler Prestige.

2) L'Ajuntament de Puigpunyent insta la Unió Europea a crear d'immediat

l'Agència Europea de Seguretat Maritima la qual, entre d'altres funcions, ha de

garantir un sistema de control efectiu sobre el trànsit de mercaderies perilloses
que asseguri una protecció suficient, i ha de posar en funcionament una força
medioambiental d'intervenció immediata que reuneixi experts i professionals
que puguin actuar ràpidament i coordinadament en cas de produir-se una

catàstrofe ecològica.

3) L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de l'estat, en col·laboració de

govern de les Illes Balears, a revisar els protocols d'inspecció dels vaixells



091511 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

destinats al transport de mercaderies perilloses, els plans de seguretat marítima i
els plans d'emergència que afectin les costes de les Illes Balears.

4) L'Ajuntament de Puigpunyent insta les diferents administracions competents
a desenvolupar plans estratègics de recuperació de les zones contaminades, per
tal d'aconseguir restablir i restaurar ambientalment , com més aviat millor, les
zones afectades."

El Sr. Flaquer diu que està d'acord amb la proposta. Però creu que no només les
mercaderies perilloses i el Prestige contaminen l 'economia, sinó també les
declaracions de qualque polític.

El Sr. Ramon igualment manifesta l 'acord del seu grup, reafirmant-se en la

postura que han vengut mantenint aquests 4 anys i proposa que es pengi la
bandera amb ellema "Nunca Mais".

Per unanimitat s'aprova la proposta i la colocació de la bandera.

6.- COMPROMÍS DEL GOVERN DE L'ESTAT EN FINANÇAMENT
INVERSIONS FERROVIÀRIES DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS.
El grup municipal del INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA

presenta al ple de l'Ajuntament de Puigpunyent la següent proposta:

"Les Illes Balears pateixen un important dèficit de transport públic en proporció
a la densitat del trànsit que suporten. El Govern de les Illes Balears vol
escometre ambiciosos projectes per pal-liar aquesta mancança, en especial en el

transport ferroviari, per la qual cosa és necessari comptar amb el finançament
suficient.

El caràcter arxipielàgic del nostre país ens exclou de les inversions directes de
l'Administració de l'Estat de caràcter supracomunitari. Això no obstant, el

principi constitucional de solidaritat interterritorial compromet l'Estat a garantir
el finançament de la prestació dels serveis públics i a minimitzar els costos de la
insularitat.

Aquest compromís va esdevenir obligació legal en virtut de la llei 30/98, de 29
de juliol, de règim especial de les Illes Balears, la qual, en el seu article 10

(inclòs en el Títol I, sobre transports i comunicacions), estableix que el Govern
de l'Estat col-laborarà amb el Govern de les Illes Balears en la potenciació del

transport ferroviari.

Per aquest motiu, el ple de I'Ajuntament de Puigpunyent aprova els

següents:

ACORDS

L'Ajuntament de Puigpunyent insta el Govern de l'Estat a formalitzar el seu

compromís de participació en el finançament de les inversions ferroviàries que
escometi el Govern de les Illes Balears."
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El Sr. Ramon manifesta el seu orgull de formar part del partit polític que ha

impulsat de forma ferma el transport públic.

Vots a favor: 9, (unanimitat).

7.- REBillG CONCESSIÓ SUBVENCIONS A LA FUNDACIÓN

FRANCISCO FRANCO.

El grup municipal del INDEPENDENTS DE PillGPUNYENT I GALILEA

presenta al ple de I'Ajuntament de Puigpunyent la següent proposta:

"Recentment, el Ministeri de Cultura ha concedit una subvenció de 4l.000 € a

la Fundación Francisco Franco, que als seus estatuts cita entre els principals

objectius el de "difundir el conocimiento de Francisco Franco, en su dimensión

humana, política y militar, así como los éxitos y hechos llevados a cabo por su

régimen político" i compta entre les seues activitats "el desarrollo de actos

conmemorativos, como la celebración del 20 de noviembre i la constante

ofrendafloral a las tumbas de Franco y José Antonio en la basílica del Valle de

los Caídos".

Amb la concessió d'esta ajuda, s'estan destinant diners públics a finançar una

entitat que exalça i fa passar per bons la figura del dictador Franco, la rebel 'lió

que va dur a terme contra el govern legítim d'Espanya el 1936, la-guerra

consegüent i els prop de quaranta anys d'exili, repressió i absoluta privació de

drets i llibertats democràtiques que va fer patir a tots els espanyols.

Una societat vertaderament democràtica no pot consentir que es destinin fons

públics a lloar el major enemic que ha tingut la democràcia a l'Estat espanyol en

l'últim segle.

Tal com no podria justificar-se mai que els governs d'Alemanya o Àustria

subvencionessin una fundació en memòria i homenatge d'Adolf Hitler, trobem

injustificable, la subvenció concedida pel govern del Partit Popular a la

Fundación Francisco Franco.

Per tot aIXO, el grup municipal dels INDEPENDENTS DE

PUIGPUNYENT I GALILEA a I'Ajuntament de Puigpunyent proposa al

Ple que adopti els següents:

ACORDS

Que l'Ajuntament:

1.- Manifesti el rebuig a la concessió de cap subvenció a la Fundación Francisco

Franco.

2.- Demani al Ministeri de Cultura la revocació de l'esmentada subvenció.

3.- Traslladi aquest acord al Ministeri de Cultura."

El Sr. Flaquer s'abstén però aconsella llegir "Los cipreses creen en Dios".

El Sr. Ramon només vol fer constar que el que enguany ha rebut I'Ajuntament

de Puigpunyent, procedent del Fons de Compensació Municipal, han estat
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091513 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

41.000€, és a dir, la mateixa quantitat que es dóna com a subvenció a la
Fundació Francisco Franco. Sobren els comentaris.

Vots a favor: 8, (PSOE-Independents).
Abstencions: 1, (Sr. Flaquer).
Vots en contra: O.

8.- CATALOGACIÓ CORRECTA PUBLICACIONS EN CATALÀ
El grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA

presenta al ple de l'Ajuntament de Puigpunyent la següent proposta:

"Totes les biblioteques d'arreu del món, que en cataloguen seriosament les

publicacions, segueixen un mètode idèntic, el sistema MARC (Machine
Readable Cataloging), que va ser establert anys enrere a Washington, a la
Biblioteca del Congrés dels Estats Units.

Es tracta d'un criteri uniforme, segons el qual totes les publicacions en català
són introduïdes al catàleg amb les sigles "cat". Això no obstant, les actuacions
del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, a l'hora de catalogar les

publicacions en català que es conserven a la Biblioteca Nacional espanyola,
segueixen un criteri diferent.

Des de fa alguns anys, s'hi ha decidit que, a més del "cat", hi figurin les sigles
"val" i "bal", per fer-hi palesa l'existència diferenciada del valencià i del balear.

Amb uns criteris difícils d'entendre i que molt sovint tenen més a veure amb el
lloc de naixement de l'autor que amb cap altre element científic, de caire

filològic o bibliogràfic, s'hi cataloguen aquestes publicacions amb les sigles
"cat", "bal" o "val" sense cap casta d'uniformitat; la qual cosa representa un

atemptat molt greu contra la unitat de la llengua catalana.

Malgrat que la direcció de la Biblioteca del Congrés de Washington,
responsable dels codis internacionals de catalogació de biblioteques, hi ha
confirmat un únic codi per al català, - les sigles "cat" per a totes les variants del

català, inclòs el dialecte valencià -, i que no preveu enlloc l'ús dels codis "val" i

"bal" que fa servir la Biblioteca Nacional espanyola, les explicacions que ha
donat la senyora Ministra sobre aquest fet, lluny d'aclarir-ne la situació, han

contribuït a fer-Ia encara més complexa.

Per tot això, el grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I

GALILEA a I'Ajuntament de Puigpunyent proposa al Ple que adopti els

següents:

ACORDS

Ir. Què el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de l'Estat a catalogar
correctament totes les publicacions en català que conté la Biblioteca Nacional

espanyola, fent-hi seguir els criteris científics reconeguts internacionalment.
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2n. Què el Parlament de les Illes Balears insti el Ministeri d'Educació, Cultura i

Esports a adoptar les mesures adients per tal que s'hi cataloguin correctament

totes les publicacions en català, únicament amb les sigles "cat", amb

independència de la varietat lingüística en què hagin estat redactades."

Vots a favor: 8, (PSOE-Independents).
Abstencions: O.
Vots en contra: l, (Sr. Flaquer).

PRECS I PREGUNTES.

• El Sr. Fullana, com a portaveu del Grup Municipal dels Independents
de Puigpunyent i Galilea, pren la paraula:

"En relació a les preguntes que efectuarem en el Plenari de dia 28

d' octubre de 2002 i que l 'Equip de Govern va contestar en el Plenari

Extraordinari de dia 2 de desembre de 2002 i atès que el sr. Batle ens

negà el dret de rèplica en aquell moment, el Grup Municipal
Independent manifesta el següent:

a. En relació a la pregunta sobre l'ús de la piscina de Sa Sínia i a

la resposta del sr. Ramon, creim que era obligació de

l'Ajuntament avisar si aquesta es tancava i no deixar menors

d'edat al carrer. Se'ns ha passat el quadre d'ingressos però
volem un informe detallat de l 'ús de la piscina, es a dir: Quants
d'abonaments hi hagué?, quantes entrades?, etc.

b. En relació a l'ús inadequat del vehicle Skoda i davant la

resposta del sr. Ramon de que creu que s'ha actuat amb

prudència i sense abús, nosaltres creim que el fet de que es

dugués persones en el compartiment de càrrega per la carretera

entre Puigpunyent i Galilea si que és una greu imprudència.
c. En relació a la pregunta sobre la campanya BAP i a la resposta

del sr. Ramon, volem fer constar que nosaltres en cap moment

hem dit que fos una mala idea, simplement volem exercir el

nostre dret de conèixer com es gestiona i per tant sol·licitam per
escrit un informe sobre els doblers invertits, els recuperats i en

quines partides han repercutit sobre el pressupost municipal,
quines quantitats se n'han fetes de tot, etc.

d. En relació a la pregunta sobre l'incompliment del conveni amb

l'Església de Galilea, estam totalment d'acord amb el que el sr.

Ramon apunta quan diu que s 'ha millorat l'entorn però
noslatres denunciàrem l'incompliment per part de l '

Ajuntament
del conveni subscrit. Creim que l'Ajuntament ha de ser molt

més escrupulós amb totes les qüestions i no ser tan soberbi,
sabent acceptar quan s'ha equivocat. En quan a la seva pregunta
si actuavem com a portaveus de l'Església, responem que no,

que com a oposició actuam de fiscalitzadors de la gestió de

l 'Equip de Govern i es obligació nostra denunciar quan no es

compleix un conveni perquè aquest fet no tomi succeir.

e. En relació a la pregunta sobre el tancament de la nova piscina
municipal, creim que el tancament era ridícul, ara es
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pràcticament inexistent una altra vegada, i no impedeix l'accés.
Això suposa un greu perill amb la piscina plena d'aigua.

f. En relació a la pregunta sobre els serveis socials, a nosaltres si

que ens constava de diversos veïnats que no es va pujar a

Galilea algunes setmanes. Creim que pot ser que el sistema

funcioni com mai, segons diu el sr. Ramon, però també creim

que encara es pot millorar molt.
El Sr. Ramon respon al Sr. Fullana el següent:

• Pel que fa al tema dels serveis socials, agrairia que qualsevol incidència

que es pogués donar es posàs en coneixement del responsable el mateix
dia. De moment no hi ha causa per pensar que les treballadores
familiars no compleixen amb les visites programades.

• En relació als tassons i plats de la campanya BAP, de la factura

corresponent es va donar compte en el seu moment al Ple. En quant al

que es recapta com a fiances i després no es retorna, es dedica a petites
despeses de lleixiu, altre material de neteja, etc. La resta s'inclogué com

a recaptació de Festes. Manifesta la seva satisfacció i agraïment pel
comportament de la gent en la campanya. De fet, l'exemple de

Puipgunyent ja ha estat seguit per la Conselleria de Medi Ambient que
impulsa una campanya similar.

• El Sr. Fullana pren la paraula i planteja les següents preguntes:

1. Per què s'han col·locat tantes faroles al carrer del Camp Franc en

relació a la proporció que hi ha a la resta del poble? Quin criteris es

segueixen? .

El Sr. Ramon respon que les faroles que s'han instaLlat són les que hi

havia previstes al projecte, si bé s'ha modificat la seva ubicació

definitiva. S'han col.locat totes a un costat per deixar lliure el pas a

l' altre. A més, s' en posaran més a la resta del poble perquè efectivament

són necessàries a moltes zones.

2. Varem veure, als mitjans de comunicació, la llista de pobles on el

Govern i el Consell han subvencionat la instal·lació d'aigües pluvials i

brutes i Puigpunyent no apareixia, s'han sol·licitat les subvencions?

El Sr. Ramon respon que la instaLlació de les aigües netes ve

subvencionada pel Consell de Mallorca a través del Pla d'Obres i

Serveis. Pel que fa a les aigües brutes, es tenen converses amb

l'IBAGUA i IBASAN per cercar la solució més adient al tema. En

primer lloc, és convenient tenir un exacte coneixement del que tenim i

per això es realitzarà un estudi amb videocàmara de tot el terme, que

esperam que vengui subvencionat.

3. Sabeu si s'ha netejat de vegetació el torrentó de sa Vela?

El Sr. Ramon diu que sí, però que sobretot el que hi havia era terra i

fang.

4. Quin cost té el fulletó informatiu que fa la Delegació de Batlia de

Galilea?, en quin sistema s'imprimeix?
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El Sr. Ramon es compromet a respondre aquesta pregunta en una

propera sessió.

• Per acabar, el Sr. Ramon, recorda que a l'acta de la sessió de dia 2 de

desembre de 2002, el Sr. Flaquer recriminà al Sr. Fullana que estava

parlant no com a Independent de Puigpunyent i Galilea sinó com a

afiliat al PSM.
El Sr. Fullana va aclarir que els integrants del grup no s'han afiliat al

PSM sinó adherit a la Federació PSM-Entesa Nacionalista, integrada
per 4 partits més.
El Sr. Ramon mostra al Ple la pàgina web de la Federació PSM-Entesa

Nacionalista, per fer constar que encara no deu està actualitzada ja que

no hi figura l'Agrupació Independent.

Per acabar, la regidora Sra. Jerita Barceló Ballester llegeix al Ple el següent
escrit:

"AL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

JERITA BARCELÓ BALLESTER, d'aquest veïnatge, domiciliada a la

carretera de Galilea s/n, amb DNI núm. 42.951.767 A, expòs:

Que amb aquest escrit renuncio a la condició de regidora de l'Ajuntament de

Puigpunyent per motius estrictament laborals i personals.

Arribat aquest moment en què de forma absolutament voluntària deix la meva

dedicació a la política municipal, crec que se'm fa dificil continuar complint de

la forma que m'agradaria amb el compromís que vaig adquirir fa tres anys i mig
amb el Grup Independent en particular i amb el poble de Puigpunyent en

general.

Me'n vaig molt satisfeta d'haver treballat aquests anys pel poble des de

l'oposició i amb la consciència d 'haver fet les coses com millor he sabut, amb

l'esperit de servei.públic i sense esperar res a canvi.

Vull agrair als meus companys de grup i partit la feina que hem fet plegats i la

solidaritat que sempre m 'han demostrat i deixar constància que seguesc

vinculada als Independents de Puigpunyent i Galilea.

Ben cordialment.

Puigpunyent, 27 de gener de 2003."
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El Sr. Fullana agraeix a la Sra. Barceló els quatre anys de dedicació com a

regidora així com la seva feina diària al grup.
El batIe, per la seva part, fa constar el seu sentiment per la decissió presa per la

regidora.

El batIe, sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 22.50 hores, aixeca

la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.

Vistiplau,
El batle.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE

DIA 17 DE FEBRER DE 2003.

Quan són les 19'00 hores del dilluns dia 17 de febrer de 2003, es

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

sessió plenària extraordinària i urgent en primera convocatòria. Sota la

presidència del batle, Sr. Josep Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents

regidors, convocats en legal forma: Sr. Miquel Ramon Matas, Sr. Sebastià

Bauzá Martorell i Sr. Juan Ferrá Martorell per part del Grup Socialista; Sr.

Miquel Fullana Daviu, i Sr. Guillem Llaneras Serralta, per part de l'Agrupació
Independent; i Sr. Gabriel Flaquer Maimó, per part del Grup Mixt.

No assisteix a la sessió el regidor Sr. Gabriel Genovart Rosselló.

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

Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents

assumptes inclosos en I 'ordre del dia:

1.- URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
El Sr. batle explica que la urgència de la sessió ve motivada per causa de què
s 'han rebut les credencials de la nova regidora del Grup Municipal Indepedent
de Puigpunyent i Galilea i per tal de no demorar més la seva presa de possessió,
s 'ha considerat oportú convocar aquest Ple. Igualment, s 'ha considerat

convenient fer un urgent pronunciament sobre el conflicte bèlic a l'Iraq.
La urgència resulta apreciada per unanimitat dels presents.

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA REGIDORA DE

L'AGRUPACIÓ INDEPENDENT.

El Ple de la Corporació, en sessió de dia 27 de gener de 2003, va prendre
coneixement de l'escrit de renúncia als seus càrrecs presentat per la regidora del

Grup Municipal dels Independents de Puigpunyent i Galilea, Sra.Jerita Barceló

Ballester.

Havent sol.licitat a la Junta Electoral Central les credencials corresponents al

següent candidat integrant de la llista presentada a les eleccions del passat dia

13 de juny per part de l'esmentat grup, Sra. Margarita Morell Martorell,

aquestes ja han estat trameses al'Ajuntament, per la qual cosa, en aquesta

sessió, l'esmentada Sra. Margarita Morell Martorell prendrà possessió del seu

càrrec com a regidora de l'Ajuntament de Puigpunyent, integrant del Grup
Municipal dels Independents de Puigpunyent i Galilea.

La Sra. Morell procedeix a prometre el seu càrrec d'acord amb la fórmula:

"Margalida Morell Martorell, en aquest acte prenc possessió dels meus càrrecs

com a regidora de l'Ajuntament de Puigpunyent i PROMET, per imperatiu

legal, per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
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càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com

a norma fonamental de 1 'Estat."

La nova regidora reb la benvinguda per part de la resta de regidors.

3.- MOCIÓ CONTRA LA GUERRA D'IRAQ.
El Grup Municipal Socialista presenta al Ple la següent proposta:

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El dia 30 de gener es commemorà el dia internacional per la Pau, precisament
en un moment en el que sonen cada vegada amb més nitidesa el ecos d'un

possible conflicte armat a Iraq.

El règim dictatorial de Saddam Hussein i els seus intents d'obtenir armes de

destrucció masiva infringeixen les resolucions de la ONU. La violació dels drets

humans, la opressió política i la absència de garanties legals per a l'exercici de

drets fonamentals, són corrents a aquest país. Però hem de recolzar més

enèrgicament a les forces democràtiques a l'interior del país i expressar la

nostra solidaritat per tots els que lluiten per la democràcia i les llibertats tant a

dins d'Iraq com a l'exili. Saddam Hussein i el seu règim totalitari han de

complir les condicions de les Nacions Unides, especialment aquelles
expressades en la resolució 687 del consell de seguretat, assegurant la tomada

incondicional dels inspectors. Iraq ha de garantir la total destrucció de tot el seu

armament bèlic de destrucció masiva.

Les Nacions Unides tenen l'ineludible ret de garantir, per una banda, la

preservació dels drets essencials de la població civil a Irap, i per altra banda

assegurar el camí fins a la democràcia a aquest país. Tot això passa
necessàriament per evitar un conflicte armat de conseqüències tràgiques i, a la

vegada, establir mecanismes eficaços per a la normalitat política i participativa
de la població iraquí.

A més a més de comprometre la estabilitat dels països àrabs de la regió, la

intervenció militar provocaria un previsible creixement del recolzament a les

organitzacions i moviments fundamentalistes en aquests països, i obstaculitzaria

el trànsit a la democràcia per el que lluiten des de fa dècades nombrosos

moviments cívics i polítics tant dins del país com a 1 'exili. Hem de ressaltar la

nostra profunda preocupació per a la tragèdia humanitària que originaria una

intervenció militar a 1 'Orient Pròxim, amb pèrdues de mils de vides humanes i

un futur incert de dimensions dramàtiques per a moltes famílies.

E.E.U.U. practica 1 'unilateralisme i la política de fets consumats. E.E.U.U. no

fixa la seva obsessió a la recerca de solucions pacífiques, sinó que més bé

pareix immers a la necessitat de justificar davant la comunitat internacional i

davant l' opinió pública que aquesta nova guerra és inevitable. Però res pot
justificar-la, res pot legitimar-la, ni tan sols una votació en el Consell de

Seguretat de les Nacions Unides.
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La Guerra només és útil per els interessos econòmics de Bush. El president del

Govern Espanyol, José María Aznar, hauria d'explicar al Parlament quin és el

rèdit que obté l'Estat Espanyol i el seu govern recolzant sense condicions la

política internacional dictada de des Washington. Aznar ha de rectificar

urgentment la seva actual posició de recolzament sense fisures a Bush.

Aznar ha de comparèixer d'immediat al Congrés dels Diputats per explicar al

Legislatiu quina és la posició del Govern de Madrid. Aznar ha de ponderar i

mesurar adequadament -com ho han fet altres líders europeus- quin és el paper

que ha de jugar en aquest confllicte. Aznar ha de tenir present la tragèdia
humana que suposarà aquesta guerra. Aznar ha de ser conscient del paper que la

UE està cridada a jugar al' escena internacional en el segle XXI: un paper

d'intermediació humanitària, de preservació dels Drets Humans, i de garant de

les llibertats i molt especialment, de la Pau.

En virtut de lo anteriorment exposat, se sotmet al Ple de la Corporació la

següent moció per a què, prèvies les deliberacions oportunes, s'adoptin els

següents

ACORDS:

Primer.- Instar al president del Govern, José María Aznar López, a explicar en

el Congrés dels Diputats quina és exactament la posició del Govern en relació

amb un possible conflicte armat a 1 'Iraq, així com el grau d'implicació que, en

virtut dels compromisos internacionals adquirits per Espanya, tendrien les

nostres Forces Armades a aquest conflicte.

Segon.- Censurar l'actuació unilateral de E.E.U.U. a l'escena internacional, així

com el seguidisme absurd en el que pareix immers el Govern Espanyol.

Tercer.- Instar el Govern de la Nació a pronunciar-se i votar en contra d'un atac

armat a Iraq en el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, del que és

membre temporal.

Quart.- Instar el Govern de la Nació a promoure les necessàries condicions de

recolzament a les organitzacions democràtiques cíviques i polítiques que, des de

fa anys lluiten per la instauració de la democràcia i els Drets Humans a l'Iraq.

Cinquè.- Declarar el nostre més enèrgic rebuig a un conflicte armat a Iraq.

Sisè.- Donar trasllat d'aquests acords al president del Govern, al ministre de

Defensa i a la ministre d' Afers Exteriors."

El portaveu del Grup Municipal Independent, Sr. Fullana, manifesta el total

_

acord del seu Grup respecte a la moció presentada. No obstant, proposa que

s'afegeixin els següents punts:

"Atesa la situació de crispació i tensió que s'està visquent durant els darrers

mesos entre el govern dels E.E.U.U. i el govern de l'Iraq que amenaça, de

forma cada vegada més clara, amb un desenllaç violent.
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Atès que el plantejament que s'està realitzant fins ara no és recuperar la

democràcia a Iraq, ni protegir a les seves minories nacionals, ni preservar la

seguretat nacional o internacional.

Atès que, a dia d'avui, els E.E.U.U. encara no han presentat cap prova

convincent que Iraq estigui fabricant o disposi d'armes de destrucció massiva.

Atès que, segons dades de Nacions Unides, durant els darrers 12 anys més d'un

milió de persones han mort a causa de l'embargament.

Atès que el Govern espanyol ja ha anunciat que cedirà als E.E.U.U. l'ús de les

bases conjuntes a territori espanyol.

Atès que és generalitzat el convenciment entre la nostra ciutadania de la manca

d'informació al respecte i que la resposta violenta a una situació política no és

la solució més adequada.

Per tot això, el grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I

GALILEA I'Ajuntament de Puigpunyent, proposa al Ple que adopti els

següents:

ACORDS:

Primer.- Rebutjar, per part d'aquest Ajuntament, l'ús de les instal.lacions

militars d'ús conjunt per a facilitar l'atac a l'Iraq.

Segon.- Demandar la presentació de proves clares i determinants per part dels

E.E.U.U .. Mantenir l'equip d'investigació de les Nacions Unides.

Tercer.- Aixecar l'embargament que està patint, en darrera instància, la població
iraquí.

Quart.- Reclamar la intervenció de la comunitat internacional per facilitar

l'arribada de la democràcia i el respecte a les minories nacionals i religioses a

l'Iraq de forma no violenta.

Cinquè.- Donar suport al Govern de les Illes Balears en les seves actuacions

davant del Govern Espanyol i I'Ambaixada dels E.E.U.U. per tal de resoldre el

conflicte."

Tots els regidors manifesten el seu acord respecte de les dues propostes,
considerant que es complementen, aprovant-se per unanimitat.

No obstant, el Sr. Flaquer vol fer constar que ell, si bé està contra la guerra,

considera que el Sr. Hussein també és culpable de la mort de milers de persones

amb el gas mostassa. També està contra ell, així com contra el Sr. Sharon, el Sr.

Arafat, el Sr. Castro i contra ETA.
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Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 19.25 hores, el Sr. batle

aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.

Vistiplau,
Elbatle

La secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 3 DE

MARÇ DE 2003.

Quan són les 19'00 hores del dilluns dia 3 de març de 2003, es reuneix

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

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

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

Ferrá Martorell per part del Grup Socialista; Sr. Miquel Fullana Daviu, i Sr.

Guillem Llaneras Serralta, per part de l'Agrupació Independent; i Sr. Gabriel

Flaquer Maimó, per part del Grup Mixt.

No assisteix a la sessió el regidor Sr. Gabriel Genovart Rosselló.

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

Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

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

1.- REVISIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL T.M.DE

PUIGPUNYENT.

AVANÇ DEL PLANEJAMENT.

"Atès que els treballs de revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament han

adquirit el suficient grau de desenvolupament que permet formular els criteris,
objectius i solucions generals de planejament, i de conformitat amb el que

disposa l'article 125.1 del Reglament de Planejament, aprovat per
R.D.21591l978de 23 de juny,

L'equip de govern presenta al Ple la documentació que constitueix l'avanç de

planejament de la revisió de les Normes Subsidiàries de Puigpunyent, als

efectes de què en prengui coneixement i acordi la seva publicació en el BOrn i

en un dels diaris de major circulació de la província, als efectes de la seva

exposició pública per tal de què durant el termini de trenta dies, puguin
formular-se suggerències i, en el seu cas, altres alternatives de planejament per

associacions i particulars."

El Sr. Fullana manifesta que el seu grup entén que no és el moment adequat per

presentar l'avanç, faltant tant poc temps per a les eleccions municipals. La

decissió s 'hauria de deixar en mans del nou Consistori i com a primera feina del

mateix. S 'haurien d 'haver iniciat els treballs al començament de la legislatura i

haver-hi treballat durant tot el temps de la mateixa. Tenen coneixement que la

subvenció que per la revissió de les normes dóna el Govern Balear, també s'ha

prorrogat fins a finals d'octubre i per tant, això dóna un marge raonable de

temps pel que proposen.

El Sr. Miquel Ramon diu que el que ha dit el Sr. Fullana no és ben bé així. S 'ha

estat fent feina des del començament de la legislatura perquè precisament el

tema de les Normes Subsidiàries s'havia deixat penxat des de la legislatura

Paper transcripció acords i resolucions



091524

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

passada per mor del retràs en l'aprovació definitiva de les modificacions

puntuals que afectaven al Camí de Sa Vela i del Text Refós. L'objectiu
principal de la revissió que ara s'inicïa és fer factible la construcció de vivendes

de protecció oficial al municipi. El nou Consistori tendrà molta feina per fer

però també es podrà veure beneficiat pel fet que ja s'haurà obert el debat sobre

la revissió de les N.N.S.S ..

El Sr. Ferrá explica que aquest mateix matí, al Ple del Consell de Mallorca, s'ha

aprovat definitivament la modificació puntual de les Normes Subsidiàries que
afecta a la zona d' equipaments devora el poliesportiu municipal i que permetrà
la posada a disposició de la Conselleria d'Educació i Cultura del solar per a la

futura construcció de la nova escola.

El Sr. Bauzá expressa la seva sorpresa per les manifestacions del Sr. Fullana, ja
que si l'equip de govern n'hagués tengut coneixement abans tal vegada
s 'hagués aturat el tema.

El Sr. Fullan vol que quedi clar que el seu grup no està en contra de què es

revisin les N.N.S.Sj, a més, en certs aspectes, consideren que s'han de revisar

en profunditat. Però, reitera que aquest no és el moment adequat perquè queda
molt poc temps abans de les eleccions.

El Sr. Flaquer diu que ell està a favor de tot el que representi un benefici pel
poble.

El batle entén que tant el Sr. Fullana com el Sr. Bauzá tenen part de raó. És cert

que tot s 'ha enderrit i si ara es deixa per després de les eleccions estam parlant
de tres o quatre mesos més. En qualsevol cas.T'aprovació inicial no es farà mai

si no és per unanimitat de tots els grups.

El Sr. Flaquer, en aquest moment, demana permís al batle, ja que per motius

personals ha d'abandonar la sessió.

2.- ACORD DE POSAR A DISPOSICIÓ DE LA CONSELLERIA

D'EDUCACIÓ I CULTURA LA PARCEL.LA DESTINADA A LA

CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE ESCOLAR.

L'equip de govern present al Ple la següent proposta:
"Atès que, per execució de la Unitat d'Actuació 4 (Ses Veles), de les N.N.S.S.

de Puigpunyent, i per aprovació del corresponent Projecte de Compensació per
Decret de Batlia de data 26 de juliol de 2001, es va cedir a l'Ajuntament de

Puigpunyent la porció de terreny identificada com a parcel.la E.L.3 o zona

verda pública de l'esmentada unitat d'actuació, procedent de la finca Son Nét,
amb una superficie d'onze mil quatre-cents cinquanta-tres metres i cinquanta-un
decímetres cuadrats. L'adjudicació es realitzà per escriptura pública atorgada
davant del notari de Palma, D.Víctor Alonso-Cuevillas Sayrol, en data 11-04-

2002, resultant inscrita al Registre de la Propietat al llibre 60 de Puigpunyent,
tom 5756 de l'arxiu, fo1181, número de finca 2626.

Atès que en data 28 de gener de 2002, s'inicià el procediment de modificació

puntual de les N.N.S.S. de Puigpunyent, aprovant-se inicialment, entre altres
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coses, la remodelació d'una gran zona d'Equipament Comunitari Esportiu i

d 'Espai Lliure Públic, per tal de possibilitar-hi a més l 'ús d'Equipament
Comunitari Docent, en concret es va acordar la calificació d'una superficie de

4.000m2 de sòl destinat a Espai Lliure Públic en sòl destinat a Equipament
Comunitari Docent.

Una vegada cumplimentat el tràmit d'exposició publica, es va aprovar

provisionalment la modificació en data 12 de març de 2002.

Subsanades diverses deficiències assenyalades per la Comissió Insular

d'Urbanisme, aquesta, en sessió de data 15 de novembre de 2002, acordà

informar favorablement la modificació esmentada, corresponent la seva

aprovació definitiva al Plenari del Consell Insular de Mallorca, previ dictamen

del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Una vegada emès aquest dictamen, està previst que el Ple del Consell Insular de

Mallorca, a la sessió de dilluns dia 3 de març, aprovi definitivament la

modificació puntual.

Atès el que s 'ha exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Posar a disposició de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears, la parcel.la situada al Camí de Sa Vela, destinada a la

construcció del nou centre escolar, amb una superficie de 4.000m2.

Segon.- Comprometre's a dotar els serveis d'aigua, electricitat i clavegueram
necessaris i suficients, així com els accessos adequats per a la utilització de les

instal.lacions.

Tercer.- Comprometre's a elimininar qualsevol impediment que hi pugui haver

en el solar per a l' execució normal de les obres proj ectades.

Quart- Donar compte del present acord a la Conselleria d'Educació i Cultura

del Govern de les Illes Balears, als efectes oportuns."

El Sr. Ferrá manifesta que estam d'enhorabona per poder disposar d'un solar tan

apropiat per a la construcció de la nova escola. Actualment li consta que la

Conselleria d'Educació i Cultura del Govern ja contempla al mapa escolar la

nova escola de Puigpunyent.

El Sr. Fullana no entén a què vénen ara aquestes presses per predre aquest acord

quan la modificació definitiva de les N.N.S.S. encara no ha estat publicada al

BOrn. Per altra banda, correspon a la Conselleria planificar aquests temes,
essent per tant un poc aventurat assegurar que es construirà la nova escola. En

qualsevol cas, és un desitj de tots que així sigui.

Passat aquest punt a votació s'adopten els acords per unanimitat dels presents
(7).
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3.- DIMISSIÓ DEL SR. MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, PRESIDENT

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

El grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGUPUNYENT I GALILEA

presenta al Ple la següent proposta d'acord:

"Atesa la parcialitat de judicis del Sr. Jiménez de Parga, impropis del titular del

càrrec que ocupa.
Atès que aquestes declaracions el desqualifiquen com a màxim àrbitre per

dirimir els conflictes competencials entre l'Estat i les Comunitats Autònomes.

Atès que el President del Tribunal Constitucional manté una actitud pública i

combativa contrària al protagonisme polític de les Comunitats Autònomes, i

s'alinea, en aquest moment, devora l'ofensiva partidista en defensa d'un

nacionalisme d'estat espanyol únic i uniforme que està duent com a

conseqüència pràctica una dura involució en la construcció de l'estat autonòmic.

Atès que el Sr. de Parga, manté una i altra vegada que el poder de les

Comunitats Autònomes és una concessió "graciosa", i, per tant, revocable, de

I 'Estat Espanyol, I 'únic al qual el President del TC reconeix sobirania.

Atès que, a parer dels Independents, la sobirania no és dels estats sinó dels

pobles i que s'ha de mantenir un respecte escrupulós a tota reivindicació que

s' expressi democràticament.

Per tot això, el grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I

GALILEA a l'Ajuntament de Puigpunyent proposa al Ple que adopti els

següents

ACORDS

Primer.- Exigir la dimissió del Sr. Manuel Jiménez de Parga actual President del

Tribunal Constitucional.

Segon.- Fer arribar aquesta demanda a la Presidència del Tribunal

Constitucional, al President del Parlament de les Illes Balears i a la Federació

d'Entitats Locals de les Illes Balears."

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

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 19.45 hores, el Sr. batle

aixeca la sessió de la qual s' estén la present acta amb el,seu vistiplau.

Vistiplau,
Elbatle

La secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 28
D'ABRIL DE 2003.

Quan són les 21.15 hores del dilluns dia 28 d' abril de 2003, 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 batle, Sr. Josep
Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma:

Sr. Miquel Ramon Matas i Sr. Sebastià Bauzá Martorell per part del Grup
Socialista; Sr. Miquel Fullana Daviu, Sr. Gabriel Genovart Rosselló, Sr.

Guillem Llaneras Serralta, i Sra. Margalida Morell Martorell, per part dels

Independents; i Sr. Gabriel Flaquer Maimó, per part del Grup Mixt.

Excusa la seva assistència el regidor Sr. Joan Ferrá Martorell.

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

qual dóna fe de l' acte.

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

I-SORTEIG PER DESIGNAR EL PRESIDENT I ELS VOCALS DE LES

MESES I ELS SEUS SUPLENTS PER A LES ELECCIONS DE DIA 25

DEMAIG.
D'acord amb el que disposa la legislació electoral, es procedeix a efectuar el

sorteig pública als efectes de designar els qui hagin d' ostentar els càrrecs de

President i Vocals, així com els seus suplents a les eleccions locals i

autonòmiques del 25 de maig.
Els resultats del sorteig són els següents:

Secció 001, Mesa A.

President: María Victoria Llull Cirer.

1 er. suplent del President: Bartolomé Bordoy Moragues.
2on. suplent del President: Antonio Ricardo Borbón Ruíz.

1er. Vocal: Nuria Armenteras Costosa.

1er. suplent del 1er. vocal: Ángel Luis Alonso Tueros.

2on. suplent del 1er. vocal: Margarita Font Balaguer.

2on. Vocal: María Antonia Camps Serra.

1er. suplent del 2on. vocal: Maria Adela Barriuso Pérez.

2on. suplent del 2on. vocal: Eulalia Catalán Juan.

Secció 001, Mesa B.

President: José Manuel Sánchez de la Loma.

1 er. suplent del President: Luis Pallín Fluxá.

2on. suplent del President: Maria Magdalena Vidal Massanet.
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1 er. Vocal: Catalina Pont Riera.

1er. suplent del 1er. vocal: Magdalena Rosselló Torres.

2on. suplent del 1er. vocal: Carlos Manzanaro Serrano.

2on. Vocal: Sebastiana Maria Reinés Tugores.
1er. suplent del2on. vocal: Raquel Torrabadella Cobos.

2on. suplent del2on. vocal: Jaime Martorell Moragues.

I sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 21.30 hores, el Sr. batIe

aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu Vist i Plau.

Vist i Plau.
El BatIe.

La Secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 28 D'ABRIL

DE 2003.

Quan són les 21 '35 hores del dilluns dia 28 d'abril de 2003, es reuneix a

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

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

Josep Muncunill Ribas, hi assisteixen els següents regidors, convocats en legal
forma: Sr. Miquel Ramon Matas i Sr. Sebastià Bauzá Martorell, per part del

Grup Socialista; Srs. Miquel Fullana Daviu, Sr. Gabriel Genovart Rosselló, Sr.

Guillem Llaneras Serralta, i Sra. Margalida Morell Martorell per part dels

Independents de Puigpunyent i Galilea; i Sr. Gabriel Flaquer Maimó, com a

integrant del Grup Mixt.

No es troba present en mtciar-se la sessió el regidor Joan Ferrá

Martorell.

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

Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

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

1.- ACTES ANTERIORS.
S' aproven per unanimitat dels presents (8), les actes corresponents a les

següents sessions plenàries:
.- Ordinària de dia 27 de gener de 2003 .

.

- Extraordinària de dia 17 de febrer de 2003 .

.

- Extraordinària de dia 3 de març de 2003.

Pel que fa a l'acta de la sessió de dia 3 de març, es fa constar que a la relació

d'assistents s'ha oblidat la inclusió de la regidora dels Independents Sra.

Margalida Morell Martorell.

Amb aquesta observació les actes són aprovades per unanimitat dels presents,
(8).

2.- RESOLUCIONS.

Els regidors es donen per assebentats de les següents resolucions dictades des

de la darrera sessió plenària ordinària de dia 27 de gener de 2003:

1.- Decret de 31 de desembre de 2002 d'aprovació de pagaments mes de gener.

2.- Decret de 31 de desembre de 2002 d'aprovació de pagaments mes de gener.
3.- Decret de 2 de gener de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Rafel Àngel Jaume Jaume.

4.- Decret de 3 de gener de 2003, de compareixença al Jutjat Contenciós

Administratiu núm.1.

5.- Decret de 7 de gener de 2003, d'aprovació de la desena certificació de les

obres "Piscina Municipal a Puigpunyent i odenació del seu entorn".

6.- Decret de 10 de gener de 2003, de compareixença al Jutjat Contenciós

Administratiu núm.1.
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7.- Decret de 14 de gener de 2003, de concessió de pròrroga de llicència

municipal d'obres a Miguel Colom Duraho i Sonia Moreno Terrades.

8.- Decret de 20 de gener de 2003, d'incoació d'expedient de contractació de les

obres "Instal.lació d'energia solar fotovoltaica a la Casa de Cultura".

9.- Decret de 20 de gener de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres a

Vicente Ginard Arbós, (expdt.192/2002).
10.- Decret de 20 de gener de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Francisco Díaz Torres, (expdt.196/2002).
11.- Decret de 20 de gener de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Alfonso Monteagudo Martínez, (expdt.148/2002).
12.- Decret de 20 de gener de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Maria Manera Calafell, (expdt.202/2002).
13.- Decret de 20 de gener de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Catalina Bonet Pujol, (expdt.203/2002).
14.- Decret de 20 de gener de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Francisca Bonet Marqués, (expdt.204/2002).
15.- Decret de 20 de gener de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Francisca España Morell, (expdt.207/2002).
16.- Decret de 20 de gener de 2003, de concessió de llicència municipal d' obres

a María Carbonell Betti, (expdt.212/2002).
17.- Decret de 20 de gener de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Margarita Morey Ramón, (expdt.210/2002).
18.- Decret de 20 de gener de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Antonio Jordá Ramis, (expdt.211/2002).
19.- Decret de 20 de gener de 2003, de concessió de llicència municipal d' obres

a Teresa Soler Vargas, (expdt.214/2002).
20.- Decret de 21 de gener de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Jesús Fernández Castro.
21.- Decret de 21 de gener de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants

d'Erika Konn.

22.- Decret de 21 de gener de 2003, d'acceptació Proposta de Resolució i

Imposició de Sanció a Francisco Ibáñez Alonso, (expdt.sancionador residus

15/2002).
23.- Decret de 21 de gener de 2003, d'estimació de recurs de reposició a

l'entitat Projectes i Promocions Ses Veles, S.L ..

24.- Decret de 21 de gener de 2003 de nul.litat del Decret de Batlia de data 2 de

desembre de 2002 i incoació de nou expedient sancionador de disciplina
urbanística a Dirk Reifferscheidt.

25.- Decret de 22 de gener de 2003 de sol.licitud de subvenció serveis d'atenció

a la primera infància.
26.- Decret de 23 de gener de 2003 de convocatòria de sessió plenària ordinària

per dia 27 de gener de 2003.

27.- Decret de 30 de gener de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Víctor Amil Cornudella.
28:- Decret de 31 de gener de 2003, d'autorització a Margarita Moragues Mulet

per tresllat de restes.

29.- Decret de 31 de gener de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Pedro Alfonso Ocampo Cardalda.

30.- Decret de 31 de gener de 2003 d'aprovació de pagaments mes de febrer.

31.- Decret de 31 de gener de 2003 d'aprovació de pagaments mes de febrer.
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32.- Decret de 3 de febrer de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Raquel Esteban Hernández i Juan Antonio Berbel Barragán.
33.- Decret de 3 de febrer de 2002, d'acceptació de proposta de resolució i

imposició de sanció a Alberto Ruíz Vidal, en referència a l'expedient
sancionador per infracció urbanística 2/2002.

34.- Decret de 4 de febrer de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Domingo Betti Moragues, (expdt.2l 0/2002).
35.- Decret de 4 de febrer de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Vall de Puigpunyent, S.L., (expdt.l97/2002).
36.- Decret de 4 de febrer de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Mateu Garau Rotger, (expdt.1I2003).
37.- Decret de 4 de febrer de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a l'entitat Ses Cases de Son Nét, (expdt.l040/2002).
38.- Decret de 4 de febrer de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Maria Vich Bonet, (expdt.208/2002).
39.- Decret de 4 de febrer de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Xisco Xavier Morey Matas, (expdt.3/2003).
40.- Decret de 4 de febrer de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Antonio Vidal Barceló, (expdt.2l5/2002).
41.- Decret de 4 de febrer de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Juan Manuel Llabrés Estabens, (expdt.9/2002).
42.- Decret de 4 de febrer de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Pau Rosselló Perelló, (expdt.212/2002).
43.- Decret de 4 de febrer de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Catalina E. Cerdá García, (expdt.2l6/2002).
44.- Decret de 5 de febrer de 2003, de substitució de la Batlia.

45.- Decret de 5 de febrer de 2003, de delegació del batle en el regidor
Guillermo Llaneras Serralta, per a la celebració de matrimoni civil.

46.- Decret de 10 de febrer de 2003, d'acceptació de proposta de resolució i

imposició de sanció a Juana Balaguer Pons, en referència al' expedient
sancionador per infracció urbanística 14/2002.

47.- Decret de 10 de febrer de 2003, d'acceptació de proposta de resolució i

imposició de sanció a Carlos Ruíz Pomar, en referència al' expedient
sancionador per infracció urbanística 10/2002.

48.- Decret de 10 de febrer de 2003, d'incoació d'expedient sancionador per
infracció de la normativa reguladora de la tinença d'animals de companyia a

Virgilio García Orihuela.
49.- Decret de 14 de febrer de 2003 de convocatòria de sessió plenària
extraordinària i urgent pel dia 17 de febrer de 2003.

50.- Decret de 17 de febrer de 2003, de requeriment a Juan Antonio García

Ginard per presentació garanties urbanització Carrer Sa Tanca, parceLla núm.2.

51.- Decret de 17 de febrer de 2003, de requeriment a Juan Antonio García

Ginard per presentació garanties urbanització Carrer Sa Tanca, parcel.la núm.3.

52.- Decret de 17 de febrer de 2003, de requeriment a Juan Antonio García

Ginard per presentació garanties urbanització Carrer Sa Tanca, parcel.la númA.

53.- Decret de 17 de febrer de 2003, de requeriment a Juan Antonio García

Ginard per presentació garanties urbanització Carrer Sa Tanca, parcel.la núm.5.

54.- Decret de 17 de febrer de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Nofre Giménez Vidal, (expdt.170/2002).
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55.- Decret de 18 de febrer de 2003, d'adjudicació de les obres "Instal.lació

d'energia solar fotovoltaica a la Casa de Cultura".

56.- Decret de 27 de febrer de 2003 de convocatòria de sessió plenària
extraordinària pel dia 3 de març de 2003.

57.- Decret de 27 de febrer de 2003, d'aturament d'obres i incoació d'expedient
sancionador per presumpta infracció urbanística a Teresa Nieto Gil.

58.- Decret de 28 de febrer de 2003 d'aprovació de pagaments mes de març.
59.- Decret de 28 de febrer de 2003 d'aprovació de pagaments mes de març.
60.- Decret de 3 de març de 2003, d'incoació d'expedient sancionador per

presumpta infracció de l'Ordenança Municipal reguladora de la Tinença
d' Animals de Companyia, a Eusebio Crespo Mesquida.
61.- Decret de 3 de març de 2003, d'acceptació de proposta de resolució i

imposició de sanció a Rainer Busch, en referència a l'expedient sancionador per
infracció urbanística 7/2002.

62.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres a

Guillem Llaneras Serralta, (expdt.206/2002).
63.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres a

Piedad Valero Sánchez, (expdt.209/2002).
64.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres a

Irene Díaz Mesa, (expdt.20l/2002).
65.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de pròrroga de llicència

municipal d'obres a Bartolomé Bordoy Moragues.
66.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de pròrroga de llicència

municipal d' obres a Francisco Gaspar Fuster Guasp.
67.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de pròrroga de llicència

municipal d'obres a Joan Gelabert Martínez.

68.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de pròrroga de llicència

municipal d'obres a Joan Gelabert Fullana.

69.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de pròrroga de llicència

municipal d'obres a Ma Teresa Bestard Pomar.

70.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres a

Ma Ángeles Salamanca Palmer, (expdt.13/2003).
71.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres a

Alicia Salamanca Palmer, (expdt.12/2003).
72.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres a

Damián Farré Moreno, (expdt.1112003).
73.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres a

Johan Kist, (expdt.9/2003).
74.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de pròrroga de llicència

municipal d'obres a Miguel Sastre Ferrá.

75.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres a

Jordi Enseñat Ferrá i Catalina Colom Ferrá, (expdt.1 09/2002).
76.- Decret de 4 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres a

l'entitat Ses Cases de Son Nét, S.A., (expdt.140/2002).
77.- Decret de 5 de març de 2003, de substitució de la Batlia.

78.- Decret de 10 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a l'entitat Ses Cases de Son Nét, S.A., (expdt.8l/2002).
79.- Decret d'lI de març de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

María Teresa Pallín Pons i María Luisa Pallín Pons.
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80.- Decret de 13 de març de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Brian Joseph Power i Aaron Christopher Jamieson Power.

81.- Decret de 13 de març de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Carlos Gallego Quesada, Juan Carlos Gallego Tejada, Graciela Quesada Salvá i

Jessica Gallego Quesada.
82.- Decret de 19 de març de 2003, d'aprovació de bases de selecció de personal
per cobrir una plaça de bibliotecari.

83.- Decret de 21 de març de 2003 de canvi de titularitat de sepultura del

cementiri municipal a favor de Miquel i Gabriel Martorell Ripoll.
84.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Baltasar Bauzá Alomar, (expdt.19/2003).
85.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Sebastián Ramón Morey, (expdt.15/2003).
86.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Antonio Amorós Perelló, (expdt.37/2003).
87.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Andrew M: Stanbury, (expdt.86/2002).
88.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a José Rosselló Sabater, (expdt.4/2003).
89.- Decret de 24 de març de 2003, de denegació de llicència municipal d'obres

a Bárbara Seguí Flaquer, (expdt.7/2003).
90.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de pròrroga a la llicència

d'obres 149/99 de Margalida Morell Martorell, (expdt.21/2003).
91.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Llorenç Frau Molina, (expdt.20/2003).
92.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Irene Díaz Mesa, (expdt.18/2003).
93.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Ma Ángeles Salamanca Palmer, (expdt.17/2003).
94.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a José Luis Cano Frías, (expdt.14/2003).
95.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Julio Morell Trujillo, (expdt.16/2003).
96.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Juan Antonio García Ginard, (expdt.217/2003).
97.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Juan Antonio García Ginard, (expdt.218/2003).
98.- Decret de 24 de març de 2003, de concessió de llicència municipal d'obres

a Juan Antonio García Ginard, (expdt.219/2003).
99.- Decret de 26 de març de 2003 de so1.licitud de subvenció al programa
Leader Plus.
100.- Decret de 26 de març de 2003 de sol.licitud de subvenció al programa
Leader Plus.
101.- Decret de 26 de març de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Juan Miralles Amorós.

102.- Decret de 27 de març de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

María del Pilar Cahue Cabot.
103.- Decret de 28 de març de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Antoni Jordá Ramis.
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104.- Decret de 31 de març de 2003, d'acceptació de proposta de demolició i

acord demolició obres a Rainer Busch.

El Sr. Fullana demana diverses aclaracions referides a alguns dels Decrets

dictats.

3.- APROVACIÓ PADRONS TRIBUTS ANY 2003.

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

l' exercici de 2003, en concret els corresponents a:

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, import: 62.019'70€.

Taxa de recollida de fems, import: 101.551 '78€.

Taxa d' entrada de vehicles, import: 286' 13€.

Impost de Vedats de Caça, import: 687'97€.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar els padrons citats.

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'adopten els acords per unanimitat dels presents,

(8).

4.- MOCIÓ CONTRA LA GUERRA A L'IRAQ.
El Grup Socialista presenta al Ple la següent moció:

"L'Ajuntament de Puigpunyent, així com la societat mallorquina, considera que

la guerra a l'Iraq, que s 'ha iniciat menyspreant l'opinió de la societat i les

actuacions que la comunitat internacional realitzava per tal d'aconseguir el

desarmament pacífic del règim iraquià, és contrària als prinicipis de la Carta de

les Nacions Unides i està mancada de cobertura legal internacional al no

comptar amb el suport del Consell de Seguretat ni respondre a l'acord de cap

organització multilateral.
L'Ajuntament de Puigpunyent manifesta la seva preocupació davant les greus

conseqüències que el conflicte bèlic té i tendrà per a la població civil iraquiana,
per a l'estabilitat de la regió, així com per a la pau i la seguretat internacional.

I, en conseqüència, l'Ajuntament ACORDA:

1. Instar el Govern de 1 'Estat a promoure i donar suport a tots els àmbits i

fòrums intemacionals, i especialment al Consell de Seguretat de les

Nacions Unides, les iniciatives que siguin necessàries per tal de posar fi

d'immediat a la guerra iniciada amb l'atac a Iraq.
2. Instar el Govern de 1 'Estat a no participar amb forces militars en el

conflicte i a no realitzar cap tipus de recolzament a les operacions
militars.
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3. Instar el Govern de I 'Estat a fer tots els esforços necessaris perquè
Nacions Unides recuperi el seu paper protagonista en les relacions
internacionals i en la solució pacífica de la crisi; perquè administrin i

coordinin l'ajuda humanitària així com per gestionar la reconstrucció de

l'Iraq tant a l'àmbit econòmic, com en el social i polític.
4. Instar les institucions a iniciar una campanya de sensibilització sobre la

crisi humanitària de la població iraquiana.
5. L'Ajuntament destinarà una partida extraordinària en concepte d'ajuda

humanitària a la població civil iraquiana. Aquesta quantitat serà

gestionada per les ONG amb experiència en accions humanitàries i/o

Agències de les Nacions Unides.
6. Rebutjar de la forma més enèrgica possible els actes de violència duts a

terme dins les manifestacions anti-guerra, aprofitant-se del pacifisme de
la majoria, i molt especialment els que s'han adreçat contra les seus i
militants del Partit Popular.

7. Rebutjar de la mateixa manerales reaccions violentes protagonitzades
per alguns components dels cossos de seguretat de I 'Estat, exigint que
s'obri una investigació al respecte i la sanció exemplar dels implicats."

El Sr. Fullana manifesta que el seu grup entén que els punts 1 i 2 de la proposta
estan fora de lloc atès que la guerra ja ha acabat. Pel que fa al punt 3, estan

d'acord amb el mateix, però proposen retirar allò que parla d'una solució

pacífica de la crisi. En relació al punt 5 on es parla de "partida extraordinària en

concepte d'ajuda humanitària", ¿a quina partida es refereix? Per altra banda, i

pel que fa a la gestió d'aquesta ajuda, més que a les Agències de les Nacions

Unides, proposen confiar-la a una ONG per determinar, però a ser possible
pròpia de Mallorca. Pel que fa a la resta de la moció, hi estan d'acord.
El Sr. Flaquer, per la seva part, diu que entén que la proposta s'hauria d'haver
retirat perquè la guerra j a ha acabat. A més no està d' acord amb els punts l, 2, 4
i 5 de la moció. L'ajuda humanitària hauria de venir de la incautació dels béns
de Saddam Hussein i no d'un poble petit com Puigpunyent que ja té altres
necessitats. Hem d'emprar els recursos que tenim per arreglar primer els nostres

propis problemes i necessitats.
El Sr. Ramon proposa comprometre part del Romanent de Tresoreria que es de

suposar quedarà en la liquidació del 2002 i ja serà cosa del proper equip de

govern decidir a quina ONG s'entregarà. Perquè el 0'7% del 2003 ja està

compromès per Madrassa.
El batle creu que el compromís amb el poble saharaui s 'ha de mantenir i per
tant, demana un esforça adicional per ajudar l'Iraq.
El Sr. Ramon proposa que es destini en totat un 1 % del pressupost a ajuda
humanitària: el 0'7% al projecte Madrassa, com ja s'havia decidit i el 0'3%

restant, amb càrrec al romanent de tresoreria, a ajuda a l'Iraq.
Tant la proposta del Sr. Ramon, com la mateixa moció, s'aproven per
unanimitat, amb les matisasions fetes pel Sr. Flaquer i el Sr. Fullana.

5.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA PEL SERVEI DE PUBLICACIONS.

L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:
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"Primer.- Aprovar inicialment la modificació de I 'Ordenança Fiscal reguladora
de la Taxa pel Servei de Publicacions, als efectes de fixar-hi la taxa

corresponent al llibre « La Segona República a Puigpunyent» que quedarà en

10€.

Segon.- Publicar l'anunci de l'aprovació inicial al BOlB així com al tauló

d'anuncis municipal per termini d'un mes, durant el qual els interessats podran
formular al.legacions."

El Sr. Fullana demana què es farà amb els 500 llibres que pareix, d'acord amb

la memòria econòmica de l'Ordenança, que no es posen a la venta.

El batle respon que són per atendre compromisos.
El Sr. Fullana demana si a la Conselleria de Cultura i al Consell Insular no

s'entreguen un cert número d'exemplars.
El Sr. batle entén que sí, però el que ho sap exactament és el regidor Joan Ferrà

que és qui s'ha encarregat d'aquest tema.

El Sr. Fullana demana diverses aclaracions a qüestions suscitades per la

Memòria econòmica. El seu grup considera que el llibre s 'hauria de

subvencionar als veins i en qualsevol cas, no és el més correcte que s'aprovi la

taxa una vegada que elllibre ja ha estat posat a la venta.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat dels presents

(8).

6.- MODIFICACIÓ ANNEX CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DE

DETERMINADES TASQUES EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

I RECAPTADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I LA

CONSELLERIA D'IDSENDA I PRESSUPOSTS DEL GOVERN DE LES

ILLES BALEARS.

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

"En data 2 d'abril de 2002 es va signar l'annex al conveni subscrit entre

I'Ajuntament de Puigpunyent i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en

data 13 de juny de 2000 sobre gestió tributària de l'Impost sobre Béns

Immobles, per a la realització de determinades activitats relacionades amb la

gestió d'aquest impost.

Ara la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts proposa a l'Ajuntament una

modificació de la redacció de la clàusula tercera, en què es fa referència a la

compensació econòmica per la prestació d'aquests serveis.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar la modificació proposada, quedant la clàusula tercera

redactada de la següent forma:

« Tercera.- Compensació econòmica.

La Conselleria d'Hisenda i Pressuposts ha de restar, per una sola vegada, un

15% de les quantitats ingressades corresponents a les liquidacions girades sobre

Paper transcripció acords i resolucions



091537 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

els valors cadastrals obtinguts per mitjà dels serveis prestats en virtut d'aquest
convem.

En qualsevol cas, perquè la Conselleria pugui practicar la retenció a què es

refereix el paràgraf anterior, és necessari que l'Ajuntament manifesti la seva

conformitat amb les liquidacions sobre les quals s'ha d'efectuar l'esmentada

retenció. »

Segon.- Donar compte del present acord a la Conselleria d'Hisenda

Pressuposts del Govern de les Illes Balears, als efectes oportuns."

El Sr. Fullana manifesta que el seu grup des del principi ja s'oposà a la cessió

de la recaptació a la Comunitat Autònoma, ja que consideren que els imposts
s'han de cobrar a Puigpunyent. No obstant, si la modificació que es proposa

suposa que els veins de Puigpunyent no s 'hauran de desplaçar fins a l'oficina

del Cadastre per realitzar certes gestions, en aquest cas s'abstendran.

El Sr. Ramon respon defensant les ventatges de la cessió de la recaptació a la

C.A.LB.

S' adopten els acords amb els vots a favor dels integrants dels grups socialista i

mixt (4) i les abstencions dels Independents (4).

7-. CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I

L'INSTITUT BALEAR DE L'AIGUA I L'ENERGIA (IBAEN) PER A

COFINANÇAR PROJECTES DE GESTIÓ DE LA DEMANDA D'AIGUA

A L'ILLA DE MALLORCA.

L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:
"CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT I L'INSTITUT

BALEAR DE L'AIGUA I L'ENERGIA (IBAEN) PER A CONFINANÇAR
PROJERCTES DE GESTIÓ DE LA DEMANDA D'AIGUA A L'ILLA DE

MALLORCA".

REUNITS

D'UNA BANDA, LA Sra. Margalida Rosselló, presidenta de l'Institut Balear

de l'Aigua i l'Energia (IBAEN) facultada expressament per a la signatura d'aquest
Conveni en virtut de les funcions que li són pròpies, d' acord amb l'establert al decret

58/1998, de 29 de maig, pel que s'estableix el règim jurídic de l'Institut Balear de

l'Aigua i l'Energia (IBAEN).

D'una altra, el Sr. BatIe-president de l'Ajuntament de Puigpunyent, facultat

expressament per la signatura d'aquest Conveni en virtut de l'acord de l'Ajuntament
en Ple, a la sessió de dia .

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a I 'atorgament

d'aquest conveni, i per això
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MANIFESTEN

PRIMER.- Que el consell Insular de Mallorca mitjançant anunci publicat al

BOIB núm 77 de 28 de juny de 2001, va convocar subvencions per a la redacció de

projectes de gestió de la demanda.

SEGON.- Que l'IBAEN disposa d'una despesa maxima d'inversió de

240.404,84 € pel finançament amb caràcter preferent a l'illa de mallorca, per a

l'execució de projectes redactats d'acord amb la convocatòria esmentada a la clàusula

anterior, i amb subjecció als següents criteris i barems:

Campanyes de conscienciació: La conscienciació és una peça fonamental en

la gestió de la demanda, ja que qualsevol mesura d'estalvi que no tingui en compte
l' educació en els hàbits esdevé infructuosa, s'estableix el 75 % de cofinançament del

valor d'execució.

Tarifes: La reconsideració del sistema de tarifes és també un aspecte
fonamental en la relació a la gestió de la demanda, s'estableix el 50 % de

cofinançament del valor d'execució.

Millores en xarxes: Un aspecte fonamental per a l'estalvi de l' aigua és

l' optimització de les xarxes en el sentit de millorar-ne el manteniment, detecció i

ràpida reparació de les fuites, optimització de les pressions i fins i tot el desdoblament

de les xarxes per a possibilitar-ne la distribució d'aigües reciclades, s'estableix un 20

% de cofinançament del valor d'execució.

Instal'lació de comptadors individuals: La manca de comptadors individuals

és una de les principals causes de dèficit de moltes xarxes de distribució a Mallorca i

és per això que la seva implantació es considera prioritària, s'estableix el 43,50 % de

cofinançament del valor d'execució.

Millora en l' eficiència: El desenvolupament de programes sectorials en

relació a la millora d'eficiència en els àmbits domèstics, industrial, turístic, de serveis

i institucional és imprescindible per aconseguir unes cotes de consum d'aigua.
S'estableix el 75 % de cofinançament del valor d'execució.

Reutilització: Aquest és un criteri de primer ordre per a l'estalvi, s'estableix el

10 % de cofinançament del valor d'execució.

TERCER.- A tal efecte es va constituir una comissió de selecció formada per

dos membres de l'IBAEN i un de la direcció General de Recursos Hídrics. Aquesta
comissió va realitzar la valoració del projecte presentat per l'Ajuntament de

Puigpunyent d' acord als criteris prevists a l'expositiu segon, havent fixat la quantitat
total de 34.014,43 euros que corresponen a: la quantitat de 6.584,69,- € equivalent al

20% del projecte anomenat "Projecte de Gestió de la demanda d'aigua a

Puigpunyent", pel que fa referència a les millores a la xarxa d'aigua potable de

Puigpunyent i la quantitat de 27.429,74,- € equivalent al 43,50% del projecte
anomenat "Projecte de Gestió de la demanda d'aigua a Puigpunyent", pel que fa

referència a l'implantació de nous comptadors, presentat per aquest Ajuntament.
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QUART.- Que el consell d'administració de l'IBAEN, en la seva reunió

ordinària de 20 de desembre de 2002 va prendre entre d'altres, el següent acord

"Acord: Aprovar el conveni de col-laboració amb l '

Ajuntament de Puigpunyent per a

confinançar projectes de gestió de la demanda d'aigua al municipi de Puigpunyent, en

virtut de les disposicions generals que li són atribuïdes, recollides en els seus estatuts.

QUINT.- Que el plenari de la corporació municipal de Puigpunyent, en la

seva reunió de dia , va prendre entre d'altres els acords següents:

.- Aprovar el contingut del conveni de col-laboració entre l'IBAEN 1

l'Ajuntament de Puigpunyent.

.- Autoritzar al seu Batlle-president per a la signatura del conveni de

collaboració abans esmentat, en virtut de les atribucions que li són pròpies .

.

- Fer efectiu el compromís de pagament de les facturacions que es generen en

l'execució dels projectes a realitzar, objecte d'aquest conveni.

SEXT.- Que el pressupost, recollit al projecte de gestió de la demanda

d'aigua del projecte anomenat "Projecte de Gestió de la demanda d'aigua a

Puigpunyent", pel que fa referència a les millores a la xarxa d'aigua potable de

Puigpunyent, objecte d'aquest conveni, preveu una despesa màxima d'inversió de

32.923,44,- E, que serà finançada conjuntament en un 20 % per l'IBAEN i el 80 %

restat per l'Aj untament de Puigpunyent

Que el pressupost, recollit al projecte de gestió de la demanda d'aigua del

projecte anomenat "Projecte de Gestió de la demanda d'aigua a Puigpunyent", pel que

fa referència a l'implantació de nous comptadors, objecte d'aquest conveni, preveu

una despesa màxima d'inversió de 63.056,87 E, que serà finançada conjuntament en

un 43,30 % per l'IBAEN i e156,50 % restant per l'Ajuntament de Puigpunyent.

Per això els sotasignants acorden formalitzar aquest conveni de collaboració

amb subjecció a les segúents:

CLÀUSULES

Primera OBJECTE.

La colIaboració entre l'Ibaen

cofinançament del projecte:
l'Ajuntament de Puigpunyent en le

.- "Projecte de Gestió de la demanada d'aigua a Puigpunyent", pel que fa

referència a les millores a la xarxa d'aigua potable de Puigpunyent, per un import
total de 32.923,44 E .

.

- "Projecte de Gestió de la demanda d'aigua a Puigpunyent", pel que fa

referència a l'implantació de nous comptadors, per un import total de 63.056,87,- E.
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Segona. FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS.

El finançament de les obres es durà a terme mitjançant l 'aportació financera

de les parts conveniades.

Tercera. OBLIGACIONS DE L'IBAEN

Cofinançar l 'execusió del següent projecte de la part que pertoca a aquest

Institut d' acord amb l' establert en el punt sext d' aquest conveni i en un termini de tres

mesos des de la presentació de les corresponents certificacions de final d'obra:

.- "Projecte de Gestió de la demanda d'aigua a Puigpunyent", pel que fa

referència a les millores a la xarxa d'aigua potable de Puigpunyent, mitjançant

l'aportació de 6.584,69,- € equivalent al20 % .

.

- "Projecte de Gestió de la demanda d'aigua a Puigpunyent", pel que fa

referència a l'implantació de nous comptadors, mitjançant l'aportació de 27.429,74,

€, equivalent al 43,50%.

Quarta. OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT.

Finançar amb fons propis, o dels que aquest compti, les despeses relatives all

següent projecte, en la part que pertoca a aquest Ajuntament d'acord amb l'establert

en el punt sext d'aquest conveni, i en un termini de tres mesos des de la presentació de

les corresponents certificacions de final d' obra:

.- Projecte de Gestió de la demanda d'aigua a Puigpunyent", pel que fa

referència a les millores a la xarxa d'aigua potable de Puigpunyent, mitjançant

l'aportació de 26.338,75,- €, equivalent al80 % .

.

- "Projecte de Gestió de la demanda d'aigua a Puigpunyent", pel que fa

referència a l'implantació dels nous comptadors, mitjançant l'aportació de 35.627,13,

€, equivalent al 56,50 %.

De la mateixa manera l'ajuntament de Puigpunyent estarà obligat a colocar

en lloca visible de les obres un cartell indicador que les mateixes es realitzen en

col·laboració amb l'Institut Balear de l'Aigua i l'Energia (IBAEN), conselleria de

medi Ambient del Govern de les Illes Balears.

L'Ajuntament de Puigpunyent durà a terme la contractació i execusió de les

actuacions objecte d'aquest conveni, quedant exonerat l'IBAEN de qualsevol tipus de

responsabilitat en relació a la contractació i execució de les actuacions.

Quinta. TERMINI.

Els projectes objecte d'aquest conveni s'hauran de dur a terme en el termini

improrrogable d'un any, comptador de la data de la comunicació de

l' atorgament del confinançament.
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Sis ena.- CONTROL FINANCER I TÈCNIC.

En tot moment 1 'ffiAEN exercirà el control financer i tècnic de la seva

aportació al cofinançament dels projectes de gestió d'aigua estipulats en la

clàusula número una, il'Ajuntament de Puigpunyent anomenarà la persona

responsable de les actuacions objecte del present conveni.

Setena.- CLAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI.

L'incompliment, de les condicions de l'execució suposarà la pèrdua de

l '

esmentat confinançament.

Octava. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE.

El present conveni se regirà per les estipulacions que té contingudes,
tinguent el mateix caràcter administratiu, se reserva tan 1 'ffiAEN com

l'Ajuntament de Puigpunyent totes quantes facultats els corresponen en

ordre al seu compliment, interpretació i execusió.

I en prova de conformitat amb tot 1 'anterior, les parts signen aquest conveni

per duplicat, en lloc i data indicats en l '

encapçalament.

I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signen aquest
certificat -amb la reserva de l'article 206 del Reial decret 2568/86, de 28 de

novembre-d'ordre i amb el vist-i-plau del Sr. Batlle, D. Josep Muncunill

Ribas."

El Sr. Ramon explica al Plenari en què va consistir el Pla de Gestió de la

Demanda d' Aigua que va redactar l'Ajuntament. Hi ha un termini d'un any per

dur-lo a terme, i amb la signatura d'aquest conveni, es compromet a l'ffiAEN.

Quan són les 22'30 hores, s'incorpora a la sessió el regidor Joan Ferrá.

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

PRECS I PREGUNTES.

• El Sr. Fullana demana si s'ha seguit qualque criteri a 1 'hora de sembrar

les plantes al recinte de la piscina, ja que s'han sembrat plantes no

autòctones.
El Sr. Ramon respon que s 'ha sembrat el que hi havia previst al

projecte.
Segons el Sr. Fullana, la planta que s'ha sembrat és la "cortadeira" la

qual està prohibida per la Llei 4/89 com a espècie invasora.

El Sr. Ramon respon que ja es mirarà de subsituir-Ia.

• Continuant amb la piscina, el Sr. Fullana demana si el tancament

compleix la normativa de seguretat de piscines. Perquè l'accés

actualment pareix molt senzill.
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El batle informa que pròximament es realitzarà la inspecció de Sanitat

per constatar que les instal.lacions compleixen totes les mesures.

• Demana el Sr. Fullana, dirigint-se al Sr. Flaquer si les porteries de

futbol han d'estar subjectes al terra.

El Sr. Flaquer respon que la normativa de futbol sala especifica que han

d' estar lliures per evitar mals als jugadors que hi poguessin topar.

• El Sr. Fullana demana a què vé el cartell d'entrada que s'ha col.locat al

Poliesportiu municipal.
El Sr. Ferrá respon que es tracta d'una proposta de la gent de l'Agenda
Local21.

El Sr. Fullana diu que crida l'atenció que s'hagi col.locat una vegada
convocades les eleccions, i fa constar la seva protesta en aquest sentit.

• El Sr. Fullana demana amb càrrec a quina partida pressupostària s 'ha

asfaltat el camí de Son Nét.

El Sr. Ramon contesta que amb càrrec a la partida de manteniment.

L'asfaltat ha estat necessari sobre tot per garantir la seguretat dels

camions de la recollida de fems, ja que estava molt deteriorat.

• Igualment, demana el Sr. Fullana, els empedrat de Galilea ¿amb càrrec

a quina partida s'han realitzat?, ¿i la biblioteca de Galilea?

El Sr. Ramon que també amb càrrec a la de manteniment i la biblioteca

amb càrrec a la de manteniment i conservació de la Casa de Cultura.

• El Sr. Fullana demana per les obres del camí de Sa Vinya.
El Sr. Bauzá respon que les ha duit a terme 1 'escola de margers.

• El Sr. Fullana demana com s'adjudicaren les obres del camí de Son Nét.

El Sr. Bauzá respon que en base a tres pressuposts demanats a tres

empreses.

• El Sr. Fullana es queixa del retard amb què va rebre a Galilea la

publicitat de la celebració del festival de danses del món. Demana quin
cost té el fulletó de la Batlia a Galilea.

El Sr. Ramon respon que 150€ la tirada.

• El Sr. Ferrá demana al Sr. Fullana, atès que els Independents han votat

sempre en contra de tot el que ha fet referència a la piscina i atès que

amenaçaren fins i tot amb impugnar l'acte festiu que se celebrà el

dissabte, per què i amb quina qualitat pujà el Sr. Fullana a l'escenari?

El Sr. Fullana respon que en qualitat de cap de l'oposició. Igual que el

Sr. Flaquer �
El Sr. Flaquer contesta que ell va pujar com a regidor d'Esports.
El Sr. Ramon afegeix que després de totes les dificultats que s'han

hagut de superar per tirar endavant el projecte de la piscina, la festa de

dissabte hauria d 'haver durat no dues hores, sinó dos dies. A més creu

que no hi va haver utilització electoralista de 1 'acte per part de 1 'equip
socialista.
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El Sr. Fullana respon que el seu grup es remet a la normativa electoral.

El Sr. Flaquer afegeix que si el Sr. Fullana n'estava en contra, no hi

havia d 'haver assistit i que ell no fa coses de les que pugui estar en

contra.

• El Sr. Ramon li demana al Sr. Fullana si ja ha fet les gestions per

corregir la pàgina web del PSM.

El Sr. Fullana respon que s'està modificant.

El batle, sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 23.05 hores, aixeca

la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.

Vistiplau,
El batle.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 11 DE JUNY

DE 2003.

Quan són les 8.00 hores del dimecres dia Il de juny de 2003, 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.Josep Muncunill Ribas

hi assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Srs. Sebastià Bauzá

Martorell i Joan Ferrá Martorell per part del grup socialista; Sr. Gabriel Flaquer
Maimó, per part del Grup Popular; i Sra. Margalida Morell Martorell per part dels

Independents de Puigpunyent i Galilea.

No es troben presents els Srs. Miquel Ramon Matas, Miquel Fullana Daviu, Gabriel

Genovart Rosselló i Guillem Llaneras Serralta.

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

El Sr. BatIe declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents assumptes

inclosos en l'ordre del dia:

I-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS:

EXTRAORDINÀRIA DE DIA 28 D'ABRIL DE 2003.

ORDINÀRIA DE DIA 28 D'ABRIL DE 2003.

En compliment del que disposa l'article 36.1 del R.D.256811986 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 I '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 25 de maig.

Així, passat a votació I 'únic punt de l'ordre del dia, les actes corresponents a les

sessions abans esmentades són aprovades pels presents per unanimitat, (5).

I sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 8.15 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 14 DE JUNY DE 2003.

Quan són les 12.30 hores del dissabte dia 14 de juny de 2003, es reuneixen al Saló

d'Actes de la Casa Consistorial els regidors electes sorgits de les passades eleccions de

dia 25 de maig.
Es troben presents els següents:

1.- JUAN FERRÁ MARTORELL

2.- SEBASTIÀ BAUZÁ MARTORELL

3.- MARGARITA SUREDA MORANTA

4.- JAUME PUJOL VICR

5.- MIQUEL RAMON MATAS

6.- MIQUEL FULLANA DAVIU

7.- MARGALIDA MORELL MARTORELL

8.- MIGUEL FONT ZARAGOZA

9.- JUAN GUILLAUMET CASTELLANOS.

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

Els regidors assistents constitueixen la totalitat dels regidors electes, i assisteixen a la

sessió convocada 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.

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,
quedant constituïda l'esmentada Mesa d'Edat per D.Sebastià Bauzá Martorell, regidor
assistent de major edat, com a president; Dna. Margalida Morell Martorell, regidora de

menor edat; i Dna. Ma Eulàlia Mas Espinosa, secretària de la Corporació.

Seguidament la secretària, d'ordre del Sr. president, dóna lectura a les disposicions

aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contigudes a l'article

195 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny.

Es procedeix pels membres de la Mesa d'Edat a la comprovació de les credencials

presentades.
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Trobades conformes les mateixes, el Sr. president convida als regidors electes a què
exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sorgida amb

posterioritat a la seva proclamació, després de 10 qual, i resultant que cap dels reunits

està afectat per causa alguna d'incompatibilitat sobrevinguda, la Mesa DECLARA

CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL pels següents membres:

JUAN FERRÁ MARTORELL

SEBASTIÀ BAUZÁ MARTORELL

MARGARITA SUREDA MORANTA

JAUME PUJOL VICH

MIQUEL RAMON MATAS

MIQUEL FULLANA DAVIU
MARGALIDA MORELL MARTORELL

MIGUEL FONT ZARAGOZA

JUAN GUILLAUMET CASTELLANOS

Una vegada constituïda la Corporació, i per prendre possessió dels seus càrrecs, els

Srs. Regidors, essent necessari donar compliment al R.D.707/79, de 5 d'abril, (en
relació a l'art. 108.8 de la LOREG), procedeixen a prestar jurament o promesa de

complir fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al rei i de guadar i fer

guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, seguint l'ordre en què
figuren a les certificacions de la Junta Electoral de Zona.

ELECCIÓ DEL BATLE.

A continuació, la secretària, d'ordre de la Mesa d'Edat, dóna lectura a les normes

reguladores de l'elecció del batle, contingudes a l'article 196 de la Llei Orgànica 5/85,
de 19 dejuny.

Els regidors que encapçalen les seves corresponents llistes, candidats al càrrec de

batIe, són els següents:

.- D. JUAN FERRÁ MARTORELL

.- MIQUEL FULLANA DAVIU

.- MIGUEL FONT ZARAGOZA

.- JUAN GUILLAUMET CASTELLANOS

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

.- D. JUAN FERRÁ MARTORELL: 9 vots, (unanimitat).

El Sr. Ferrá, havent obtingut el vot favorable de la totalitat dels regidors electes, és

proclamat batIe.
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Finalment, el Sr. batle promet complir fidelment les obligacions del càrrec amb

lleialtat al rei i de guadar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de

l'Estat.

I sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 13.00 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.

La Secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 1 DE

JULIOL DE 2003.

Donant compliment al 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 Entitats Locals, segons el qual dins dels trenta dies següents al de la

sessió constitutiva, el batle convocarà sessió extraordinària del Ple de la Corporació

per tal de resoldre sobre els diferents punts que a continuació s'especificaran, quan són

les 21.30 hores del dimarts dia 1 de juliol de 2003, 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, Sr.Joan Ferrá Martorell, hi assisteixen

els següents regidors, convocats en legal forma: Sr. Sebastià Bauzá Martorell, Sra.

Margarita Sureda Moranta, Sr. Jaume Pujol Vich i Sr. Miquel Ramon Matas per part
del Grup Socialista; Sr. Miquel Fullana Daviu i Sra. Margalida Morell Martorell per

part dels Independents de Puigpunyent i Galilea; Sr. Miguel Font Zaragoza, per part
del Partit Popular, i Sr. Juan Guillaumet Castellanos per part de l'Agrupació
d'Electors "Oberts a tots".

.

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

El Sr. batle declara oberta la sessió passen a tractar-se els següents assumptes

inclosos en l'ordre del dia:

1.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.

L'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
estableix que 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.
Per la qual cosa, el Sr. batle proposa que les sessions plenàries ordinàries se celebrin,
amb caràcter bimensual, el quart dilluns 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 abans de les dotze hores del segon divendres anterior al

Ple, o del primer dia hàbil posterior, si fos inhàbil. Si el dilluns previst per a la

celebració de la sessió ordinària fos festiu, es traslladarà al dilluns següent i la

presentació de les propostes dos divendres abans.

La primera sessió plenària ordinària se celebrarà el proper dilluns dia 28 de juliol.
El Sr. Fullana entén que l'ideal seria que els plens se celebrassin mensualment, per ser

aquesta la forma d'evitar la celebració de extraordinaris. Així i tot, el seu grup valora

el canvi al caràcter bimensual enlloc de trimestral. Per això s'abstendran en la votació.

Tant el Sr. Font com el Sr. Guillaumet manifesten igualment la seva opinió de què els

plens haurien de ser mensuals.
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El batIe, respectant aquestes opinions, informa de la creació d'una Junta de Portaveus

que se reunirà cada mes encara que no hi hagi sessió plenària i per tal de lograr una

comunicació més fluida entre els diferents grups.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots favorables dels

membres del grup socialista i agrupació "Oberts a tots" (6), el vot en contra del

membre del grup popular (1), i les abstencions dels Independents (2).

2.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

PERMANENTS.

De conformitat amb el que disposen els articles 123 i següents del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per el millor estudi

i preparació dels assumptes que s'han de sotmetre a l'aprovació del Ple, el Sr. batle

proposa al Plenari la creació de les següents Comissions Informatives Permanents:

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

.

- 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.

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 proposta que es presenta és la següent:
.- Comissió d'Obres i Urbanisme:

4 Representants de l'equip de govern: Joan Ferrá Martorell, Sebastià Bauzá

Martorell, Jaume Pujol Vich, Miquel Ramon Matas.

1 Representant dels Independents.
1 Representant del Partit Popular.
1 Representant de l' Agrupació "Oberts a tots" .

.

- Comissió Especial de Comptes i Hisenda:

1 Representant de l'equip de govern: Miquel Ramon Matas.

1 Representant dels Independents.
1 Representant del Partit Popular.
1 Representant de l'Agrupació "Oberts a tots".

A aquesta Comissió s'aplicarà el sistema de vot ponderat.

D'acord amb el que disposa l'article 125 c) del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, l 'adscripció concreta a cada

comissió dels membres de la Corporació que hagin de formar part de la mateixa en

representació de cada grup, es realitzarà mitjançant escrit del portaveu del mateix
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dirigit al batle i del que es donarà compte al Ple. Podrà designar-se, de igual forma, un

suplent per cada titular.

S'acorda, per unanimitat, a proposta dels Independents, aplicar a la Comissió d'Obres

el sistema de vot ponderat.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots favorables dels

membres del grup socialista, Independents i agrupació "Oberts a tots" (8), i l'abstenció

del membre del grup popular (1).

3.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS

ÒRGANS COLEGIATS EN ELS QUALS HA DE SER REPRESENTADA.

El batle proposa els següents nomenaments:

.- Mancomunitat de Tramuntana:
Titulars: Joan Ferrá Martorell.

Miquel Ramon Matas.

Sebastià Bauzá Martorell.
Jaume Pujol Vich .

Suplents:

.

- Consell Escolar:
Titular:

Suplent:
Joan Ferrá Martorell.

Margarita Sureda Maranta .

.

- Fons Mallorquí de Solidaritat:
Titular: Margarita Sureda Maranta.

Suplent: Jaume Pujol Vich .

.

- Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears:

Titular:

Suplent:
Joan Ferrá Martorell.

Miquel Ramon Matas.

.- Consorci d' Aigües de Puigpunyent:
Titular: Joan Ferrá Martorell.

Miquel Ramon Matas.

Eliseo Torres Mongort.
1 regidor dels Independents.
1 regidor en representació dels altres dos grups amb

representació.
Jaume Pujol Vich.Suplent:

.- Consell de "Sa Nostra": Eliseo Torres Mongort .

.

- Consorci d'Informàtica Local de Mallorca:

Titular:

Suplent:
Joan Ferrà Martorell.

Miquel Ramon Matas.



091551 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

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

pròximament els seus representants als òrgans on tenen representació.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots favorables dels

membres del grup socialista, Independents i agrupació "Oberts a tots" (8), i el vot en

contra del membre del grup popular (1).

4.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA DE

NOMENAMENT DELS TINENTS DE BATLE, DELEGACIONS QUE LA

BATLIA HAGI DE CONFERIR, I D'ALTRES.

El batle dóna lectura al Decret de delegació que diu el següent:

"DECRET DE BATLIA.

Una vegada constituïda la nova Corporació Municipal, sorgida de les eleccions del

passat dia 25 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 Juridic de les

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, membres de la Comissió de Govern, si ha d'existir, i

presidents de les Comissions Informatives, així com de les delegacions que la Batlia

estimi oportú conferir.

En compliment, per tant, del que disposen els articles 43 i 44 de l'esmentat

R.D.2568/1986, de 28 de novembre.

HERESOLT:

Primer.- Nomenar 1er. i 20n. tinents de batle als regidors d'aquesta Corporació, Sra.

Margarita Sureda Moranta i Sr. Sebastià Bauzá Martorell 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.- Nomenar, com a presidents delegats pel BatIe, de les dues comissions

informatives creades els següents:

.- Comissió d'Obres i Urbanisme: Sebastià Bauzá Martorell .

.

- Comissió Especial de Comptes i Hisenda: Miquel Ramon Matas.

Tercer.- Efectuar delegacions en els següents membres de la Corporació, en els termes

que s'indiquen a continuació:

Regidora delegada de Cultura i Esports, Margalida Sureda Moranta. Aquesta àrea

de delegació 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.

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN BALEAR

091552 I

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

Regidor delegat d'Ordenació del Territori, Sebastià Bauzá Martorell. Aquesta àrea

de delegació comprèn: Urbanisme, Obres, Protecció del Territori, Estils

arquitectònics, Paisatge, Patrimoni i Camins, Agricultura, Transport públic,

Boscos, Piscina, Protecció Civil, Escola Taller de Margers.

Regidor delegat d' Administració i Hisenda, Miquel Ramon Matas. Aquesta àrea

de delegació comprèn: Administració, Hisenda i Pressuposts, Comptabilitat,

Reclamacions, Subvencions, Estalvis, Aigua i Residus, Agenda Local 21.

Representant personal del batle al nucli de Galilea i regidor delegat de serveis,

Jaume Pujol Vich. Aquesta àrea de delegació comprèn: Neteja i manteniment,

Enllumenat públic, Personal de manteniment.

Quart.- Les delegacions efectuades no comprenen en cap cas la facultat de resoldre els

procediments administratius mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

Cinquè.- A més, es nomenen els següents coordinadors i delegats del batle:

Eliseo Torres Mongort: Infraestructures de Galilea, Agenda local 21,
Informació i participació ciutadana

Maria Martorell Pons:Piscina, Coordinació pedagògica Escoleta Infantil

Municipal, Pla de prevenció de drogodependències, Protecció Civil.

Aina Matas Pons: Protocol, Agenda Local2l, Protecció Civil.

Aina Trillo-Figueroa Alemany: Serveis i manteniment Escoleta Infantil

Municipal, Pla de Prevenció de Drogodependències.
Mateu Ferrà Bauzà: Coordinació Escola d' Adults.

Conxa Gonzàlez Sabater: Coordinació Escola Municipal de Música.

Biel Flaquer Maimó: Coordinador de l'àrea d'esports i Sanedrin.

Teresa Bestard:Coordinadora de l'Escola-Taller de Margers.
Personal de confiança al Poliesportiu Municipal: Bartolomé Morey Capllonch.

Sisè.- El batle es reserva per a sí les àrees d'Educació, Joventut, Gent Gran,

Participació Ciutadana, Personal i Policia Local.

Setè.- Nomenar tresorer al Sr. Miquel Ramon Matas, amb les atribucions que

legalment té conferides aquest càrrec.

Vuitè.- Nomenar portaveu del grup municipal socialista al Sr. Miquel Ramon Matas.

Novè.- Fer públics aquests nomenaments i delegacions, mitjançant anunci al BOIB."

Els regidors es donen per assebentats.

El regidor del grup popular manifesta el següent:

"Vemos que en la organización de los órganos municipales, así como de los servicios,

se nombran a personas que no han sido elegidas en ninguna de las candidaturas.

La participación democrática en la gestión municipal, debe responder al principio

esencial de respeto a las minorías. La organización propuesta deja de lado

absolutamente, en todos los órganos a los grupos de las minorías, y haciendo caso
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omiso de este principio, se nombran a personas para dirigir áreas políticas del pueblo
que no constan en ninguna lista, ni siquiera en la lista que ha ganado la mayoría.
Por tanto, nuestro voto es en contra de esta organización, y proponemos

alternativamente que se organice contando con los miembros de las listas presentadas
en las elecciones."

I sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 21.55 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 BatIe.

La Secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 1 DE

JULIOL DE 2003.

Quan són les 21 '55 hores del dimarts dia 1 de juliol de 2003, 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.

batle, Sr.Joan Ferrá Martorell, hi assisteixen els següents regidors, convocats en

legal forma: Sr. Sebastià Bauzá Martorell, Sra. Margarita Sureda Moranta, Sr.

Jaume Pujol Vich i Sr. Miquel Ramon Matas per part del Grup Socialista; Sr.

Miquel Fullana Daviu i Sra. Margalida Morell Martorell per part dels

Independents de Puigpunyent i Galilea; Sr. Miguel Font Zaragoza, per part del

Partit Popular, i Sr. Juan Guillaumet Castellanos per part de l'Agrupació
d'Electors "Oberts a tots".

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

Espinosa, la qual dóna fe de l'acte.

El Sr. batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents

assumptes inclosos en l' ordre del dia:

1.- ANÀLISI DE SITUACIÓ I ESTUDI DETALLAT DE LES

ALTERNATIVES DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES AIGÜES

RESIDUALS DEL NUCLI URBÀ DE GALILEA.

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

"Primer.- En data 12 de setembre de 2002, el Ple de l'Ajuntament de

Puigpunyent aprovà el projecte d'obra de "CANALITZACIÓ

D'AIGÜES NETES AL NUCLI URBÀ DE GALILEA", amb un

pressupost total de 797.306'62€, del qual es demanà una subvenció al

CIM, dins del Pla d'Obres i Serveis per al 2003, d'un 80%, és a dir

637.845'30€, corresponent a l' Ajuntament una aportació de 159.461 '32€.

Segon.- En data 3 de març de 2003, el CIM aprovà definitivament el Pla

d'Obres i Serveis per el 2003 i el Pla Plurianual 2003-04-05-06, al qual
hi figurava inclòs el projecte presentat per l'Ajuntament de Puigpunyent,
no obstant, desglosat en una primera fase, (a la vegada dividida en 4

anualitats 2003/200412005/2006), amb un pressupost total de

440.309'51€, de la qual el CIM i la CAIB en subvencionaven un 80%

(352.247'61€), .
essent l'aportació municipal del 20% restant

(88.061 '90€).
De la resta del projecte, fins arribar al pressupost total d'execució

(797.306'62€), no s'en feia cap referència.
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Tercer.- L'Ajuntament, no obstant, es va continuar plantejant i estudiant

la possibilitat de presentar un projecte conjunt, d'aigües netes i brutes, la

qual cosa va fer que es demanàs una pròrroga al CTh1, en data 30 de

març, en els terminis que marca la normativa reguladora del POS per tal

de tenir temps de redactar i presentar el nou projecte conjunt d'aigües
netes i clavegueram.

Quart.- En data 7 de maig de 2003, es va rebre la contesta del CTh1, per la

qual es concedia l'esmentada pròrroga fins dia 30 de juny de 2003.

Cinquè.- Una vegada redactat el projecte que contempla les diverses

alternatives del sistema de gestió de les aigües residuals del nucli de

Galilea, per part de l'enginyer Juan Carlos Plaza, es presenta a aquest
plenari per a la seva aprovació, conjuntament amb la corresponent
adenda mitjançant la qual es realitza la refundició amb el projecte ja
presentat referit a les aigües netes.

Sisè.- El pressupost total del projecte que es presenta, que inclou

l'abastiment d'aigües blanques i l'eliminació de les residuals a la totalitat

del nucli de Galilea, puja la quantitat de l.690.792'43€. Si consideram

que ja hi ha una subvenció concedida de 352.247'61€ (80% del

pressupost total de 440.309'51€), se soLlicita igualment al CIM la

concessió de la subvenció del 80% a la resta del projecte, és a dir,
l.000.386'34€, (que constitueixen el 80% del pressupost restant

d' l.250.482 '92€)."

El Sr. Guillaumet proposa que s'estudiï la possibilitat, al mateix temps
que es realitzen les obres de les aigües, de dur a terme l'enterrament del

cablejat de GESA i Telefónica.

El batle explica que ja s'han mantingut entrevistes amb els responsables
tècnics d'ambdues companyies i que ja estan estudiant el tema per tal de

donar una resposta el més aviat possible.

El Sr. Fullana recorda que el seu grup ja va votar a favor de la proposta
en el Ple del mes de desembre amb la condició que se soterràs el cablejat.
Actualment la seva opinió és la mateixa.

El Sr. Font, per la seva part, diu que, abans de votar aquest punt, li

agradaria tenir més informació sobre el tema.

El Sr. batle contesta que ell creu que ja s'ha donat prou informació fins i

tot amb actes públics celebrats a Galilea. Tota la informació que el Sr.

Font necessiti sobre aquest tema, està a la seva disposició a l'Ajuntament.
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Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots a favor

dels membres dels grups socialista, independent i agrupació "Oberts a

tots" (8) i el vot en contra del membre del grup popular (1).

I sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 22.05 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 BatIe.
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 28 DE JULIOL

DE 2003.

Quan són les 20'40 hores del dilluns dia 28 de juliol de 2003, 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 Ferrá Martorell, hi assisteixen els següents regidors, convocats en legal
forma: Sr. Sebastià Bauzá Martorell, Sra. Margarita Sureda Moranta, Sr. Jaume

Pujol Vich i Sr. Miquel Ramon Matas per part del Grup Socialista; Sr. Miquel
Fullana Daviu i Sra. Margalida Morell Martorell per part dels Independents de

Puigpunyent i Galilea; Sr. Miguel Font Zaragoza, per part del Partit Popular, i

Sr. Juan Guillaumet Castellanos per part de l'Agrupació d'Electors "Oberts a

tots" .

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

Espinosa, la qual dóna fe de l 'acte.

El Sr. batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents

assumptes inclosos en l' ordre del dia:

1.- ACTES ANTERIORS.

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

plenàries:
.- SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

DE 14/06/2003 .

.

- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 01/07/2003 .

.

- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 01/07/2003.

El regidor Miquel Ramon, en relació a l'acta de la sessió extraordinària de dia 1

de juliol de 2003, i en concret al punt quart de la mateixa, en el qual es transcriu

un escrit presentat pel regidor del grup popular, demana que els escrits que es

facin constar en acta, s'hagin llegit prèviament al Ple de forma Íntegra.

Pel que fa a l'altra sessió extraordinària celebrada el mateix dia 01/07/2003, el

regidor Miquel Fullana, rectifica que el Ple en el qual seu grup votà a favor de

la proposta d'instal.lació d'aigües netes i brutes a Galilea, fou el del setembre i

no el del desembre, com es fa constar a l'acta.

2.- RESOLUCIONS DE LA BATLIA.

Els regidors es donen per assebentats de les següents resolucions dictades des

de la darrera sessió plenària ordinària de dia 28 d'abril de 2003:

1- Decret de 31 de març de 2003, d' aprovació dels pagaments del mes

d'abril.
2- Decret de 31 de març de 2003, d'aprovació dels pagaments del mes

d'abril.
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3- Decret de 3 d'abril de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants

d' Antonio Martinez Enrique, Maria Roca Ramon i Juan Antonio

Martinez Roca.

4- Decret de 4 d'abril de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Asdrubal Mauricio Uribe Polanco i Yannik Kindervater.

5- Decret de 7 d'abril de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Johanna Clary e Andreen.

6- Decret de 7 d'abril de 2003 de acceptació proposta de resolució, i

imposició de sanció a RATXOKOS S.L. (expdt. 9/2002)
7- Decret de 7 d'abril de 2003 de incoació expedient sancionador de

disciplina urbanística a Domingo Betti Moragues.
8- Decret de 7 d'abril de 2003 d'incoació expedient sancionador de

disciplina urbanística a Rainer Busch.

9- Decret de 10 d'abril de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Bárbara Verd Ramis (expdt. 33/2003)
10- Decret de 10 d'abril de 2003 de concessió de llicència d'obres a l'entitat

Blue Papillon S.A. (expdt. 42/2003)
11- Decret de 10 d'abril de 2003 de concessió de llicència d'obres a Alicia

Moreno Munilla (expdt. 41/2003)
12- Decret de 10 d'abril de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Calixto Garvi Osorio (expdt. 35/2003)
l3- Decret de 10 d'abril de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Francisco Ibáñez Alonso (expdt.32/2003)
14- Drecret de 10 d'abril de 2003 de concessió de llicència d'obres a Ma

Dolores del Blanco Pons (expdt. 39/2003)
15- Drecret de 14 d'abril de 2003 d'alta. al Padró Municipal d'Habitants

d'Antonio Marquez Romera, Raquel Terceño Bendel i Pau Marquez
Terceño.

16- Decret de 15 d'abril de 2003 de concessió de llicència d'obres a Antoni

Colom Ferrà (expdt. 31/2003)
17- Decret de 15 d'abril de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Bárbara Verd Ramis (expdt. 34/2003)
18- Decret de 16 d' abril de 2003 de nomenament bibliotecària interina a

Aina Gené González

19- Decret de 22 d'abril de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Maria de la Salud Deudero Company.
20- Decret de 24 d'abril de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Fernando Castro Dols i Rosario Sampedro Perez.

21- Decret de 28 d'abril de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Nada Zakari, Youssef Zakari, Bahya Smini i Mourad Zakari.

22- Decret de 29 d'abril de 2003, d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Caterina Canyelles Marques, Maria de Lluch Muñoz Canyelles i Pau

Emili Muñoz Canyelles.
23- Decret de 30 d'abril de 2003, d'aprovació dels pagaments del mes de

maig.
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24- Decret de 30 d'abril de 2003, d'aprovació dels pagaments del mes de

maig.
25- Decret de 2 de maig de 2003 de nomenament de personal encarregat

responsable del seguiment i organització de la biblioteca municipal de

Galilea a Sr. Jaume Pujol Vich.

26- Decret de 2 de maig de 2003 de nomenament de regidor delegat del

servei de piscina municipal a Sr. Sebastià Bauzá Martorell.

27- Decret de 2 de maig de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants a

Jaume Vicens Escandell, Margarita Marques Enseñat i Merce Vicens

Marques.
28- Decret de 6 de maig de 2003 d'autorització a Josep Morey Bauzà per

retirar les restes de la sepultura n° 53 del cementiri municipal.
29- Decret de 6 de maig de 2003 d'autorització a Onofre Martorell Nicolau

per retirar les restes del nixol n" ô-bis del cementiri municipal.
30- Decret de 12 de maig de 2003 d'aprovació Padró de Contribuents per

Taxa de Subministrament d' Aigua 1er. Trimestre 2003.

31- Decret de 12 de maig de 2003 de rectificació i subsanació de

l 'escriptura de Constitució de la Junta de Compensació i Rectificació

del projecte de compensació corresponent a la UA7 de Puigpunyent.
32- Decret de 14 de maig de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants a

Francisca Horrach Mora i Pedro Pastrana Horrach.

33- Decret de 15 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Jaime

Enseñat Ferrà (expdt. 56/2003)
34- Decret de 15 de maig de 2003 de concessió de llicència d' obres a

Guillem Horrach Massanet (expdt. 29/2003)
35- Decret de 15 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Jaime

Bosch Jover i Maria Manera Calafell (expdt. 49/2003)
36- Decret de 15 de maig de 2003 de concessió de llicència d' obres a Pedro

Pastrana Balboa i Francisca Horrach Mora (expdt. 30/2003)
37- Decret de 15 de maig de 2003 de concessió de llicència d' obres a Maria

Palmer Vila (180/2002)
38- Decret de 15 de maig de 2003 de concessió de llicència d' obres a

Tomeu Frau Carbonell (expdt. 54/2003)
39- Decret de 15 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Juan

José Deudero Alorda (expdt. 51/2003)
40- Decret de 15 de maig de 2003 de concessió de llicència d' obres a

Elizabeth A. Ryan (expdt. 45/2003)
41- Decret de 15 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Ma

Ángeles Salamanca Palmer (expdt. 43/2003)
42- Decret de 15 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Joan

Vidal Puigserver (expdt. 40/2003)
43- Decret de 15 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Francisca Carbonell Ripoll (expdt. 44/2003)
44- Decret de 15 de maig de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Cristina Martinez Torres.
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45- Decret de 16 de maig de 2003 d'autorització a Maria Rocio Cano

Sánchez per traslladar les restes del nínxol 2309 a la tomba n° 55 del

cementiri municipal.
46- Decret de 19 de maig de 2003 de nul·litat decret de batlia de data

25/02/2003 i resolucions posteriors dictades a l'expedient sancionador

n" 3/2002, i incoació expedient disciplina urbanística, a Lorenzo Frau

Molina.
47- Decret de 19 de maig de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Nicola Denise Scheers.
48- Decret de 22 de maig de 2003 de concessió de llicència d' obres a

Promociones Puigpunyent S.L. (expdt. 27/2003)
49- Decret de 22 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Promociones Puigpunyent S.L. (expdt. 23/2003)
50- Decret de 22 de maig de 2003 de concessió de llicència d' obres a

Promociones Puigpunyent S.L. (expdt. 26/2003)
51- Decret de 22 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Promociones Puigpunyent S.L. (expdt. 24/2003)
52- Decret de 22 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Promociones Puigpunyent S.L. (expdt. 25/2003)
53- Decret de 22 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Juan

Gelabert Martínez (expdt. 79/2003)
54- Decret de 22 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Miguel Morell Ferrà (expdt. 68/2003)
55- Decret de 22 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

George Kedourie (expdt. 62/2003)
56- Decret de 22 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Francisca Carbonell Ripoll i Antoni Bosch Bauzá (expdt. 75/2003)
57- Decret de 22 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Joan

Ribas Betti (expdt. 71/2003)
58- Decret de 22 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Conxa González Sabater (expdt. 67/2003)
59- Decret de 26 de maig de 2003 d'incoació expedient d'execució

subsidiària. Requeriment a l'interessat per procedir a la demolició de les

obres executades per part del Sr. Dirk Reifferscheidt a Ca Na Beneta.

60- Decret de 26 de maig de 2003 d'acceptació proposta de resolució, i

imposició de sanció a la Sra. Bárbara Seguí Flaquer (expdt. 17/2002)
61- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d' obres a

Vicenç Maura Santandreu (expdt. 59/2003)
62- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Antoni Vidal Barceló (expdt. 60/2003)
63- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Miguel Serra Porta (expdt. 63/2003)
64- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Benito Morey Bonet (expdt. 36/2003)
65- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Karin

Messerschidt (expdt. 46/2003)
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66- Decret 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Jordi

Roset Graefenhain (expdt. 22/2003)
67- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Mateu

Marqués Bauzá (expdt. 48/2003)
68- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Mateu

Marqués Bauzá (expdt. 38/2003)
69- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d' obres a Maria

Alcover Cunill (expdt. 65/2003)
70- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'instal·lació

d'una Oficina Multiserveis, sol·licitada per Johan Kist.
71- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a José

García Sánchez (expdt. 64/2003)
72- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Raimon Pons Fuster (expdt. 208/2003)
73- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Catalina Martorell Martorell (expdt. 55/2003)
74- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a Pedro

Frau Bauzá (expdt. 52/2003)
75- Decret de 27 de maig de 2003 de concessió de llicència d'obres a

Guillem Ginard Barceló (expdt. 50/2003)
76- Decret de 28 de maig de 2003 de concessió llicència d'obertura i

funcionament d'un dipòsit per emmagatzament de propà, presentada per
Damià Farré Moreno (reg. Entrada n° 911)

77- Decret de 28 de maig de 2003 de concessió llicència d'obertura i

funcionament d'un agroturisme, presentada per Juan Villalonga
Rosselló (reg. Entrada n0358)

78- Decret de 28 de maig de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants a

José Luis Quintela i Graciela Rita Almada de Quintela.
79- Decret de 29 de maig de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants a

Adrian Andres Alday i Pamela Morisse.

80- Decret de 29 de maig de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants a

Ines Girona Rodriguez.
81- Decret de 30 de maig de 2003 d'aprovació de plec de clàusules

administratives particulars que han de regir el procediment per a la

concessió del servei de bar de la piscina municipal.
82- Decret de 31 de maig de 2003, d'aprovació dels pagaments del mes de

Juny.
83- Decret de 31 de maig de 2003, d'aprovació dels pagaments del mes de

Juny.
84- Decret de 2 de juny de 2003 de concessió llicència d'instal·lació d'un

bar-restaurant a la finca Es Ratxo, presentada per Ana Isabel Giménez

Castillo.
85- Decret de 4 de juny de 2003 de substitució de batlle els dies 5 i 8 de

juny per Sr. Miquel Ramon.

86- Decret de 9 de juny de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants de

Nathalie Sophie C. Neven Du Mont, Sofia Carola Ochoa Neven Du

Mont i Natalia Sofia Ochoa Neven Du Mont.
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87- Decret de 9 de juny de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants a

Francisco Ochoa Topete.
88- Decret de 9 de juny de 2003 de sol·licitud de la construcció d'una

vivenda unifamiliar per Pau Giménez Vidal (expdt. 69/2003)
89- Decret de 11 de juny de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants a

Andreas Hahnel.
90- Decret de 14 de juny de 2003 d'atorgament concessió del servei de bar

de la piscina municipal.
91- Decret de 16 de juny de 2003 d'inadmisió incident nul·litat d'actuacions

i desestimació sol·licitud de nul·litat, a Teresa Nieto.
92- Decret de 16 de juny de 2003 de concessió de llicència d' obres a

l'entitat Ses Cases de Son Net 8expdt. 138/2003)
93- Decret de 17 de juny de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants a

Jorge Juan Roset Graefevhain.
94- Decret de 17 de juny de 2003 d'aprovació certificació d'obra de la

piscina Municipal de Puigpunyent.
95- Decret de 23 de juny de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants a

Gregorio Javier Meneses Gonzalez i Jocelyn Patricia Shimell.

96- Decret 24 de juny de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants a

Bartomeu Morey Martorell.
97- Decret de 24 de juny de 2003 d'alta al Padró Municipal d'Habitants a

Juan Rojas Cornejo.
98- Decret de 26 de juny de 2003 de convocatòria ple extraordinari.

99- Decret de 26 de juny de 2003 de convocatòria ple extraordinari.

lOO-Decret de 30 de juny de 2003 de batlia de nomenaments i delegacions.

S' aclareixen diverses dubtes dels regidors del Grup Independent referides a

diversos decrets.

3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2000.

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

"Previ examen de la documentació que justifica aquest Compte General, el qual
va ser elaborat per la Intervenció municipal, la Comissió Especial de Comptes
va emetre el preceptiu informe sobre l'esmentat Compte General corresponent a

l'exercici de 2000.
Als efectes de l'article 193.3 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, es va sotmetre el Compte General a informació pública
en el Butlletí Oficial de laComunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el tauló

d'anuncis d'aquest Ajuntament, pel seu examen i formulació per escrit de les

reclamacions, esments i observacions que procedeixin.
En el B OI B núm. 149, corresponent al dia 12 de desembre de 2002, apareix
publicat l'anunci d'exposició pública del Compte General de 2000, sense que
durant el termini de quinze dies i vuit més s 'hagi presentat qualque reclamació

en contra.

En conseqüència, tot complint el dispost a l'article 193-4 de la Llei 39/88, es

sotmès a l'Aj untament en Ple l' adopció del següent
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ACORD

Primer: Aprovar el Compte General de 2000, que està integrat per:

A) El de la pròpia Entitat Local.

Els comptes i estats a' que es refereix la lletra A) anteriorment assenyalada
consten de les següents parts (art. 190.2 de la Llei 39/88), convenientment

desenvolupades:
- Balanç de situació.
- Compte de resultats.
- Quadre de finançament anual.
- Liquidació del pressupost.
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar procedents de

pressuposts tancats.

- Estat de tresoreria."

El Sr. Fullana comenta que la proposta es presenta amb gairebé dos anys de

retard, la qual cosa demostra el funcionament no molt correcte de l 'anterior

Consistori.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots a favor dels

regidors dels grups socialista i "Oberts a tots", (6) i les abstencions dels

integrants dels grups independent i popular, (3).

4.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2001.

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

"Previ examen de la documentació que justifica aquest Compte General, el qual
ha estat elaborat per la Intervenció municipal, la Comissió Especial de Comptes
va emetre el preceptiu informe sobre l'esmentat Compte General corresponent a

l' exercici de 200 l.

Als efectes de l'article 193.3 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, es va sotmetre el Compte General a informació pública
en el Butlletí Oficial de laComunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el tauló

d'anuncis d'aquest Ajuntament, pel seu examen i formulació per escrit de les

reclamacions, esments i observacions que procedeixin.
En el B OI B núm. 149, corresponent al dia 12 de desembre de 2002, apareix
publicat l'anunci d'exposició pública del Compte General de 2001, sense que

durant el termini de quinze dies i vuit més s 'hagi presentat qualque reclamació

en contra.

En conseqüència, tot complint el dispost a l'article 193-4 de la Llei 39/88, es

sotmès a l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent

ACORD

Primer: Aprovar el Compte General de 200 l, que està integrat per:
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A) El de la pròpia Entitat Local.

Els comptes i estats a que es refereix la lletra A) anteriorment assenyalada
consten

de les següents parts (art. 190.2 de la Llei 39/88), convenientment

desenvolupades:
- Balanç de situació.
- Compte de resultats.
- Quadre de finançament anual.
- Liquidació del pressupost.
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar procedents de

pressuposts tancats.
- Estat de tresoreria."

El Sr. Fullana reitera el que ha comentat en el punt anterior, existint en el cas

del compte general del 2001, un any de retard. Insta que no passi el mateix a

l 'hora de presentar el compte general de l' exercici 2002.

El batle manifesta que queda clar l'esforç que s'ha fet per posar al dia tot el

tema econòmic i d'organització i infraestructura.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots a favor dels

regidors dels grups socialista i "Oberts a tots", (6) i les abstencions dels

integrants dels grups independent i popular, (3).

5.- DONACIÓ COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LA

LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTS DE L'EXERCICI 2002.

Es dóna compte del següent decret de Batlia de data 15 de juliol de 2003:

"Formulada per la intervenció d'aquesta Corporació, tot complint el que disposa
l 'article 172 i següents de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les

Hisendes Locals, la liquidació dels Pressuposts Municipals corresponents a

l ' exercici de 2002, i aprovada pel President de la Corporació per Decret de data

15 dejuliol de 2003, i en compliment de l'article 174-4 de l'esmentada Llei, es

proposa l'adopció del següent

ACORD

Primer: Donar compte al Ple de la Corporació de l'aprovació pel President de

la Corporació de la liquidació del Pressuposts Municipals corresponents a

I' exercici de 2002, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el resum

següent:

"Resultat Pressupostari de l'exercici

El Resultat Pressupostari està determinat per la diferència entre els drets

pressupostaris líquids durant l'exercici i les obligacions pressupostàries
reconegudes durant el mateix període.

1.- Total drets reconeguts nets: 1.500.148'01€.
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2.- Total obligacions reconegudes netes: 1.707.324'47€.

Resultat Pressupostari: -207.176'46€.

El Resultat Pressupostari ha d'ésser ajustat:

a) Desviacions positives de finançament en despeses amb finançament
afectat: 76.519'46€.

b) Desviacions negatives de finançament: 334.682'38€.

c) Crèdits gastats finançats amb romanent líquit de Tresoreria:

109.556'27€.

Resultat Pressupostari ajustat: 160.542'73€.

Romanent de Tresoreria
Està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de

pagament i els fons líquids, referits a dia 31 de desembre de l'exercici.

1.- Deutors pendents de cobrament a final de l'exercici: 637.857'27€.

- De pressupost d'ingressos.
Exercici corrent: 764.656'93€.

- De pressupost d'ingressos.
Pressuposts tancats: 295.240' 13€.

- D'altres operacions no pressupostàries: 82.099'80€.

- Ingr. pendents d'aplicació: 504.139'59€.

- Saldos de cobrament dubtós: O.

TOTAL: 637.857'27€.

2.- Creditors pendents de pagament a final de l'exercici: 433.080'80€.

- De pressupost de despeses.
Exercici corrent: 427.474'24€.

- De pressupost de despeses.
Pressuposts tancats: 59.800'95€.

- De pressupost d'ingressos: O.

- D'altres operacions no pressupostàries: 31.919' 10€.

- Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva: 86.113'49€.
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TOTAL: 433.080'80€.

3.- Fons líquids a Tresoreria a final de l'exercici: 267.871 '40€.
4.- Romanent de Tresoreria brut: 472.647'87€.
5.- Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finanço afectat: 157.055'09€.

TOTAL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS: 315.592'78€."

El Sr. Ramon manifesta la seva opinió de què l'aprovació dels comptes generals
anuals és més burocràtica. És més interessant l'aprovació de la liquidació dels

pressuposts. En aquest sentit, ell es va comprometre a què la liquidació dels

pressuposts del 2002 es presentaria al Ple l'abril o maig. l reconeix que no es va

poder complir amb el compromís, entre altres coses, perquè es tracta d'una sèrie

d'operacions que es fan una vegada a l'any i per les quals és necessari comptar
amb I 'ajut del servei d'assistència tècnica als municipis del Consell de

Mallorca, i això implica haver d'esperar tom, ja que aquest servei es presta a

tots els municipis de l'Illa. Espera per a l'exercici que vé, poder complir
estrictament amb els terminis. De fet, amb I 'aprovació dels pressuposts ja es

compleixen més o maneo els terminis. l pròximament es realitzarà una

remodelació de la part de intervenció de l' Ajuntament per tal de subsanar les
deficiències que motiven aquests retards.

6.- EXPEDIENT 2/2003 DE SUPLEMENT DE CRÈDITS FINANÇAT
AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.
L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:

"Proposta pel Sr. batle la incoació de l'expedient de modificació de crèdit

núm.2/2003, per suplements de crèdit, i justificant en la preceptiva Memòria la
necessitat de realitzar les diverses despeses que s'especifiquen a continuació i

que no poden demorar-se fins a l'exercici següent sense pertorbar els interessos

municipals.
Vist l'informe favorable de la Intervenció Municipal i el certificat emès per la

mateixa acreditatiu de la inexistència o de 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, es per això que es proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció del

següent

ACORD

PRIMER: Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de crèdit núm
2/2003 en el

vigent Pressupost, per suplements de crèdit, finançats amb Romanent Líquid de

Tresoreria, segons el detall següent:

1. Partides del Pressupost de despesa a que afecta l'expedient:
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Partida pressupostària Consignació Augment Consignació
anterior definitiva

CODI DESCRIPCIO

111.23000 Dietes òrgans 35.448'00€ 800'00€ 36.248'00€

de govern
121.22200 10.000'00€ 10.000'00€ 20.000'00€

Comunicacions

telefòniques
121.22703 Advocats 4.500'00€ 6.000'00€ 10.500'00€

121.62600 Inversió 1.000'00€ 4.000'00€ 5.000'00€

equips informàtics

222.21400 Reparació 500'00€ 5.000'00€ 5.500'00€

material transport
412.21200 Conserv.i 600'00€ 5.000'00€ 5.600'00€

manten.Centre Sanitari

432.22707 Redacció 12.000'00€ 12.000'00€ 24.000'00€

projectes i treballs tècnics

440.22706 Agenda Local 12.674'18€ 3.000'00€ 15.674' 18€

21

442.22000 Despeses de 2.000'00€ 2.000'00€ 4.000'00€

recollida
452.21200 Conserv.i 4.000'00€ 6.000'00€ 10.000'00€

manten.Poliesportiu
452.21201 Conserv.i 3.000'00€ 3.000'00€ 6.000'00€

manten.Piscina

511.21000 Conserv.i 43.052'23€ 73.000'00€ 116.052'23€

manten.vies públiques
511.22000 Material 7.000'00€ 30.000'00€ 37.000'00€

ordinari manteniment

511.62700 Dotació 19.300'00€ 12.000'00€ 31.300'00€

serveis C/Romaguers

SUMES 155.074'41€ 171.800'00€ 326.874'41€

2. Recursos amb què es va a finançar la modificació de crèdit:

El suplement de crèdit es financiarà amb Romanent Líquid de Tresoreria.

D'acord amb la liquidació del Pressupost corresponent a 1 'exercici 2002, resulta

l'existència d'un Romanent de Tresoreria total de 472.647'87€, del qual
157.055'09€ és Romanent afectat a despeses amb financiació afectada. Resulta

per tant, un Romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de

315.592'78€. D'aquests 93.350'01€ ja s'han destinat a finançar la incorporació
de romanents de crèdits procedents de l'exercici 2002, en l'expedient de

modificacions pressupostàries 1/2003. En conseqüència:

.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 315.592'78€.
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.- Romanent per finançar expdt.1I2003:

.

- Romanent disponible:
.

- Romanent per finançar expdt. 2/2002:
.

- Romanent disponible:

93.350'01€ .

222.242'77€ .

171.800'00€ .

50.442'77€.

SEGON: Exposar al públic la seva aprovació inicial en el Tauló d'anuncis

d'aquesta Corporació, previ anunci publicat en el B.O.LB., durant un termini de

quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar I' expedient i

presentar reclamacions davant el Ple. En el cas de que no es presentin
reclamacions en contra, s' entendrà aprovat definitivament."

El Sr. Ramon explica que part del Romanent de Tresoreria procedent de

l'exercici 2002 ja s'ha emprat per finançar l'expedient 1/2003 d'incorporació de

romanents de crèdit procedents de 2002.
El Sr. Fullana manifesta que el seu grup entén que l'increment de les partides
està bé. Demanen un llistat dels projectes i treballs tècnics que s'han imputat a

la partidaja que crida l'atenció que l'import de la mateixa es dobli. Amb el que
no estan massa d'acord és amb l'increment de la partida d'indemnitzacions als

òrgans de govern.
El batle explica que l'augment del crèdit és necessarija que també ha augmentat
el nombre de sessions plenàries, major nombre de regidors que participen en la

Comissió d'Obres, la creació de la Junta de Portaveus, etc.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots a favor dels

regidors dels grups socialista, independent i "Oberts a tots", (8) i l'abstenció de

l'integrant del grup popular, (l).

El Sr. Fullana explica el seu vot en el sentit de què voten a favor, amb la

salvedatja manifestada a l'increment de la partida d'indemnitzacions als òrgans
de govern.

I 7.- EXPEDIENT 3/2003 DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS
AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.

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

"Proposta pel Sr. batle la incoació de l'expedient de modificació de crèdit

núm.312003, per crèdits extraordinaris, i justificant en la preceptiva Memòria la

necessitat de realitzar les diverses despeses que s'especifiquen a continuació i

que no poden demorar-se fins a l 'exercici següent sense pertorbar els interessos

municipals.
Vist l'informe favorable de la Intervenció Municipal i el certificat emès per la

mateixa acreditatiu de la inexistència 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, es per això que es proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció del

següent

ACORD
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PRIMER: Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de crèdit núm
3/2003 en el vigent Pressupost, per a la concessió de crèdits extraordinaris,
finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria, segons el detall següent:

1. Partides del Pressupost de despesa a què afecta l'expedient:

Partida pressupostària Consignació Augment Consignació
anterior definitiva

CODI DESCRIPCIO

111.10000 Retribucions 0'00€ 4.200'00€ 4.200'00€
alts càrrecs
121.22709 Serveis 0'00€ 10.000'00€ 10.000'00€

col.laboració
Administració
121.48100 Becaris 0'00€ 3.200'00€ 3.200'00€
Adminsitració
451.22003 Ràdio Local, 0'00€ 2.000'00€ 2.000'00€
material ordinari

SUMES 0'00€ 19.400'00€ 19.400'00€

2. Recursos amb que es va a finançar la modificació de crèdit:

El suplement de crèdit es financiarà amb Romanent Líquid de Tresoreria.

D' acord amb la liquidació del Pressupost corresponent al' exercici 2002, resulta

l'existència d'un Romanent de Tresoreria total de 472.647'87€, del qual
157.055 '09€ és Romanent afectat a despeses amb financiació afectada. Resulta

per tant, un Romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de

315.592'78€. D'aquests 93.350'01€ ja s'han destinat a finançar la incorporació
de romanents de crèdits procedents de l'exercici 2002, en l'expedient de

modificacions pressupostàries l/2003 i 171.800'00€ per finançar l'expedient de

suplement de crèdit en diverses partides del pressupost de 2003 (expdt.2/2003).
En conseqüència:

.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals:

.

- Romanent per finançar expdt.1/2003:
.

- Romanent per finançar expdt.2/2003:
.

- Romanent disponible:
.

- Romanent per finançar expdt.3/2003:
.

- Romanent disponible:

315.592'78€ .

93.350'01€ .

171.800'00€ .

50.442'77€ .

19.400'00€ .

31.042'77€.

SEGON: Exposar al públic la seva aprovació inicial en el Tauló d'anuncis

d'aquesta Corporació, previ anunci publicat en el B.O.LB., durant un termini de

quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i

presentar reclamacions davant el Ple. En el cas de que no es presentin
reclamacions en contra, s'entendrà aprovat definitivament."
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El Sr.Fullana demana que es concreti el número d 'hores que hagin de dedicar

tots aquests col.laboradors.

El Sr. Ramon explica que està més o maneo calculat el que cadasqun hi pot
dedicar. Hi ha un estudi fet de les hores, que es pot fer arribar als membres de

l'oposició. Per altra banda, cal considerar que tampoc poden cobrar més del que

s'ha pressupostat, independentment tot això que per a l'exercici que ve es pugui
replantejar.
El Sr. Fullana entén que part dels diners per pagar aquests col.laboradors es

podrien invertir per professionalitzar els serveis que presta l'Ajuntament. Pel

que fa a les altres partides, hi estan d'acord.

El Sr. Ramon dóna la raó al Sr. Fullana ja que aquests càrrecs fan feina

principalment de gestió i no de decissió política. Així, les seves tasques es

podrien cobrir perfectament amb un gerent i dos administratius més. Però avui

en dia en cara no és possible plantejar-se aquest augment de la plantilla i, per

tant, s'opta per la solució més assequible i econòmica.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots a favor dels

regidors del grup socialista (5), els vots en contra dels regidors independents i

popular (3) i l'abstenció de l'integrant de l'agrupació "Oberts a tots" (1).

8.- EXPEDIENT 5/2003 DE SUPLEMENT DE CRÈDITS FINANÇAT
AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.

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

"Proposta pel Sr. batle la incoació de I 'expedient de modificació de crèdit

núm.5/2003, per suplements de crèdit, i justificant en la preceptiva Memòria la

necessitat de realitzar les diverses despeses que s'especifiquen a continuació i

que no poden demorar-se fins a l'exercici següent sense pertorbar els interessos

municipals.
Vist l'informe favorable de la Intervenció Municipal i el certificat emès per la

mateixa acreditatiu de la inexistència o de 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, es per això que es proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció del

següent

ACORD

PRIMER : Aprovar provisionalment l'expedient de modificació de crèdit núm

5/2003 en el vigent Pressupost, per suplements de crèdit, finançats amb

Romanent Líquid de Tresoreria, segons el detall següent:
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1. Partides del Pressupost de despesa a que afecta l'expedient:

Partida pressupostària Consignació Augment Consignació
anterior definitiva

CODI DESCRIPCIO

442.62400 Adquisició 2.995'00€ 1.505'00€ 4.500'00€
vehicle Parc Verd

442.62000 Projecte 5.296'44€ 3.703'56€ 9.000'00€
millora Parc Verd

SUMES 8.291'44€ 5.208'56€ 13.500€

2. Recursos amb què es va a finançar la modificació de crèdit:

El suplement de crèdit es financiarà amb Romanent Líquid de Tresoreria.

D' acord amb la liquidació del Pressupost corresponent al' exercici 2002, resulta

l'existència d'un Romanent de Tresoreria total de 472.647'87€, del qual
157.055'09€ és Romanent afectat a despeses amb financiació afectada. Resulta

per tant, un Romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals' de

315.592'78€. D'aquests 93.350'01€ ja s'han destinat a finançar la incorporació
de romanents de crèdits procedents de l' exercici 2002, en I'expedient de

modificacions pressupostàries 1/2003, 171.800'00€ per finançar l'expedient de

suplement de crèdit en diverses partides del pressupost de 2003 (expdt.2/2003) i

19.400€ per finançar l'expedient de crèdit extraordinari 3/2003.

En conseqüència:

.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals:

.
- Romanent per finançar expdt.l/2003:

.

- Romanent disponible:
.

- Romanent per finançar expdt. 2/2003:

.

- Romanent disponible:
.

- Romanent per finançar expdt. 3/2003:

.

- Romanent disponible:
.

- Romanent per finançar expdt. 5/2003:

.

- Romanent disponible:

315.592'78€ .

93.350'01€ .

222.242'77€ .

171.800'00€ .

50.442'77€ .

19.400'00€ .

31.042'77€ .

5.208'56€ .

25.834'21€.

El suplement de crèdit es financiarà amb Romanent Líquid de Tresoreria.

SEGON: Exposar al públic la seva aprovació inicial en el Tauló d'anuncis

d'aquesta Corporació, previ anunci publicat en el B.O.LB., durant un termini de

quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i

presentar reclamacions davant el Ple. En el cas de que no es presentin
reclamacions en contra, s'entendrà aprovat definitivament."

El Sr. Fullana manifesta I 'acord del seu grup. Demana una còpia del projecte de

millora del Parc Verd.
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Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots a favor dels

regidors dels grups socialista, independent i l'agrupació "Oberts a tots" (8), i

l'abstenció de l'integrant del grup popular (1).

9.- CREACIÓ COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL.

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

"Segons l'article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases

del Règim Local, "la Comissió de Govern existeix en tots els municipis amb

població de dret superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho

disposi el seu Reglament orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament."

L'article 23.1 de l'esmentada LRBRL estableix que la Comissió de Govern està

integrada pel bade i un número de regidors no superior al terç del número legal
dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compta al Ple.

Els nomenaments i cessaments seran adoptats amb les formalitats prescrites a

l'article 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionarnent i Règim Jurídic de les Entitats

Locals.

D'acord amb l'article 23.2 de la LRBRL ja esmentat, correspon a la Comissió

de Govern:

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

b) Les atribucions que el batle o altre òrgan municipal li deleguin o li

atribueixin les lleis.

D'acord amb l'anterior es proposa al Ple:

Primer.- Crear la Comissió de Govern Municipal.

Segon.- Acordar la següent composició de la mateixa:

.- El batie, Joan Ferrá Martorell.

.- Pels següents regidors:
.- Sebastià Bauzá Martorell.

.- Margalida Sureda Moranta .

.

- Miquel Ramon Matas.

Tercer.- Les seves funcions seran:

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

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

I 'article 22.4 de la LRBRL, poden ser objecte de delegació en la

Comissió de Govern.

d) Les pròpies del Ple,(art.23 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18

d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals
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Vigents en Matèria de Règim Local), menys en els supòsits prevists a

l'article 47 de la LRBRL.

En concret, les funcions que el Ple delega en la Comissió de Govern són les

següents:

.- 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'Aj untament.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals,
dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris
del Pressupost - maneo les de tresoreria, que li correspondran quan l'import
acumulat de les operacions vives en cada moment superi ellS 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.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis .

.

- 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 atribuides 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.
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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 a concessió de "quita y espera".
f) La defensa en els procediments incoats contra l'Ajuntament.

Quart.- Periodicitat:
La Comissió de Govern celebrarà sessió ordinària cada dilluns a les 18.00

hores.

Cinquè.- Àmbit de la delegació:
Les facultats esmentades en els apartats anteriors, es deleguen en tota la seva

extensió, incloent la resolució dels recursos administratius."

El Sr. Fullana considera que, amb la creació de la Comissió de Govern, el Ple,
que és el màxim òrgan de representació del municipi, perd moltes competències
a favor d'aquesta. Atès que la seva existència no és obligatòria pel nombre

d'habitants que té el municipi de Puigpunyent, el seu grup no està d'acord amb

la seva creació.
El Sr. Guillaument expressa la seva opinió en el mateix sentit que el Sr. Fullana.

El Sr. Ferrá està d'acord amb la reflexió, però recorda que paral.lelament es crea

també la Junta de Portaveus. En cap cas, la finalitat de la creació de la Comissió

de Govern és llevar participació als membres de la Corporació.
En el mateix sentit es pronuncia el Sr. Ramon. Amb la creació de la Comissió

de Govern, es pretén sobre tot, evitar la celebració de plens extraordinaris per
tractar moltes vegades un sòl punt. A més, tot el que s'acordi en les sessions de

la Comissió, quedarà reflexat en actes a l'abast de tothom. Igualment, la seva

existència servirà per regularitzar el tema de les compensacions dels regidors.
El Sr. Fullana entén que una cosa no lleva I 'altra. Abans, els grups podien fer

constar la seva opinió en les votacions que quedaven reflectides en les actes dels

plens. Ara no.

El Sr. Ramon es compromet a què l'equip de govern portarà al Ple els temes

més controvertits respecte dels quals ho consideri així la Junta de Portaveus.

El batle proposa, finalment la creació de la Comissió de Govern, amb la

matisassió esmentada de portar a Ple els temes més controvertits i que així ho

consideri la Junta de Portaveus.

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots a favor dels

regidors dels grups socialista (5), els vots en contra dels grups independent i

popular (3), i l'abstenció de l'integrant de l'agrupació "Oberts a tots" (1).

10.- CREACIÓ JUNTA DE PORTAVEUS.

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

"Atesa la voluntat de l'actual equip de govern de donar una major participació
en la deliberació i decissió de les diverses qüestions municipals als diferents

grups polítics integrants de la Corporació.
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Es proposa al PIe:

Primer.- La creació de la Junta de Portaveus, la qual estarà integrada pel batle i

els portaveus dels diferents grups polítics amb representació a la Corporació,
això és:

.- El Grup Socialista .

.

- El Grup Independent.
.- El Partit Popular.
.- L'agrupació d'electors "Oberts a tots".

La Junta de Portaveus celebrarà reunió el tercer dilluns de cada mes.

A la Junta de Portaveus podran assistir-hi els demés regidors adscrits al

respectiu grup municipal.

La Junta de Portaveus deliberarà sobre aquells assumptes d'interés municipal
proposats pels respectius grups polítics, sense tenirfacultats decissòries, les

quals correspondran als òrgans municipals competents en cada cas.
"

El Sr. Fullana fa constar la seva satisfacció per la creació d'aquest òrgan.
Igualment el Sr. Guillaumet, ja que entén que contribuirà a una agilització dels

plens.

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

11.- DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE BATLIA DE

CONCESSIÓ DE LA DEDICACIÓ PARCIAL AL REGIDOR JAUME

PUJOL VICH.
Es dóna compta del següent decret dictat pel Sr. batle.

"DECRET DE BATLIA.
RECONEIXEMENT DE DEDICACIÓ PARCIAL AL REGIDOR JAUME

PUJOL VICR.

Atès que s'ha considerat la necessitat de disposar d'un regidor de l'equip de

govern amb una major disponibilitat per dur a terme funcions de coordinació i

suport a les diverses activitats i serveis municipals,

Atès que l'equip de govern creim que la persona idònia per desenvolupar
aquestes funcions és el regidor Jaume Pujol Vich, regidor delegat de serveis,
neteja i manteniment, enllumenat públic, personal de manteniment i

representant personal del batle al nucli de Galilea, per Decret de Batlia de data

30 de juny de 2002.

RERESOLT:
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Primer.- Reconèixer al regidor Jaume Pujol Vich, el règim de dedicacià parcial'
per a l 'exercici dels seus càrrecs, amb una dedicació de 96 hores mensuals,
d'acord amb la normativa reguladora de la matèria continguda a l'article 75 de

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

redacció donada al mateix per l'article 42 de la Llei 14/2000, de 28 de

desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, així com per
l'article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats

Locals.

D'acord amb els articles esmentats, els membres de les Corporacions Locals

que desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació parcial:

1.- Percebran retribucions pel temps efectivament dedicat a l' exercici del càrrec.

2.- Seran donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social,
assumint la Corporació Localla quota empresarial que correspongui.
3.- No percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels

òrgans co1.legiats de la Corporació de què formin part.
4.- Percebran indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en

l'exercici del càrrec.

Segon.- Donar compte del present Decret al Ple en la primera sessió que se

celebri, havent-se d'aprovar per aquest òrgan la quantitat a percebre pel regidor
en concepte de retribució.

Puigpunyent, 17 de juliol de 2003.

El batle."

Els regidors es donen per assebentats.

12.- ASSIGNACIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
L'equip de govern presenta al Ple la següent proposta:

"Considerant la reorganització de l'organigrama municipal, derivada de la

creació de la Junta de Portaveus, Comissió de Govern, etc ... que es proposa en

aquest Ple.

Es proposa al PIe:

Primer.- Aprovar .les noves assignacions a percebre pels membres de la

Corporació en concepte de retribucions i assitències als diferents òrgans
co1.legiats de la Corporació de què formin part.
Així:
1.- El regidor delegat de Serveis, Jaume Pujol Vich, amb una dedicació parcial
de 96 hores mensuals, percebrà 700€ bruts per mes (12 pagues).
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Aquest membre de la Corporació, causarà alta davant la Tresoreria de la

Seguretat Social, a partir del dia 15 dejuliol de 2003, assumint l'Ajuntament les

obligacions que les normes del RGSS imposen a les empreses en relació amb el

personal al seu servei.

2.- Per assistència efectiva a les reunions del òrgans col.legiats de la Corporació
de què formin part, (ja sigui com a titulars o suplents), els membres de la

Corporació percebran:

Per assistència a les sessions plenàries: 20'00€.
Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives: 20'00€.
Per assistència a les reunions de la Junta de Portaveus: 20'00€.
Per assistència a les sessions de la Comissió de Govern: 175'00€.

3.- Les assignacions assenyalades pujaran anualment de forma automàtica i
sense necessitat de haver-se d'adoptar nous acords en el mateix percentatge que
la Llei de Pressuposts fixi per a la puja en les retribucions del personal
funcionari i laboral al servei de les Administracions Públiques."

El Sr. Fullana manifesta el desacord del seu grup amb la proposta, ja que entén

que es redueixen les indemnitzacions que perceben els membres de l'oposició
per l'assistència a Plens i Comissions Informatives, ja aprovades en exercicis

anteriors, en tant que s'incrementen les percepcions dels membres de l'equip de

govern. Estan d'acord en que el regidor amb dedicació parcial cobri les
retribucions que pertoquin ja que el temps que dedica a la seva feina habitual

queda reduït a la meitat. No obstant no passa el mateix amb els altres regidors
que a la vegada que mantenen les seves feines passen a cobrar 175€ setmanals
més. A més, el batle per la major responsabilitat, hauria de tenir unes

remuneracions més elevades que la resta dels regidors.
El Sr. Ferrá respon que a final d'any, les percepcions dels membres de
l '

oposició seran més o maneo les mateixes. Per altra banda, s 'ha de considerar

que els regidors no alliberats igualment dediquen moltes hores a l'Ajuntament,
cosa que el poble nota.

El Sr. Ramon explica que l'increment de les percepcions del regidor Sebastià
Bauzá i d'ell mateix, és de 50€. Si es fan els càlculs resulta que ara per ara els
surt a uns 5€ l'hora. Per altra banda, el batle, abans, encara cobrava menys. Però

I'organigrama que apliquen no és piramidal sinó de feina en equip. El que no

tots els regidors tenguin dedicació parcial suposa un estalvi a l'Ajuntament en

assegurances socials.
El Sr. Fullana no hi està d'acord i mantén les reflexions que ha fet al principi.
El Sr. Ramon proposa veure com funciona el nou sistema, amb la Comissió de

Govern, Junta de Portaveus, etc, i en el seu cas, replantejar el tema de cara al

proper exercici.

El Sr. Fullana proposa que es mantenguin les indemnitzacions en les quanties
actuals.
I finalment, així s'acorda amb els vots a favor dels regidors dels grups socialista

i de l'agrupació "Oberts a tots" (6), i els vots en contra dels regidors dels grups

popular i independent (3). Els integrants del grup independent voten en contra
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pel seu desacord amb les indemnitzacions per assistència a les comissions de

govern.

Per tant, es mantenen les percepcions en la seva quantia actual. Això és:

.- Sessions plenàries: 30€ .

.

- Comissions Informatives: 24€.
I s'afegeixen:
.- Sessions Junta de Portaveus: 30€ .

.

- Sessions Comissió de Govern: 175€.

13.- PADRONS IBI URBANA I RÚSTICA EXERCICI 2003.

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

"Una vegada formats els padrons dels Imposts sobre Béns Immobles

corresponents a l' exercici de 2003:

Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.

Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica.

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Aprovar els padrons citats.

Segon.- Exposar-los al públic durant quinze dies, mitjançant anunci al 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'adopten els acords amb els vots a favor dels

regidors dels grups socialista, independent i l 'agrupació "Oberts a tots" (8) i

l'abstenció de l'integrant del grup popular (1).

14.- DESIGNACIÓ REPRESENTANT CORPORACIONS LOCALS AMB

POBLACIÓ INFERIOR A 20.000 HABITANTS A LA SECCIÓ la DEL

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

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

"Havent-se rebut escrit procedent de la Gerencia Territorial del Catastro, referit

a la composició dels Consells Territorials de la Propietat Immobiliària, segons
el qual els representants de les Corporacions Locals en els esmentats Consells
són renovats en la seva totalitat dins dels quatre mesos següents a la celebració

d' eleccions municipals.

D'acord amb l 'anterior es proposa al Ple:

Corresponent per tant al' Ajuntament de Puigpunyent comunicar el nom de

l 'ajuntament pel qual vota per ocupar la vocalia corresponent a la secció

primera del Consell Territorial (corresponent a municipis de fins a 20.000

habitants de dret).
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Primer.- Proposar l'Ajuntament de Lloseta per ocupar la vocalia de la Secció I"

(municipis de fins a 20.000 habitants de dret), en el Consell Territorial de la

Propietat Immobiliària."

Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords amb els vots a favor dels

regidors dels grups socialista (5), els vots en contra dels integrants dels grups
independent i popular (3) i l'abstenció de l'integrant de l'agrupació "Oberts a

tots" (1).

15.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE MESA D'ESTUDI I DEBAT AMB
LES ASSOCIACIONS DE VEINS DE CONQUES I SON NÉT.
El grup popular presenta la següent proposta:

"¿Està dispuesta la actual mayoría del Consistorio a crear una mesa de estudio y
debate con las Asociaciones de Vecinos de Concas y Son Nét, en donde

conjuntamente con expertos y afectados, busquemos soluciones legales, con el

objeto de resolver la situación de precariedad e irregularidades que contemplan
estos dos núcleos de población?"

El batle explica que ja s'està fent feina amb experts en la matèria i amb els
mateixos afectats. De fet, amb els veins de Conques ja s'ha mantingut una

reunió.
El Sr. Ramon entén que efectivament es tracta de qüestions que s'han de

resoldre o, al maneo, intentar-ho, ja que les solucions no són senzilles. Ja s'han
demanat estudis urbanístics, econòmics i jurídics per veure quina figura legal es

podria fer servir per legalitzar la situació d'aquestes parcel.lacions. La única que
pareix que serviria és la de nucli rural, contemplada per la Llei de Sòl Rústic,
però no prevista després per les DOT. Per tant, i davant la complexitat del tema,
pareix convenient primer analitzar bé la situació i recopilar les dades
necessàries per predre llavors les decissions oportunes.
El Sr. Fullana manifesta que el seu grup està a favor de trobar una solució per
aquests nuclis. I insta l 'equip de govern per agilitzar el tema.

16.- DECLARACIÓ ASSOCIACIÓ CAÇADORS COM A ENTITAT
D'INTERÉS GENERAL.
El grup popular presenta la següent proposta, a instàncies de l' Associació de

Caçadors de Puigpunyent:

"La Asociación de cazadores de Puigpunyent, viene desarrollando su actividad
en el Municipio desde tiempo inmemorial, si bien su capacidad organizativa ha
alcanzado su màximo rigor en la actualidad. Sus estatutos están legalizados y

presentados ante el Registro correspondiente, por 10 que el trámite formal está
resuelto de acuerdo a la legalidad vigente.
Nuestra Asociación fiel defensora de los derechos y deberes constitucionales,
colabora fehacientemente en la vigilancia, cuidado, respeto y promoción de
todo tipo de vida forestal y cinegética, ayudando en la conservación de la
naturaleza y aumentando la calidad de vida en nuestro Municipio. Bien es

sabido, que sin el celo de los cazadores, la vida salvaje que se desarrolla en el
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término, habría acabado con muchas de las especies que ahora sobreviven, y
sirven por otra parte para fomentar el noble deporte de la Caza, ello sin olvidar
la colaboración voluntaria que presta al Ayuntamiento dentro de sus diversas
formas de expresión en vigilancia y apoyo cívico.
En este momento, pensamos que todos los Grupos Políticos que conforman el
actual Consistorio, conectan perfectamente con nuestra afición, y manifiestan
abiertamente su apoyo al desarrollo de la actividad, por lo que como Presidente
de la Asociación de Cazadores de Puigpunyent, propongo al Pleno:
LA DECLARACIÓN DE NUESTRA ASOCIACIÓN COMO ENTIDAD

MERITORIA DE LA DENOMINACIÓN DE INTERÉS GENERAL. A los
efectos que procedan."

El Sr. Ramon manifesta que al seu grup li pareix bé la proposta. Ara bé, per
accedir a la declaració d'entitat d'interés general, la Llei reguladora del dret
d'associació exigeix diversos requisits. En el cas que ens ocupa, ¿a qui pot
beneficiar el que l'associació sigui d'utilitat pública, a part dels mateixos

caçadors?
El Sr. Font respon que als propietaris de les finques.
El Sr. Ramon explica, que d'acord amb la Llei esmentada, les associacions que
vulguin optar a la declaració d'utilitat pública, han de dur al maneo dos anys
inscrites en el Registre corresponent. No consta que aquest requisit es compleixi
amb l'Associació de Caçadors. S 'haurien de tenir clars els criteris objectius.
Perquè ¿quina diferència hi ha per exemple amb l' Associació de Veins de

Conques?
El batle diu que es contactarà amb l'Associació de Caçadors i els exposaran

aquestes qüestions. En qualsevol cas, no entén per què aquesta petició ha hagut
de venir canalitzada a través d'un partit polític.
El Sr. Fullana manifesta que el seu grup no està d'acord amb algunes
afirmacions que es fan a la moció. A banda d'això, creu que primer s'han
d'iniciar els tràmits per a la declaració d'interés general i llavors cercar els
recolzaments dels òrgans pertinents.
La proposta queda damunt la taula, ja que amb el plantejament actualla resta de

grups polítics votarien en contra de la proposta.

17.- CINEMA A LA FRESCA.
L'Agrupació d 'Electors "Oberts a tots" presenta la següent proposta:

"Dado que sabemos de la existencia de un proyector de cine, siempre que dicho

aparato reuniese las condiciones técnicas apropiadas para la proyección en el
exterior.

Proponemos un ciclo de "CINEMA A LA FRESCA".

Se podría realizar en las plazas del municipio; si por infraestructura solo fuese
viable en una de las plazas se adecuaría sólo una.

El horario propuesto sería desde las 22h. hasta la finalización de la proyección;
es decir, hasta las OOh. aprox. Sin causar importantes problemas de ruido. Se

podría estudiar la posibilidad de abrir un pequeño bar (con los productos que se

expenden en cualquier cine) desde media hora antes hasta media hora después
de finalizada la función."
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El Sr. Ferrá entén que és una bona idea. L'equip de govern recoza la proposta
canalizant-la a través de la Comissió de Cine del Patronat de Cultura i convida a

tothom a participar-hi.

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

18.- ARREGLO I COL.LOCACIÓ DE REIXES EN EL CAMÍ ENTRE EL
CARRER MAJOR I EL POLIESPORTIU.
L'Agrupació d 'Electors "Oberts a tots" presenta la següent proposta:

"Dado el mal estado de mantenimiento por existencia de hierbas marchitas y
excretas de animales en el camino/pasaje entre el carrer Majar i el carrer del
Poliesportiu.
Proponemos que mantenimiento del ayuntamiento lo limpie, se mantenga
limpio y se pueda colocar una verja baja de madera con una bisagra de resorte
de vaivén (al igualo parecido al de la plaza de Son Bru), en cada extremo del
camino para que no entren perros."

El batle assumeix el compromí d'enviar-hi els serveis de manteniment més
sovint. No obstant, no creu que la col.locació de reixes sigui la solució.

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

19.- PLAÇA D'APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS DAVANT DEL
POLIESPORTIU.
L'Agrupació d'Electors "Oberts a tots" presenta la següent proposta:

"

Considerando que se ha hecho el esfuerzo de crear facilidades para
minusválidos en la reciente inaugurada piscina municipal y bar del poliesportiu
y que la afluencia de coches aparcados dificulta un aparcamiento cercano a la
entrada del polideportivo.
Proponemos que se cree una plaza de aparcamiento destinada a aparcamiento
exclusivo de minusválidos cerca de la entrada del polideportivo con un tiempo
límite de dos a tres horas."

El batle manifesta el seu acord i proposa la creació també d'una plaça al Centre
Sanitari.
El Sr. Fullana proposa que no hi hagi temps límit d' aparcament.

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

20.- TALLER DE SERIGRAFIA.
L'Agrupació d'Electors "Oberts a tots" presenta la següent proposta:
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"Dado el interés de un colectivo de jóvenes por la manualidad artística de la
técnica de serigrafia, proponemos la creación de un taller de serigrafia con la
finalidad de hacer camisetas para las fiestas de agosto 2003.
Funciones del taller. Se impartirán cursillos a las personas que estén interesadas

(cursos gratuitos). Una vez que el taller esté en marcha, estaría disponible a

cualquier grupo de "esplai", deportivo, cultural, ... etc. para poder hacer
camisetas para el grupo en cuestión o para vender con la finalidad de recaudar
dinero que ayude a su financiación.
Iniciativa. Existe actualmente la iniciativa de un colectivo de jóvenes para hacer
camisetas serigrafiadas durante el verano y primordialmente durante las fiestas
de agosto (para vender) y con el beneficio resultante, comenzar a financiar la
construcción del aparato que se necesita para la realización de esta manualidad
artística.
No existirá el motivo de lucro en ningún momento por ello cada comprador de
una camiseta recibirá información del precio de coste de la camiseta (sin
contarse el trabajo =X) y el precio de venta =Y. Así el beneficio destinado Y-X.
El motivo de la moción el el siguiente: la posibilidad de adquirir un local

público para acoger este taller y la ayuda mediante subvención parà poder
arrancar la iniciativa."

El regidor Sr. Guillaumet presenta un pressupost inicial d'uns 600€ per poder
arrancar el taller. Més una llista de material.
El Sr. Ferrá entén que la proposta està bé. Un local possible seria el que es fa
servir pel taller de pintura al soterrani de la Casa de Cultura. En quant a la

subvenció, s'inclouria el proper curs dins el pressupost de l'escola d' adults. Per

ara, s'assumeix el compromís de cedir ellocal.

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

21.- ÚS VIVENDES DESHABITADES A PUIGPUNYENT.
L' Agrupació d'Electors "Oberts a tots" presenta la següent proposta:

"Dado que:

1) existe demanda superior a la oferta de locales para actividades
culturales y que la previsión de nuevos locales depende de la
construcción de la nueva escuela para que la escuela actual pueda
destinarse a este fin; algo cuestión de años de espera, y

2) existe un número determinado de viviendas deshabitadas en el

mUnICIpIO.

Proponemos que se podria estudiar la posibilidad de que el Ayuntamiento
hiciera gestiones para contactar con los propietarios de algunas de las viviedad
en cuestión y llegat a un acuerdo con el fin de utlilizarlas para actividades
culturales por un módico precio de alquiler y/o arreglo del inmueble."

El Sr. Ferrá diu que com a primer pas s'elaborarà un cens d'aquestes vivendes

per poder llavors dur a terme les gestions oportunes.
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Passat aquest punt a votació, s'adopten els acords per unanimitat (9), amb
l' observació realitzada pel batle. S' acorda començar el cens pels nuclis urbans
de Puigpunyent i Galilea.

22.- APROFITAMENT SOLARS ABANDONATS EN SÒL URBÀ.
L'Agrupació d'Electors "Oberts a tots" presenta la següent proposta:

"Dada la existencia de solares abandonados en suelo urbano que son entre otros:
zonas donde a veces abunda la basura, chatarra, que son potenciales criaderos
de ratas y que estéticamente son desagradables.
Proponemos que, si no existe proyecto con su correspondiente solicitud de
permiso al ayuntamiento, el ayuntamiento pueda adecuar dicho solar en el caso

de considerarlo oportuno, con el fin de crear plazas de aparcamiento o para
otros menesteres; obligar a su propietario a mantenerlo en condiciones o

arreglarlo y que el propietario corra con los gastos."

Igual que en la proposta anterior, s'acorda l'elaboració d'un cens de solars buits
que inclogui una descripció del seu estat.

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

23.- PERMETRE APARCAMENT A UN SOL COSTAT DEL CARRER
DEL POLIESPORTIU.
L'Agrupació d' Electors "Oberts a tots" presenta la següent proposta:

"Dada la importante afluencia de coches aparcados en la calle del polideportivo
a ambos lados de la calzada, dificultando así la circulación en doble sentido
ahora existente.

Proponemos que hasta que se tome una decisión sobre si será de única o doble
sentido de circulación la calle del polideportivo, se prohíba el aparcamiento en

un lado de la calzada. Una posibilidad seria la prohibición del 1 al 15 de cada
mes en un lado de la calle y la prohibición del 16 al 31 en el otro a fin de evitar
aparcamientos de más de 15 días."

El Sr. Ramon manifesta que el seu grup està en contra de la proposta perquè ara,
és cert que hi ha més dificultat per passar, però això fa que la velocitat es

redueixi. El tema s 'ha comentat amb els policies locals i amb l' equip que ha
realitzat l'estudi de la circulació del municipi. Pareix que hi ha tres propostes
per a la reorganització de la circulació al nucli de Puigpunyent, que es

discutiran a la primera jornada que se celebri d'Agenda Local 21. Evidentment,
la solució que s'adopti incidirà en el tema de la proposta. Entretant es poden
pintar algunes retxes grogues de prohibit aparcar i deixar així espais buits.

Pels regidors del grup independent aquesta proposada seria la millor solució al

problema, és a dir, mantenir els cotxes aparcats i deixar els espais buits.

Es recondueix la proposta en aquest sentit i s'aprova per unanimitat (9).
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PRECS I PREGUNTES.

• En relació a la informació sol.licitada pel grup popular relativa a les

subvencions demanades per l'equip de govern, el batle informa de totes

les demanades, concedides o no.

El Sr. Ramon aclareix que, a més d'aquestes, que serien subvencions

directes, n'hi ha d'altres que podríem dir-ne indirectes, que es reben per

exemple via conveni. Com ara la que financia 1 'escola de margers, el

Centre Sanitari nou, el personal de la Mancomunitat que treballa en la

Prevenció dels Riscs Laborals, etc ...

• Pel que fa a la pregunta també feta pel grup popular, relativa a la

requalificació dels terrenys, el batle informa que per ara, no hi ha

projectes de requalificació. Està previst fer V.P.O .. En qualsevol cas, el

procés de modificació de les N.N.S.S. està obert i tots convidats a

participar-hi.

• Finalment i pel que fa al programa TOT JOVE, objecte de la tercera

pregunta del grup popular, el batle respon que desconeixia aquest
programa i que consultada la Conselleria de Presidència ens han respost
que tal programa no existeix. La subvenció que té actualment

l'Ajuntament és per millorar infraestructures juvenils dins un conveni

plurianual (2002-2004).

• Per acabar, el Sr. Fullana vol fer saber que el seu grup no ha presentat
cap proposta ni prec ni pregunta, deixant la cortesia dels 100 dies al nou

equip de govern.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 23.10 hores, el Sr. batle

aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vistiplau.

Vistiplau,
El batle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 23 DE SETEMBRE

DE 2003.

Quan són les 20'40 hores del dilluns dia 23 de setembre de 2003, 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 Ferrá Martorell, hi

assisteixen els següents regidors, convocats en legal forma: Sr. Sebastià Bauzá

Martorell, Sra. Margarita Sureda Moranta, Sr. Jaume Pujol Vich i Sr. Miquel Ramon

Matas per part del Grup Socialista; Sr. Miquel Fullana Daviu i Sra. Margalida Morell

Martorell per part dels Independents de Puigpunyent i Galilea; Sr. Miguel Font

Zaragoza, per part del Partit Popular, i Sr. Juan Guillaumet Castellanos per part de

l'Agrupació d'Electors "Oberts a tots".

Es troba present el secretari 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.- ACTES ANTERIORS.

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

- Sesió ordinària del passat dia 28 de juliol.

2.- RESOLUCIONS DE LA BATLIA.

Els regidors es donen per assabentats de les següents resolucions dictades des de la

darrera sessió plenària ordinària de dia 28 de juliol de 2003:

data del decret

01/07/03

02/07/03

04/07103

04/07/03

15/07/03

15/07/03

15/07/03

17/07/03

17/07/03

24/07/03
25/07/03

25/07/03

25/07/03

25/07/03

25/07/03

assumpte
aprovació factura INTI

baixa rebut circulació vehicle IB-7114-CH

alta padró habitants Sebastian Monterde Garcia-Pozuelo

aprovació endossament factura

aprovació expedient modifico pressupostaries l/2003

aprovació expedient generació crèdits 4/2003

aprovació liquidació pressupost 2002

reconeixement dedicació parcial Jaume Pujol
adopció mesura provisional neteja solar

convocatòria ple ordinari

concessió llicència obres Lorenzo Frau Molina

concessió llicencia obres Martin Louro Reherman

concessió llicencia obres Jordi Banal Farré

concessió llicencia obres Vall de Puigpunyent sl

concessió llicencia obres Miguel Navarro Galcerán

1
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28/07/03 concessió termini presentació projecte demolició Dirk Reifferscheidt

28/07/03 acceptació proposta resolució i imposició sanció Jaume Bosch

29/07/03 concessió llicència obres José A. Ruiz Jiménez
29/07/03 concessió llicència obres Catherine Maes

29/07/03 concessió llicència obres Jaume J. Calafat Quetglas
29/07/03 concessió llicència obres Manuel Ferrer Piñero

29/07/03 concessió llicència obres Margarita Morell Ramon

29/07/03 concessió llicència obres Antoni Villalonga Escane1las
29/07/03 concessió llicència obres Antoni Villalonga Escane1las

29/07/03 concessió llicència obres Bartolomé Marimón Riera

29/07/03 concessió llicència obres Martin Ainscough
29/07/03 concessió llicència obres Maria A. de la Cruz Abarca
29/07/03 concessió llicència obres Domingo Serrano Úbeda
29/07/03 concessió llicència obres Daniel Romero

29/07/03 concessió llicència obres Pablo Rodriguez Morey
29/07/03 concessió llicència obres Maria Mgna MoreyMartorell
29/07/03 concessió llicència obres Inés Coll Hevia
29/07/03 concessió llicència obres Maria Bauzà Suau
29/07/03 concessió llicència obres Gabriel Frau Bauzà
29/07/03 concessió llicència obres Josep Frederic Pérez Pastor
30/07/03 concertació operació de tressoreria
31/07/03 Alta padró habitants Borj a Ochoa Topete
31/07/03 Retirada recàrrec rebut aigua
05/08/03 Baixa rebuts de recollida de fems

14/08/03 Delegació competències a la comissió de govern
18/08/03 Reconeixement dedicació parcial Miquel Ramon Matas
19/08/03 Substitució del Batle per absència.
10/09/03 Substitució de la Secretària per baixa laboral

15/09/03 Alta padró habitants Hilka Marj atta Tavinen

3) RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ DE GOVERN FESTES LOCALS 2004.

L'equip de govern presenta la següent proposta:
La Comissió de Govern Municipal en sessió celebrada el passat dia 11 d' agost de

2003, adoptà, entre d'altres el següent acord:
"FESTES LOCALS ANY 2004-

Havent-se rebut requeriment per part de la Conselleria de Treball i Formació, per tal que
I'Ajuntament procedeixi, abans de dia 15 de setembre, a la fixació de les Festes Locals

per a l'any 2004, s'acorda per part dels membres de la Comissió de Govern fixar com a

festes locals de Puigpunyent i Galilea, se següents:

Festes de Puigpunyent
Dia 16 d'agost: Sant Roc

Dia 12 d'abril: 2ona. Festa de Pasqua
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Dia 8 de setembre: la Mare de Déu
Dia 12 dabril Zona. Festa de Pasqua.

S'acorda donar compte dels presents acords en el proper ple que se celebri als
efectes de la seva ratificació ..

S'acorda comunicar el present a la Conselleria de Treball i Formació del Govern de
les Illes Balears, als efectes oportuns."

Per tant, ES PROPOSA AL PLE:
Primer.- Ratificar l'acord de la Comissió de Govern relatiu a la fixació del calendari
de Festes Locals per a l'any 2004.

Segon.- Donar compte del present a la Conselleria de Treball i Formació del Govern
de les Illes Balears.

Els assistents ratifiquen l' acord per unanimitat.

4) DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL BATLE EN LA COMISSIÓ DE
GOVERN.-
Es dóna compte al Ple del següent decret, dictat per la Batlia en data 14 d'agost de

2003:

"Segons l'article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, "la Comissió de Govern existeix en tots els municipis amb

població de dret superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el

seu Reglament orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament."

La Comissió de Govern del municipi de Puigpunyent es va crear per acord del Ple en

sessió de dia 28 de juliol de 2003, determinant-se en el mateix acord les

competències que el Ple delegava en la Comissió de Govern.

Considerant que les funcions de la Comissió de Govern són:

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

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 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18

d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents
en Matèria de Règim Local), menys en els supòsits prevists a l'article 47 de

la LRBRL.

HERESOLT:
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.- Article 21.1 de la LRBRL:

f) 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.

g) 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.

i) Exercir com a cap de la Policia Municipal.

j) 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.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les

ordenances municipals, maneo en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a

altres òrgans.

ñ) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi ellO

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.

o) L'aprovació de projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva

contractació o concessió i estiguin prevists al Pressupost.

p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el10 per cent dels

recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.005.060'52€, així com l'enajenació del

patrimoni que no superi el percentatge 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 o artístic, l'enajenació
dels quals no es trobi prevista en el Pressupost.

q) L'atorgament de les llicències, maneo que les lleis sectorials l'atribueixin

expressament al Ple o a la Comissió de Govern.

r) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
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l 'Estat o de les Comunitats Autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres

òrgans municipals.

Segon.- Àmbit de la delegació 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 connexes previstes en el R.D.781/1986, de 18 d'abril, el R.D.

2568/1986, de 28 de novembre, i demés legislació estatal o autonòmica.

Tercer.- Condicions específiques de l'exercici d'atribucions:

a) El batle es reserva la potestat d'avocació de les competències delegades a la

Comissió de Govern.

L'avocació implica la recuperació per la Batlia de la competència resolutòria per
decidir en un cas particular.
La potestat d' avocació 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 Comissió de Govern, o per l'escassa importància de l' assumpte no

sigui necessària la convocatòria de sessió extraordinària.

b ) No s'entendran delegades a la Comissió de Govern aquelles competències
atribuïdes al batle per la legislació estatal o autonòmica, que per la seva pròpia
naturalesa no siguin susceptibles d'exercici per un òrgan coLlegiat.

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

celebri, i es publicarà al BOlB, 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 R.D.

2568/1986."

Quedant assabentats.

5) RECONEIXEMENT DE DEDICACIÓ PARCIAL AL REGIDOR MIQUEL
RAMON MATAS.-

Es dóna compte al Ple del següent decret, dictat per la Batlia en data 18 d' agost de

2003:

"Atès que s'ha considerat la necessitat de disposar d'un regidor de l'equip de

govern amb una major disponibilitat per dur a terme funcions de coordinació i suport
a les diverses activitats i serveis municipals,

Atès que l'equip de govern creim que la persona idònia per desenvolupar
aquestes funcions és el regidor Miquel Ramon Matas, regidor delegat
d' Administració i Hisenda per Decret de Batlia de data 30 de juny de 2002.

HERESOLT:
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per a l'exercici dels seus càrrecs, a partir del proper 1 de setembre de 2003, amb una

dedicació de 116 hores al mes, amb un horari de 15 a 20 hores de dilluns a divendres

i de 9 a 13 els dissabtes, d'acord amb la normativa reguladora de la matèria

continguda a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del

Règim Local, en la redacció donada al mateix per l'article 42 de la Llei 14/2000, de

28 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, així com

per l'article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

D'acord amb els articles esmentats, els membres de les Corporacions Locals que

desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació parcial:

1.- Percebran retribucions pel temps efectivament dedicat a l'exercici del càrrec.

2.- Seran donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social,
assumint la Corporació Localla quota empresarial que correspongui.
3.- No percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col.legiats de la Corporació de què formin part.
4.- Percebran indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l'exercici

del càrrec.

Segon.- Donar compte del present Decret al Ple en la primera sessió que se celebri,
havent-se d'aprovar per aquest òrgan la quantitat a percebre pel regidor en concepte
de retribució."

Els participants a la reunió queden assabentats.

6) ASSIGNACIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.-
Considerant el reconeixement del règim de dedicació parcial al regidor Miquel
Ramon Matas, per Decret de Batlia de data 18 d'agost de 2003, i a parir del passat
dia 1 de setembre.

Es proposa al PIe:

Aprovar les retribucions a percebre pel regidor delegat d'administració i hisenda,
Miquel Ramon Matas, amb una dedicació parcial de 116 hores mensuals, percebrà
750 € bruts per mes (12 pagues).
Aquest membre de la corporació, causà alta davant la Tresoreria de la Seguretat
Social, des del dia 1 de setembre de 2003, assumint l' Ajuntament les obligacions
que les normes del RGSS imposen a les empreses en relació amb el personal al seu

servel

El Regidor Miquel Fullana manifesta que està d' acord en que hi hagi dos

regidors a temps parcial, però creu que no era necessari el nomenament de tants

coordinadors i delegats. També demana si aquest nomenament suposa que deixarà

de pertànyer a la comissió de govern, contestant-li el Sr. Batle que continuarà

assistint però sense tenir una compensació econòmica per la seva assistència.
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dedicació elevada per part del personal donarà els seus fruits.

La proposta es posa a votació i s'acorda per sis vots a favor (5 PSOE, 1

OAT) abstenint-se els regidors independents i del PP.

7) PETICIO SUBVENCIO P.O.S.

Vist que s'ha obert el termini per a la presentació de sol-licituds de subvenció dins el Pla

d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca

Tota vegada que ja s'ha subvencionat una primera fase de les obres d'abastament

d' aigua i clavegueram al nucli de Galilea, l'equip de Govern proposa al Ple que s' adopti
l'acord de sol-licitar la subvenció per acabar les obres i poder finalitzar la resta del

projecte.

El Regidor Sr. Fullana diu que aquesta proposta conté poca informació i no posa de

manifest l'import de les obres

El Regidor Sr. Ramon contesta que creu innecessari que consti el pressupost del projecte
ja que al Consell de Mallorca se li presentà un projecte, i una vegada aprovat, es

presentarà el pressupost del projecte.

Continua diguent que per enguany es renúncia a fer altres peticions per tal que es

concedeixi aquesta subvenció i es pugui dotar Galilea de les infrastructures d'aigua i

clavegueram.

La proposta és aprovada per vuit vots a favor ( PSOE, OAT, independents) i una

abstenció (PP).

8) CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

D'EDUCACIÓ.
De conformitat amb el que disposen els articles 123 i següents del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per el millor estudi

i preparació dels assumptes que s'han de sotmetre a l'aprovació del Ple, el Sr. batle

proposa al Plenari la creació de la comissió informativa d'educació.

Tendrà la funció de tractar els temes referents a l'educació i l'atenció dels infants en

àrees de competència municipal, tal com:

1) resoldre problemes d'escolarització a l'escoleta.

2) resoldre sol-licituds de beques, quan s'hagin creat aquestes línies d'ajudes
per part de l'Ajuntament.

3) Resoldre peticions de subvencions per a les tarifes de l'escoleta d'acord amb

l'ordenança de taxes.
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�fts>rdisposa 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 i estarà formada per un representant de cada grup polític
amb representació al ple. Aquests gaudiran de vot ponderat segons el nombre de

regidors que representin.

D'acord amb el que disposa l'article 125 c) del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, l'adscripció concreta a la comissió
dels membres de la Corporació que hagin de formar part de la mateixa en representació
de cada grup, es realitzarà mitjançant escrit del portaveu del mateix

La quantitat que es cobrarà per assistir a les reunions serà la mateixa que la que es cobra

per assistir a la comissió d'obres i a l'especial de comptes ..

La periodicitat de les reunions no s'estableix i es reunirà quan hi hagi temes per tractar

La proposta és aprovada per unanimitat.

9)APROVACIÓ MEMORIA I PROGRAMACIO ESCOLA ADULTS I

MUSICA.

La intenció d'aquest equip de govern és donar continuïtat i millorar en el que sigui
possible, la formació de les persones adultes en els àmbits acadèmics, cultural i d'oci i

temps lliure, així com la formació dels nostres nins i joves en l'aspecte musical. Per això
es proposa al Ple aprovar les memòries del curs passat i les programacions del que ha de

començar de l'escola d'Adults i la de l'Escola de Música que s'adjunten a continuació i

que suposen uns pressuposts de 13.724.00 euros l'escola de música i 15700 € la
d'adults.

El Sr.Fullana demana si es poden debatre per separat ja que considera que hi ha

particularitats que les fan independents una de l'altra. Aquesta petició és aprovada per
unanimitat i a continuació es debat la memòria i programació de l'escola de música.

"ACTIVITATS LECTIVES IDESPESES DE L'ESCOLA DE MÚSICA CURS 01/02

Durant el Curs 02/03 l 'Escola Municipal de Música de Puigpunyent ha desenvolupat
les activitats següents: Llenguatge musical (inicialment tres nivells que es convertiren

en quatre degut a la gran diferencia de maduresa i coneixements dels alumnes sobre

tot al nivells O i 1 que va donar lloc als grups O, 1, 2. Degut a que inicialment sols

s 'havien pressupostats tres grups aquest nou grup de petitons sols va fer una hora

setmanal de llenguatge dividida en dues sessions de 30 m. ), Cant Coral, Piano,
Guitarra, Flauta de bec, i Ball de bot.

8

Paper transcripció acords i resolucions



091593 I

GOVERN BALEAR

I Conselleria de la Funció Pública
iEJh�re d'alumnes matriculats ha estat de 39.

1.-DESPESES:

Llenguatge musical 0,1,2 ,profesor Tonina Oliver: 1.400 €

Piano, Cant Coral i llenguatge musical 3, professora Irina Capri/es: 4.479,34

Guitarra, professor Lluc Tovar: 1.392 €

Flauta dolça, professora Conxa González: 256€

Ball de bot, professora Catalina Arbona: 400€

Coordinaciá, Conxa González: 1 1.500 €

1.1 COST TOTAL (suma de tots els apartats anteriors) : 9.427,34 €

Ingressos Curs 02103:

Per matrícula 30 x 39 1.170 €
Per assistència classe: Llenguatge 45. x 33 1.485 €

Instruments... 36 x 13 468 €
Total

---------------------

3.123 €

1.2 COST REAL DEL CURS.......... 9.427,34 € - 3.123 €= 6.304,34 €

2.-ACTIVITATS DE L'ESCOLA DE MÚSICA Curs 02/03

A més del normal desenvolupament de les activitats lectives que li són pròpies i que
estaven especificades a la programacio del curs properpassat , que s 'han desenvolupat
amb regularitat io segons el programa establert, I 'Escola de Música ha organitzat ilo

participat amb:

Festa de Ball de Bot i Festa de fi de Curs ubicades a la plaça de Son Bru i a la Casa de
Cultura

respectivament .. També I 'Escola de música mitjantçant la seva representant al Patronat

Municipal de Cultura col.labora en l'elaboració del pla anual de Concerts i activitats

musicals.

3.-PROPOSTES PEL CURS 03/04

9
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V14i1�rsi no erram els càlcul, serà el tretze curs que l'Escala Municipal de Música

desenvolupa la seva tasca i durant aquest temps són nombrosos els alumnes que han

passat per la seva aula,' de tal manera que creiem que ha contribuït d'una manera

decisiva no sols en la cultura si no també en la vida musical de Puigpunyent ( La Coral

Municipal, i tots els grups musical amb actiu: Esquits, Tres setmanes i mitja, Xorrac,
In vitro i A més a més, tenen membres que han estat alumnes a han tengut relació amb
l'Escala) I aquest és un fet que ens omple de satisfaccio ja que evidencia que l'objectiu
que va donar lloc a la seva creació es va acomplint progressivament.

L 'Escola de Música no preten amb absolut ser un sustitutiu del Conservatori, aquí no es

preten formar músics professionals, però el que sí es preten és, que una formació
musical de qualitat arribi al màxim de persones, perquè aquesta pot contribuir a la seva

formació integral i perquè el gaudi de la música ens pot fer a tots més participatius,
més tolerants, comprensius i solidaris.

Aquest Curs donat, per un costat a la petició d'algunes families i per altre al fet que
actualment resideixen al poble músics de reconegudafama, hem pensat ampliar l'oferta
aprofitant la seva disponibilitat . També hem mantingut contactes amb la " Factoria de
so" per a poder oferir als nostres alumnes cursets puntuals sobre diferents temàtiques
musicals que aquí serien impossible d'organitzar per manca d'alumnes i recursos.

També després de parlar amb diferents Escoles de Música pensam que hem de seguir
apujant el preus de la matrícula i les classes fins a arribar a uns preus una mica més
normalitzats, que a la llarga ens beneficiarà a tots perquè disposarem de més recursos.

La proposta és la següent:

Matrícula 30.00 £ empadronats, 40 £ no empadronats que es paga un cop al

principi de Curs

Llenguatge musical 18.00 £ empadronats/ 20 € no empadronats, cada trimestre
Instrument 15.00 £ cada trimestre/I S £ no empadronats, cada trimestre
Ball de Bot Els mateixos pagaments de matrícula i instrument musical.

Dança clàssica Els mateixos pagaments de matrícula i instrument musical.
Els alumnes que es vulguin matricular a més d'una materia sols faran un pagament de
matrícula.

PROGRAMACIÓ CURS 03/04

L-Les activitats ha desenvolupar són les següents:

Llenguatge musical O, 1, 11,III. Aquesta activitat avarca alumnes des de els 4 anys fins a

adults,
per això es grups es faran en funció de la matrícula.

Piano a partir de 8 anys.

Guitarra a partir de 8 anys.

10
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Flauta de bec a partir de 8 anys.

Baix.: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... a partir de 8 anys

Bateria i percussió '" , a partir de 8 anys

Dança a partir de 4 anys

Ball de bot adults

091595 I

Naturalment es faran aquestes activitats sempre que hi hagi matrícula suficient per a

formar un grup quan la maèeria en qüestió ho demana.

2.-Pagaments

1.- En concepte de matrícula: 30.00 £/40.00 £

2. - Només llenguatge musica: 18.00 £ / 20. 00 £ trimestrals

3.- Llenguatge musical i un instrument:.33.00 £ /38.00 £ trimestrals

El pagament de la matrícula es farà a les oficines municipals en el moment de la

inscripcio, els altres es duran a terme mitjançant domiciliaciá bancària.

3.-PRESSUPOST CURS 03/04

Assignatura Periodicitat

Llenguatge musical O

Llenguatge musical I

Llenguatge musical II

Llenguatge musical III
Ball de bot
Piano
Guitarra
Flauta de bec

Bateria

Dança
Baix

Coordinació

2 sessions ( 45 m.) setmanals
2 sessions (45 m.) setmanals

2 sessions ( 45 m.) semanals
2 sessions (45 m.) setmanals

1 hora setmanal
6 hores setmanals

3 hores setmanals
1 hora setmanal

1 hora setmanal
1 hora setmanal
1 hora setmanal

10 mesas

4.-COST DE L'ACTIVITAT LECTIVA: 12.084.00£

5.-DESPESES DE CARÀCTER COMPLEMENTARI:
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�tallfungible 30.00 €

Bibliografia................................................................................. 60.00 €.

Instruments 600.00 €

Afinació piano 300.00 €.
Festes 150.00 €.

Tenim el projecte d'organitzar un curset intensiu d'informàtica musical, però encara hi

ha diferents factors que han d'acabar d'arradonir-se , pensam que es realitzarà durant

el primer trimestre de l'any 2004 l'horari del qual dependrà de la utilització que es faci
de l'aula de informática de l'escola. Aquesta activitat estaria dirigida als alumnes de

llenguatge musical III i adults. El cost aproximat d'aquesta activitat serà de 500 €.

6.- COST TOTAL PREVIST CURS 03/04: PTA 13.724.00 €"

El portaveu independent manifesta:

, a) la programació s'hauria de canviar ja que des de l'any 2000 el
nombre d'alumnes inscrits es redueix quan el d'habitants del

b)
municipi creix

La memòria aportada es impresentable ja que està feta damunt
la de l' any passat inclús en alguns llocs fa referència al curs

2002/2003.

c) L'any passat els independents demanaren que s'inclogués el
ball de bot de Galilea i que el preu dels cursos s'incrementés

segons l'IPC.
El Sr. Batle contesta que els preus s 'han incrementat més perquè eren molt
econòmics i, malgrat el nombre d'alumnes ha disminuït, es fan més activitats

pels nins i això fa que com més oferta hi ha al poble, els participants s'han

de repartir entre més activitats.

La Regidora de Cultura continua diguent que hi ha més oferta d'instruments
minoritaris i el nombre d'alumnes ha de ser limitat.

El portaveu independent demana si durant el curs passat es va subvencionar el ball

de bot, contestant el Sr. Ferrà que no ha arribat res.

Continua el Sr. Fullana exposant que malgrat el nombre d'activitats s'hagi
incrementat, el model està obsolet i necessita una reforma i a més creu innecessari que

l'assignació per la coordinació hagi passat de 150 a 200 euros.

El Sr. Batle contesta que si aquestes persones volguessin anar al conservatori, el cost

seria molt més elevat i que aquesta és una escola de poble amb les seves limitacions.
La Regidora de Cultura afegeix que no intenten crear professionals, però si hi ha

algú que val se li intenta donar el major recolzament possible.
El Sr. Batle diu que si els independents tenen una proposta de model la presentin i

s' estudiarà.

Contestant el Sr. Fullana que no es un treball de l' oposició i si l'equip de govern
cobra uns sous que siguin ells qui ho fassin.
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i Inte6§Ma la proposta a votació és aprovada per set vots a favor ( PSOE, OAT, PP) i

dues abstencions (independents).

A continuació es posa a debat la MEMORIA I PROGRAMACIO ESCOLA

ADULTS

«CURSOS IMPARTITS

CURS MA TRICULA TS
Núm.

HORES
.

ANGLES 12 84
.

CATALA 4 63,5
.

INFORMA TICA 10 69

CUINA MALLORQUINA 22

CUINA EXOTICA 10 69

CUINA INTERNACIONAL 11

TALL l CONFECCIÓ 6 24

PINTURA 21

PINTURA 12-18anys 9
108,5

REST. MOBLES A 7

REST. MOBLES B 12 102

REST. MOBLES C 15

IOGA SUAU HORABAIXES 20

IOGA SUAUMATINS
185,5

13

GIMNASTICA DE 18 92,5

TAPISSERIA lDECORACIÓ 7 48

MANUALITA TS 12
66

PINTURA SOBRE TELA 6

TOTALS 215 912

Els cursos oferts i que no s 'han pogut realitzar per manca de matrícula són els

següents:

CURS MATRÍCULA

TALLER D'ESCRIPTURA 1

13
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O

!

DESPESES CORRESPONENTS AL CURS 2002/2003

OCT. NOV. DES. GEN. FEB. MARC ABRIL MAIG JUNY TOTAL

ANGLES 192 192 O 256 256 192 128 128 O 1344

CATALÀ 224 256 192 224 120 O O O O 101é

INFORMÀT
ICA 262,5 300 150 262,5 300 300 150 O O 1725

MATERIAL
INFORMÀT
ICA O O O 34 O 32 O O O 66

PINTURA 224 224 168 224 224 224 224 224 O 1736

GIMNÀSTI
CA
MANTNIME
NT 192 192 144 168 256 192 144 192 C 1480

IOGA 360 384 264 336 304 424 248 472 176 2968

MANUALIT

�TS 128 128 96 96 128 160 96 128 96 1056

CUINA 96 128 96 128 128 192 96 96 144 1104

TALL I
CONFECCI
Ó 128 96 64 96 O C C O C 384

TAPISSERI
lA 32 128 9é 128 128 128 128 e C 768

REST.
MOBLES C e e e 288 384 288 384 288 1632

MATERIAL C e e e O e C e 8C 8e

COORDINA
CIÓ 300 15C 150 150 150 15C 150 15C 150 150C

TOTAL 2138,5 2178 1420 2102,5 2282 2378 1652 1774 934 16859

13683, 12263,
1800C 15861,5 5 5 10161 7879 5501 3849 2075 1141 1141

INGRESSOS DE MATRÍCULA

IANGLÈS CURS MATRICULA

170
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.

CATALA 60

INFORMATICA 300

CUINA MALLORQUINA 305

CUINA EXOTICA 90

CUINA INTERNACIONAL 110

PINTURA 295

PINTURA 12-18 135

TALL ICONFECCIÓ 75

RESTAURACIÓ MOBLES l 90

RESTAURACIÓ MOBLES II 135

RESTAURACIÓ MOBLES III 190

TAPISSERIA lDECORACIÓ 95

MANUALITA TS 145

PINTURA SOBRE TELA 60

IOGA VESPRES 600

IOGA MATINS 390

GIMNASTICA 240

TALLER D'ESCRIPTURA 15 No s'han

CORDAT DE CADIRES 60 impartit

TOTALS EUROS 3560

Aquest curs, al contrari d'altres anys, la matrícula no ha augmentat sinó que ha

disminuit sensiblement respecte al curs anterior, de 259 alumnes matriculats

l'any passat hem passat a 215 durant el curs 2002/03. una primera lectura

d'aquest fet és que ja hem arribat al sostre de possible matrícula, i / o que hem

d'iniciar nous cursos perquè els que hi ha amb menys matrícula ja no tenen

atractiu.

Tanmateix la valoració global d 'aquests cursos és positiva encara que la

matrícula d'alguns sigui baixa, i altres com Art floral, Taller d'Escriptura i

Cordat de Cadires no hagin pogut començar per manca d'alumnes suficients.

Els cursos més acadèmics com poden ser els d 'Anglès i Informàtica que

històricament tenien la matrícula molt baixa, el curs passat varen mantenir una
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i Int0fWtrícula semblant al 2001/02, any en que havien augmentat considerablement,

fins i tot enguany s'han pogut fer dos nivells d'anglès.
Els cursos més innovadors de caire més cultural i d'oci i temps lliure són els que

segueixen tenint més èxit quant a matrícula i assistència. Això fa pensar que

l 'oferta ha de seguir encaminada en aquest sentit, si bé alguns d'ells ja han

arribat al seu sostre, I� fins i tot, disminueix lïnterés de l'alumnat vers ells. Per

tant de cara al curs que ve s'hauran d'oferir nous cursos d'aquestes
característiques. Malgrat tot, hi ha alumnes que demanen que es repeteixin
alguns d 'aquests cursos. S 'ha de destacar que de Restauració de Mobles,

aquest curs s'han mantingut els tres grups que ja hi havia el curs passat, i la

demanda dels alumnes i professora és que augmenti la seva durada. Curiosament

el de 'Tniciació a la Tapisseria" mantén baixa la seva matrícula, al contrari de

tots els altres. El curs de manualitats combinat amb pintura sobre tela, té un

grau d'acceptació que anava en augment i el curs que acabam ha quedat
estancada, però així i tot és un curs que s'ha de mantenir. Dels nous cursos que

es varen introduir el 2001/02 el de Tall i Confecció ha incremementat

sensiblement la seva matrícula, per tant pot continuar, però el de Cordat de

Cadires no s'ha pogut iniciar per manca de matrícula suficient.

La Informàtica (s'adjunta memòria específica) enguany s'ha impartit només fins

el mes d'abril, augmentant la durada de les sessions de classe, això vol dir que

s'han fet més o maneo les hores que hi havia previstes però concentrades en un

període de temps més curt, s'ha de destacar que hi ha hagut un augment de dos

alumnes, i s 'ha assolit un nivell molt acceptable. Aquest curs hem hagut de

llogar cap ordinador ja que la nova dotació informàtica del CP. Puig de na

Fàtima, cedida gratuïtament, ha permès realitzar el curs al llarg de tot l'any
sense haver de llogar ordinadors per períodes de temps curts, de manera més

còmode per l'alumnat. El problema que se'n deriva d'aquest fet és que el

mobiiiari de l'escola és incòmode per l'alumnat adult, pel curs que ve s'haurien

de cercar possibles solucions. És aconsellable mantenir el preu de la matrícula

en 30 €, per fer front a les possibles despeses extraordinàries derivades del

manteniment dels equips, per l'elaboració de material didàctic, així com les

derivades del professorat, que en ser més especialitzat i estar molt demandat

per altres centres, costa més.

El curs de Pintura també gaudeix d 'un considerable èxit ja que cada any es

mantenia més o maneo la mateixa matrícula, però aquest curs és de destacar

l'augment d'alumnat que ha experimentat, hem passat de 23 a 30 alumnes,

tenint en compte els dos grups. S'ha mantingut elgrup especific de joves de 12

a 18 anys, i el seu nombre d'alumnes ha augmentat en un respecte al curs

passat.
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i IntéYwtursos de Ioga i de Gimnàstica de manteniment, gaudeixen de bona acollida

per part de l'alumnat, malgrat la baixada d'assistència al de gimnàstica durant
els mesos d'hivern. S'ha d'agrair la cessió desinteressada de les installacions
del Gim-Squash per poder fer la gimnàstica durant tot l'hivern. Aquest proper
curs hauria de ser el de la consolidació del curs de gimnàstica, pioner en les
activitats físiques dins l'oferta de l'escola d'adults de Puigpunyent. El de Ioga ja
està prou consotidat, fins i tot comença a tenir problemes d'espai per la gran
quantitat d'alumnes que hi assisteixen.

S'ha de destacar que de cara al proper curs els cursos de restauració de

mobles, manualitats, tapisseria, etc. es podran realitzar en un nou taller que

ocupa l'antic dispensari metge, molt més ampli i funcional que l'anterior. La cuina

queda un poc més petita però en no haver de compartir local amb cap altre

taller, l'espai és suficient.

Pel que fa al cicle de conferències sobre la Història de Puigpunyent, realitzades

al Saló de Sessions de l'Ajuntament, s'ha de fer constar que varen ser on èxit
de participació de públic i d'un nivell de divulgació i cultural d'allò més

satisfactori. tant per l'organització del grup Segall, organitzador del cicle, com

per la vàlua dels conferenciants. Les conferències varen ser les següents:
• - "La Prehistòria i el Món Romà a Puigpunyent': a càrrec de

impartida el dia 6 de febrer de 2003.
• "Història Medieval de Puigpunyent': a càrrec del Doctor Gabriel

Ensenyat, professor de la UIB. El dia 13 de febrer de 2003.
• "Història moderna i contemporània a Puigpunyent, pel Doctor Antoni

Marimon, també professor de la Universitat de les Illes Balears. El dia
20 de febrer de 2003.

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

Aquesta activitat ha estat organitzada en cot-Iaboraciá amb el Patronat

Municipal de Cultura i les despeses han corregut pel seu compte. Per la qual
cosa els ingressos obtinguts en el sopar i el bar de la festa s 'han tornat al
Patronat.

Com ja dèiem l'any passat, de cada any aquesta testa està més consolidada, al

sopar hi assistiren més o maneo les mateixes persones que el curs passat, i

després a la testa amb música i focs l'assistència encara va ser més nombrosa.
S'ha de dir que pràcticament hem arr/bat als límits pel que fa al nombre de
comensals que podem atendre, tenint en compte les infrastructures amb que

comptam i el tipus de sopar que s'ofereix. A les cotxeres de na Joana Matas,
d'en Miquel Ramon i de na Margarita Morey s'hi varen exposar els treballs
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i Inteiif)titzats als tallers de Pintura, Restauració de Mobles, Tapisseria i

Manualitats. Com cada any es d'agrair la collaboraciá desinteressada dels

alumnes del curs de cuina que són els encarregats de confeccionar el sopar del

que gaudeixen els assistents a la testa, cada any el llistó es situa més i més alt

pels seus successors.

Resum econòmic de les activitats lectives:

DESPESES:

- Professorat 16.795
- Materia/.. 112
- Activitats 600

TOTAL DESPESES 16.907

INGRESSOS:
- Ingressos de matrícula.................................................................... 3.560,00

TOTAL INGRESSOS 3.560,00

DIFERÈNCIA : -13. 347

Vista aquesta memòria, pel curs 2003/2004 es proposa una oferta similar a la

de la del curs passat. Si bé, s'ha de valorar el canvi d'alguns d'ells, amb maneo

matrícula, per altres de similars característiques però que tenguin més acollida

per part de l'alumnat. Tenint en compte les demandes de l'alumnat fa falta

augmentar les hores dedicades a alguns cursos ja que per les seves

característiques resulten massa curts per acabar les feines, la proposta del

curs passat era fer-los quadrimestrals en lloc de trimestrals, però seguim amb

les mateixes demandes, per tant el de Restauració de Mobles tal vegada
s'hauria de fer semestral. Per tant, l'oferta podria quedar de la següent
manera:

Cursos de durada anual: Anglès nivell l i II_ Català per a no Catalanoparlants,
Català per a Catalanoparlants, Informàtica / Internet, Taller de Pintura, Ioga
Suau per a Homes i Dones, Gimnàstica de Manteniment, Cordar Cadires,
Confecció de corda de lIatre.

Cursos de durada semestral: Restauració i Decoració de Mobles.

Cursos de durada quadrimestrals, Tall i Confecció, Manualitats, Pintura sobre

Tela i Tapisseria i Decoració Interior.

Cursos de durada trimestral: Cuina Mallorquina i Rebosteria, Cuina Italiana,
Cuina Internacional.

Conferències:
EL PRESSUPOST PODRIA QUEDAR AIXÍ:
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i In terror PROFESSORA T 18.000

DESPESES
ACTIVITATS 600

MATERIAL 600

TOTAL 19200

INGRESSOS MATRÍCULA 3.500

DIFERENCIA 15.700

La programació de I 'escola d 'adults pel curs 2003/2004 es la que a continuació es detalla:
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Ioga suau per homes i

dones

Català per a catalanoparlants: Dimarts de les 19 a les 21 h. (Aprovats per la j.a.c.)

'I--C_a_ta_l_à_:..p_e_r_a_n_o_ca_t_a_la_n_o...:..p_a_rl_a_n_ts_:_D_iJ::....·o_u_s_d_e_le_s_19_a_le_s_2_1_h_.---------i ESCOLA

Anglès nivell inicial: dimarts i dijous de 19,30 a 20,30 h.

Anglès nivell mitjà: dimarts i dijous de 20,30 a 21,30 h.

Taller de Pintura (12-18 anys): dimecres de 17,30 a 19 h. Classe de pintura de la Casa de

Cultura
Taller de Pintura: dimecres de 19 a 21 h.

matins: dimarts i divendres de 9,30 a 11 h

Casa de Cultura

(Sala
d'exposicions)

vespres: dilluns i dijous de 20 a 21,30.

Informàtica I Internet: dimarts i divendres, de 18'30 a 19'30 h.

POLISPORTIU I GIMNÀS

ESCOLA

Gimnàstica d� manteniment: dimarts i dijous de 20 a 21 h.

CO�DAT DE CADIRES, CONFECCIO DE CORDA I LLATRE

Confecció de corda i lIatra emb brins de garballó, confecció de lIatra amb espart picat,
confecció de senalles, capells, estores, etc. etc.: Dijous de 19.30 a 21.30h.

Inici: 9 d'octubre Final: 27 de mai
�==================�

1r TRIMESTRE

Cuina Italiana:

Divendres de 20 a 22 h.

Inici: 9 de gener
Final: 27 de febrer

�==========�==========�=======9

2n TRIMESTRE

Cuina internacional:

Dilluns de 20 a 22 h.

Inici: 8 de març
Final: 24 de mai

Cuina mallorquina i rebosteria:

Divendres de 20 a 22 h.

Inici: 10 d'octubre
Final: 19 de desembre LA VILA

1 r QUADRIMESTRE 2n QUADRIMESTRE

Pintura sobre tela: dilluns de 19 a 21 h.

Inici: 16 de febrer

AJUNTAMENT Final: 14 de juny
�

���=-�� ���-=��==��==����

Tall i confecció: dijous de 20 a 22 h.

Inici: 9 d'octubre

Final: 12 de febrer

Manualitats: dilluns de 19 a 21 h.

Inici: 6 d'octubre
Final: 9 de febrer

Restauració Mobles I: dimarts de 16 a 18 h

Inici: 4 de novembre (presentació)
Final: 4 de mai LA VILA

Restauració Mobles II: dimarts de 18 a 20 h

Dia 6 de des"we..wm
..

bllolr
...

e,walloliilileloíiíílllòsif".:6..;... .:.:.:4;.¡:,;S;.;;.h..:.:..::::;':fa";"r";"e";;'m�llnici: 4 de novembre (presentació)
Final: 4 de maig LA VILA

sobrassades i botifarrons per a tots els
Restauració Mobles III: dimarts de 20 a 22 h

participants. Inici: 4 de novembre (presentació)
Preu: 40€ LA VILA Final: 4 de maig LA VILA
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i 'nœfTUfomençaran sempre que hi hagi matrícula suficient.

TERMINI DE MATRíCULA: del 24 de setembre al 3 d'octubre (a les oficines de

l'Ajuntament) .

PREU DE LA MA TRíCULA: anual 30€, semestral 25€, quadrimestral 20€, trimestral 15€.

El preu per els no empadronats tindrà un suplement d'un 100%."

El Sr. Guillaumet demana si s' organitzarà un taller de serigrafia dins el marc de l' escola

d'adults, contestant el Sr. Batle que si, que s'afegirà dins la programació i el seu pressupost no

estarà inclòs dins el que figura a la proposta d'aprovació.
El Sr. Fullana manifesta que hi ha hagut menys matriculats que en passades edicions. El Sr.

Batle contesta que l' any passat hi va haver un increment molt elevat del nombre de matriculats i

s'arribaren a 259 i que a la darrera edició foren 215, un nombre elevat pel nombre d'habitants de

Puigpunyent.
El Regidor Independent manifesta que la programació no contempla la realitat del municipi,

necessita una remodelació, que no creu adequat programar un curs de matances i que la puja que
han sofert les tarifes es massa elevada.

El Sr. Batle contesta que a les coses barates no se'ls hi sol donar el seu valor i que creu que
l' augment de les tarifes són adequats, també considera encertat que les persones no empadronades
paguin més que els que si ho estan, ja que les activitats subvencionades han de ser pels habitants de

Puigpunyent.
El Sr. Fullana afegeix que l'escola d'adults es continuista i es podria millorar i reformar,

contestant el Sr. Ferrà que si una cosa funciona, no hi ha motiu per modificar-la.

El Regidor Sr. Guillaumet proposa que es doni més publicitat pels cursos de català pels no

catalanoparlants. El Sr. Ferrà creu que si que és necessari, però no en altres llengües diferents a la

catalana.

La proposta és aprovada per set vots a favor (PSOE-PP-OAT) i dos en contra (Independents).

10) MODIFICACIÓ TARIFES ESCOLETA FEMS I AIGUA.

L'escoleta municipal s'ha d'autofinançar i amb les tarifes que s'apliquen a l'escoleta,
aquesta és deficitària i per la qual cosa el grup socialista proposa aprovar inicialment

l'ordenança que a continuació s'indica:

"ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA

PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE GUARDERÍA INFANTIL

Article 1.- Fonament i naturalesa.

A l'emparament del previst als articles 117 y 41.B) de la llei 39/1988, de

28 de desembre , reguladora de les Hisendes Locals, l' Aj untament de

Puigpunyent estableix el preu públic per a la prestació dels serveis
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i IntQri6r;coleta Infantil, especificats a les tarifes de l' article 4, que es regiran

per la present ordenança.

Article 2.- Obligació de pagament.

L'obligació de pagament del preu públic neix des de que s'inicia la

prestació dels serveis d'assistències a l'Escoleta Infantil.

Article 3.- Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament aquells qui es beneficiïn dels serveis, entenent

se com aquests els pares, representants legals o persones que hagin
so lI ic i tat l'admissió de l'usuari.

Article 4.- Quantia.

1.- La quantia del preu públic regulat a aquesta ordenança serà la següent:

- Per matrícula anual 40,00 euros/any
-Rè g im de jornada completa (tot el matí i tarda) _300,00 euros/mes

- Règim de mi tj a jornada (matí)_ 180,00 euros/mes

- Plus menj ador 180,00 euros/mes

2.- Donada la quantia dels preus públics assenyalats a l'apartat anterior 1

tenint en compte les finalitats educatives i socials que es pretén complir
amb els serveis que ofereix 1 'Escoleta Infantil, l'Ajuntament , per

proposta del regidor de l' àrea i previ informe favorable dels Serveis

Socials de l'Ajuntament, estableix les següents bonificacions i exempcions:
l. Les famílies gaudiran d 'un descompte per cada

membre de la família que estigui empadronat en el

municipi i que s'aplicarà de la següent manera:

a. Si els empadronats són tots els membres de la unitat

familiar, pare mare i alumne, el descompte serà del

50%.
b. Si només són dos els membres familiars

empadronats, el descompte serà d'un 33'3%.

c. Si només està empadronat un membre de la família,
el descompte serà d'un 16'6%.

2. En el cas de famílies monoparentals, 1 'adult comptarà
per dos (pare i mare)

3. El descompte, anteriorment esmentat, també serà

aplicable en el cas de persones que treballin en el

municipi, encara que no hi estiguin empadronades.
Han de fer la so lIic itud i la seva aplicació i quantia
haurà de ser informada favorablement per la

Comissió d'Educació.

Els preus finals, tenint en compte els anteriors descomptes, senen els

següents:
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QUOTA
Membres de la família empadronats

3 2 1

MATRICULA 40 € / any 40 € / any 40 € / any 40 € / any

JORNADA COMPLETA 300 € / mes lS0€/mes 200 € / mes 250 € / mes

MITJA JORNADA 180 € / mes 90 € / mes 120 € / mes 150 € / mes

PLUS MENJADOR 180 € / mes 90 € / mes 120 € / mes IS0€/mes

4. Gaudiran d'una bonificació que podrà anar del 50%

al 100% del preu que resulti d'aplicar els anteriors

descomptes, les famílies, la renta familiar per càpita
de les quals estigui per sota del salari mínim

interprofessional anual o quan els ingressos que

percebi la unitat familiar no siguin suficients pel
manteniment d' aquesta. La coricessro d' aquestes
bonificacions serà competència de la Comissió

Informativa d 'Educació que prèviament haurà

estudiat l'informe que hauran elaborat els serveis

socials de l' Ajuntament, per a cada cas en concret,

prèvia so.ll ic itud de les famílies afectades.

S. Les famílies amb dos infants matriculats, gaudiran
d'una bonificació del 40% sobre les quotes mensuals

que resultin d' aplicar els descomptes contemplats en

els punts 1,2 i 3, excepte la del menjador del segon

infant. Les famílies que tenguin 3 o més fills

matriculats tendran una bonificació del 100% de les

mateixes quotes del tercer infant i dels següents.
3.- En el cas que l'Ajuntament presti aquest servei mitjançant un

c onc ess i onar i ,
es procedirà a abonar al mateix, les quantitats que

s' eximeixin o bonifiquin als usuaris així com està establert al present
article.

Article 5.- Normes de gestió.

1.- La percepció del preu Públic regulat a aquesta ordenança s 'efectuarà

mitjançant rebut lliurat per l' Administració de l'Escoleta.

2.- Les tarifes mensuals s'esdevindran el primer dia de cada mes seran

satisfetes dintre dels deu primers dies.

3.- Les altes que es produeixin dintre dels cinc primers dies de cada mes

causaran l'esdeveniment de les quotes pels dies que restin fins a final de

mes i es I iquidaran apI i c ant la proporció corresponent.

4.- Les baixes en la presentació del servei dels usuaris inscrits hauran

d 'ésser notificats a l' Administració de I 'Escoleta al menys amb quinze dies

d'antelació. En el cas d'una baixa degudament notificada i produïda amb
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proporcionalment.

Article 6.- Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributaria es regiran segons el que

disposa la Llei General Tributaria i normativa de desenvolupament.

Disposició final.

La present Ordenança entrarà en vigor a partir de 1'1 de gener de 2004,
una vegada s 'hagi publicat completament el seu text en el Butlletí Oficial

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i hagi transcorregut el

termini previst a l'article 6502 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i romandrà

en vigor fins la seva expressa modificació o derogació.
"

Publicar el present acord al BOrn i exposar-lo al tauler d'anuncis municipal, iniciant-se

un termini de 30 dies en els quals els interessats podran presentar les reclamacions que

estimin oportunes, les quals hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació. Si no es

presenten reclamacions, aquest acord provisional s'entendrà elevat a definitiu.

La proposta és aprovada per sis vots a favor ( OAT-PSOE) i tres en contra (PP
Independents).

El servei de recollida de residus urbans no pot ésser deficitari i actualment ho és ja que

els dos components del cost de la taxa per la recollida de residus urbans són el servei i la

taxa pel tractament que es paga a TIRME.

Pel que fa a la taxa pel tractament dels residus, és evident que no té cap tipus
d'incidència on es trobi situat l'habitatge, un kg de fems que és faci a nucli urbà o fora del

nucli urbà té el mateix cost.

El Servei de recollida es una contracta amb una empresa externa mitjançant un plec
de condicions on queda estipulat el cost i tipus de servei, i en el cas de 1 'actual contracta es

indiferent si aquest és fa amb borseix o amb contenidors. El servei, per tant, té el mateix cost

per l'Ajuntament d'una forma o l'altra. Es per això que el fet que el camió passi per davant

la casa del usuari o no, no té cap tipus de transcendència econòmica. En tot cas pot ser, per

alguns, una comoditat. Però també es veritat que per molta gent és tot el contrari, que el

camió passi per davant casa seva en una incomoditat que provoca, a vegades, brutors, olors i

molèsties que no tenen tots aquells usuaris que no estan situats en la ruta que fa el camió.

La taxa, com la pròpia definició diu, ha de servir per cobrir el cost del servei, i per

això, per la taxa per la recollida de residus urbans, és del tot intranscendent la situació de

l 'habitatge.
Per tot el que hem exposat, la revisió que proposem, a més de l 'actualització dels

costs de recollida (increment de l'ipc del2002 i 2003) i la taxa fitxada pel consell insular del

tractament, inclou l 'eliminació dels descomptes dels habitatges que no estiguin a cas urbà.

De totes formes, aquest consistori, té molt clar que no és justa l' actual tarifa o taxa,

que el mes just, tal i com estableix l 'actual pla director, es que es pagui en funció dels

residus que es produeixen. No és possible, per qüestió de temps canviar l 'actual tarifa per

l'any que ve, però si que adquirim el comprimís de fer un estudi en profunditat de la mateixa

i mitjançant el futur Pla Municipal per la Reducció de Residus, a partir de 1 'any 2005 es

pugui aplicar una tarifa mes justa per tots.
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i Interiol\.quest pla municipal ha de tenir uns principis o objectius bàsics:

1) La reducció dels residus.

2) Implantar un sistema de recollida més adient i que contempli la recollida

d'orgànica.
3) Aconseguir un increment del reciclatge i de la reutilització

4) Fitxar una taxa més justa amb el criteri de es pagui en funció de la quantitat que es

produeix.
5) I tot això, sempre sota criteris de sostenibilitat.

Aquest Pla, a més, s'ha de consensuar i ha d'estar aprovat en primer terme pel fòrum o

les distintes comissions de l'Agenda Local 21.

Per la qual cosa el grup socialista proposa al Ple que adopti l'acord d' aprovar

inicialment la modificació dels articles sisè i setè de l'ordenança i que queda segons es

detalla a continuació:

"Article 6.- Tarifa básica.

a) S'estableix una tarifa bàsica anual per. la recollida i eliminació, amb incineració,
de 122 'Oûeuros.

Artiele 7.- Quota tributària.

La quota tributària anual es determinarà per la multiplicació de les unitats pel
coeficient fix per la tarifa bàsica indicada a l'article 6, segons el següent quadre de tarifes:

QUADRES DE TARIFES

Tipus d'edificació

Codi l, Habitatge particular
Codi 2, hotels, hostals, pensions, apartaments turístics,residències i similars

0.25
Codi 3, establiments que disposin de cuina i servei de menjador, amb la finalitat

d'oferir al públic, mitjançant preu, begudes per consumir-les en el mateix local

codi 4, establiment que, podent oferir tots els serveis de bar o

café, ofereix al públic, mitjançant preu, a qualsevol hora durant

els temps que romangui obert al públic i per consumir-los al mateix

local, plats simples o combinats, confeccionats directament a la

planxa ilo fragidora
Codi 5, establiments que disposen de taulell ilo servei de taules

per proporcionar al públic mitjançant preu, begudes, que es poden
acompanyar o no de tapes i entrepans freds o calents per
consumir-los al mateix local

Codi 6, locals on s'exerceixin activitats professionals o Artístiques
Codi 7, supermercats o autoserveis

Codi 8, botigues de queviures
Codi9, panaderies, pastisseries, per. cada m2 de superficie de forn

Codi 10, activitats d'oci, recreatives i turístiques desplegades a espais naturals

Codi 11, locals comercials, industrials, o de serveis no

especificats a cap paràgraf anterior

Coef.fix

1

0.2

0.15

0.1
1

0.05
0.05

0.3

1

I"
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i InteriOPublicar el present acord al BOlB i exposar-lo al tauler d'anuncis municipal, iniciant-se

un termini de 30 dies en els quals els interessats podran presentar les reclamacions que

estimin oportunes, les quals hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació. Si no es

presenten reclamacions, aquest acord provisional s'entendrà elevat a definitiu.

La proposta és acceptada per sis vots a favor (OAT- PSOE) dues abstencions

(Independents i un vot en contra (PP)

Donat el caràcter de taxa que té el servei d'abastament d'aigua aquest no pot ésser

deficitari i ja que l'actual sistema de tarifes pel subministrament d'aigua potable del

nostre municipi contempla diferents graons en funció del consum i n° d'empadronats de

l'habitatge on està instal-lat el comptador.
Entenem que es un sistema just i adient per la actual situació dels recursos hídrics

del municipi, sempre i quan no es faci un consum abusiu de l'aigua.
Si hi ha usuaris que fan consums excessius i abusius d'aigua potable, sobre tot

durant els períodes d'estiu, els recurs hidrics municipals no seran suficients, ja que aquests

estan dimensionats per suportar consums racionals, no només de la actual població, si no

també de increments de la mateixa que es puguin produir els propers anys, però no podran

suportar aquests tipus de consums.

L'única opció que té aquest ajuntament per fer front a situacions on la demanda

sigui tan gran, és la compra mitjançant camions cuba d'aigua potable.
La compra d'aigua per aquest sistema, evidentment, té un cost molt superior al

fitxar per la tarifa actual, però a la vegada molt fàcil de determinar.

El grup socialista proposa, per tant, aprovar inicialment la modificació de l'article

sisè i modificar la tarifa per el subministrament d'aigua potable afegint un graó més:

Per consums iguals o superiors a 15 m3 per persona i mes, es fitxa una tarifa de 4,81 euros per

m3.

Així doncs la redacció de I 'ordenança objecte de modificació quedaria així.

"Article 6.- Tarifa bàsica.

1) La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les tarifes

contingudes a l
'

apartat següent:
2) Les tarifes d'aquesta taxa seran les següents:
Quota de consum per comptador i mes:

a) Habitatges de cap o d'una persona.
Fins a 4 m3: a 0'27€/ m3

Excés de 4 m3 fins a Il m3: a 0'60€/ m3

Excés dLl m3 fins a 14 m3: a 1 '80€/ m3

Excés de 14 m3: a 4'81€/ m3

b) Habitatges de dues persones:

Fins a 8 m3: a 0'27€/ m3

Excés de 8 m3 fins a 15 m3: a 0'60€/ m3

Excés de 15 m3 fins a 18 m3: a 1 '80€/ m3

Excés de 18 m3: a 4'81€7 m3

c) Habitatges de més de dues persones: progressivament
s'incrementarà en a m3 cada un dels graons per cada persona que hi hagi més a l'habitatge.
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i Interior d) Comptadors on no hi hagi habitatge, que estiguin connectats a solars: 1 '80€/ m3.

e) Comerços i establiments esportius: s'aplicarà la mateixa tarifa que per els

habitatges de 2 persones.

f) Bars i forns: s'aplicarà la mateixa que als habitatges per a 3 persones.

g) Restaurants: s'aplicarà la mateixa que als habitatges de 4 persones.

h) Residència/ Hotels: s'aplicarà en funció del nombre de places.
Quota de servei per abonat i mes: 1 '02€

Quota de manteniment de comptadors, per abonat i mes: 1 '02€

Quota de connexió (noves escomeses): 150€

Reembolsament d'obres d'urbanització, realitzades per lAjuntament a càrrec dels

particulars.

En aquells llocs onja existeixi l'escomesa de xarxa d'aigua potable, els sollicitants

d '

autorització de connexió de les xarxes estaran obligats a pagar, a més de la taxa per

l
'

autorització, les següents quantitats:

Aigua potable: 210,35 euros."

Publicar el present acord al BOrn i exposar-lo al tauler d'anuncis municipal, iniciant-se

un termini de 30 dies en els quals els interessats podran presentar les reclamacions que

estimin oportunes, les quals hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació. Si no es

presenten reclamacions, aquest acord provisional s'entendrà elevat a definitiu.

La proposta és aprovada per vuit vots a favor (OAT-Independents-PSOE) i una

abstenció del regidor del PP.

11) NOMENAMENT DELS VOCALS ALS PATRONATS MUNICIPALS DE

CULTURA I D'ESPORTS

Segons consta en els estatuts dels patronats municipals de cultura i d'esports

correspon al ple de l' Ajuntament nomenar tres vocals per a cada un dels esmentats

patronats. Es per això que es proposa a aquest ple aprovar els nomenaments de les

següents persones:

PEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA:

Joan Betti Morell

Vicenç Trillo-Figueroa Alemany
Josep Muncunill Ribas

PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Manuel Luque López
Margalida Horrach Mora

Tomeu Enesenyat Colom

El Sr. Fullana manifesta que amb aquesta forma d' anomenar els representants no

es representa a tota la Corporació i que s'haurien de consensuar.
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i lnterloet Sr. Ferrà contesta que aquestes persones estan nomenades per la Batlia i

únicament es dona compta a la Corporació, no tenen perquè representar-Ia, a més

creu que el moment de debatre aquest punt hauria d'haver estat a la junta de

portaveus.
El Sr. Fullana contesta que el Ple també es pot debatre qualsevol assumpte.

La Regidora Sra. Morell diu que no tenen res en contra d'aquestes persones, si

no en contra de la seva forma de nomenament.

La proposta s'aprova per cinc vots a favor (PSOE) quatre abstencions

(Independents, PP, OAT).

12) INICI D'UN EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE DISTINCIOS I HONORS

Segons el reglament de distincions i honors d'aquest Ajuntament, l'expedient de

concessió s'iniciarà d'ofici, o a petició d'un 10 per cent de les persones majors
d'edat censades a aquest municipi, per l'ajuntament en sessió plenària.

Tenint en compte que ha tingut entrada en el registre d'aquesta corporació una

petició, presentada pel grup de Gent Gran de Puigpunyent i Galilea, referent a la

concessió d'alguna de les distincions o honors que contempla l'esmentat reglament,

per distingir als senyors Onofre Martorell Nicolau i Tomeu Català.

Es proposa al ple aprovar l'inici de l'expedient de concessió corresponent per a cada

un d'ells i nomenar com a regidor ponent dels expedients a la Regidora de Cultura

Margalida Sureda Moranta, també es proposa al ple nomenar una comissió formada

per un representat de cada grup per a que assisteixin al regidor ponent i entre els 4

recopilin tota la informació necessària per elaborar el corresponent informe, el qual,
una vegada elaborat, estarà a disposició pública per un termini de tres mesos perquè
tothom que vulgui, pugui presentar esments, oposicions o consideracions a la

proposta.

Una vegada conclòs l'expedient, es reunirà, en sessió secreta, sota presidència del

batle, un jurat integrat per tots els regidors de l'Ajuntament assistits pel secretari de

la corporació, que actuarà com a tal. Una vegada escoltat l'informe del ponent, i les

esmenes, consideracions i oposicions, el jurat deliberarà, a continuació es votarà en

secret l' expedient, i si la votació del jurat es favorable serà elevada al Ple de la

Corporació Municipal per a la seva ratificació.

La proposta és aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Fullana, portaveu dels independents, demana:
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2) Horari que fan els coordinadors i delegats del Batle.

El Sr. Batle contesta que fan més que l 'acordat.

3) Que se li faci una copia del projecte de millora del parc verd.

4) Quin és l 'horari i les condicions d' ús de la biblioteca de Galilea?

El Sr. Ferrà contesta que encara no s'ha fitxat.

5) Que se li mostri la liquidació econòmica del concert del mes de juny, de les festes

de Puigpunyent i de les festes de Galilea.

6) Fer arribar una queixa a la D.G. de l'interior perquè ni l'Ajuntament, ni la policia
local va ser avisada a temps de l'incendi d'un solar a Galilea dia 8 d'agost.

A continuació el Sr. Miquel Font demana si el vehicle de protecció civil s'utilitza per

altres coses a més de vehicle de suport en el cas d'incendis i de vigilància.

El Sr. Batle contesta que en principi aquestes són les tasques a les quals s 'ha de dedicar

el vehicle.

Continua demanant el Sr. Font, per què el passat dia 17 de setembre estava davant el

col-legi La Salle de Palma recollint al-lots?

El Sr. Ferrà contesta que no li consta aquest fet ni que es dediqui a transport escolar.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 23.10 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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