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GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

ACTA DE LA SESSiÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 26
DE GENER DE 2004

Data: 26 de novembre de 2003

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20.30 h

La Corporació en Ple per celebrar sessió plenària ordinària en primera convocatòria. Sota la

presidència del Sr. Batle, Joan Ferrà Martorell, hi assisteixen els següents regidors, convocats

en legal forma: Sr. Sebastià Bauzà 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 Marquès, 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.- ACTA ANTERIOR.- L'acta anterior és aprovada per unanimitat però el Sr. Batle

aclareix que en el punt en el qual el Sr. Fullana demana perquè s'ha de fer un projecte de la

casa de cultura i ell contesta que és una exigència de la Conselleria d'Interior, aquest
projecte es refereix a un projecte d'activitats i que s'ha de fer el mateix amb l'edifici

polivalent de Galilea i els dos polisportius.

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

dictades per la Batlia:

25/11/2003: alta en el padró de Inés Coll Hevia.

01/12/2003: alta en el padró d' Alicia Bordoy Salamanca
03/12/2003: alta en el padró de Tamara Ruellas Alipaz
03/12/2003: alta en el padró de Terence Edward Purkiss
03/12/2003: alta en el padró de Coralie Davina Barber

04/12/2003: alta en el padró de Juan Pérez Bárcena.

23/12/2003: alta en el padró de Roberto de la Fuente Roj as

31/12/2003: traspàs del nínxol 1112 a favor de Carmen Pallarés Benítez

31/12/2003: traspàs del nínxol 1111 a favor de José M. Pallarés Benítez.

3.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- S'assabenten dels acords adoptats per la

Junta de Govern Local fins dia 29 de desembre de 2003.



091615

GOVE�N B&�5\ff�lana man!festa que l'acord de dia 4 de desembre.refe�ent a la.recolli.da de

ems,erencla a un planol on es detalla el recorregut dels carmons 1 no se 11 ha adjuntat
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i lnterioró continuació diu que a la reunió de la Junta de Govern Local de dia 15 de

desembre s'acorda que a la propera sessió de l'Ajuntament un dels punts a tractar serà

l'aprovació definitiva del catàleg de bens patrimonials i no està inclòs dins l'ordre del dia

d'avui, el Sr. BatIe contesta que es suposava que l'aprovació inicial s'havia publicat en el

BOrn però no ha estat així i abans de dur-se a la seva aprovació definitiva s'ha de publicar
per a la seva exposició pública a efecte de reclamacions.

També demana el Sr. Fullana perquè a la sessió de dia 1 de desembre es parlà de la

diada de les paelles al poliesportiu si fins ara això ha estat tasca del Patronat Municipal de

Cultura, la regidora de cultura Sra. Sureda contesta que únicament es va parlar de

d'encarregar la llenya i el ví i decidir qui s'encarregaria de cada cosa, al mateix temps
demana més implicació dels integrants en el Patronat en la gestió dels actes que es venen

realitzant al llarg de tot l'any.

4.- APROVACIÓ NOM CARRER DE GALILEA.- Darrerament s'ha urbanitzat el

carrer de Galilea que confronta amb el carrer de s 'Era de na Marilla.

Aquest nou vial no té cap nom que el pugui identificar i tota vegada que es coneix

popularment com "Ca madò Marcona" es proposa al ple que el nom oficial sigui aquest:
carrer de Ca madò Marcona.

La proposta és aprovada amb el vot a favor de tots els assistents (5 PSOE, 2 independents,
1 pp i 1 OAT).

5.- DELEGACIÓ SOL'LICITUD COMPENSACIÓ PER PÈRDUA D'INGRESSOS
DERIVADA DE LA REFORMA DE L'IAE.- La Llei 51/2002, de 27 de desembre, de

Reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, va introduir modificacions
substancials en la configuració de l'impost sobre Activitats econòmiques.
Vista l'Ordre HAC/3154/2003, de 12 de novembre, per la qual s'estableix un termini de

remissió d'informació per el càlcul de la liquidació definitiva de la compensació a favor de
les entitats locals per pèrdua dels ingressos, derivada de la reforma de l'impost sobre

Activitats Econòmiques, més concretament en el seu apartat 2.

Vist que l'Ajuntament de Puigpunyent va signar un conveni per la gestió de la recaptació
amb el Govern de les Illes Balears , pel present venc a proposar el Ple que s' adopti el

següent acord:

1) Aprovar delegar a la conselleria d'economia i hisenda (servei de recaptació) del

Govern de les Illes Balears la sol·licitud de compensació per pèrdua d'ingressos
derivada de la reforma de l'impost sobre Activitats econòmiques i que la presenti
l' esmentada sol·licitud, dins el termini establert a tal efecte.

2) Autoritzar el Sr. Batle per a signar els documents necessaris per a la tramitació de la

sol·licitud.



091616

GOVE.s:k�hluJI�§on��sta que per co��rència amb la postura que el seu �p ha tingut amb el

'?dJ¡a�ta'd'el aclO de la recaptació, s'abstendran a l'hora de la votació.

Conselleria de la Funció Pública ., ,.
.

i rala proposta a votació es aprovada per SIS vots a favor ( 5 vots dels regidors del

partit socialista i 1 del grup oberts a tots) i tres abstencions (1 partit popular i 2

Independents de Puigpunyent i Galilea).

6.- ADHESIÓ MANIFESTACIÓ EN DEFENSA DEL TERRITORI I EL MEDI

AMBIENT.- En aquests moments veim amb preocupació l'impuls de tots una sèrie de

projectes, les conseqüències dels quals poden ser molt negatius per al territori, els recursos

naturals i la qualitat de vida a la nostra illa.

Ara per ara moltes amenaces d' agressions pesen sobre Mallorca i les Illes Balears.

En concret estam parlant de la macro-ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan que

suposaria duplicar la seva capacitat, la construcció de 7 noves autopistes i autovies, la

derogació dels Parcs Naturals de Llevant (Mallorca) i Cala d'Hart (Eivissa), l'impuls a

noves urbanitzacions allitoral i dins espais naturals, la construcció de noves infrastructures

energètiques (una nova central), d'aigua (4 noves dessaladores) , de residus (més línies
d'incineració).

El consum innecessari de territori, la degradació dels espais naturals, la
destrucció d' àrees rurals, la massificació i saturació turística, la pèrdua de qualitat de

vida, etc. poden ser algunes de les conseqüències d'aquests projectes.

Per fer front a aquestes amenaces s'ha convocat una manifestació a Palma per al

proper dia 14 de febrer amb ellema de "Qui estima Mallorca. No la destrueix" . Aquest
acte està convocat pel GOB, la Plataforma "Autovia NO", Plataforma 2n Cinturó,
Plataforma Si desdoblament No Autopista Inca - Sa Pobla, Plataforma contra el Parc

temàtic d'Inca, Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Plataforma contra

l'entrada del gasoducte per es Camatge, Plataforma des Migjorn contra l'autopista.

Conscients de les amenaces que pateix la nostra illa, i de la necessitat d'aturar

aquestes agressions, aquest consistori, l'equip de govern proposa acordar:

1.- Adherir-se a la manifestació convocada a Palma, per al proper dissabte dia

14 de febrer en defensa del territori i I medi ambient.

2.- Contractar els serveis d'un autocar per tal de facilitar al màxim que la gent de

Puigpunyent pugui assistir a la manifestació.

Afegeix el Sr. Batle que també la patronal de les empreses turístiques han

manifestat, en contra del que pensavan fa un any, que una de les causes de la disminució
en els ingressos per turisme és la gran massificació que existeix en el sector i que caldria

una regulació.

El portaveu del grup Independent proposa afegir com una amenaça més, la

urbanització del polígon de Son Espases en el que s'ha de construir el nou hospital i que es

senten orgullosos de formar part d 'un dels pocs Consistoris de Mallorca que manifesten

públicament el seu rebuig a la política de degradació del territori que s'està fent.
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7.- MODIFICACIO ESTATUTS MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA.-

MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA. Vistes les

converses mantingudes entre els membres de la Mancomunitat de Tramuntana i els Batlles

dels distins pobles de la Serra de Tramuntana i per tal de fer possible la incorporació
d'altres municipis a la mateixa, la Junta de la Mancomunitat a la sessió celebrada dia 8 de

gener de 2004 adoptà l'acord de modificar els seus estatuts; i tota vegada que aquesta
modificació ha de ser ratificada per acord del Ple de cada un dels ajuntaments que la

composen, l'equip de govern d'aquest Ajuntament proposa al Ple que aprovi la següent
redacció:

ESTATUTS PELS QUALS S'HA

DE REGIR LA MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

CAPITOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.-

a) Amb la finalitat que s'expressa al capítol II es constitueix una Mancomunitat

intermunicipal integrada pels Ajuntaments de Banyalbufar, Esporles, Estellencs i

Puigpunyent.

b).- Podran incorporar-se com a membres de ple dret a la Mancomunitat, aquells altres

municipis que ho sol-licitin, i que acatin els presents Estatuts pel procediment que mes

endavant es determina.

Article 2.- L'esmentada Mancomunitat es nomenarà "MANCOMUNITAT DE

TRAMUNTANA" i la capitalitat serà a la vila d'Esporles, on hi haurà els Orgues Centrals

d'Administració.

Article 3.- La Junta de Govern de la Mancomunitat estarà integrada pels següents

vocals:

Un vocal per cada un dels municipis que integren la Mancomunitat, que ho serà el

Batle o Regidor en qui delegui.
Un vocal per cada un dels municipis en població superior a 4.000 habitants, aquest

vocal serà elegit pel plenari dels esmentats municipis d'entre els seus propis membres.
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La Pròpia Junta, un cop constituïda, elegirà d'entre els seus vocals membres el que

tendra el càrrec de President.

Article 4.- Els càrrecs de la Mancomunitat tindran una durada de quatre anys,

havent de cessar quan es produeixi el cessament dels Ajuntaments. Però, fins que es

constitueixi nova Junta, continuaran desenvolupant els càrrecs amb objecte d'atendre els

assumptes de la Mancomunitat.

Article 5.- La constitució de la Junta de la Mancomunitat es farà dins els 30 dies

desprès de la constitució de les respectives Corporacions Municipals integrades a la

mateixa, per aquesta finalitat, als efectes de la seva participació a la Junta, hauran de

comunicar-ho al Secretari de la Mancomunitat.

Rebudes pel Secretari les comunicacions referides, convocarà a tots els vocals per a

la constitució de la Junta i l'elecció del President.

L'elecció del President es verificarà per majoria simple. En cas d'empat es repetirà

la votació a la mateixa sessió i si es tomes a produir l'esmentat empat es proclamaria

definitivament President al candidat el major edat.

Article 6.- En cas que algú dels vocals de la Junta perdés la condició de membre de

la Corporació respectiva, es procedirà a la seva substitució pel Ple de l'Ajuntament

corresponent.

Article 7.- La Mancomunitat tendra Secretari-Interventor, Dipositari i el personal

necessari per al millor compliment de les seves funcions. En tot cas, el Secretari

Interventor ha de ser funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

La Secretaria e Intervenció seran desenvolupades per qualsevol titular dels

esmentats càrrecs que pertanyin als esmentats funcionaris i amb destí en qualsevol dels

Ajuntaments que formin part de la Mancomunitat. L'elecció del Secretari-Interventor

s'efectuarà per la Junta de la Mancomunitat.

Tots els funcionaris actuaran segons les atribucions, deures obligacions que

imposa la legislació vigent que fossin aplicables a la Mancomunitat.
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contractes, establir els serveis pròpies d'una Mancomunitat, obligar-se, interposar els

recursos establerts i exercitar les accions previstes a les Lleis.

CAPITOL II

FINALITAT DE LA MANCOMUNITAT

Article 9.-

a)La Mancomunitat de Tramuntana té per objecte, unificar esforços per aconseguir unitat i

representativitat, per la millor defensa dels interessos i necessitats dels municipis de la

Serra de Tramuntana.

b)Crear la figura adequada per poder mancomunar, els serveis de manera lliure, segons

caracteristiques, interessos i necessitats dels municipis integrants.

c) Es podran mancomunar, qualsevol tipus de servei, be entre tots els municipis, a part dels

integrants, que s'executaran per la Mancomunitat i els seus orgues executius (Junta i

Presidència) com entitat supra-municipal, les decisions de la qual obliga als respectius

Ajuntaments i veïnatge.

CAPITOL III

DEL PRESIDENT

Article 10.- L'administració dels interessos peculiars de la Mancomunitat estarà a

càrrec de la Junta i del seu President, una i l'altra, com a atribucions pròpies.

Article 11.- El President de la Mancomunitat assumeix el caràcter representatiu de

la Corporació, amb les atribucions que s'assenyalaran a l'article 13 d'aquests Estatuts.

Article 12.- El President designarà d'entre els seus membres de la Junta un vice

president que el substituirà en casos d'absència, malaltia a vacant.

Article 13.- Són atribucions del President:

Paper transcripció acords i resolucions
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2. Publicar, executar i fer complir els acords de la Junta, quan no manques causa

legal per a la seva suspensió.

3. Dirigir e inspeccionar els serveis i obres de la Mancomunitat, dictant els bans i

disposicions convenients.

4.- Aprovar l'oferta de treball públic d'acord amb el pressupost i plantilla

aprovades per la Junta, aprovar les bases de les proves per la selecció de personal i per els

concursos de provisió de llocs de feina i distribuir les retribucions complementaries que no

siguin fitxes i periòdiques.
El nomenament, premi, correcció i suspensió del personal laboral i funcionaris, llevat

dels que pertanyin als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

Donant compte a la Mancomunitat en la primera sessió.

5. Ordenar els pagaments i rendir comptes de l'administració del patrimoni de la

Mancomunitat i de la gestió dels pressupostos.

6. Formar els projectes de pressupostos ordinaris organitzar els servers de

recaptació.

7. Representar judicial i administrativament a la Mancomunitat i als establiments

dependents d'aquesta i, en general, tota mena de negocis jurídics podent conferir

manaments per a l'exercici d'aquesta representació i, en cas d'urgència, exercitar accions

judicials i administratives, donant compte a la Mancomunitat a la primera sessió.

8. Presidir les subhastes o concursos per a vendes, lloguers, subministres i tota

mena d'adjudicacions de serveis i obres, així com la corresponent adjudicació provisional.

9. Dictar les disposicions particulars necessàries per al compliments dels distints

serveis.

CAPITOL IV

DE LA JUNTA
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Correspondrà a la Junta de la Mancomunitat com a orgue deliberant:

Conselleria .de la fu��i9aPdltl!�ció o adquisició de béns i drets de la Mancomunitat i transacció sobre
I Interior

ells.

2. La contractació o concessió de les obres i serveis necessaris amb la finalitat que

persegueix la Mancomunitat.

3. L'aprovació de pressupostos i ordenances, la censura de comptes, el

reconeixement de crèdits, les operacions de crèdit, la concessió de "quitas y esperas" i

qualsevol mena de compromisos econòmics.

4. L'aprovació d'ordenances i reglaments dels serveis de la seva competència.

5. L'exercici d'accions judicials i administratives, la defensa dels procediments
incoats contra la Mancomunitat i la interposició de recursos.

6. L'aprovació de projectes per a obres i serveis de la seva competència.

7.- La destitució del President mitjançant l'adopció per majoria absoluta de la

moció de censura, (haurà de ser proposada, al menys, per la majoria absoluta del nombre

legal dels membres de la Mancomunitat i haurà de incloure un candidat a president)

Article 15.- Per a alienar tota mena de béns o drets que pertanyin a la Mancomunitat,

l'import dels quals sigui més del deu per cent del pressupost ordinari de l'exercici corrent,

així com per a gravar o permutar els seus béns, drets o recursos, es necessitarà el vot

favorable de la majoria absoluta dels membres que segons els Estatuts integren la Junta,

sense perjudici de l'informe previ de la Comunitat Autònoma quan procedeixi legalment.

Article 16.- La contractació de tota mena d'obres o serveis a càrrec de la

Mancomunitat es regirà per l'establert a la Llei 7/1.985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases

del Règim Local, i demés normes legals d'aplicació de conformitat amb l'establert a la

mateixa.

CAPITOL V

REGIM DE SESSIONS
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Les sessions tindran lloc a la Casa Consistorial de la Villa de la capitalitat de la

Mancomunitat.

Article 18.- Llevat dels casos d'urgència, no es tractaran altres assumptes dels

assenyalats a l'ordre del dia, que formarà el President i se distribuirà, amb antelació

mínima de dos dies hàbils als membres de la Junta.

Article 19.- La convocatòria per a sessió extraordinària haurà de fer-se amb dos

dies hàbils d'antelació al maneo, llevat en casos d'urgència, i estarà motivada, expressant

els assumptes que han de subscriure les deliberacions i els acords, sense que puguin
tractar-se altres qüestions.

Article 20.- Les sessions de la Junta de la Mancomunitat seran públiques, llevat

quan el President disposi el contrari per afectar al dret fonamental dels ciutadans a que es

refereix l'article 18 de la Constitució.

Article 21.- Per que les sessions puguin celebrar-se en primera convocatòria serà

precisa d'assistència de, al maneo, per un terç del nombre legal de membres de la Junta,

que mai podrà ser inferior a tres.

En segona convocatòria serà necessària l'assistència de, al maneo, un terç del

nombre legal de membres de la Junta que mai podrà ser inferior a tres.

Serà precís en tot cas, l'assistència del President i Secretari de la Junta, o qUI

legalment els substitueixin.

S'exceptuen els casos en que la Llei o disposicions reglamentaries fixin un nombre

especial d'assistents.
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Article 23.- Els acords de la Junta de la Mancomunitat s'adoptaran per majoria de

vots dels membres assistents a la sessió, decidint-se els empats amb el vot del President,

quan repetida la votació, es produeixi l'empat. S'exceptuen els casos en que la legislació
vigent exigeixi majoria absoluta o especials.

Article 24.- El vot dels membres de la Junta podrà ser afirmatiu, negatiu o en

blanc. Igualment podran abstenir-se de votar.

Article 25.- De cada sessió s' estendrà per el Secretari de la Mancomunitat acta

amb les mateixes formalitats que s'observen als acords municipals, sense aquests requisits
no tindran valor els acords de la Junta. D'aquests i demés actes certificarà el Secretari amb

el vist-i-plau del President.

Article 26.- Els llibres d'actes, instrument públic solemne, duran en totes les seves

fulles la signatura del President i el segell de la Mancomunitat. No seran vàlids els acords

que no constin en els expressats llibres, els quals hauran de ser foliats.

Article 27.- Per a l'execució dels acords de la Junta i per a la realització executiva

d'altres actes que no necessitin l'acord de la mateixa, el President es considerarà investit de

les mateixes facultats que els batlles respecte dels municipis.

CAPITOL VI

RECURSOS ECONOMICS DE LA MANCOMUNITAT

Article 28.- Constitueixen recursos propis de la Mancomunitat:

a) Les subvencions o auxilis que doni l'Estat, la Comunitat Autònoma de Balears,

del Consell de Mallorca o d'altres

Corporacions públiques, d'acord amb la legislació reguladora de cada una.

Paper transcripció acords i resolucions
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c) Les quantitats que en qualitat d'emprèstit oficial pugum obtenir-se en els

mateixos casos en que legalment podrien concedir-se als ajuntaments d'acord amb la

legislació vigent.

d) La aportació de les despeses generals s'obtindrà d'acord amb al següents criteris:

1) Els municipis igualo superiors als 4.000 habitants, tindran la mateixa quota
I

2) Els municipis de 1000 a 3.999 habitants, la quota per municipi serà la meitat, de la

que aportin cada un dels municipis del punt 1.

3) Els municipis de menys de 1.000 habitants, la quota de cada un d'ells, serà 1/3 (un

terç), de la que aportin els municipis del punt 1.

e) las aportacions de la Inversions per adquisició de bens immobles, serà la Junta de la

Mancomunitat, d'acord amb las possibilitat pressupostaris de cada Ajuntament i previ
autorització del Plenari de cada Ajuntament.

f) Qualsevol altres recursos i ingressos eventuals o extraordinaris.

Article 29.- La Mancomunitat aprovarà anualment un pressupost ordinari on

s'inclouran els ingressos i les despeses que es pensi realitzar durant el corresponent

exercici. La seva aprovació i execució es durà a terme en la forma que disposa la Llei

7/1.985 i demés disposicions aplicables.

Article 30.- El President de la Mancomunitat exercirà les funcions d'ordenador de

pagaments i totes les demés que en matèria econòmica corresponguin, en el seu cas, als

batles.

Article 31.- Mentre la Mancomunitat no conti amb béns per a garantir operacions
de crèdit, o no fossin suficients per a això, podran dur a efecte aquestes operacions amb

l'autorització expressa dels Ajuntaments, els quals s'obligaran a respondre de la quantitat

Paper transcripció acords i resolucions



091625 I

GOVE�� §lAtlè�ftació, d'acord amb els percentatges de participació, per cada Ajuntament,

utRhhrts ?F 21H27!? estatuts.
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i Interior

Article 32.- Les quotes que corresponguin abonar als municipis mancomunats,

segons disposa l'article 28, seran satisfetes per trimestres, en el segon mes de cada un i

tendran caràcter d'atenció obligatòria i de pagament immediat i inexcusable en els terminis

indicats.

CAPITOL VII

TERMINI DE L'AGRUPACIÓ I SEPARACIÓ DE MUNICIPIS I DISOLUCIÓ

Article 33.- Com que la finalitat de la Mancomunitat es permanent, s'entendrà que

la seva durada es INDEFINIDA i comença la seva efectivitat des de que es publiqui en el

Butlletí Oficialla seva aprovació.

Article 34.-Agrupació i separació

A) per què un municipi pugui entrar a formar part de la Mancomunitat serà precís que

així ho acordi el seu plenari per majoria absoluta i desprès ho sol·liciti mitjançant

escrit dirigit a la junta de la Mancomunitat, aquesta per majoria absoluta haurà

d'acordà la seva incorporació o rebutjar la mateixa, aquesta la resolució serà

motivada.

B) Per a que un municipi pugui separar-se de la Mancomunitat serà precís que així ho

acordi el seu Ajuntament Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta legal. La

separació tendra lloc a l'acabament de l'any econòmic i avisant-ho amb tres mesos

d'anticipació, al maneo, a la Junta de la Mancomunitat.

Article 35.- La dissolució de la Mancomunitat tindrà lloc quan tots els municipis

així ho acordin amb els requisits assenyalats a l'article anterior.

Article 36.- En cas de separació d'un municipi o dissolució de la Mancomunitat, el

o els Ajuntaments hauran d'abonar els deutes contrets, en la mateixa proporció que

darrerament contribuïen al pressupost de la Mancomunitat.
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Jf@rifinf?n i h¡uidnan seguint la Junta de la Mancomunitat en funció liquidadora, fins a la

Conselleria .de,l,q ról:Qf���R!�ó als municipis interessats.
I fntenor

CAPITOL VIn

ESTATUTS

Article 37.- Els presents Estatuts, un pIC aprovats pels Plens de tots els

Ajuntaments i demés orgues competents, segons es preveu a la legislació vigent,

constitueixen les normes reguladores de les funcions i atribucions de la Mancomunitat i

dels seus orgues rectors. Com a dret supletori s'aplicarà la legislació pel funcionament de

les entitats municipals.

Article 38.- Segons el que disposa el paràgraf 4 de l'article 44 de la Llei 711.985,

qualsevol modificació dels present estatuts exigirà els mateixos tràmits que la seva

aprovació.

DIPSOSICIONS ADICIONALS

1) Amb independència dels presents estatuts i un pic que els servers estiguin

establerts es procedirà a la redacció de la corresponent ordenança l'acord amb les

disposicions que regulin aquesta matèria en la legislació vigent.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

PRIMERA.- L'Ajuntament on radiqui la capitalitat de la Mancomunitat tindrà

l'obligació de facilitar un local a la seva Casa Consistorial per a l'installació a les oficines

de la mateixa, on puguin efectuar-se els treballs i prestar tota mena d'ajuda per al

desenvolupament de la missió de la Mancomunitat, igualment facilitarà el seu saló de

sessions per a la celebració de les sessions de la Junta.

2.- Enviar la modificació dels Estatuts el pobles que integren la Mancomunitat per tal que

els Plens d'aquests Ajuntament aprovin l'esmentada modificació.

3.- Publicar el BOIB.
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?PsP?sÓP sh psps representants.
Conselleria .di.JaJ��çIéJyplfWsent resolució a la primera Junta de la Mancomunitat per la seva

I fntenor
ratificació. "

El Sr. Fullana demana si amb aquesta modificació els ajuntaments grossos tendràn

una supremacia major que els petits, el Sr. Miquel Ramon contesta que donat que hi ha

més ajuntaments petits que grossos, hi haurà un equilibri.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el vot a favor de tots els assistents ( 5

PSOE, 2 Independents, 1 PP i 1 OAT)

8.- REGISTRE DE PARELLES ESTABLES.- Mitjançant la llei 18/2001 de 19 de

desembre i el decret 112/2002, el govern de les Illes Balears va crear el registre de parelles
estables. La inscripció en aquest registre és voluntària i pretén regular les unions de dues

persones en règim de convivència en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal.
Les condicions per a la inscripció són:

Ser major d'edat o emancipat.
No tenir entre els membres de la parella un arelació de parentiu en línia recta per
consanguinitat o adopció, ni col-lateral per consanguinitat o adopció fins al tercer

grau.
No estar lligat per vincle matrimonial
No formar parella estable amb una altra persona inscrita i formalitzada

degudament.
Que, com a mínim, un dels membres tengui veïnatge civil a les Illes Balears.

Submissió expressa d'ambdós membres al règim que estableix el veïnatge civil de

les Illes Balears
Declaració de voluntat d'ambdós membres de constituir-se en parella en una

relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, sense condicions i amb caràcter de

permanència.

Els tràmits per a la inscripció s'inicia amb la presentació de la sol-licitud i de la
documentació prevista a l'esmentat decret 112/2002 davant la conselleria de Presidència
del Govern de les Illes Balears; un cop s'ha comprovat l'exactitud i suficiència de les

dades aportades s 'ha de requerir els interessats per que en un termini d'un mes, davant el

responsable del Registre, davant un notari o davant un batle assistit pel secretari

formalitzin conjuntament i de forma escrita la voluntat de constituir-se en parella; i, com a

darrer tràmit, l'encarregat del Registre eleva la proposta de resolució de constitució i

inscripció de la parella estable al titular de la conselleria de Presidència, que ha de dictar la

resolució corresponent.

Tota vegada que el tràmit d'audiència dels interessats es pot realitzar davant un batle i ja
que aquesta batlia recolza l'existència i difusió del registre, es proposa al Ple que adopti
l' acord de donar publicitat a aquesta possibilitat i facilitar el tràmit de formalitzar de

manera escrita la seva voluntat a tots els habitants del municipi que es vulguin inscriure en

el registre de parelles estables.
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GOVERN Bf\!-�f.t{!uillaumet demana si forçosament han de ser parelles heterosexuals, el Sr.
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i Interior ..

S'acorda amb el vot favorable de tots els assistents ( 5 PSOE, 2 independents, 1 PP,
1 OAT) aprovar l'anterior proposta i en el cas que l'acte es faci en el Saló d'Actes de

l'Ajuntament aplicar la mateixa taxa que es cobra per la utilització de la sala d' acte en els

matrimonis civils.

9.- SOL·LICITUD A LA CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA" DE LA CESSIÓ
DEL LOCAL DEL RESTAURANT "LA ROSA" PER A HABILITAR-LO COM A

LOCAL DE JOVES.- Fruit de les deliberacions mantingudes en una Junta de Portaveus es

va prendre la decisió, per unanimitat de tots els partits que formen aquesta Corporació
(PSOE, PP, Independents i OAT), que el batle mantingues una reunió amb el president de

l'Obra Social de Sa Nostra, el Sr. Miquel Alenyar per comunicar-li la greu deficiència de

locals que pateix el nostre municipi, i concretament la falta que fa un local per als joves del

nostre poble.

Tenint coneixement que ellocal de l'antic restaurant "la Rosa" és propietat de "Sa Nostra"

es va acordar sol-licitar a aquesta entitat la seva cessió per a que es pogués habilitar com a

local per el jovent del municipi.

L'esmentada reunió va tenir lloc el passat 12 de gener, i la petició va tenir bona acollida

per part del Sr. Alenyar, però va proposar que la sol-licitud es fes per escrit i de manera

raonada ijustificada al delegat de Sa Nostra de l'oficina de Puigpunyent.

Es per això que es proposa al Ple:

1. Aprovar l' escrit de sol-licitud i justificació de la demanda que s' adjunta.
2. Facultar al batle per a que el faci arribar al delegat de l'oficina de Sa Nostra de

Puigpunyent.

A continuació es recull la memòria de les activitats que desenvolupa aquest ajuntament
en matèria de jovent i que una gran part d'elles es podrien desenvolupa en aquest local.

"MEMÒRIA DE LES ACTNITATS QUE DESENVOLUPA L'AJUNTAMENT DE

PillGPUNYENT EN MATÈRIA DE JOVENT.

ANTECEDENTS

Puigpunyent és un municipi que s'acosta als 1600 habitants i que està format per tres

nuclis de població: Puigpunyent,' pròpiament dit, amb uns 1200 habitants, Galilea que està

a 4 quilòmetres de distància i que compta amb uns 300 habitants i Son Serralta que és una

zona que es va urbanitzar fa uns trenta anys, on hi viuen uns 60 habitants i que està situada

molt a prop de Puigpunyent. Aquests tres nuclis es troben emmarcats en una zona

muntanyosa de la Serra de Tramuntana i estan ubicats a uns 15 quilòmetres de Palma.
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�ent tan proper a la capital, suposa una competència molt important de
------------����

Conselleria � nti� èí � a?'oci i temp.s lli.ure q�e s'organitze� en .�l muni�i�i, ja que l'o�e�a de

i fS mo t supenor en quantitat I qualitat, Aquesta situació tambe te efectes perruciosos
so re el jovent en relació als problemes de les drogues, els accidents de trànsit, a la

necessitat de no sentir-se controlats per un entorn que les protegeix i del què volen
alliberar-se marxant a la ciutat que tenen tan al seu abast, etc.

Tenint en compte aquestes característiques, la política del nostre ajuntament, dirigida a la

joventut, ha de ser tan important com per poder contrarestar els esmentats efectes de

proximitat amb Palma. El gran problema que patim per poder fer front a aquestes
necessitats són els pressupostos tan baixos dels què disposa un municipi de 1600 habitants.

D'aquesta realitat es deriva la importància de poder comptar amb les ajudes que les
distintes administracions i institucions posen a disposició de les corporacions locals.

Intentarem exposar breument els punts més importants de la nostra política adreçada a la

joventut:

1. PUNT D'INFORMACIÓ JOVE DE PUIGPUNYENT:

El punt d'informació jove està ubicat en el nucli de Puigpunyent a la plaça de
l'Ajuntament, concretament a l' edifici de la casa de cultura, compartint espai amb la

biblioteca municipal. Com es pot observar no són activitats molt compatibles, però la falta

d'espais i de locals municipals fa que s'hagin de dur a terme aquests tipus de

distribucions. Aquest punt d'informació pertany a la Xarxa d'Informació Jove del Govern
de les Illes Balears i la biblioteca pertany a la Xarxa de Biblioteques del Consell de
Mallorca.

Per altra part el segon nucli de població del municipi, Galilea, no comptava amb cap servei

d'aquest tipus, per la qual cosa, hem iniciat els treballs necessaris per dotar-lo dels

esmentats serveis.

2. DINAMITZACIÓ DE JOVES:

Gràcies a la subscripció d'un conveni entre el nostre Ajuntament i el Consell de Mallorca,
durant els tres darrers anys, hem gaudit d'un servei de dinamització de joves que ha donat

uns òptims resultats.

D'entre aquests èxits hem de destacar, la ràdio municipal, la dinamització del club d'esplai
de Puigpunyent, l'organització de grups de joves per tal de realitzar diverses activitats:

viatges a la neu, jornades esportives, concerts de música jove, etc.

Actualment aquest servei corre totalment per compte de l' Ajuntament, mitjançant la

contractació d'un dinamitzador de joves a l'empresa INTRESS, per l O hores setmanals.

També hem reforçat la seva tasca des del dia 1 de gener de 2004 amb la figura d'un

educador de carrer durant 15 hores setmanals contractat a GREC.

3. GRUPS D'ESPLAI:
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Conselleria dW'tWf.ŒkiBrf1lliffdPt activitats lúdiques, participatives, de conscienciació, etc. per a nins

i fm�flbr 4 anys.

És molt important destacar que compten amb el total suport de l'Ajuntament, tant en

matèria de subvencions i formació com en l'ús de locals i d'espais públics.

4. LOCALS D'ASSAIG PER A GRUPS DE MÚSICA:

Malgrat la nostra manca de superficies polivalents, disposam de dos locals que

comparteixen diversos grups musicals de joves perquè puguin assajar, per tal d'oferir-los

l'oportunitat d'actuar dins el marc de les festes que se celebren en el municipi, tant a

Puigpunyent com a Galilea.

Actualment, hi ha formats 5 grups musicals. Si es tenen en compte els pocs habitants del

nostre municipi, és un fet que es pot qualificar d'insòlit. La raó s'ha de cercar en la creació,
des de fa uns 12 anys, de l'escola municipal de música. Com es pot comprovar ja ha

començat a donar els seus fruits.

5. TREBALLS A MITJA JORNADA PER A L'ESTIU

Amb la finalitat d'ajudar econòmicament els joves estudiants, cada estiu, l'ajuntament
convoca unes 5 places a mitja jornada per realitzar tasques de manteniment i d'ajuda
administrativa, per als joves empadronats en el municipi.

6. ESCOLA TALLER DE MARGERS

El novembre de l'any 2002 es va iniciar l'activitat d'aquesta escola taller subvencionada

pel sorn (INEM abans del traspàs de competències). L'objectiu d'aquesta escola és

formar els joves del poble, que ho desitgin, per a una professió tradicional i molt

sol·licitada en l' actualitat.

7. JORNADA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPEDÈNCIES

El nostre municipi tan proper a una gran ciutat com Palma, pateix els inconvenients de la

vida urbana moderna. Un dels problemes més importants és el de les drogodependències.

Per aquesta raó l'any 2001 es va organitzar una jornada de prevenció de

drogodependències per elaborar un pla municipal de prevenció. Hi varen assistir unes 60

persones formades per representants d'associacions, grups culturals, professionals, etc. La

jornada va ser planificada i dirigida per tècnics del Projecte Home i del Projecte Jove.

Al final de la jornada es varen acordar, de manera democràtica, les línies bàsiques que

havia de contemplar el pla:

Crear o mantenir la figura del dinamitzador de joves.
Implantar una escola de pares o de famílies

Construir un casal de joves
Introduir temes de prevenció a l'escola.
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Conselleria de la Funció Pública
i Jnferi\5r fa dos anys s' està elaborant l'Agenda 21 Local del nostre municipi i precisament,

una de les comissions que formen el Fòrum Ciutadà tracta els temes de cultura, educació i

joventut.

Aquesta comissió va acabar les seves activitats en matèria de diagnòstic de la situació i va

presentar les seves conclusions al Fòrum Ciutadà, el passat mes d'abril. Uns dels temes

que es va prioritzar més i sobre el que més hi ha que incidir en el futur és el del jovent.
S'ha arribat a la conclusió que, les carències principals per aquest col·lectiu són la manca

de locals i la creació de canals d'informació adequats.

Actualment estan en la fase d'elaboració de projectes per tal d'enllestir el pla d'acció, i un

dels que estan abordant és la creació d'un casal de joves, i si no pot ser uns locals per a

que aquests es puguin reunir."

El Sr. Fullana manifesta que el seu grup està totalment d'acord i votarà a favor de la

proposta ja que varen ser els que proposaren aquesta idea a la Junta de Portaveus.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta amb el vot favorable de

tots els assistents (5 PSOE, 2 Independents, 1 PP i 1 OAT).

10.- PROGRAMACIÓ I PRESSUPOST ESCOLA ADULTS A GALILEA

La intenció d'aquest equip de govern és donar les mateixes facilitats als habitants de

Puigpunyent i de Galilea i la intenció de promoure la formació de les persones adultes en els

àmbits acadèmics, cultural i d'oci i temps lliure és la mateixa per a tots els habitants del

municipi. Per això es proposa al Ple aprovar el programa de l'escola d'adults a Galilea que es

detalla i el seu pressupost que queden de la següent manera:

PROGRAMACIÓ

TAI-CHI
dia: dissabtes de 9,30 a 10,30 h.

lloc: edifici polivalent
durada: 7 mesos (28 classes)
matrícula: 30 €

ANGLÈS

dia: dimecres de 20 a 21 h.

lloc: biblioteca de Galilea
durada: 6 mesos (24classes)

I

matrícula: 30 €
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Conselleria de la Funció Pú e i:e�dres de 21 � 22 h.

i Interior oc: iblioteca de Galilea
durada: 6 mesos (24 classes)
matricula: 30 €

PUNT MALLORQUÍ l RANDA

dia: dijous de 20 a 21 h.
lloc: biblioteca de Galilea
durada: 6 mesos (24 classes)
matricula: 30 €

PRESSUPOST
curs

TAI-CHI 35 h. x 16 € . 560€

ANGLÈS

INFORMÀTICA

24h.x16€ . 384€

36h. x 16€ 576€

lloguer ordinadors 288 €

PUNT MALLORQUÍ 24 h. x 16 € 384 €

TOTAL
-------

2.192 €

El Portaveu del grup Independent manifesta que està content que l'equip de govern

hagi fet cas a la pregunta que va fer a un ple anterior i que estan d'acord amb l'escola, però
no amb les tarifes, ja que són superiors a les de Puigpunyent, i el mateix passa amb els

criteris que s'han seguit ja que són distints als de l'escola d'adults de Puigpunyent i per
això votaran en contra.

També demana el Sr. Fullana que es pagui la mateixa quantitat als professors, el Sr.

Ferrà contesta que la quantitat que es paga per hora és la mateixa.

Posada la proposta a votació és aprovada per set vots a favor (5 PSOE, 1 PP i 1

OAT) i dos en contra (Independents de Puigpunyent i Galilea).

11.- APORTACIO AJUNTAMENT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN

NOU DIPOSIT I LÍNIA D'IMPULSIÓ PER ABASTIR D'AIGUA AL NUCLI

URBÀ.Vist l'informe econòmic del consorci d'aigües de Puigpunyent, on queda reflectit

els informes tècnics del departament d'obres de l'IBAEN que posen de manifest els

excessos de medició d'algunes unitats d'obra del nou diposit del casat nou, per la qual cosa

l'equip de govern proposa al ple que adopti els següents acords.
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La Corporació acorda amb el vot a favor de tots els seus components ( 5 vots PSOE, 2

independents, 1 PP i 1 OAT) aprovar l'anterior proposta.

12.- MOCIÓ A FAVOR DE L'UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA.

Que presenta al ple de I'Ajuntament de Puigpunyent el grup municipal dels
INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA.

La Comissió d'Ordenació Acadèmica del Ministeri d'Educació del Govern Central ha

acordat dividir en dos ensenyaments i titulacions diferents, sota el nom de cátala i valencià,
l'actual ensenyament de la llengua catalana a les Escoles Oficials d'Idiomes.

Per. altra banda, és un fet que el criteri d'unitat de la llengua catalana és acceptat
universalment en els àmbits acadèmics i científics així com. que I'ensenyament de la

mateixa ha de presentar uns continguts que abracin totes les variants territorials d'aquesta.

Per. tot això, el grup municipal del INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA a

lajuntament de Puigpunyent proposa al Ple que adopti els següents:

ACORDS

Primer.- El ple d'aquest ajuntament reafirma que la unitat de la llengua catalana no

ha de ser discutida i que aquesta abraça totes les variants parlades a les diverses terres de

parla catalana.

Segon- El ple daquest ajuntament rebutja I'esmentat acord de la Comissió
d'Ordenació Acadèmica del Ministeri d 'Educació del Govern de l 'Estat, i entén que
constitueix una intervenció injustificada des dintàncies polítiques sobre una qüestió òbvia
des del punt de vista acadèmic i científic.

Tercer.- El ple d'aquest ajuntament insta al Govern de les Illes Balears a adreçar-se
al Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes demanant que retiri l'esmentat acord.

El Sr. Batle afegeix que treure el tema de la llengua quanja estava del tot assumit i

acceptat per la població de les Illes l'únic que es fa és crear problemes allà on no n'hi
havia. i per això el grup socialista votarà a favor de la moció.

Es posa a votació i és aprovada amb 7 vots a favor (5 PSOE i 2 Independents) una

abstenció (OAT) i un vot en contra (PP).

13.- MOCIÓ A FAVOR DE LA CONSTITUCIÓ D'UNA PONENCIA PER. A LA

REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA.- Que presenta al ple de

l'Ajuntament de Puigpunyent el grup municipal INDEPENDENTS DE

PUIGPUNYENT I GALILEA.
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GOVEI�J�p�l{¡\¡� l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per. la llei Orgànica 2/1983, de

Conselleria la x fôrpvBlr8Posar la recuperació �e les institucions?'autogovern de� pobl� �e les

l§r f�'ears. }{Iquef! Estatut ha estat modificat en dues ocasions, per. les LleIs Orgaruques
'91 , de 24 de març i 3/1999, de 8 de gener, que varen ampliar la capacitat

d'autogovern.

L'autonomia política ha permès I'el·laboració d'un ordenament jurídic propi, adaptat a les

necessitats i particularitats de les Illes Balears, i la possibilitat de dur a terme unes

polítiques públiques més properes a les demandes i els interessos de la societat balear.

Tanmateix, l'Estatut d'Autonomia encara no resulta suficient per satisfer la voluntat
d'autogovern del poble de les Illes Balears. Així ho recollia explícitament l'exposició de

motius de la LLO 3/99 afirmant que aquella reforma" en cap cas es podia considerar un

punt i fmal de les aspiracions d'autogovern dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera, si no un punt i seguit que permeti continuar treballant per assolir la quota de

participació política que en raó de la nostra història ens correspon".

Per altra banda, en aplicació del principi de subsidiarietat, no resulta necessari el

desplegament d'una administració perifèrica de l'Estat, ans les seves funcions podrien
ésser exercides per. les administracions territorials de les Illes Balears, amb en conseqüent
avanç en agilitat i eficiència, i una millor gestió dels recursos, sense innecessàries

duplicitats.

A més, una qüestió cabdal que també hauria de resoldre de manera satisfactòria l 'Estatut és

la garantia de I'autonomia financera sense la qual I'exercici de I'autogovern sempre serà

deficient.

Per. altra banda, seria interessant avançar en la regulació de l'organització i funcions del

consell insular, assumint el seu paper cabdal com. a institucions de I'autogovern.

Això no obstant, el Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de 2003

sense negar de pla la convivència de revisar l'Estatut, va rebutjar la constitució d'una

ponència per a tramitar la seva reforma, allegant inoportunitat.

Aquest grup municipal no comparteix aquest ajornament en la millora de l'autogovern i,
per tant, demana la reconsideració d'aquesta decisió per part del Parlament.

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

ACORD

Primer.-Instar al Parlament d les illes Balears a constituir una Ponència per a la Reforma
de l'Estatut d'Autonomia de lès Illes Balears amb I'objectiu assolir el màxim nivell

d'autogovern que permet l'ordenament juridic vigent.

Segon.-Fer arribar aquest acord al President del Parlament de les Illes Balears.

/
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GOVERN B.i3tl.8AJ{errà manifesta que el seu grup està a favor d'aquesta moció ja que tot

'rmam�Thtre es dolent i l'evolució en molt de casos és favorable i enriquidora.

Conselleria de la Funció Pública '

i InteriorTambé, afegeix el Sr. Batle, s'hauria de tenir en compte a l'hora de reformar la

normativa que els ajuntaments tenen un greu problema d'autofinançament i han de

dependre del que decideixen els organismes superiors, això es pot resoldre distribuint de
forma més equitativa els doblers entre els ajuntaments.

També manifesta que una possible via de regular aquest punt seria reformar la

Constitució i donar més independència financera a les entitats locals ja que és allà on es

dirigeix el contribuent a l'hora de demanar més serveis.

El Sr. Ramon diu que està totalment d' acord amb aquesta postura i que no

considera just que els ajuntaments grossos tenguin un percentatge superior d'ingressos que
els petits.

La moció és aprovada per vuit vots a favor (5 PSOE, 2 independents, 1 OAT) i una

abstenció del partit popular.

14.- MOCIÓ A FAVOR DE LA REOBERTURA DE SOM RADIO.- Que presenta
al Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent el grup municipal del INDEPENDENTS DE

PUIGPUNYENT l GALILEA.

La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de Normalització Lingüística de les Illes Balears, afirma al

seu art. 4 "Els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la

promoció, el coneixement i 1 'ús formal de la llengua catalana" i al'art. 27 "El Govern de la

Comunitat Autònoma ha de promoure el coneixement i desenvolupament de la llengua i

cultura catalanes, especialment des de la perspectiva de les Illes Balears, en tots els mitjans
de comunicació social."

És evident que I'escassessa de mitjans de comunicació en català a les Illes Balears fa que
les institucions públiques hagin de fer continus esforços per mantenir els existents i crear

ne de nous.

En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears va crear l
'

any 200 1 una ràdio fórmula en

català, Som Ràdio. La intenció era disposar d'una ràdio adreçada a tots els públics on hi

hagués una oferta musical, cultural i amb petits informatius que arribàs a interessar la

major part possible d'oients (segons les xifres oficials arribaren als vint-i-cinc mil)

A més, també donava l'oportunitat a grups i discogràfiques de les Illes Balears per tal que
la nostra indústria musical no quedàs exclosa dels mitjans radiofònics com passava, en

massa ocasions, fins al moment.

Som Ràdio comptava amb una plantilla de professionals ben capacitats i amb una

audiència i un nivell de qualitat que no tenia res a envejar a la resta de cadenes

radiofòniques de la seva mateixa franja.

Darrerament, el Govern de les Illes Balears ha anunciat el tancament d'aquest mitjà de

comunicació públic i en català. El motiu argumentat és que és "iLlegal i iLlegalitzable"
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GOVEM(<f)t:P�¡¡'i:!�B manera es fa una imp?rtant pass� enrera pel qu� fa al foment de mitjans de

�bJn�� la nostra llengua, a mes, no es dona cap alternativa .

..---------------------

Conselleria d_ç la Funció Púhlica. .. ., .

i fñtmfdr totes 1 tots coneixem que Sl realment hi ha voluntat de manterur Som Radzo, el

govern simplement hauria de demanar una freqüència al Ministeri i, a la propera

adjudicació, la tendrien. Aquest és el procediment que han dut a terme els governs

valencià, català, andalús, basc, etc ... De fet, encara avui hi ha emissions televisives i

radiòfoniques públiques que no estan totalment legalitzades.

En definitiva, ens trobam davant un fet molt greu que afecta treballadors i treballadores,

que afecta l'ús de la nostra llengua i que afecta els drets lingüístics de les ciutadanes i

ciutadans d'aquesta terra.

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

a l
'

ajuntament de Puigpunyent proposa al Ple que adopti el següent:

ACORD

L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de les Illes Balears a reobrir l' emissora de

ràdio Som Ràdio o a oferir alternatives que cobreixin la seva absència del mapa radiofònic

de les Illes Balears.

El Sr. Batle diu que el grup socialista recolza aquesta moció i que no comprèn quin
mal feia una emisora que era sobre tot musical i que no està d'acord amb aquest tancament

quan hi ha emisores pirates que emeten amb total impunitat i que la seva única pretensió és

guanyar diners, posa com exemple el problema que hem sofert en el municipi amb

l' emisora Tele5 que la senyal s'interferia amb una emissió pirata provinent d'Alfàbia que
emetia pel mateix canal i que el problema s'ha solucionat, no amb el tancament de

l'emisora, sino simplement variant l'angle de les emissions, ja que el tancament d'una

emisora, malgrat sigui pirata, es un qüestió molt complicada.

El portaveu del grup oberts a tots manifesta que també està a favor de la proposta.

La moció és aprovada amb el vot favorable de tots els assistents (5 PSOE, 2

Independents, 1 PP i 1 OAT).

PRECS I PREGUNTES.-

El regidor Joan Guillaumet demana si hi hauria forma d'evitar el pas de camions

superior a 20 tones per dins el casc urbà ja que amb el seu pes erosionen el paviment.

El Sr. Batie pren nota d'aquest punt i diu que s'estudiarà aquest problema i intentar

trobar un asolució.

El Sr. Fullana demana:

Es sap el lloc on s'ubicarà la placa en agraïment a la tasca dels donants de sang del

municipi?
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GOVERN BJiIt�f.\HatIe respon que es collocarà en el centre de salut.

Conselleria de la FUQciÓ Pública .

i Interior<..¿um criten s'ha seguit a l'hora de pintar les retxes grogues de Galilea?

Perquè no s'han pinta a altres llocs?

El Sr. Batie contesta que s'han pintat en els llocs on dificultaven el pas d'autocars o

carmons.

El Sr. Pujol afegeix que, malgrat se sap que n'hi ha d'altres de problemàtics, els

punts més conflictius són en els que s'ha pintat la retxa.

Continua el Sr. Batie, dirigint-se al Sr. Fullana, que si creu necessari pintar-ne a

altres llocs ho digui i s'estudiarà la petició.

El Sr. Fullana manifesta que s 'haurien de retirar les senyals de circulació que, amb

motiu de la reforma circulatòria, han quedat innecessàries.

El regidor Sr. Font diu que s'hauria d'allargar la retxa de prohibit aparcar que hi ha

pintada en el Trast, ja que els cotxes aparcats dificulten la circulació.

El portaveu independent demana quina és la normativa d'ús de la pista polisportiva
pel que respecte la utilització de la llum elèctrica.

El Sr. Pujol contesta que si algun col·lectiu la vol utilitzar, li comuniqui el dia i les

hores ell s'encarregarà d'encendre i apagar les faroles.

El Sr. Batie contesta que s' estudiarà la possibilitat de col·locar un dispositiu que

interrompi la corrent a una hora determinada.

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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GOVERN BALEAR

Conselleria de 1&r1Cf8 M51ifJ\ SESSiÓ PLENÀRIA EXTRA ORDINÀRIA DE DIA 3

i Interior DE FEBRER DE 2004

Data: 3 de febrer de 2004

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20.30 h

La Corporació en Ple per celebrar sessió plenària extra-ordinària en primera convocatòria. Sota la

presidència del Sr. BatIe, 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 Marquès, 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:

PROPOSTA D'ACORD.
FORMULADA PER L'EQUIP DE GOVERN.

PRESSUPOSTS ANY 2004.

Una vegada formats els Pressuposts corresponents a l'exercici de 2004, amb tota la documentació

integrant dels mateixos,

Es proposa al PIe:

Primer.- Aprovar inicialment els Pressuposts Generals de l'Ajuntament de Puigpunyent per a

I 'exercici de 2004, d'acord amb els següents estats d'ingressos i despeses que a continuació es

detallen:

P DESPESES 2 004ressupost

Fun Econ. Descripció 2.004

11 33000 INTERESSOS PRESTECS 8.591,35

11 93100 AMORTITZACIO PRESTECS 54.326,87

11 DEUTE PUBLIC 62.918,22

111 10000 RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS 18.000,00

111 23000 DIETES DE CARRECS ELECTES 33.876,00

111 23001 DIETES DEL PERSONAL DE CONFIANÇA D,DO

111 ORGANS DE GOVERN 51.876,00
,



121 mTRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FUNCIONA 22.425,88
121 12rmf RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL F 25.890,66

G D�I �I .J: �fARL LABORAL FIX: RETRIBUCIONS BASI 14.797,94"'

(ansel
'L. , �. vV �".'-'V.I.' v- ,.""CIONARI: PRODUCTIVITAT 4.779,11

e�� a� èol �lli(¡�..Q��s PERSONAL: ASSISTÈNCIA JU 662,06
121 �q:���( �ONSERVACIO I MANTENIMENT CASA CONSISTO 500,00
121 21300 CONSERVo I MANTENIMENT MAQUINARIA I INS 1.500,00
121 21500 CONSERVo I MANTEN. MOBILIARI 60,00

121 21600 CONSERVo I MANTENIM. EQUIPS INFORM. 2.000,00

121 22000 MATERIAL D'OFICINA 5.000,00

121 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL 1.800,00

121 22100 ELECTRICITAT CASA CONSISTORIAL 900,00

121 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 10.000,00

121 22201 COMUNICACIONS POSTALS 1.400,00

121 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.500,00

121 22603 JURIDICS 700,00

121 22606 PARTICIPACIO CIUTADANA 500,00

121 22700 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 6.737,32

121 22703 fA,DVOCATS I ALTRES TREBALLS PER L'ADMINIST. 10.800,00
121 22706 GRADUAT SOCIAL 6.000,00

121 22707 SERVEI DE COMPTABILITAT 11.804,16

121 22709 SERVEIS COL.LABORACI6 AMB L'ADMINISTRAC 24.504,00

121 23100 INDEMNITZACIONS PER LOCOMOCIO 100,00

121 48100 BECARIS ADMINISTRACI6 6.400,00
121 48900 FELIB I FEMP 500,00
121 62300 INVERSIO EN MAQUINARIA, INSTAL I UTILL 7.000,00

121 62500 INVERSIO EN MOBILIARI I ESTRIS PEL FUNC 3.000,00

121 62600 I

121 ADMINISTRACIO GENERAL 172.262,12

122 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIV 6.000,00

122 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 4.500,00

122 46700 CON SORCI INFORMATICA 1.000,00

122 DESPESES PER SERVEIS DE L'ADMINISTRACIO 11.500,00

222 12000 RETRIBUCIONS BASIQUES POLICIA LOCAL 14.828,68

222 12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES POLICIA LO 11.631,92

222 15000 POLICIA LOCALI: PRODUCTIVITAT 7.035,80

222 21400 REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT 600,00

222 22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI 1.500,00

222 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.600,00

222 22104 �ESTUARI 400,00

222 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 600,00

222 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 400,00

222 SEGURETAT 38.596,39

223 22000 MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE 500,00

223 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 600,00

223 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 480,00

223 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 401,00

223 46100 SERPREISAL 13.321,1C

091639 I
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UBVENCIÓ AGRUPACiÓ VOLUNTARIS 5.000,00
091640

20.302,10

98.563,11

IÂéMEDICO-SANITARIA A FUNCIONA 1.792,08

1.800,00

102.155,19

323 48000 COOPERACIO Al TERCER MON 8.124,77

323 48001 PROJECTE HOME 1.200,00

323 PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL 9.324,77

412 13000 PERSONAL lABORAL FIX: RETRIBUCIONS BASI 27.685,3

412 13001 PERSONAL lABORAL RETRIB. COMPLEMENTARlE 1.636,49

412 21200 CONSERVACIO I MANTENIM. EDIFICIS 2.000,00

412 22100 ENERGIA ElECTRICA 1.500,00

412 22700 NETEJA CENTRE SALUT 3.763,82
412 22701 SERVEI ASSISTENT SOCIAL 9.720,00

HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS, CENTR412 46.305,66

422 13000 PERSONAL lABORAL ESCOlETA RETRIB.BASIQU 21.316,4

422 13001 PERSONAL lABORAL ESCOlETA RETRIB. COMPl 13.792,0

422 21200 CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICI ESCOl 2.500,00

422 21201 CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOlETA 1.500,00

422 21300 REPARACIO I CONSERVACIO MAQUINARIA 100,00

422 22000 MATERIAL ORDINARI ESCOlETA INFANTil 1.500,00
422 22100 ENERGIA ElECTRICA 3.500,00
422 22700 NETEJA ESCOLA 17.481,31
422 22701 NETEJA ESCOlETA 3.941,48

422 22702 MENJADOR ESCOlETA 9.576,00

422 48100 BECA ESCOlETA 4.800,00
422 48200 RANSFER. ASSOC. PARES I MARES ALUMNES 8.160,00

422 48201 CTIVIT. COMPLEMENTARIES ESCOLA 3.137,00

422 48202 ESCOLA ADULTS 21.907,00

422 48203 ESCOLA MUSICA

422 62200

13.724,00

422 ENSENYAMENT 126.936,3

600,00432 22600 SSOCIACIO PROPIETARIS DE CONQUES

432 22706 PAREllADOR MUNICIPAL 14.920,00

432 22707 REDACCIO PROJECTES I ALTRES TREBAllS TE 20.000,00

432 22708 REVISSIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES 32.767,18

URBANISME I ARQUITECTURA 68.287,18432

12.000,00440 22706 GENDA lOCAL 21

440 22707

440 48100

440

4.000,00

BENESTAR COMUNITARI 12.002,00

441 22107 RACTAMENT AIGUA 1.000,00

441 22706 ESTUDI CLAVEGUERAM VIDEO-CAMARA
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BVENCIO NETEJA POUS GALILEA 1.000,00

10.000,00

442 22602 CAMPANYA FEMS ORGANICA I SELECTIVA

DEQUACIO NOU PARC RECOLLIDA SELECTIVA

RECOLLIDA ELiMINACIO TRACT. ESCOMBR. NE442 104.632,9

443 21000 CONSERVo I MANTENIMENT CEMENTIRI

443 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS

451 13000 PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS BASIQUES 7.143,1

451 20200 CESSIO LOCAL PARROQUIAL 1.560,00

451 21200 CONSERVo I MANTENIMENT BIBLIOTECA 1.000,00

451 21201 CONSERVo I MANTENIMENT CASA DE CULTURA 1.000,00

451 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL 2.000,00

451 22005 RADIO LOCAL, MATERIAL ORDINARI 300,00

451 22100 ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA 2.000,00

451 22607 FESTES POPULARS 75.000,00
451 22700 NETEJA CASES CULTURA I ESCOLA ADULTS 8.502,86

451 22706 DINAMITZADOR JOVES 10.200,00

451 22707 EDUCADOR CARRER

451 48900 PATRONAT DE CULTURA

451

451

451

451 62305

451

452 13100 PERSONAL EVENTUAL 3.125,3

452 13101 PERSONAL LABORAL TEMPORAL SOCORRISTA 6.871,91

452 21200 MANTEN. I CONSERVo POLISPORTIU 3.000,00

452 21201 MANTENIM. I CONSERVACIO PISCINA 9.000,00

4.000,00452 22100 ENERGIA ELECTRICA

15.000,00452 48900 PATRONAT D'ESPORTS

452 48901 CONVENI UIB UTILITZACIO INSTAL. ESPORTI

452 60101

452 62200

452

91.500,00453 21000

91.500,00RQUEOLOGIA I PROTECCIO PATRIMONI HISTO453

511 13000 PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS BASIQUES 40.860,6

7.776,81511 13001 PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS COMPLEMEN

59.277,66511 21000 CONSERVACIO I MANTENIMENT
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NSERV. I MANTENIM. CAMINS RURALS 1,00

1.000,00

G������������ � �15�.0�0�0�,0�0
17.000,00

2.500,00

1.000,00

300,00

22400 PRIMES D'ASSEGURANCES

511 62001 ONA VERDA SA VELA

511 62701 EMPEDRAT SON BRU I ROMAGUES

511 62702 PLUVIALS LA VILA

511 63000

511

CARRETERES, CAMINS VEïNALS I VIES PUBLI511 299.974,78

512 20000 LLOGUER POU 460,00

512 21000 CONSERVo I MANTENIMENT

512 62301

512 63300

512 76700

15.000,00

512 29.564,88

513 22602 CAMPANYA TRANSPORT PÚBLIC 3.000,00

513 46200 CONVENI TARGETA CIUTADANA 1.000,00

513 RANSPORT TERRESTRE, MARITIM, FLUVIAL I 4.000,00

611 22708 SERVEIS DE RECAPTACIO CAlB 13.609,52

611 13.609,52

1,00

711 GRICUlTURA, RAMADERIA I PESCA 1,00

731 78900 ENERGIA SOLAR A PARTICULARS 1,00

731 1,00

911 46300 RANSFERENCIA A MANCOMUNITAT TRAMUNTANA 5.000,00

911 RANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLlQ 5.000,00

1.939.114,42

Ajuntament de Puigpunyent - INGRESSOS

2.004

Pertide Concepte
112-00 LB.L DE NATURALESA RUSTICA 3.758,22
112-01 LB.L DE NATURALESA URBANA 224.191,61
113-00 lMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 62.019,7C



114-01 I � Sj INCREMENT DE VALOR TERRENYS NAT. URBANA
1I

20.000,00
091643 I

130-00 IV )ST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 8.897,73
687,97

_ ��. -n.: __ ._. !.:_====NS, INSTAL'LACIONS I OBRES 140.000,00
Conse l�n�1.� 1,�l.ID(Ili@mttW:1(oocUMENTS

31 O-� 11��f�A>rLLICENCIES URBANISTIQUES
2.000,00

52.500,OC
310-021rAXA PRESTACIO DE SERVEI ESCOLETA 43.560,OC
311-00 rrAXA OBERTURA ESTABLIMENTS 100,00
312-00 IrAXA CLAVEGUERAM 8.976,44
312-01 rrAXA CONNEXIO CLAVEGUERAM 2.704,50
312-021rAXA SERVEI RECOLLIDA FEMS 119.085,55
312-03 rrAXA AIGUA 35.411,03
312-04 rrAXA CONNEXIO AIGUA 4.507,5C
320-00 rrAXA UTILillACIO SALO D'ACTES 720,00
320-01 rrAXA OCUPACIO SOL 13.362,00
320-02 rrAXA ENTRADA VEHICLES 286,12
320-031rAXA UTILITZACIO PISCINA MUNICIPAL 7.000,OC
360-00 CONTRIBUCIONS ESPECIALS AIGUA GALILEA 77.625,47
391-00 MULTES 28.141,37
392-00 RECARRECS DE CONSTRENYIMENT 3.606,07
393-00 rrNTERESSOS DE DEMORA

399-00 !ALTRES INGRESSOS 54.612,00
901,53

420-00 PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT 173.512,40
420-01 MINISTERI DE JUSTICIA 1.348,00
451-01 SUBV.REVISSIO NN SS 32.767,18
451-00 CONVENI IBAS 13.222,2ï
451-02 rrRANSFERENCIA C.A. ESCOLA DE MARGERS 102.300,00
451-03IrRANSFERENCIA FONS COMPENSACIO MUNICIPAL 54.904,00
451-06 SUBV.CELEBRACIO CONCERT "MAGO DE OZ" 0,00
462-00 :CONVENI PLA DE PRESTACIONS SOCIALS BASIQUES 8.528,68
462-011ALTRES TRANSFERENCIES 28.672,6�
520-00 INTERESSOS DIPOSITS 2.200,00
755-00 SUBVENCIO CAlB MUNICIPIS SERRA TRAMUNTANA 73.000,00
755-01 CONSTRUCCIO NOU CENTRE SANITARI 103.315,54
755-02 SUBV.ENERGIA SOLAR POLI.PUIGPUNYENT 0,00
755-06 SUBV.CREACIO I OPTIMITZACIO INFRAESTRUCTURJUVENIL 7.952,24
761-02 POS'2000, CONSTRUCCIO PISCINA MUNICIPAL O,OC
761-03 POS'2003', CANALillACIO AlGUES NETES GALILEA 345.002,07
761-04 TRANSFERENCIES DE CAPITAL DE DIPUTACIONS, CONSELLS

761-05 TRANSFERENCIES DE CAPITAL DE DIPUTACIONS, CONSELLS

790-01 SUBENCIO LEADER + EMPEDRAT SON BRU I ROMAGUES 23.747,59
790-02 SUBENCIO LEADER + ZONA VERDA SA VELA 53.986,98
870-00 RT. TRESORERIA: APLICACIO PER FINANÇAR CRED. EXTR.

870-01 RT. TRESORERIA: APLICACIO PER FINANÇAR SUPLo CRED.

870-02 RT. TRESORERIA: APLICACIO PER FINANÇAR INCORP CRED

917-O 1 PRESTECS DE L'INTERIOR

TOTALS 1.939.114,42

Segon.- Aprovar inicialment les bases d'execució del Pressupost per a 2004, així com el catàleg de

llocs de feina i la següent plantilla de personal:
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PLANTILLA DE PERSONAL.

........... N° de llocs.

Conselleria de la Funció Pública
A) P��.fùF 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) PERSONAL LABORAL.
l.Contractes indefinits:

1.1 Auxiliar administratiu .

1.2 Ajudant manteniment.. ..

1.3 Oficial segona rnanteniment... .

1.4 Encarregat Parc Verd (112 jornada) .

1.5 Treballadora familiar. ..

1.6 Bibliotecari-arxivista, (112 jornada) ..

1.7 Mestre escoleta ..

1.8 Cuidador escoleta ..

1.9 Tècnic de grau superior d'educació infantil (112 jornada)

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

C) PERSONAL EVENTUAL.

1.- Vigilant poliesportiu l

091644

Grup

B

C

E

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears I '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 BOIB, 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."

El Sr. Ramon afegeix que la intenció de l'equip de Govern ha estat donar la màxima difusió

a aquests pressuposts i que han estat oberts a tots els grups per què poguessin al-legar i

proposar el que estimassin convenient, i que pels propers exercicis es compromet a presentar
un pressupost independent per cada un dels patronats, però que aquest any no ha estat

possible fer-ho ja que els pressuposts i la plantilla s'han d'aprovar el més aviat possible
degut a que s'ha de contractar, el més prest millor, el personal de manteniment, escoleta i

parc verd.

El Sr. Fullana contesta:

- Manca l'annexe del pla de programes i inversions pels propers quatre anys.
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emòria diu que els pressuposts vetllen pel benestar dels habitants, pero creu que no

cert del totja que hi ha molts d'euros que es podien destinar a aquest fi.

GOVERNAaùi%,tno es fa cap referència a les dietes dels col·laboradors ni delegats del BatIe.
- §' t ¡j iptenció era reduïr les despeses però cada cop hi ha més càrrecs retribuits i

Conselleria de Im�<NDÑfflr això creu que es podria treure més rendiment a aquests pressuposts.

i tnt�iBfessuposts dëT patronat de cultura s'ha fet de manera ràpida i apressurada.

El regidor Sr. Guillaumet diu:

Que l'aportació que l'Ajuntament ha de fer per realitzar les obres incloses dins el programa
Leader es podria destinar a altres temes, per exemple a la infància.

El Regidor Sr. Ramon contesta que no s'han de desaprofitar les subvencions i que els jocs
infantils ja estan inclosos dins la partida de manteniment.
I a la pregunta del Sr. Fullana contesta que la informació del programa d'inversions pels
propers quatre anys es donarà quan es tenguin totes les dades disponibles.

A continuació el Sr. Fullana presenta les següents esmenes:

1) "ELIMINACIÓ DE LA PARTIDA 121-22709 DE SERVEIS DE COL.LABORACIÓ
AMB L'ADMINISTRACIÓ dotada amb 24504.00 €, amb un increment del 145% sobre
e12003.

Des de l'inici d'aquesta legislatura hem vist con s 'ha incrementat el nombre de

càrrecs de confiança d'aquest equip de govern (delegats del Batle, coordinadors d'àrea)
sense que aquest fet hagi suposat un increment dels beneficis directes als ciutadans

d'aquest municipi. A més, el fet que aquestes 10 persones tenguin una retribució mensual

en tom al 300€ cada un ( el que menys cobra 200€ i el que més 350 E), ha fet que la

despesa en aquest concepte s'elevàs de forma totalment desproporcionada en detriment
dels serveis directes que reben els ciutadans. Així veim com. s 'han vist retallats de

pressupost les partides corresponents a cultura, a esports i a benestar social i comunitari.

Des del grup municipal dels Independents defensam un altre model de gestió
municipal basat en la reducció dels càrrecs de confiança a aquells que que són merament

imprescindibles, com coordinadors de les escoles de música i adults i la persona de

confiança del poliesportiu, que s'haurien de retribuir en càrrec al patronat municipal
d'esports i a les partides 422-48202 d'Escola d'Adults i 423-48203 d 'Escola de Música.

Aquesta eliminació de la despesa faria possible la contractació a jornada completa d'una

persona més com a treballador familiar, fet que contribuiria en un augment notable de la

qualitat del servei, principalment en els períodes de vacances o de baixa laboral d'alguna
de les ja existents. Així, en sortiria beneficiat un nombre molt elevat de ciutadans,
especialment la gent major i les persones incapacitades per enfermetat o minuvalies tant a

Puigpunyent com a Galilea, perquè es podria incrementar el nombre d'hores d'assistència

personali tzada.

Amb l'eliminació d'aquesta partida també proposam l'increment de la partida
destinada al Patronat Municipal de Cultura, que ha sofert una reducció respecta al 2003 del

5%, amb els objectius de que la bola iniciativa d:organitzar un novembre cultural pugui
allargar-se a altres peíodes de I' any, que es puguin organitzar distints cicles d'activitats

relacionades amb la cultura i que es tomi a habilitar una partida per adquisició d'obres

d'arts per el patrimoni municipal.

Paper transcripció acords i resolucions



091646
r tot això, el Grup Municipal dels Independents de Puigpunyent i Galilea proposa

,�--<lTmació total de la partida pressupostària 121-22709 DE SERVEIS DE

GOVE��CIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ i l'increment de la dotació de les partides

�ii'lli¡¡t?ri?S 112-13000 i 412-13001 de PERSONAL LABORAL d'assistència social

Conselleria dftrla ntmaiá.fiJltii<ial'increment de la dotació de la partida pressupostària 451-48900 DE

i mtariooNAT DE CULTURA amb 5088.38 €."

El Sr. Batle contesta que el seu grup votarà en contra ja que és evident que el que diu

el Sr. Fullana no és del tot cert i que amb el personal del que es disposa no es poden
atendre tots els serveis existents i que la partida destinada a benestar social ha

augmentat.
El Sr. Ramon contesta que l'any 1995 la Corporació regida pel grup independent,
presentava un percentatge destinat a les despeses pels collaboradors superiors a les

actuals.

Afegeix el Sr. Fullana que els treballs els han de fer els regidors i no els

coordinadors, que els doblers destinats a ells es poden destinar a altres fins i que els

percentatge del 95 era superior per que el pressuposts d'aquell temps era molt

inferior a l'actual..

Posada l' esmena a votació es rebutj ada per: 3 vots a favor (PP, independents), 1

abstenció (OAT) i 5 vots en contra (PSOE).

2)REDUCCIÓ DE LA PARTIDA 111-23000 DE DIETES DE cÀRREcs ELECTES

dotada inicialment amb 33876.00 €

Tots som conscients de que les necessitats de dedicació dels regidors de I' equip de govern

s 'han incrementat en aquests darrers 4 anys i que per tant s 'ha fet necessari que un dels

regidors estigui alliberat a jornada completa per dedicar-se integrament a la gestió
municipal o, com és el cas actual del nostre Ajuntament, hi hagi dos regidors alliberats

mitja jornada. Aquest fet no justifica l'increment espectacular que han sofert les

retribucions que perceben els altres regidors que no estan alliberats, a forma de sobresou,

per fer unes funcions a les que ells han optat lliurement des del moment en que es

presenten a unes eleccions.

D'aquesta forma tenim que les quantitats que es cobren són totalment desproporcionades si

les comparam amb les necessitats del nostre ajuntament. A mode d'exemple, volem

remarcar els 175€ que cobra cada regidor cada vegada que assisteix a la reunió de Junta de

Govern.

Els Independents creim que l'Ajuntament pot funcionar sense necessitat d'aquestes
exagerades retribucions i simplement cobrant com a gratificació la quantitat més alta que

actualment cobra un delegat de batlia, es a dir 350€ mensuals.

Aquesta nova retribució reduiria a la meitat el cost que s 'ha presssupostat i faria que es

poguessin destinar quasi 17 mil. euros a projectes socials com I' atenció als nins i joves del

nostre municipi que l'Ajuntament té tan descuidada, la destinació real i no emmascarada

del 0.7 % del pressupost a la cooperació internacional amb aquelles zones més

desfavorides, la subvenció al Projecte Home pels seus programes, entitat a la qual sempre

s 'ha tengut des d'aquest consistori una sensibilitat especial i sense que aquesta vagi en

detriment de I'ajuda al tercer món i al creació d'una partida per a reciclatge i formació
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ent del personal de I'Ajuntament amb l'objectiu d'incrementar l

'

atenció que rep el
""-1-"I--..cr

a.

GOVERN BALEAR
.

Pa tet ai;E'\'1;:1 �£up Municipal dels Independents de Puigpunyen! i Galilea proposa la

Consellena dEè&mddJBCdQ ráJp�a pressupostaria 111-23000 DE DIETES DE CARRECS ELECTES a

i krrt��()O€ i l'increment de la dotació de la partida pressupostària 451-692302 DE

MILLORES D'INFRASTRUCTURES JUVENILS amb 4327.54 €, l'increment de la

dotació de la partida pressupostaria 451-48000 DE COOPERACIÓ AL TERCER MÓN
amb 1200 €, l'increment de la partida pressupostaria 323-48001 DE PROJECTE HOME
amb 8800 € i la creació d'una partida en el capítol d'administració general de FORMACIÓ
DE PERSONAL INTERN DE 2610.46 €."

El Sr. BatIe contesta que el seu grup no està d'acord ja que hi ha dinamitzadors i

educadors que s'encarreguen del jovent i s'ha creat un grup d'esplai que abans no

existia.

Posada l'esmena a votació és rebutjada per 3 vots a favor ( PP, Independents) i 6 en

contra (PSOE, OAT).

3)"ELIMINACIÓ DE LA PARTIDA 121-22606 DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
dotada amb 500 €.

Els independents de Puigpunyent i Galilea consideram el foment de la participació
ciutadana com un eix clau dins la vertebració de la societat del nostre municipi, tot i això

creim que el manteniment d'aquesta partida és injustificant des del moment en que
sol.licitam l'increment del 100% de les subvencions destinades a grups i associacions.

A més consideram que no té sentit, en un municipi de la Serra de Tramuntana amb

nomrosos itineraris de camins rurals i dreceres que travessen els nucli urbà i amb un

Ajuntament que la passada legislatura aprovava un catàleg de camins, que es redueixi en

un 100 % la partida destinada a la seva rehabilitació i conservació en relació a I' any 2003.

Per tot això, el Grup Municipal dels Independents de Puigpunyent i Galilea proposa
l'eliminació de la partida pressupostària 121-22606 DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
dotada en 5010 € i l'increment de la dotació de la partida pressupòstaria 511-21002 de

CONSERVACIÓ l MANTENIMENT CAMINS RURALS amb 500€, considerant aixi i

tot que es insuficient i que s 'haurà de dotar posteriorment amb romanent de tresoreria si és

el cas."

La partida de participació ciutadana és de 500 € i amb aquests diners poca cosa es

farà per la rehabilitació de camins i en canvi resulten molt útils per donar participació
a la gent.

Posada l'esmena a votació és rebutjada per 2 vots a favor (independents), 2

abstencions (PP,OAT) i 5 en contra (PSOE)

4)"REDUCCIÓ DE LA PARTIDA 122-22601 D'ATENCIONS PROTOCOLÀRIES l

REPRESENTATIVITAT dotada inicialment amb 6000.00 €
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lida d
'

atencions protocolàries i representativitat és una partida que, si �é9c�e�4 8

GOVER�eBM�ARva dotació pressupostària perquè és la forma en que des de l'Ajuntament es

psd2P t2Pip sig dstsl1s amb el personallaboral, amb les persones que col.laboren en algunes
Conselleria oo:>l&iunciód?úb!içaamb la ciutadania o amb les persones que ens visiten oficialment,

i bditriôeram que la dotació de 6000 € és excesiva per a les despeses a les quals va

destinada.

D'aquesta forma es podria recuperar la partida de publicacions que ha desaparegut en

relació al pressupost de l'any 2003 amb una reducció del 100% i així poder continuar la

línia de subvencionar tots aquells treballs sobre el nostre municipi ) cultura, tradicions,
etnologia, etc.) que es vagin creant.

Per tot això, el Grup Municipal dels Independents de Puigpunyent i Galileaproposa la

reducció de la partida pressupostària 122-22601 D'ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I

REPRESENTATIVITAT A 3000€ i la dotació de la partida pressupostària 451-22003 de

PUBLICACIONS, que no existeix en el pressupost inicial, amb 3000 €."

La partida destinada a edicions j a està inclosa dins el pressupost de cultura il' esforç
que s'ha fet continua enguany ja que segurament s'editaran dos nous llibres.

El Sr. Fullana manifesta que la memòria de Batlia és poc explicativa i que s'ha feta

de manera apresurada i que amb un ajuntament tan professional s'ha de donar més

explicació que una memòria de dos folis.

El Sr. Ramon contesta que s 'ha donat la màxima informació del pressupost i ara el

portaveu independent troba que hi ha poca explicació a la memòria, després de

mantenir dues reunions amb tots els portaveus dels grups i una altra de manera

individual amb ell; aquesta manifestació és del tot falsa.

El Sr. BatIe afegeix que la memòria és una explicació de la tendència i filosofia dels

pressuposts i que a cap dels regidors, coordinadors ni delegat se li ha augmentat les

retribucions.

Posada l'esmena a votació és rebutjada amb 2 vots a favor (independents) 1

abstenció (PP) i 6 vots en contra (PSOE i OAT)

5)"REDUCCIÓ DE LA PARTIDA 451-22607 DE FESTES POPULARS dotada

inicialment amb 75000.00 €.

Per un poble és molt important fer festa, però també està demostrat que les festes populars
poden ser igual de bones i dignes sense necessitat d'una despesa econòmica tan

desproporcionada com la que s 'has pressupostat per a enguany. Només manca voluntat,
imaginació i ganes de fer feina per part de l'equip de govern.

Des dels Independents no podem acceptar aquesta despesa de 75000.00€, es a dir quasi 12

milions i mig de les antigues pessetes, per cremar- la en tan sols uns dies. Consideram que
una part d'aquests mil euros podrien destinar- se a activitats que ens beneficiin a tots al

llarg de tot I' any.
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erant la sobreocupació de I'escoleta Infantil ( 36 alumnes matriculats), és

GOVE�@AibMlR do tar- la de la màxima qualitat afegint una persona titulada a jornada
nmphts psF psdq ocupar-se de la seva organització educativa entre altres qüèstions.

Conselleria de la Funció Pública
i IDtariorcessàries unes subvencions més dignes i serioses per a totes aquelles associacions

que mantenen un ritme d
'

activitats dins del municipi per tal de facilitar-los la seva tasca.
.

Creim important que els cursets de natació siguin unes activitats dirigides directament per
la regidora d'esports o pel mateix patronat i que estiguin subvensionats per tal
dincentivar-los.

Consideram necessari que des de l'ajuntament s'elaborin 'programes d'ajuda a la poca
agricultura i ramaderia que queda al terme municipal i per tant és important recuperar la

'partida qer a aquest fi en els pressuposts del 2003, així com també, invertir en la
conservació i rehabilitació dels camins rurals i de tots els elements arquitectònics i
històrics que formen part del nostre patrimoni.

per tot això, el Grup dels Independents de Puigpunyent i Galilea proposa la reducció de la

partida pressupostaria 451-22607 DE FESTES POPULARS a 45000.00 € i l'increment de
la dotació de les partides pressupostaries 422-13000 i 422-13001 DE PERSONAL
LABORAL D'ESCOLETA amb 11155.51 €, l'increment de la dotació de la partida
pressupostaria 451-48901 DE SUBVENCIONS ASSOCIACIONS CULTURALS amb
4000 €, l'increment de la partida pressupostaria 452-22703 DE CURSET DE NATACIÓ
amb 1000 €, l'increment de la partida pressupostaria 711-48900 D'AJUDA RAMADERIA
amb 999 €, l'increment de la partida pressupostaria 511-21002 DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT CAMINS RURALS amb 845.49 € i la creació d'una partida
pressupostaria en el capítol 453 d'arqueologia i protecció de patrimoni històric de
SUBVENCIÓ PER RECUPERACIÓ DE PATRIMONI amb 12000 €. "

El Sr. Batle contesta que votar a favor significaria tomar refer tot el pressupost i el seu

grup es partidari de deixar-lo tal com està.

Posada a votació l'esmena és rebutjada amb 2 vots a favor (independents) 2 abstencions

(PP i OAT) i 5 vots en contra (PSOE).

A continuació es posa a votació el pressupost de la Corporació per a l'any 2004 i la

plantilla de personal i és aprovada per 5 vots a favor (grup socialista) 2 abstencions

(PP i OAT) i 2 vots en contra (grup independent).

El portaveu del grup OAT explica la seva abstenció diguent que no està conforme
amb l'ordre de les prioritats a l'hora de fer front a les despeses)

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA CATÀLEG DE BENS PATRIMONIALS.

La Corporació municipal en sessió celebrada dia 22 d'octubre de 2001 aprovà inicialment
el catàleg de bens patrimonials del municipi de Puigpunyent.
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blicar en el BOIB numero 132 de dia 3 de novembre de 2001 anunci d'exposició

p"tl'>lJ.lloCjêY'a per un termini de trenta dies per tal que les persones interessades poguessin
GOVE�i8A��A�lamacions que estimassin convenient.

Conselleria dM�rli'l3.QM>eI?Wrlit�ap al-legació i per això aquest equip de govern proposa al ple
i lflt�ioració definitiva de l'esmentat catàleg.

La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents.

3.- ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA D'UNA PORCIÓ DE LA
PARCEL.LA DE LA CARRETERA DE GALILEA "SA SIQUIOLA".

L'equip de govern presenta la següent proposta:
"L'Ajuntament de Puigpunyent és titular des del mes de gener de 1987 de la parcel.la situada a la
carretera de Galilea s/n "Sa Siquiola". L'esmentada parcel.la fou adquirida per l'Ajuntament per

compravenda de data 10-01-1987 davant del notari d'Esporles D.José A.Carbonell Crespí. Està
inscrita al Registre de la Propietat al tom 2706, llibre 25 de Puigpunyent, foli 123, finca núm. 1142,
inscripció 2a. Igualment figura inscrita a l'Inventari de Béns de la Corporació aprovat l'any 1991,
amb el núm.16 de l' epígraf de Béns Immobles, si bé no s' especifica a l'Inventari el seu caràcter de
bé patrimonial o de domini públic.

D'acord amb el projecte de segregació redactat per part de l'arquitecte tècnic municipal, Miquel
Sureda Rubert, el mes de gener de 2004, la superfície total de la parcel.la és de 872.47m2.

D'aquests n'hi ha actualment 564m2. que són aprofitats per part de l'Ajuntament amb diverses

finalitats, entre elles l'existència d'un porxo destinat a cotxera-magatzem per als vehicles

municipals, així com l'existència d'un pou d'aigua. La resta, és a dir, 308.47m2, dels quals 211,51
m2 es trobes qualificats com a sòl urbà i 96,96 m2 com a sòl rústic, no són objecte de cap ús públic
en el moment actual, ni està previst que ho siguin.

Atès que l 'esmentat bé no té en el moment actual cap finalitat pública, ni està previst que la tengui
en un futur, i considerant igualment que en canvi sí està previst dur a terme una actuació d'inversió
nova per l'adquisició d'una parcela situada al carrer de Ciutat, que està fora d'ordenació, per tal de
convertir-la en solar d'ús públic., la qual es financia amb els recursos ordinaris dels Pressuposts per
a l'any 2004.

Per tal doncs, d'obtenir uns ingessos extraordinaris per tal de finançar aquesta actuació.

Atès que la Comisió d'Obres i Urbanisme va informar favorablement, en data 26 de Gener de 2004,
el projecte de segregació redactat per parte de l'Arquitecte Tècnic Municipal, Miquel Sureda

Rubert, en virtut del qualles parceles sobrants son: Parcela A de 564 m2; parcela B de 211,51 m2; i

parcela C de 96,96 m2.

Atès l'Informe de secretaria de data 29 de gener de 2004; i atesa la Memòria de Batlia de data 29
de gener de 2004.

Per això,

ES PROPOSA AL PLE:

Primer.- Reconèixer el caràcter de parcel.les sobrants, i per tant, de bé patrimonial, les porcions
esmentades del solar de la carretera de Galilea, de superfícies 211,51 m2 i 96,96 m2,
respectivament, segons el projecte de segregació redactat per part de l'Arquitecte Tècnic

Municipal, Miquel Sureda Rubert, requisit indispensable per fer possible la seva alienació, tot

considerant que si bé aquest caràcter no consta a 1 'Inventari Municipal de Béns, no obstant no ha

servit ni està previst que serveixin en un futur a cap finalitat pública, no produint per tant, aquesta
alienació cap perjudici als interessos públics municipals.



091651
.- Iniciar el procediment previst a l'article 8è. del Reglament de Béns de les Entitats Locals,

GOVE�"BAt�RI Decret 1372/1986, de 13 dejuny.

Conselleria cféetâ9funtR¥fltlt51i��smentat expedient a informació pública per termini d'un mes, mitjançant
i fWwwbr.al Born i �l t�uló d:anuncis municipal, per tal de que els interessats formulin les

�ineg'aclOns que considerin pertments.
.

Posada la proposta a votació és aprovada per nou vots a favor (PSOE, PP,OAT, independents).

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 22.20 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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GOVERN B�¥��E LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRA-ORDINÀRIA DE DIA
17 DE FEBRER DE 2004Conselleria de la Funció Pública

i Interior

Data: 17 de febrer de 2004
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20.30 h

La Corporació en Ple per celebrar sessió plenària extra-ordinària en primera convocatòria.
Sota la presidència del Sr. Batle, 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 Marquès, 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.- APROVACIÓ DEFINITIVA CATÀLEG DE CAMINS DEL MUNICIPI DE
PUIGPUNYENT.- El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada dia 12 de setembre de
2002 aprovà inicialment el catàleg de camins del municipi de Puigpunyent.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 114 de data 21-09-2002 es va

publicà edicte d'exposició pública per un termini de trenta dies i resultant que no hi va

haver reclamacions, per la qual cosa l' equip de govern proposa la seva aprovació
definitiva.

Posada la proposta a votació és aprovada per el vot a favor dels 9 membres de la

Corporació ( 5 PSOE, 2 Independents, 1 PP i 1 OAT).

2.- SORTEIG PRESIDENTS I VOCALS MEMBRES MESES ELECTORALS.
Amb motiu de la celebració el proper dia 14 de març d'eleccions a corts generals es

procedeix a continuació del sorteig dels integrants de les dues meses electorals.

El Secretari explica als assistents el procés informàtic del sorteig i a continuació
es procedeix a donar l'ordre a l'ordinador per tal que, de forma aleatòria, esculli els
números dels electorals que formaran les meses.

El resultat és el següent:

titulars.- President: Maria Teresa Bestard Pomar
1er Vocal: Eufronio A. Fernàndez Garcia
2n Vocal: Maria Rosario Borràs Coronado

MESA A
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GOVERN BALEAR

Conselleria de la funciR P�blica
i InteriorsuP en S.-

1 er suplent president: Bartomeu A. Castell Leal

2n suplent president: Damià Farré Moreno

1er suplent 1er vocal: Magdalena Font Palmer

2n suplent 1er vocal: Francisca Carbonell Ripoll

1 er suplent 2n vocal: Maria Company Barceló

2n suplent 2n vocal: Angel Luis Alonso Tueros

MESAB

titulars.- President: Antoni Villalonga Escanellas

1 er Vocal: Manuel Pinteño Blanco

2n Vocal: Maria Angeles Salamanca Palmer

suplents.-
1 er suplent president: Bartolomé Morey Ballester

2n suplent president: Joan Miquel Tramullas Mesquida

1er suplent 1er vocal: Maria Magdalena Vidal Massanet

2n suplent 1er vocal: Miquel Matas Ferrer

1 er suplent 2n vocal: Colette Museur Thisiaux
2n suplent 2n vocal: Ignacio Pascual Avellana

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 21,15 hores, el Sr. batle aixeca la

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

Vistiplau,
Elbatle
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GOVERN BAL1�RA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

29 DE MARÇ DE 2004

Data: 29 de març de 2004

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20.30 h

La Corporació en Ple per celebrar sessió plenària ordinària en primera convocatòria. Sota la

presidència del Sr. Batle, Joan Ferrà Martorell, hi assisteixen els següents regidors,
convocats en legal forma: Sr. Sebastià Bauzà Martorell, Sra. Margarita Sureda Moranta, Sr.

Jaume Pujol Vich i Sr. Miguel Ramon Matas per part del Grup Socialista; Sr. Miguel
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 Marguès, el gual dóna fe de

l'acte.

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

l' ordre del dia:

1.- ACTA ANTERIOR.- El Sr. Guillaumet manifesta gue a l'acta del passat dia 3 de

febrer a la seva intervenció de les alegacions al pressupost de la Corporació a l'acta diu:

"Que l'aportació gue l'Ajuntament ha de fer per realitzar les obres incloses dins el

programa Leader es podria destinar a altres termes, per exemple a la infància" el gue va

dir fou: "Que l' aportació gue l'Ajuntament ha de fer per realitzar les obres incloses dins

el programa Leader es podria destinar a altres termes, per exemple a la infància i

reordenació del voltants de la plaça de l'Ajuntament"

Tret d' aguest aclariment són aprovades per unanimitat les actes de les sessions dels dies

26 de gener, 3 i 17 de febrer i 11 de març.

2.- RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- S'assabenten de les resolucions adoptades per

la batlia entre el 5 de gener il' 11 de març.

3.- ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- S'assabenten dels acords

adoptats per la Junta de Govern Local fins el passat 15 de març.

El Sr. Fullana demana gue a les actes es posi el nom de tots els assistents a les reunions.

4.- MODIFICACIÓ NN.SS.- Per tal de poder continuar amb la modificació de les

Normes Subsidiàries i aprovar el canvi d'intensitat d'ús es proposa l'aprovació per part
del Ple del següent acord:



091655 I

GOVERN BALEAR

Conselleria cM0:ID�œ2oo2.b DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
i iJm!jCJlERME MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. ANTECEDENTS

L'ordenació urbanística del terme municipal de Puigpunyent està regulada per les

normes subsidiàries de planejament d'àmbit municipal, aprovades amb prescripcions
per la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca el 27 de novembre de 1992,

complimentades les prescripcions el 27 de novembre de 1993, i les modificacions

aprovades el 4 d' abril de 1995 i el 24 d'octubre de 1997, i recollides en un text refós

aprovat el2 de juliol de 2001.

A les normes vigents hi trobam el següent:

1.1. L'edifici anomenat Es Convent, situat a l'extrem nord de la Zona 1 i al final del

carrer Carretera Nova d'Estallencs, no està calificat com a Equipament Comunitari, la

qual cosa suposa que es pugui destinar a qualsevol dels usos permesos a l'esmentada

zona.

1.2. No hi ha fixat índex d'intensitat d'ús a cap de les zones del nucli de Puigpunyent.

L'Ajuntament de Puigpunyent considera necessàri procedir a una nova modificació del

planejament vigent, amb la finalitat que tot seguit s'expressa.

2. FINS I OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ

La finalitat i els objectius de la modificació estan relacionats amb el que s'ha dit a

l'apartat anterior, i són:

2.1. Fixar com a ús exclusiu de l'edifici d'Es Convent l'ús d'equipament comunitari.

2.2. Regular la capacitat de població, fixant un índex d'intensitat d'ús a les diferents

zones del nucli de Puigpunyent.

3. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT

Pel que s'ha dit al punts anteriors, resulta evident la conveniència de la modificació

proposada. És del tot convenient, i oportú fer-ho ara, per una part establir que l'edifici

d'Es Convent segueixi destinat a usos d'equipament comunitari tal com ho ha estat al

llarg de molts d'anys, i per altre part fixar uns índex d'intesitat d'ús per tal de tenir clar la

capacitat de població resultant de la normativa urbanística.
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GOVERlfMfi_l}:IÁRIO DE LES MODIFICACIONS PROPOSADES

Conselleria d€�NfWRcftA�'tb�ttàents modificacions, malgrat es puguin tractar per separat.

i w.��r�� primera modificació consisteix amb calificar com a Equipament Comunitari

General, dins la Zona l, l' edifici d 'Es Convent, esmentat a l' apartat 1.1 d' aquesta
memòria, quedant assenyalat amb una X en el plànol de la modificació.

091656 I

La Disposició addicional tercera de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació

Territorial, determina que es poden aprovar, sense tenir que adaptar-se a les

determinacions dels instruments d'ordenació territorials regulats a la mateixa llei, les

modificacions del planejament urbanístic general que tenguin com a objecte exclusiu,
entre d'altres, l'augment de la superficie, o reajustament per raons funcionals, de zones

d'equipament, espais lliures públics o infraestructures, havent de requerir prèviament a

l'aprovació inicial de la modificació l'informe favorable del consell insular

corresponent.

L'Ajuntament de Puigpunyent no ha sol·licitat l'esmentat informe al Consell Insular de

Mallorca, però ho fa ara, per què es compleixi aquest tràmit abans de l'aprovació
definitiva de la modificació.

4.2. La segona modificació consisteix en assignar un índex d'intensitat d'ús a totes les

zones del nucli, excepte a la Zona 1.

Una de les modificacions de les Normes Subsidiàries aprovades per la Comissió Insular

d'Urbanisme de Mallorca en sessió de 4 d'abril de 1995 era procedir a la adaptació al

Decret del Govern 2/1996, de 16 de gener, sobre regulació de les capacitats de població
en els instruments de planejament general i sectorial.

Al punt 1.3.4 de les esmentades modificacions, on es feia referència a aquesta qüestió,
es deia que, tenint en compte el contingut de l'article 12 del decret, es considerava que
era d'aplicació pels nuclis de Puigpunyent i Galilea, l'exoneració de la fixació d'index

d'intensitat d'ús, i tan sols a Son Serralta quedava establert l'index de vivenda/parcella
mínima.

La C.I.U. acceptà l'exoneració sol·licitada i acordà l'aprovació amb la prescripció de

que en el nucli de Son Serralta l'índex quedava fixat en 1 vivenda/1.000 m2 de

parcella, es a dir, en la forma obligada per l'article 2.4 del Decret 2/1996.

L'article 12 esmentat abans dóna la possibilitat de exonerar, a sol·licitud de la

corporació local de que es tracti, de la fixació dels índex d'intensitat d'ús d'aquelles
zones ordenades pels seus instruments de planejament en què, en funció del grau de

consolidació de la zona a de les caracteristiques específiques de la tipologia edificatòria

que es tracti, es consideri aquest índex irrellevant o dificilment compatible amb la dita

tipologia.

La capacitat de població resultant de l'execució de les determinacions del planejament
urbanístic és una magnitut la importància de la qual està determinada, per una banda,

per la necessitat d'avaluar convenientment la implantació adequada del resultat de les

dites determinacions sobre el territori en què es concreten i, per l'altra, per la necessitat
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GOVE����ttA���ectament
tot el sistema d'infraestructures que el desenvolupament

Conselleria d� 1�,ciÓ Pública. , .. .

i ln� rant el que s'ha dit en el paragraf antenor I que hi ha zones amb un grau de

conso idació baix, la Corporació Municipal considera la conveniència de fixar l'índex

d'intensitat d'ús a aquestes zones, per la qual cosa es proposen els següents:
Zones Índex d'intensitat d'ús

1
2.1
2.2
2.3
3
4.1
4.2

No se fixa
1/200
1/250
1/250
1/2500
1/500
1/1000

Per tant es proposa la modificació dels següents articles de les Normes Urbanístiques, el
texte dels quals quedaria tal com s' expressa tot seguit.

ORDENANZA 2. ENSANCHE

Artículo 9.2.16. USO CARACTERÍSTICO

El uso característico en el Ensanche es el de viviendas, con los siguientes Indices de

Intensidad de Uso:

Grado l, 1/200 (Una vivienda por cada 200 m2 de superficie de parcela)
Grado 2, 1/250 (Una vivienda por cada 250 m2 de superficie de parcela)
Grado 3, 1/250 (Una vivienda por cada 250 m2 de superficie de parcela)

El máximo número de viviendas edificables en una parcela será el resultado de la

aplicación del respectivo índice de intensidad de uso, redondeado al número entero

superior en el caso de que la parte decimal resultante sea al menos de ocho décimas

(0,8).

Se permite la construcción de una vivienda en aquellas parcelas que, aun siendo su

superficie inferior a 200 m2 para el Grado 1 y 250 m2 para los grados 2 y 3, conste

documentalmente su existencia con anterioridad al 1 de enero de 1990.

ORDENANZA 3. HUERTA URBANIZADA

Artículo 9.3.10. USO CARACTERISTICO

El uso característico de la Zona 3 es el de vivienda unifamiliar aislada, con un Indice

de Intensidad de Uso de 1/2.500 (Una vivienda por cada 2.500 m2 de superficie de

parcela)

El máximo número de viviendas edificables en una parcela será el resultado de la

aplicación del índice de intensidad de uso, redondeado al número entero superior en el

caso de que la parte decimal resultante sea al menos de ocho décimas (0,8).
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ORDENANZA 4. RESIDENCIAL EXTENSIVA

Artículo 9.4.13. USO CARACTERISTICO

El uso característico de la Zona 4 es el de vivienda unifamiliar aislada, con los

siguientes Indices de Intensidad de Uso:

Grado I, 1/500 (Una vivienda por cada 500 m2 de superficie de parcela)
Grado 2, 1/1.000 (Una vivienda por cada 1.000 m2 de superficie de parcela)

El máximo número de viviendas edificables en una parcela será el resultado de la

aplicación del respectivo índice de intensidad de uso, redondeado al número entero

superior en el caso de que la parte decimal resultante sea al menos de ocho décimas

(0,8).

Se permite la construcción de una vivienda en aquellas parcelas que, aun siendo su

superficie inferior a 500 m2 para el grado 1 y 1.000 para el grado 2, conste

documentalmente su existencia con anterioridad al 1 de enero de 1990.

5. CAPACITAT DE POBLACIÓ EN APLICACIÓ DELS ÍNDEX D'INTENSITAT

D'ÚS PROPOSATS A LES SUPERFÍCIES CORRESPONENTS A CADA UNA DE

LESZONES

En el quadre següent s'expressa la capacitat de població que resulta de l'aplicació dels

índex d'intensitat ús proposats a les superficies de les zones corresponents.

POBLACIO INDEX NUMERO MAXIM POBLACIO
INCRE-

MÀXIMA D'INTENSITAT D'HABITATGES MÀXIMA
SUPERFICIE DE

PREVISTA A D'ÚS PROPOSAT RESULTANT DE PREVISTA
MENT DE

ZONES
SÒL LES NS A LA MODIFI- L'APLICACIÒ DELS RESULTANT DE LA

POBLA-

EDIFICABLE , ACTUALS, CACIÒ, EN ÍNDEX D'INTENSI- MODIFICACIÒ CIÒ, EN

EN M2
EN HABITATGES/M2 TAT D'ÚS PROPOSADA, EN

HABI-

HABITANTS DESÒL PROPOSATS HABITANTS
TANTS

1 52.746 914 -- -- 914 O

2.1 79.136 980 1/200 395 l.l85 +205

2.2 19.702 245 1/250 78 234 .n

2.3 9.465 139 1/250 37 111 -28

3 73.608 90 1/2.500 29 87 -3

4.1 69.017 428 1/500 138 414 -14

4.2 33.165 102 1/1.000 33 99 -3

TOTAL SOL
336.839 2.898 710 3.044 +146

RESIDENCIAL
--

EQUIPAMENT 20.319 --
--

--
--

--

ESPAI LLIURE 26.138PÚBLIC
--

--

--
--

--

ESPAI LLIURE
11.094

PRIVAT
-- --

--

--
--

VIARI 49.137 --
--

--
--

--

TOTAL SOL NO 106.688 --
--

--
--

--
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2.898 3.044 +146

S'observa que en aplicació dels Índex d'Intensitat d'Ús que es proposa a aquesta
modificació hi ha un increment de la capacitat màxima de població respecte de la prevista
a les normes vigents de 146 habitants.

Amb una primera lectura aquest fet pot semblar un contrasentit, ja que la conseqüència de

limitar el número d'habitatges hauria de ser la disminució de la capacitat de població.

L'explicació d'aquest efecte pervers és que el càlcul de la capacitat de població que figura
a les normes vigents està fet sobre la base de que l'habitatge tipus té una superficie de 250

m2, i el tamany familiar mitjà és de 3,1 habitants per habitatge.

Però el motiu que ha fet decidir a l'Ajuntament a modificar les normes i fixar uns índex

d'intensitat d'ús per a les diferents zones és que s'ha detectat la tendència de construir

habitatges de superficie bastant inferior als 250 m2.

Just que es fassi la suposició, més pròxima a la realitat actual, de que la superficie de

l'habitatge tipus sigui de 175 m2, i assignant 3 habitants per habitatge, la capacitat de

població resultant si no es fixen els índex d'intensitat d'ús seria de 4.140 habitants.

Amb aquestes premisses, i si per coherència suposam 175 m2/ habitatge a la Zona 1 on es

manté l' exoneració vigent, resultaria una capacitat de població en aquesta zona de

3x75.155/175=1.287, i per tant el quadre resultant seria el següent:

POBLACIO INDEX NÚMERO MÀXIM POBLACIÓ
SUPERFICIE DE MÀXIMA D'INTENSITAT

D'HABITATGES MÀXIMA
INCRE-

SÓL PREVISTA A D'ÚS PROPOSAT
RESULTANT DE PREVISTA

MENT DE

ZONES
RESULTANT LES NS A LA

L' APLICACIÓ DELS RESULTANT DE LA
POBLA-

DE LA ACTUALS MODIFICACIÓ ÍNDEX D'lNTENSI- MODIFICACIÓ
CIÓ EN

MODIFICACIÓ CORREGIDA EN
TAT D'ÚS PROPOSADA EN

HABI-

ENM2 EN HABITATGES/M2 TANTS

HABITANTS DESÒL
PROPOSATS HABITANTS

1 52.746 1.287 -- -- 1.287 O

2.1 79.136 1.356 1/200 395 1.185 -171

2.2 19.702 337 1/250 78 234 -103

2.3 9.465 194 1/250 37 111 -83

3 73.608 126 1/2.500 29 87 -39

4.1 69.017 591 1/500 138 414 -177

4.2 33.165 142 1/1.000 33 99 -43

TOTAL SOL 710
RESIDENCIAL 336.309 4.033 -- MÉS LES DE LA 3.417 -616

ZONA I

EQUIPAMENT 20.319 --
--

--
--

--

ESPAI LLIURE
26.138PÚBLIC

--
-- --

--
--

ESPAI LUURE 11.094
PRIVAT

--
--

--
--

--

VIARI 49.137 -- --
--

-- --

TOTAL SOL NO
106.688

RESIDEN-CIAL
--

--
--

--
--

TOTAL SOL 710
URBÀ DEL
NUCLI DE 443.527 4.033 -- MÉS LES DE LA 3.044 -616

PUIGPUNYENT
ZONA I
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6. CAPACITAT DE POBLACIÓ RESULTANT EN ELS NUCLIS URBANS

A l'annex 2 de la memòria de les normes vigents hi figuren els quadres de capacitat de

població dels tres nuclis urbans del terme municipal, és a dir, Puigpunyent, Galilea i Son

Serralta.

El quadre resultant de la modificació proposada, assignant tres habitants per habitatge, és

elsegüent:

ZONES DEL NUCLI NÚMERO MÀXIM
CAPACITAT DE

POBLACIÓ
DE PUIGPUNYENT D'HABITATGES

EN HABITANTS

1 -- 1.287

2.1 395 1.185

2.2 78 234

2.3 37 111

3 29 87

4.1 138 414

4.2 33 99
TOTAL NUCLI DE 710
PUIGPUNYENT MÉS LES DE 3.417

LA ZONA I

NUCLI DE GALILEA 339 1.017

NUCLI DE SON 54 162
SERRALTA

TOTAL TERME 1.103
MUNICIPAL MÉS LES DE LA 4.596

ZONA I

7. TRÀMIT DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA.

La present modificació, una vegada produïda l'aprovació inicial per part de l'Ajuntament
ha estat sotmesa a un període d'informació pública d'un mes, durant el qual s'han pogut

presentar al-legacions per part dels ciutadans, tant a títol personal com en representació de

totes aquelles entitats que ho consideressin oportú.

Malgrat això no s'ha presentat cap al-legació a la modificació de les normes proposada,
per la qual cosa la Corporació Municipal ha acordat l'aprovació provisional de la present
modificació puntual.

MODIFICACIÓ 1I2002.b DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES¡
DEL TERME MUNICIPAL DE PillGPUNYENT

INFORME DE MEDI AMBIENT
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1. ANTECEDENTS LEGALS

A l'article 2 de l'esmentat Decret es diu que les actuacions que han de ser objecte d'Estudis
d'Avaluació d'Impacte Ambiental en un dels dos nivells, Avaluació Detallada o Avaluació

Simplificada, són els que es relacionen als seus Annexos II i III, respectivament.

A l'article 3 s'especifica que les Conselleries i els Organismes de la Comunitat Autònoma

que hagin de promoure, autoritzar o subvencionar alguna de les actuacions assenyalades
als Annexos II i III tenen l'obligació d'exigir la realització d'una Avaluació d'Impacte
Ambiental, seguint els criteris establerts a les Normes Provisionals de l'Annex L

També es diu a aquest article que així mateix es podrà exigir l'avaluació d'aquelles
actuacions que, promogudes per l'Administració Autonòmica, no figuren en aquests
Annexos, però que, presumiblement, poden tenir una forta incidència ambiental.

I per acabar amb les referències a l'articulat, l'article 9 insisteix una vegada més que el
Decret és d'aplicació per a totes aquelles actuacions relacionades als Annexos II i III que
es sotmetin a l'aprovació o l'autorització de l'Administració Autonòmica després de dia 1
de juliol de 1986.

Repassant la relació d'actuacions que han de ser objecte d'Avaluació Detallada (Annex II)
i la relació de les que han de ser objecte d'Avaluació Simplificada (Annex III), tan sols

s'observa en aquesta darrera, en el punt 6.1, la referència al planejament, concretament als
Plans Generals, Normes Subsidiàries, Plans Parcials i Especials, incloent-hi, a més de la
nova redacció, les revisions i adaptacions.

Queda clar dons que a la lletra del Decret, dins la relació d'actuacions que venen

obligades a disposar d'avaluació, detallada o simplificada, ellegislador no hi ha inclòs les

modificacions del planejament, com poden ser les d'aquestes Normes Subsidiàries.

Tampoc es pot fer ús del segon paràgraf de l'article 3 esmentat abans, ja que no és aquest
un dels casos que puguin tenir una forta incidència ambiental, tal com es veurà més

envant.

Sembla que és per aquests tipus de actuacions que a l'Annex I del Decret, en el punt 3.B,
on es classifiquen les Avaluacions d'Impacte Ambiental en funció del seu grau

d'aprofundiment, es defineixen un tercer i quart tipus d'Avaluació, a més de les úniques
que s'anomenen a l'articulat, les Detallades i les Simplificades.

Al punt 3.B.3 de l'Annex I es diu que l'Avaluació d'Impacte Ambiental Preliminar
consisteix en una avançada d'avaluació que permet una primera identificació i valoració

d'impactes i que serveix per al desenvolupament posterior de l'A.LA en qualsevol grau ja
descrit, Detallada o Simplificada.
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Aquests anomenats Informes de Me 1 Am lent, segons e punt 7 e ex, no son

realment Avaluacions d'Impacte Ambiental, ja que es limiten a un informe que l'autor

d'un pla o projecte elabora, a manera d'annex d'aquest, en el qual assenyala les

consideracions ambientals que ha tingut en compte i les mesures correctores adoptades en

el pla o projecte. La finalitat és que el projectista no deixi de tenir que considerar, ni tan

sols a nivell elemental, la possible incidència ambiental de l'actuació. No queda esclòs que
a la vista de la seva redacció sigui aconsellable l'elaboració d'una A.LA. d'algun dels dos

tipus esmentats abans.

2. ELECCIÓ DEL TIPUS D'AVALUACIÓ EN EL CAS DE LA PRESENT

MODIFICACIÓ

Segons l'opinió del redactor d'aquesta modificació aquest és un dels casos en que resulta

clarament suficient un Informe de Medi Ambient.

Tan sols cal analitzar la documentació que expressa la modificació, comparant la nova

normativa que es proposa amb la vigent, per constatar que l'impacte sobre el medi és

positiu des del punt de vista de la col-lectivitat, ja que es possibilita un nou equipament
col·lectiu i a més queda minvada la capacitat de població potencial en el conjunt del nucli

de Puigpunyent i en el conjunt del territori municipal.

3. CONCLUSIONS

Ja s'ha dit anteriorment que per complir amb el Decret 4/1986, d'Implantació i Regulació
dels Estudis d'Avaluació d'Impacte Ambiental, en el cas d'aquesta modificació de les

Normes Subsidiàries del Terme Municipal de Puigpunyent, l'estudi més adient és

l'Informe de Medi Ambient.

Serveixi per tant com a tal Informe de Medi Ambient la present documentació, annexa a

la que constitueix la Modificació de les Normes Subsidiàries.

Per les característiques de les modificacions proposades, a l'autor del treball no l'hi ha

costat gaire compatibilitzarIes amb una incidència ambiental no tan sols no negativa pel
benestar de l'home sinó absolutament positiva, com també s'ha dit abans.

En resum es pot dir que no resulta necessari per tant assenyalar mesures correctores en

aquesta modificació, ja de per si ambientalment positiva.

La proposta és aprovada amb el vot favorable del nou integrants del Consistori (5 PSOE,
1 PP, 1 OAT,2 Independents).

5.- MODIFICACIÓ ORDENANCES MUNICIPALS.-

L'equip de govern presenta la següent proposta:
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GOVEh�ljlsi4�111I1!idprovaci'de la llei 57/2003 de 16 de desembre de "Medidas para la

_---��.b1iIllllllll��1�b�'olll{}e�l�g�obiemo local", publicada al BOIB núm. 301 de data 17/12/2003, i

ë nselleria <W:flFUWèf<f�Yll%°r el dia 1I1/200�, �n virtut de la qual es modifica la llei 7/1985, de
O

i4�éW6¥' regut'aaora de les bases de regim local.

Considerant: que a l'article 141 s'estableixen els límits de les sancions econòmiques:

"Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberan

respetar las siguientes cuantías:

infracciones muy graves: hasta 3.000 euros

infracciones graves. hasta 1.500 euros

infracciones leves: hasta 750 euros"

Considerant la necessitat d'adaptar a la nova llei 5712003 de 16 de desembre, les
sancions previstes a l'ordenança reguladora de la tinença dels animals de companyia;
així com l'ordenança reguladora de la neteja, seguretat i salubritat de tot tipus de

terrenys, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions.

Es proposa al Ple de la Corporació:

Primer: Modificar, a l'empar de l'establert a l'article 56 del RDL 781/1996 en relació
amb l'article 149 de la Llei de Bases de Règim Local, l'article 47é de l'ordenança
reguladora de la tinença dels animals de companyia, publicada al BOIB de data
12/6/1999, en el següent sentit:

"Article 47é: les infraccions a que es refereixen els articles anteriors seran corregides
mitjançant les següents sancions:

1) Les faltes lleus amb multa de 60 a 300 euros.

2) Les faltes greus amb multa de 301 a 1500 euros.

3) Les molt greus amb multa de 1501 a 3000 euros.

4) Les conductes susceptibles de sanció administrativa, una vegada tipificades
d'acord amb els articles 44, 45 i 46 de la present ordenança i en cas de ser

objecte de sanció, la multa es graduarà segons els següents criteris.

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.

b) La reincidència o reiteració.

Segon. Modificar a l'empar de l'establert a l'article 56 del RDL 781/1996 en relació
amb l'article 49 de la llei de bases de règim local, l'article 9é de l'ordenança reguladora
de la neteja, seguretat i salubritat de tot tipus de terrenys, urbanitzacions, edificacions i

installacions, publicada al BOIB de data 71212004, en el següent sentit:

"Article 9è:

1.- Les infraccions a que es refereixen els articles anteriors seran corregides
mitjançant les següents sancions:
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2.- Les sancions s'imposaran tenint en compte les circumstàncies del responsable, grau

de culpa, reiteració, participació i benefici obtingut, grau del dany produït al medi

ambient, perill, en que s 'hagi posat la salut i seguretat de les persones i grau del perill
d'incendi."

Tercer.- Publicar el present acord al BOrn i exposar-lo al tauló d'anuncis municipal,
iniciant-se un termini de trenta dies en els quals els interessats podran presenta les

reclamacions que considerin 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 amb el vot favorable del nou integrants del Consistori (5 PSOE,

1 PP, 1 OAT,2 Independents).

6.- CONDICIONAMENT DEL BAR DEL POLISPORTIU PER PODER FER-NE

ÚS A L'HIVERN.- La Comissió d'Educació i Cultura de l'Agenda Local 21 ha

presentat un projecte de condicionament del bar del recinte del polisportiu ja que a

l'actualitat únicament té obert durant el període de l'estiu i gràcies a aquesta

remodelació que es proposa, es podrà utilitzar durant tot l'any.

El Sr. Batle dóna compte del projecte, que consisteix en ampliar amb volum

annex a la part nord de l'edificació existent i en l'equipament de la cuina per tal de

treure el màxim rendiment.

El Sr. Fullana demana com es podrà finançar aquest projecte, el Sr. Ferrà

contesta que a la reunió de la Junta de Portaveus que s'ha de celebrar el proper

dimecres, donarà una més amplia informació però que bàsicament consistirà en que

aquestes obres s'autofinanciaran amb el canon de la concessió del bar, ja que aquest

cobrirà tota la inversió.

El Portaveu del grup independent demana com es farà la contractació: se li

contesta que serà mitjançant el procediment obert.

A continuació suggereix que es podria haver tingut més previsió a l'hora de fer

el recinte i ara no s'hauria d'ampliar, se li contesta que el cost ja va ser molt elevat i no

es podria fer cap inversió més, però que ja es va deixar a punt de fer aquesta ampliació.

El Sr. Guillaument creu que, per tractar-se d'un recinte esportiu, s'hauria de

regular l'ús del tabac i de les begudes alcohòliques.

Posada la proposa a votació és aprovada amb el vot favorable de tots els

assistents (5 PSOE, 2 Independents, I PP, I OAT)
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L'equip de govern presenta la següent proposta:

La Corporació municipal a la sessió celebrada dia 3 de febrer de 2004 acordà,

inicialment, reconèixer el caràcter de parcel-les sobrants, i per tant de bé patrimonial, les

porcions del solar de la carretera de Galilea, de superficies 211,51 m2 i 96,96 m2,

respectivament, segons el projecte de segregació redactat per part de l'arquitecte tècnic

municipal, Miquel Sureda Rubert; iniciar el procediment previst a l'article 8é del

Reglament de Béns de les Entitats Locals; i sotmetre l'expedient a informació pública

per termini d'un mes, mitjançant anunci al BOrn i al tauló d'anuncis municipal, per tal

que els interessats formulin les al-legacions que considerin pertinents.

Considerant que l'acord es va sotmetre a informació pública per termini d'un

mes mitjançant la seva publicació al BOrn número 26 de dia 21 de febrer de 2004; i

havent-se exposat al tauló d' anuncis entre els dies 21 de febre a 21 de març; i

considerant que no ha sigut presentada cap al-legació,

Per això es proposa al Ple:

Aprovar definitivament l'alteració de la qualificació jurídica i reconèixer el

caràcter de parcel-les sobrants, i per tant de bé patrimonial, les porcions esmentades del

solar de la carretera de Galilea, de superficies 211,51 i 96,96 m2 respectivament, segons

el projecte de segregació redactat per part de l'arquitecte tècnic municipal, Miquel
Sureda Rubert.

La proposta és aprovada per unanimitat dels nou membres de la Corporació.

8.- PETICIÓ A L'AJUNTAMENT DE PALMA I A LA DIRECCIÓ

GENERAL DE RESIDUS DEL CONSELL DE MALLORCA PER EVITAR ELS

ABOCAMENTS INCONTROLATS.-

D' acord amb un suggeriment fet pels membres de l'Agenda Local 21 es dóna

compta que el punt quilomètric 6,300 de la carretera de ciutat s'ha anat convertint en un

abocador incontrolat d'escombreries i materials diversos, i per evitar que aquesta

situació es vagi agreujant es proposa al Ple que adopti l'acord de comunicar aquest fet a

l'Ajuntament de Palma i a la Direcció Insular de Residus del Consell de Mallorca per

que adoptin les mesures necessàries per solucionar aquest problema i procedeixin a la

neteja de tot el que s'ha anat acumulant fins ara.

La proposta és aprovada per nou vots a favor i que també es comuniqui a la

Comissió Insular de Residus del Consell de Mallorca.

9.- CONTRACTE DE LLOGUER DE LOCALS DE LA PARRÒQUIA DE

PUIGPUNYENT.-
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Conselleria �iJ'ái1f¥t'hêmtp£itjHcáecreatives o d' esbarjo, aquesta Batlia ha tengut diversos contactes

¡atnlèFlb,rector de "la parròquia per considerar la possibilitat que l'Ajuntament llogui el

local del saló parroquial i dependències annexes per destinar-ho a les activitats abans

esmentades.

Per la qual cosa es proposa al PIe:

1) Que aprovi el contracte en el qual s'acorden els següents punts:

a) Que la parròquia de Puigpunyent és propietària d'un saló d'actes i dependències

annexes, situat a la plaça Lleó XIII núm. 12.

b) Que pel present, la parròquia lloga:
a.- L'esmentat saló i dues dependències annexes i properes a l'esmentat, per ús

de l'Associació de Persones Majors de Puigpunyent i Galilea, per a les seves

activitats socials.
b.- Les altres dues dependències annexes al saló, que tenen entrada pel carreró

del darrere, per a què siguin destinades a l'ús d'altrs entitats o associacions que

l'Ajuntament trobi oportú.

c) Que el present contracte tendrà la durada de 15 anys, sempre que no hi hagi
canvis de destí i/o no s'emprin les dependències segons les condicions

estipulades en el present contracte.

d) La parròquia i l'Ajuntament es reserven 1 'ús del saló i dels annexes, sempre que

ocasionalment els necessitin per actes socials o culturals, previ acord amb

l' Associació per evitar coincidències d'horari, o incompatibilitats estatutàries.

e) El lloguer queda fixat en cent quinze euros mensuals, així com les despeses de

llum, calefacció i aigua.
f) S 'hi podran fer obres de millora -rnentre es tengui la necessària autorització

parroquial- sense que hagin de suposar despeses a l'arrendador.

g) El manteniment també serà a càrrec del llogater, en tot el que estigui inventariat.

2) Que es faculti el Sr. Batle per a la seva signatura ..

El Sr. Batle afegeix que gràcies a aquest conveni es podran demanar subvencions a

l'institut de serveis socials per ajudar a rehabilitar les instal-lacions.

La proposta és aprovada amb el vot favorable de tots els assistents (5 PSOE, 2

Independents, 1 PP, 1 OAT).

10.- CONVENI AMB LA PARRÒQUIA DE GALILEA.-

L' Ajuntament de Puigpunyent i la parròquia de Galilea acordaren temps enrera que

l' església cedia l'ús i gestió del terreny on hi ha actualment la pista esportiva, els

vestuaris i el parc verd, però per tal que quedi correctament regulat aquesta qüestió i les

responsabilitats de cada una de les dues parts, es proposa al Ple que aprovi el conveni
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CONVENI ENTRE LA PARROQUIA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ DE

GALILEA I L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT PER. A LA CESSIÓ I ÚS DE

PROPIETATS PARROQUIALS

A Galilea (Puigpunyent) dia de de 2004

REUNITS

D'una part, l'Il.lm. Sr. Joan Servera Terrassa, amb DNI núm. 41345619- Z en la seva

qualitat de representant de la Diòcesi de Mallorca de l 'Església Catòlica - Mitra

Diocesana de Mallorca.

I de l'altre, Joan Ferrà Martorell, Batie President de l'Ajuntament de Puigpunyent amb

DNI núm. 42995578- e, assistit pel secretari de la Corporació, Josep Ramon Marquès,
amb DNI núm. 42991171-P, la qual dóna fe de l'acte.

ANTECEDENTS

1- En data indeterminada i anterior a 1988, la Parròquia cedí 1 ús i gestió a

I'Ajuntament de Puigpunyent del terreny on actualment hi ha la pista
esportiva, els vestuaris i el parc verd.

2- En data 30 de desembre de 1988, la Parròquia de la Immaculada Concepció
de Galilea i el Batie de l'Ajuntament de Puigpunyent, firmaren un conveni

pel qualla Parròquia, en la seva qualitat de propietària dels terrenys,
autoritzava la construcció d'un local polivalent en els terrenys de Can Macià

situats a la plaça de s 'Escopidor de Galilea. a tal efectes, els cedia per. un

termini de 25 anys, transcorreguts els quals recuperaria la possessió dels

terrenys així com. la plena propietat i possessió de l'edifici que s'hi hagués
construït. Per. la seva part, l'Ajuntament de Puigpunyent es comprometia a la

conservació de les zones i del cementiri parroquial.

3- En data 17 de febrer de 1993, el ple de la Corporació aprovà I' oferta de

compra de la can Macià, propietat de la Parròquia de Galilea, per. un preu de

2850000 pts i amb la finalitat de construir- hi un local polivalent.

4- En data 30 d'abril de 1993, el Bisbat de Mallorca autoritzà al rector de

Galilea per. vendre la parcel·la de Can Macià al'Ajuntament de

Puigpunyent.

5- En data 22 de setembre de 1994, es firmà I'escriptura de compravenda a

favor de l'Ajuntament de Puigpunyent de la parcel·la de referència

anomenada Can Macià (inscrita al Registre de la Propietat al foli 96, del

llibre 20 de Puigpunyent, finca 720, inscripció 1 a ), amb una superficie de

789 metres, 50 decímetres quadrats i per. un preu de 2850000 pts.
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1- La Diòcesi de Mallorca de 1 'Església Catòlica- Mitra Diocesana de

Mallorca, representada per. l Tl.lm. Sr. Joan Servera Terrassa, amb la

voluntat designar un conveni amb I'Ajuntament de Puigpunyent,
manifesta que és propietària dels següents terrenys:

a) Porció de terreny, situada als voltants de 1 'Esglèsia de Galilea i

que comprèn la plaça Pius XII, el carrer de Mn. Llorenç Riber, el

carreró del campanar, la part de l'escala que comunica amb el

carrer s 'Escalonada.

b) El solar adjacent a la pista poliesportiva.
c) El cementiri.

d) La pista poliesportiva, el terreny dels vestuaris i del parc verd.

e) El carreró de comunicació de la pista esportiva amb la terrassa del

Saló Parroquial i el campet adjacent al saló parroquial i a la seva

terrassa.

f) El saló parroquial.

( s'adjunta al present conveni el plànol identificatiu dels terrenys,

signat per. ambdues parts com. a integrant del mateix)Ç.

g) Els terrenys es troben inscrits al Registre de la Propietat, com. a

porció de la parcel·la inscrita al foli 96, del llibre 20 de

Puigpunyent, finca 720, inscripció 1 a, com. a propietat de

l'Església inscrita el23 de juny de 1915, per. posseir- la des de

temps immemorial.

2- l'Església es reserva per. a sí la propietat dels terrenys cedits.

3- A partir de la data de la signatura del present conveni, I'Il.lm. Sr. Joan

Servera Terrassa, en la representació en què actua, autoritza a

I'Ajuntament de Puigpunyent per. al'ocupació dels terrenys cedits en les

condicions que figuren en aquest conveni.

4- L'Ajuntament de Puigpunyent es compromet a la realització de les obres

necessàries per. adequar els terrenys cedits a l'ús públic. seran a càrrec de

I'Ajuntament les despeses que s'originin i les obres quedaran en propietat
de la Parròquia.

5- Igualment l'Ajuntament de Puigpunyent es compromet a donar audiència

a I'Esglèsia Catòlica abans d'aprovar qualsevol projecte d'actuació per. a

l'adequació dels terrenys cedits i aquest projecte d'actuació ha daprovar

se per mutu acord.

6- L'església tendrà preferència en l'ocupació de la propietat per. a

qualsevol acte que organitzi la Parròquia de Galilea, especialment els
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GOVERN BALEA¡í)Ct�s religiosos, i no necessàriament autorització per. part de

_---------'1"...tA_J_untament,
Conselleria de la Funció Pública

i Interior 7- els acords que es signen en aquest conveni referents a cada un dels

terrenys propietat de I 'Esglèsia són els següents:

a) L'Església cedéix a I'Ajuntament de Puigpunyent el manteniment
i la rehabilitació dels carrers i places de la seva propietat ( la

plaça Pius XII, el carrer de Mn. Llorenç Riber, el carreró del

campanar, l'escala que comunica amb el carrer s 'Escalonada, i el

carreró de comunicació de la pista esportiva amb la terrassa del
Saló Parroquial).

b) L'Esglèsia cedéix a I 'Ajuntament de Puigpunyent l'ús i la gestió
de la pista poliesportiva, els vestuaris i el parc verd.

c) L'Esglèsia cedéix a l'Ajuntament de Puigpunyent la neteja, el
manteniment i l'embelliment del campet i la terrassa adj acent al

Saló Parroquial que fa partió amb I'entrada de la cotxeria.

d) L'Esglèsia cedéix a I'Ajuntament de Puigpunyent la rehabilitació,
el manteniment i la netej a del Cementiri Parroquial.

e) L'Església cedéix a I'Ajuntament de Puigpunyent la rehabilitació
i el manteniment del Saló Parroquial. La gestió queda a càrrec de

la Parròquia a través del Patronat que se formarà, en el qual
I'Ajuntament hi tendrà un representant.

f) El solar adjacent a la pista esportiva i al carreró del campanar

queda, de moment.. .

8- Es constituirà un Patronat de Seguiment d'aquest conveni, format per. 3

membres designats per I 'Esglèsia i 3 membres designats per
l

'

Ajuntament. Aquest patronat es reunirà a principi de cada any i sempre

que el convoqui una de les parts amb l'objectiu de realitzar el seguiment
del present conveni.

9- Aquest conveni té una vigència de 25 anys, des del moment de la seva

signatura, i prorrogables tàcitament d
'

any en any.

10- Aquest conveni podrà rescindir-se per. voluntat d' ambdues parts o per.

incompliment d'una de les parts.

11- Aquest conveni deixa sense efecte qualsevol conveni signat anteriorment
i que faci referència a totes o a alguna de les propietats i dels terrenys de

l'Església Católica a Galilea esmentats en aquest conveni.

l com. a prova de conformitat amb el contingut d'aquest acord de cessió, les parts el

signen en tres exemplars, al lloc i en la data indicada més amunt.

La proposta és aprovada amb el vot favorable de tots els assistents (5 PSOE, 2

Independents, 1 PP, 1 OAT).
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�1 dÀQl}f�1&\CTE D'ARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT A LA

GOVEe�Jdt� DE GALILEA I PROPIETAT DE LA CAIXA DE BALEARS.-

Conselleria de la FlJ,Oció Pública . . . . .
..

i Interior ota vegada que en aquest mumcrpi hi ha una manca evident d'espais destinats a

activitats culturals, recreatives o d'esbarjo, en la Junta de Portaveus celebrada el mes

d'octubre passat, es va acorda per unanimitat que el Batle iniciàs les gestions oportunes
amb l'Obra Social de "Sa Nostra", concretament amb el seu president, el Sr. Miquel
Alenyar, per tal d'arribar a algun tipus d'acord que permetés la cessió del local que

abans ocupava el restaurant "La Rosa", i que ara és propietat de l'entitat bancària i que a

més el té a la venda. Fruit de la reunió que va tenir el batle amb el Sr. Alenyar, es va dur

al Ple Ordinari de novembre una proposta consistent en sol-licitar a través del delegat de

l'entitat a Puigpunyent, la cessió, mitjançant la fórmula que es trobàs més oportuna de

l'esmentat local a l'Ajuntament de Puigpunyent per destinar-lo a local de joves. Essent

aprovada per unanimitat.

La resposta a aquesta demanda per part de "Sa Nostra" ha estat accedir a la

demanda mitjançant el contracte de lloguer que ara es presenta al ple.

Per la qual cosa es proposa al Ple aprovar l'esmentat contracte i facultar el Sr.

Batie per a la seva signatura.

CONTRACTE D'ARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT A LA CARRETERA DE

GALILEA l PROPIETAT DE LA CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA" PER

DESTINAR- LO A LOCAL DE JOVES.

Tota vegada que en aquest municipi hi ha una manca evident d
'

espais destinats a

activitats culturals, recreatives o d
'

esbarjo, en la Junta de Portaveus celebrada el mes

d
'

octubre passat es va acordar per unanimitat que el batle iniciàs les gestions oportunes
amb I'obra Social de "Sa Nostra", concretament amb el seu president el r. Miquel
Alenyar, per tal d'arribar a algun tipus d'acord que permetés la cessió del local que
abans ocupava el restaurant "la Rosa", i que ara és propietat de I' entitat bancària i que a

m
'

es el té a la venda. Fruit de la reunió que va tenir el batle amb el Sr. Alenyar es va dir

al Ple Ordinaria de Novembre una proposta consistent en sollicitar, a través del delegat
de I'entitat a Puigpunyent, la cessió, mitjançant la fórmula que es trobés més oportuna,
de l'esmentat local al'Ajuntgament de Puigpunyent per destinar- lo a local de joves.
Essent aprovada per unanimitat. La resposta a aquesta demanda per part de "Sa Nostra"

ha estat accedir a la demanda mitjançant el contracte de lloguer que s'adjunta.

Per la qual cosa es proposa al Ple aprovar el contracte que ve a continuació i facultar el

Sr. Batle per a la seva signatura.

"En Palma de Mallorca, a Febrero de 2004

COMPARECEN

De una parte D , mayor de edad, casado, domiciliado en la

calle Ter n° 16 de esta ciudad.

De otra D.
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GOVERN BpJL�AR"'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' actúa en nombre y representación de la

ç A I A DE é HORB OS y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARS, con domicilio en

Conselleria 00 t8>$uliutlJi'UbfJœRamón Llull, n° 2 y CIF G07013154, de ahora en adelante

id�ada la Arrendadora.

y el Sr. en el de la mercantil , con CIF

........................ , y domicilio en , de ahora en adelante denominada la

Arrendataria.

De común acuerdo

EXPONEN

1.- Que la Caja de Ahorros es plena propietaria del siguiente local:

URBANA.- Casa sita en la villa de Puigpunyent en la Carretera de Galilea, n°

24- antes 8-, con todas sus dependencias y anexidades que mide 97 m2.

Le pertenece por Adjudicación en pública subasta mediante auto de fecha 06 de febrero

de 2003, dictado por el Juzgado de 1° Instancia n° 5 de Palma.

11.- Que estando interesadas ambas partes contratantes en la formalización de un

contrato de arrendamiento de la indicada finca, lo llevan a efecto con sujeción a las

siguientes

EST'IPULACIONES

1°._ La Caja de Ahorros arrienda a ellocal a que se ha hecho

referencia en la parte expositiva de este documento.

D , en la representación que ostenta, lo acepta
manifestando haber recibido la finca a su entera satisfacción en la situación en que se

encuentra.

2°._ El arrendamiento se concierta por plazo que finalizará en día 31/03/2007 sin

necesidad de notificación o requerimiento alguno.

3°._ En concepto de alquiler mensual se fija la suma de 1200 €, más los impuestos que

procedan.
No obstante, se establece un período de carencia de hasta el día 31/03/25006 durante el

cual la arrendataria no satisfará renta alguna.

Transcurrido dicho período, la renta se revisará anualmente en función de la variación

operada en los doce meses precedentes del Índice General de Precios al Consumo,
tomando como referencia la renta del mes anterior al del inicio.

4°._ La arrendataria no podrá ceder, traspasar o subarrendar ellocal sin la autorización

expresa y escrita de la arrendadora.

5°._ Serán de cuenta y cargo de la parte arrendataria desde la fecha de este contrato el

pago de los impuestos y tasas - en particular el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la

Tasa de recogida de basuras y alcantarillado- que correspondan a la finca arrendada, así
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GOV�Nüe>A���Rde conservación y reparación del local, y de los gastos comunitarios de

mdqpim dase ep 'Wpecial el consumo de agua y electricidad.

Conselleria de la Funció Pública
�I'nt�arte arrendataria deberá proceder, asumiendo el gasto, a la adecuación sanitaria

y eléctrica del local a los efectos de dejarlo en condiciones de habilidad, asumiendo,

igualmente, cuantas gestiones y gastos se precisen para su apertura al público.

Asimismo la parte arrendataria podrá llevar a cabo en ellocal alquilado las obras

necesarias para adaptarlo a sus necesidades sin que, en ningún caso, pueda afectar a

elementos estructurales o comunitarios. Las reformas efectuadas quedarán en beneficio

de la propiedad sin dar lugar a indemnización alguna.
Fuera de los supuestos indicados se precisará autorización expresa y escrita de las

arrendadoras.

7°._ En caso de venta o enajenación por cualquier título de la finca arrendada la

arrendataria no tendrá derecho de adquisición preferente de tipo alguno.

8°._ La arrendataria renuncia expresamente a exigir cualquier tipo de indemnización por

el abono del local transcurrido el plazo de duración del contrato.

9°._ La arrendataria entrega en este acto a la arrendadora la cantidad de 2400€ , importe

de dos mensualidades de renta, en concepto de fianza para responder del buen fin de las

obligaciones asumidas.

y en prueba de conformidad y para que conste y obligue en derecho, lo firman en el

lugar y fecha indicados."

El Sr. Batle afegeix que es crearà una comissió per tal de el-laborar un projecte

que reguli les activitats que es realitzaran en aquest local i que estarà integrat per:

l'educador de carrer, el dinamitjador, l'informadora juvenil, l'assistent social, la

regidora de cultura i ell mateix.

La proposta és aprovada amb el vot favorable de tots els assistents (5 PSOE, 2

Independents, 1 PP, 1 OAT).

12.- PROTOCOL DE COL'LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE

MEDI AMBIENT I L'AJUNTAMENT EN EL MARC DEL PROGRAMA

AGENDA LOCAL 21.- SOSTENIBILITAT

Per tal de regular les condicions de participació de la conselleria de Medi Ambient i

l'Ajuntament de Puigpunyent en el projecte Agenda Local 21 es proposa la signatura

del protocol de col-Iaboració que es presenta a continuació i que regula les condicions

de participació de les dues parts en el projecte Agenda Local 21 per aquest municipi i al

mateix temps es proposa facultar el Sr. Batie per a la seva signatura.

protocol de coHaboració
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GOVERN M��CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I L' AJUNTAMENT DE

_� P..I...I...IG..P"�IIIIWI.....F�.NT EN EL MARC DEL PROGRAMA AGENDA LOCAL 21-

Conselleria de la �lilft�NlmMTAT PER A L'APLICACIÓ D'UNA AGENDA LOCAL 21.

i Interior REUNITS

El conseller de Medi Ambient per una banda i, el batle de l'Ajuntament de Puigpunyent

per l'altra, d'acord amb les facultats pròpies dels càrrecs que ocupen i en nom de les

institucions que representen.

INERVENEN I ACTUEN

En nom de les corporacions que respectivament representen i des d'aquest moment, en

aquest Protocol

MANIFESTEN

1.- Que el desenvolupament sostenible és un principi bàsic per assegurar el futur dels

nostres municipis davant el repte que suposa la integració dins de la Unió europea i els

canvis en el mercat.

II.- L'Ajuntament de Puigpunyent té la voluntat d'avançar en l'establiment d'una

política ambiental integrada, que permeti identificar els dèficits ambientals i planificar
solucions amb actuacions prioritzades.

IIL- L'estragègia que s'ha de seguir és la d'avaluar el marc ambiental on es desenvolupa
la principal activitat econòmica de les Balears, i les seves repercussions al municipi.

Aquesta valoració s'ha de fer segons els principis del Desenvolupament Sostenible

assenyalats a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i

Desenvolupament (Rio 1992), recollits en les recomanacions de la carta d'Aalbor, això

com al VI Programa comunitari de política i actuacions en matèria de medi ambient i

desenvolupament sostenible.

Aquests principis vàren ser confirmats a la darrera Conferència sobre el Medi Ambient i

Desenvolupament de Johannesburg (2002) i estan reflectits en decret 123/2002 del

Govern de les Illes Balears sobre la implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de

les Illes Balears.

Així mateix, el Govern Balear promou el Programa AL21-Sostenibilitat i la Xarxa

Balear de Sostenibilitat, per tal de marcar un camí pel qual les illes es distingueixen per

una singular qualitat de la gestió ambiental. Dins aquest programa, la Conselleria de

Medi Ambient, ha dictat una ordre de subvencions per a la implantació de l'Agenda
Local21.

Primer. Aquest protocol regula les condicions de participació de les dues parts en el

projecte Agenda Local 21 per al municipi de Puigpunyent.

IV.- En aquest protocolles dues corporacions estableixen compromisos de collaboració

per aconseguir els objectius comuns abans esmentats mitjançant els següents:'

PACTES
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GOV�N BAI EAR .

l'A' d P
.

.

1 C 11'
gon.

'

ET grup promotor, constituït per juntament e uigpunyent I a onse ena

Conselleria � Mqq}�lpifiBlic�ndrà les funcions de coordinació, impuls i supervisió del treballs i

P�lWflts que formen l'Agenda Local 21 del municipi.

Tercer. L'Ajuntament de Puigpunyent es compromet a acceptar el contingut del decret

123/2002 "Decret sobre la implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de les Illes

Balears", en el que s'indica la metodologia a seguir, i facilitarà tot tipus d'informació i

participarà en totes les reunions a les quals sigui convocat.

Quart. La Conselleria de Medi Ambient, mitjançant l'equip tècnic, aportarà la

metodologia que s'ha de seguir i indicarà el model de documentació que s'ha d'elaborar

en aquest projecte, per l'aplicació del decret 123/2002 "Decret sobre la implantació de

l'Agenda Local 21 als municipis de Illes Balears".

Cinquè. L'Ajuntament designarà a dues persones responsables: un regidor d'un costat i

de l'altre un tècnic.

El responsable polític serà l'interlocutor directe amb el senyor Batie i ha de garantir una

decidida voluntat de dur endavant el projecte.

El responsable tècnic es dedicarà de manera efectiva al treball de camp i redacció per la

correcta elaboració dels diferents documents que es presentaran, i a les gestions que

s 'hauran de realitzar per la implantació de l'Agenda Local 21. Aquesta persona

col-laborarà amb l'equip de la Conselleria de Medi Ambient per l'elaboració de

l'Agenda 21 del seu municipi.

Sisè. La Conselleria de Medi Ambient es compromet a col-laborar, en la mesura de les

seves possibilitats, en la implantació de l'AL21. La implantació conté les fases de

l'elaboració de documents i d'execució de projectes del Pla d'Acció.

Aquests dos responsables collaboren amb l'equip de la Conselleria de Medi Ambient

per l' elaboració de l'Agenda 21 al municipi i formaran part activa del foro ciutadà.

Setè. La Conselleria de Medi Ambient es compromet a col-laborar, en la mesura de les

seves possibilitats, en la implantació de l'AL21. Aquest conté les fases d'elaboració de

documents i d'execució de projectes del Pla d'Acció.

Vuitè. La Conselleria de Medi Ambient cedirà els resultats del projecte a l'Ajuntament
de Puigpunyent.

Novè. Aquest protocol de col-laboració entrarà en vigor el mateix dia de la seva

signatura i serà susceptible de revisió anual.

Llegit aquest conveni per les parts interessades i estan conformes entots els seus punts,

el firmen per duplicat a un sol erecte."

La proposta és aprovada amb el vot favorable de tots els assistents (5 PSOE, 2

Independents, 1 PP, 1 OAT).
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GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
ilBlteOONVENI AMB EL CONSELL DE MALLORCA PEL PLA D'OBRES I

SERVEIS.-

El Sr. Batie comunica als assistents que aquest punt es retirat de I'ordre del dia.

14.- APARELLS DE JOCS PER A INFANTS.-

El representant del grup oberts a tots presenta la següent moció:

"Dado que faltan aparatos de juego para los niños en el municipio de Puigpunyent,

creemos que es hora de que el Ajuntament de Puigpunyent piense en sus pequeños y

coloque aparatos de juego infantil como columpios, un tobogán, aparatos de trepar...

etc.; en la plaça del Ayuntamiento, así como: ampliar el número de aparatos en la plaza

de Son Brú y el polideportivo; arreglar los aparatos estropeados o reemplazarlos si fuera

demasiado caro su arreglo.
El sistema de colocar dichos aparatos sobre una base forrada de material acolchado

proporciona seguridad para los niños y ha probado ser duradero.

Por tanto, también, creemos mejor este tipo de base para los aparatos.
Animamos a todos los grupos políticos del Ajuntament a respaldar esta propuesta dado

que son muchas/os las madres y padres de familia que reclaman que se dé este paso

desde hace tiempo."

El Sr. Batle contesta que des de l'Ajuntament s 'ha fet is'esta fent molta feina

pels infants i que està d'acord en que es podria fer més però el problema està en la

manca de disponibilitat pressupostària.

El Sr. Guillaumet contesta que, al seu parer, aquesta és una qüestió prioritària i

que hauria d' estar per damunt altres despeses.

El Sr. Ramon diu que s'hauria de fer un projecte global i tenir un coneixement

del cost real i exacte que suposaria aquesta inversió.

S'acorda realitzar un projecte de millora de les instal-lacions infantils i un cop

fet s'estudiarà la millor forma de fer-hi front..

El Sr. Fullana afegeix que s'hauria d'ampliar la proposta al parc de Galilea i

posar-hi una base que esmorteeixi les caigudes dels nins dels aparells infantils.

La proposta és aprovada amb el vot favorable de tots els assistents (5 PSOE, 2

Independents, 1 PP, 1 OAT).

15.- EXCESSIU NOMBRE DE FAROLES DEL CARRER DES CAMP FRANC.-

El Grup OAT presenta la següent moció.
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GOVÉ�NS8Att�Rle d'es Camp Franc, a nuestro criterio, un número excesivo de farolas,

estab!esjep HP agravio comparativo con otras zonas del pueblo que pagan

Conselleria ooJfiffioo� �blmhsmos impuestos. Se comentó en una junta de portavoces, que el

��tor de las viviendas de dicha calle financió las farolas; pero aparte de que la

iluminación es excesiva, todos los ciudadanos de Puigpunyent y Galilea pagamos la

electricidad de la iluminación de la vía pública que a nuestro juicio debería ser igual

para todos.

Proponemos, así, que se reduzca el número de farolas en esta calle y que el

Ajuntament pueda llegar a un consenso con quien deba hacerlo para dicho fin. Las

farolas sobrantes siempre podrían utilizarse en un futuro para las nuevas calles."

El regidor Sr. Bauzà diu que en el projecte d'urbanització del carrer

s'assenyalava el nombre de faroles que hi havia d'haver i que és el que marca la

normativa urbanística vigent.

Es discuteix aquesta qüestió i s'acorda reduïr la potencia de les faroles i que a la

propera convocatòria del Pla d'Obres i Serveis es sol-licitarà millorar l'enllumenat

públic dels carrers que van des de l'església fins el carrer major inclòs.

16.- PERILLOSITAT DE LA TERRASSA DE LA CASA NÚMERO 5 DEL

CARRER D'ES TRAST.-

El Sr. Guillaumet, portaveu del grup OAT, presenta la següent moció:

"Habiéndose hablado en pasadas juntas de portavoces sobre la peligrosidad que

podría tener la terraza sobre columnas de la vivienda del n° 5 del carrer del Trast para

las personas que transitaran por debajo de ella, creemos indicado que pueda valorarse si

existe dicha peligrosidad a través de un peritaje. Todo ello con el fin de velar por la

seguridad de los ciudadanos."

El Sr. BatIe contesta que el tècnic municipal ha realitzat una inspecció i que

1 'informe que faci servirà per marcar les actuacions posteriors.

17.- PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Batle dóna compte dels tres projectes pels quals s'ha demanat subvenció

dins el marc de Mallorca Neta i que són:

Embelliment dels punts de recollida

Augmentar les àrees especials d'aportació.
Adquisició de contenidors de matèria orgànica.

El Sr. Ferrà diu a continuació que el seu grup ha acordat destinar les indemnitzacións

que els toca percebre pel ple de condemna a l'acte terrorista de Madrida l'associació de

víctimes del terrorisme.

El portaveu de l' OAT proposa destinar-ho a alguna inversió que repercuteixi en

favor dels nins.
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GOVERN BAlfÏNRteix i s'acorda per unanimitat entregar-ho a l'associació de víctimes del

terrorjsme
Conselleria de la Funció Pública

i lnterioé, continuació el Sr. Fullana demana quin sistema s'utilitza per eliminar les

herbes de les voreres dels carrers,

El Sr. Batie contesta que en els carrers de Puigpunyent, s'elimina utilitzant

herbicida i en els carrers de Galilea s'empra una desbroçadora.

Després vol saber que es pensa fer amb el problema dels excrements de ca que hi

ha pels carrers.

El Sr. Ramon diu que aquest tema també s'ha debatut a l'agenda local 21 i es té

pensat fer una campanya per concienciar els propietaris dels animals.

La regidora Sra. Morell diu que les mesures s'han d'adoptar en contra dels

peopietaris dels cans i fer una campanya per protegir els animals.

El portaveu independent demana si es possible controlar els camions que

circulen pel nucli urbà de Galilea, ja que amb el seu pes deterioren el paviment asfàltic

dels carrers.

Se li contesta que es té pensat fer una ordenança de circulació que reguli el pas

dels vehicles pesats i que es comunicarà a tots els constructors i promotors de llicències

d'obres que són els responsables dels danys que provoquin els vehicles i que amb motiu

de les obres d'abastament d'aigua i sanejament de Galilea es pavimentaran de bell nou

tots els carrers.

Finalment, el Sr. Fullana, felicita al Partit Socialista per la recent victòria a les

eleccions generals. El Sr. Batle agraeix la felicitació.

El portaveu del grup Oberts a Tots demana perquè no s'ha retirat la senyal

vertical de l'encreuament del carrer de sa Vela amb la carretera d'Esporles.

El Sr. BatIe contesta que és un lloc on els vehicles passen amb molta velocitat i

que la senyal que hi ha assenyala "perill" , per la qual cosa creu que no s'hauria de

llevar.

També demana el Sr. Guillaumet, el perquè no s'han pintat les senyals

d'aparcament per minusvàlids al polisportiu.
El Sr. Ferrà contesta que quan es realitzi la pintada de les senyals a tot el poble,

també s' assenyalaran aquests aparcaments.

El Sr. Fullana manifesta que s'hauria de canviar la senyal existent en el camí des

Pins per una de circulació preferent, i la que hi ha prop de la casa Can Tacó de Galilea.

S'acorda encarregar al s�ruei de manteniment municipal aquestes dues feines.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 22 hores i 45 minuts, el Sr. batle aixeca la

sessió de la qual s' estén la present acta amb el seu vist i plau.

Paper transcripció acords i resolucions



091678 I

GOV��i ���EAR
Conselleria 8&9�t�unciÓ Pública

i Interior

Paper transcripció acords i resolucions



091679 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Fuot�tútlDE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRA-ORDINÀRIA

i Interior

DE DIA 19 D'ABRIL DE 2004

Data: 19 d'abril de 2004

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20.30 h

La Corporació en Ple per celebrar sessió plenària ordinària en primera convocatòria. Sota la

presidència del Sr. Batle, Joan Ferrà Martorell, hi assisteixen els següents regidors,

convocats en legal forma: Sr. Sebastià Bauzà 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 Marquès, 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.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL DE MALLORCA PER A

L'EXECUCIÓ DEL PLA D'OBRES I SERVEIS 2004-2007.-

El Sr. BatIe dóna compta de la comunicació per part del Consell de Mallorca de

l'aprovació del conveni que regula la subvenció que se'ns concedeix per a la realització

de les obres de Canalització aigües netes i sanejament al nucli urbà de Galilea, segons el

següent detall

pressupost aportació CIM aportació ajuntament

2004 345.045,66 276.036,52 69.009,14

2005 417.023,50 333.618,80 83.404,70

2006 417.023,50 333.618,80 83.404,70

2007 287.495,05 229.996,07 57.499,01

I proposa al Ple la seva aprovació.

La proposta és aprovada amb el vot favorable dels nou membres del Ple ( 5

PSOE, 2 Independents, 1 PP 1 OAT) i es faculta el Sr. Batle per a la seva signatura.
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GOV lQ'BJD AJORNAMENT PER TRESMESOS DEL TE�INI IMPOSAT PEL

_�_����·���'MMAALiWLORCA PER A L'INICI DE TRAMITACIO I OBRES DEL PLA

Conselleria Hèq*¥8tftfóS�tID· S 2004-2007.-

i InteriOkI Sr. BatIe dóna compta de I 'escrit enviat pel Departament de Cooperació Local del

Consell de Mallorca en el qual se 'ns comunica l ' aprovació definitiva del Conveni tipus prevista

I'art. 10 del Reglament de Cooperació Municipal per l' obra de canalització aigües netes i

sanejament al nucli urbà de Galile, dit conveni ha estat aprovat per aquesta Corporació en

aquesta mateixa sessió en el punt anterior a aquest.

Però actualment s'estan fent gestions amb telefònica i gesa-endesa per incorporar a les

síquies que es realitzin durant les obres, les connexions telefòniques id'electricitat i estam

pendents de rebre el pressupost que suposaria aquestes obres, es proposa al Ple sol·licitar del

Consell que els terminis que s'estableixen en el conveni s'ajornin tres mesos per tal de tenir el

temps suficient per realitzar les gestions amb les empreses abans mencionades i, si s'arriba a un

acord, realitzar les obres de manera conjunta.

Els terminis que es demana modificar són els següents:

Enviament de l'aprovació dels Plecs de Clausules Administratives, que de dia

30 d'abril passaria a dia 30 de juliol..
Adjudicació i comunicació de l' obra de dia 31 de juliol passa a 31 d'octubre.

Inici de les obres, que s'estableix abans de dia 1 de setembre, es sol·licita

canvar-ho a dia 1 de desembre.

El termini de finalització de l'anualitat de 2004 queda establert, tal com es reflecteix en

el conveni, abans de dia 1 de novembre de 2005.

La proposa és aprovada amb el vot favorable dels nou membres de la Corporació (5

PSOE, 2 Independents, 1 PP 1 OAT)."

3.- PRESENTACIÓ RECURS D'ALÇADA DESDOBLAMENT DE LA

CARRETERA C-713. TRAM INCA-SA POBLA. AUTOVIA INCA-SA POBLA.

I

La Corporació Municipal a la sessió celebrada dia 24 de novembre de 2003 adoptà el

següent acord:

"MOCIÓ CONTRA L'AUTOVIA INCA-SA POBLA, INCLOSA EN EL PLA DE

CARRETERES DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Que presenta al Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent el grup municipal dels INDEPENDENTS

DE PUIGPUNYENT I GALILEA.

A través dels mitjans de comunicació i d'altres vies s'ha pogut conèixer l'interès de l'actual Govern

de les Illes Balears a construir una autovia entre Inca i sa Pobla.

Aquest projecte, avantprojecte o simplement declaració d'intencions vendria a rescatar l'antic

projecte de construcció d'una autopista que va ser iniciat pel Govern del Partit Popular durant la

legislatura de 1995 a 1999, amb l'únic pretext o objectiu de donar solucions al problema de trànsit

de les comarques del Raiguer i del Nord de l'illa de Mallorca.

Aquest projecte entra dins els plans extremadament desenvolupistes de l'actual Govern del Partit

Popular, els quals indiquen un menyspreu total envers el medi natural i rural de l'illa i es van
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GOV Nee�ff��una sèrie de decisions: modificació de les DOT per permetre un camp de polo a

arn os aixecament de les moratòries de noves perforacions hídriques i de construcció

Conselleria B�'8iWfffci� fi iars, recuperació del projectes de les dessaladores, acord amb el Govern

ftWt:mJi¡;>r a¡'amp ia Ó de l'aeroport, projecte d'autovia entre Inca i Manacor per la zona del Pla

d� 'MMt6rca, titubeig i declaracions insinuants a favor del parc temàtic a Inca ...

L'autovia Inca-sa Pobla provocaria:

a. Un fort impacte mediambiental en els termes municipals d'Inca (àrea rural de Son Estrany i

puig de Santa Magdalena), Campanet i Búger (bosc de Son Alemany, Ullaró ... ) i sa Pobla

(àrea rural de sa Pobla).

b. Un elevat consum de territori en les dites zones i termes municipals i un alt cost econòmic

derivat de l'ocupació de moltes zones agrícoles.

c. Un greu impacte natural i social en el terme municipal de Campanet, declarat poble

d'interès paisatgístic i que compta amb àrees urbanes molt pròximes al suposat espai per on

passaria la futura autovia, com Ullaró, que se'n veurien fortament afectats.

d. Un greu impacte natural i visual creat per la possible connexió de l'autopista amb el poble

de Campanet a la zona pròxima a l'actual rotonda de Campanet.

D'altra banda, les noves vies de comunicació que es projecten al Pla de carreteres provocarien

canvis sociològics que no han estat avaluats.

Finalment, hi ha moltes altres possibilitats per solucionar l'actual problema de circulació i

seguretat a la carretera: desdoblaments parcials o totals en alguns trams de l'actual carretera,

construcció i desenvolupament d'una xarxa de transport públic que tingués com a objectiu
l'arribada del tren a Alcúdia i al Port d'Alcúdia, amb uns serveis de bus-llançadora amb la resta

de pobles on no arribàs el tren, condicionament i potenciació de vies i carreteres alternatives per

unir Inca amb la comarca del Nord, etc.

Per tot això, el grup municipal dels INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT l GALILEA a

l'Ajuntament de Puigpunyent proposa al Ple que adopti els següents:

ACORDS

1. Rebutjar el Pla de carreteres tal com l'han plantejat el Partit Popular i Unió Mallorquina, el

qual es basa en solucions al trànsit que passen únicament per la construcció de noves

autovies i autopistes, com són els projectes d'autovia Inca-sa Pobla i d'autovia Inca

Manacor, entre d'altres.

2. Sol·licitar, mitjançant la tramesa des de l'Ajuntament de la present moció, al Govern de les

Illes Balears la renúncia al projecte de construcció de l'autovia Inca-sa Pobla en favor

d'altres mesures menys impactants per al medi, algunes de les quals hem apuntat abans.

3. Sol·licitar, mitjançant la tramesa des de l'Ajuntament de la present moció, al Consell de

Mallorca, com a organisme competent en matèria de carreteres a 1 'illa de Mallorca, que es

manifesti en contra del projecte esmentat a través del Ple de la mateixa institució.

4. Iniciar una recollida de firmes des de l'Ajuntament en contra de l'autovia o coordinar

aquesta recollida amb altres col·lectius que treballin en contra de I 'autovia Inca-sa Pobla i

fer arribar les firmes tant al Govern de les Illes Balears com al Consell de Mallorca.
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GOVERl\jEt5B{(j11j!rR.lçs mesures de protesta que es considerin oportunes en contra de l'esmentat

I pM.fëMel-dë�·laborar amb les entitats que n'organitzen amb el mateix objectiu.
--�-------------

Conselleria Ble tl��M!1-hÏQfyb¿�sevol plataforma o coordinadora que pugui sorgir en la lluita contra

I n �qgfovia per unificar esforços i fer sentir la nostra veu més forta.

El Sr. BatIe contesta que el seu grup està d'acord amb la proposta, menys en el punt sis ja que

creu que quan surti la plataforma s'estudiaran les seves reivindicacions i s'acordarà la adhesió

en funció de les seves característiques.

Posada la proposta a votació, sense la inclusió del punt 6, és aprovada per vuit vots a favor (cinc
vots Partit Socialista, dos grup Independent i un grup Oberts a Tots) i un en contra del Partit

Popular."

Aquesta al·legació ha estat rebutjada mitjançant resolució de la Conselleria d'Obres Públiques,

habitatge i transports segons se'ns comunica en escrit de data 9 de març de 2004 en base als

següents arguments:

a) El projecte sotmès a informació pública desenvolupa una obra d'interès general,
recollida dintre del programa de construcció de la fase I del Pla Director Sectorial de

Carreteres vigent.
b) Juntament amb el projecte de traçat s'ha sotmès a informació pública un estudi

d'impacte ambiental en el qual s'analitzen alternatives de traçat i s'avaluen les

afeccions ocasionades pel projecte d'autovia Inca - sa Pobla, incorporant-se les mesures

correctores a incloure en el projecte de construcció per garantir la mínima afecció al

medi.

c) L'estudi d'impacte ambiental avalua les afeccions de l' obra sobre el medi

socioeconòmic.

d) No és objecte del projecte que ara es presenta a informació pública analitzar la política
de transports.

Per la qual cosa es proposa al Ple que, d'acord amb els articles 114 i 115 de la llei 30/1992, de

26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú, adopti l'acord d'interposar recurs d'alçada davant Hble. Sr. Conseller

d'Obres Públiques, Habitatge i Transport, en base als arguments que s'acordaren en el Ple del

passat novembre.

La proposa és aprovada amb vuit vots a favor (5PSOE, 2 Independents, I PP, 1 OAT) i un vot

en contra (PP).

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 22 hores i 5 minuts, el Sr. batle aixeca la

sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vist i plau.

Vist i plau,
Elbatle
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Conselleria de la Funció Pública 17 DE MAIG DE 2004

i Interior

Data: 17 de maig de 2004

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20.30 h

La Corporació en Ple per celebrar sessió plenària extra-ordinària en primera convocatòria.

Sota la presidència del Sr. BatIe, 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 Marquès, el qual dóna fe de

l'acte.

El Sr. batle declara oberta la sessió i es passa a fer l'elecció dels presidents i vocals

titulars i suplents- de les dues meses electorals per a les properes eleccions de dia 13 de

juny al parlament europeu.

El Secretari explica als assistents el procés informàtic del sorteig i a continuació

es procedeix a escollir els electors que formaran les meses.

El resultat és el següent:

MESA A

titulars.- President: Elena Juncosa Vecchierini

1 er Vocal: Ignacio Luis Hernández Sans

2n Vocal: Caterina Canyellas Marquès

suplents.-
1 er suplent president: Margalida Alomar Martorell

2n suplent president: Angel Luis Alonso Tueros

1 er suplent 1 er vocal: Margarita Bagazgoitia Barrera

2n suplent 1er vocal: Bartolomé Bril Torres

1 er suplent 2n vocal: Gabriel Barceló Valcaneras

2n suplent 2n vocal: Rafael Carrasco Martorell
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President: Francisco Jesus Valdez Campos
1er Vocal: Margalida Segui Coll

2n Vocal: Lorenzo Ramon Vaquer

1 er suplent president: Antonia Mas Bestard
2n suplent president: Carmen Mayans Rigo

1er suplent 1er vocal: Colette Museur Thiriaux

2n suplent 1er vocal: Juan Payeras Pascual

1er suplent 2n vocal: David Quiñonero Noguera
2n suplent 2n vocal: Jose Antonio Ruiz Jimenez

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 21,05 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 batle

El Secretari
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ACTA DE LA SESSIO PLENARIA ORDINARIA DE DIA

24 DE MAIG DE 2004

Data: 24 de maig de 2004

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20.30 h

La Corporació en Ple per celebrar sessió plenària ordinària en primera convocatòria.

Sota la presidència del Sr. Batle, Joan Ferrá Martorell, hi assisteixen els següents

regidors, convocats en legal forma: Sr. 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 Marquès, el qual dóna

fe de l' acte.

1) ACTES ANTERIORS.- S'assabenten i aproven les actes de les sessions

anterios celebrades els dies 29 de març, 19 d'abril i 17 de maig.

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

adoptades per la batlia des de la darrera reunió ordinària de la Corporació.

3) ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- S'assabenten dels acords

adoptats per la Junta de Govern Local en els mesos de març, abril i de les

celebrades en aquest mes de maig.

El Sr. Fullana demana un aclariment per a la utilització de la piscina segons

l'acta de dia 5 d'abril.

Pel que fa a l'acta de dia 14 d'abril demana dades si s'han demanat altres

pressupost per fer la marquesina del transport públic a Galilea, se li contesta

que donat l'import no es necessari demanar-ho.

Per que no es fa el mateix tipus de marquesina a Puigpunyent, se li contesta

que a Puigpunyent es pot col-locar el mateix tipus de marquesina que

s'instal-la a altres municipis ..

El disseny de les marquesines ve establert per la conselleria? Es contesta que

pel que respecte a Galilea, serà un cas especial donat el lloc on es collocarà.

En el punt 11 es parla de la biblioteca i de l'entrevista mantinguda amb la

biblioteca, demana, el Sr. Fullana, quin és el volum extraordinari de feina, se li

contesta que fa activitats escolars, dinamització de biblioteca, classificació de

llibres i això fa que la feina mecànica de catalogació de llibres va endarrerida.
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Conselleria .dle :�JlffifdçfsBgtir¿la l' acta de dia 26 d'abril en el punt que fa referència a les vies
I n-pfJ8liques, demana si aquest camió paga l'impost de circulació en el municipi,

se li contesta que se es comprovarà i que no s'ha resolt encara el problema de

reserva d'aparcament que sol·licita.

A l'escola de margers hi va haver un enfrontament, demana en que va consistir

aquest enfrontament, li contesta el Sr. Bauza que va ser un intercanvi

d'opinions i una sortida de tò per part del marger, però que al cap de dos dies

es va disculpar pel seu comportament.
La Sra. Morell manifesta que l'acte de la festa delllibre no s'hauria d'interferir

per altres aconteixements, com poden ser casaments, i creu que no s 'haurien de

fer coincidir amb la festa delllibre.

Acta de dia 3 de maig: demana quines persones asistiran a Barcelona per

visitar la recollida orgànica a Barcelona convidats pel Consell de Mallorca, el

Sr. Ramon contesta que hi anirà ell mateix, com a regidor de medi ambient, el

regidor encarregat de manteniment i el Sr. Eliseo Torres com a coordinador de

l'AL2I.

El Sr. Guillaumet demana com queda l'horari dels agents de policia, se li

contesta que, dins la seva jornada hi haurà un dissabte i un diumenge per cada

un dels agents.
Què costa el dinamitzador dels joves a l'Ajuntament, el Sr. Batle contesta que

aproximadament una tercera part del seu sou.

4) APROVACIÓ DEL PROJECTE DE SOTERRAMENT DE LES

ESTESES AÈRIES DE GESA-ENDESA I TELEFÒNICA A

GALILEA, I DE RECOLZAMENT A LA SOL-LICITUD FETA A

LA CONSELLERIA DE TURISME, PER A QUE SIGUI

SUBVENCIONAT DINS EL MARC DE LES AJUDES URGENTS

PER FOMENTAR LA DESESTACIONALITZACIÓ TURÍSTICA A

LES ILLES BALEARS.

Aposta pel Patrimoni Turístic de les Illes Balears, Galilea i el seu

entorn.

Amb aquestprojecte es pretén assolir els següents Objectius:
Millora de la qualitat ambiental del Patrimoni Turístic de les Illes

Balears.

Complementar, aprofitar el desenvolupament del projecte de

dotació de serveis amb el soterrament de les línies, per a la total

adequació de l'entorn al medi natural.

Aconseguir una millor eficiència en l'aplicació dels recursos

econòmics existents.

Antecedents:
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I estat mai objecte d'inversions en infrastructures que la recolzin i la

facin sostenible en el temps.
L'Agenda Local 21 d'acord amb L'Ajuntament de Puigpunyent,
conscient d'aquesta mancança, han promogut un ambiciós projecte
de dotació de sanejament, abastament d'aigua i enllumenat públic.
Amb aquest Projecte s'aconsegueix:
La dotació dels serveis bàsics que tot nucli urbà requereix
Assolir la quimera d'eradicar la contaminació dels aqüífers
L'inici d'aquest Projecte està previst per al darrer trimestre

d'enguany

Oportunitat del moment actual

Degut a les característiques dels vials existents i la secció tipus dels

serveis, NO serà tècnicament viable l'execució del soterrament

amb posterioritat a la dotació de fecals.

Les molèsties als veïnats es concentraran.

Les Costes d'acabament es redueixen molt.

Es per la qual cosa que es proposa al PIe:

L'aprovació del projecte de soterrament de les esteses aèries de

GESA-ENDESA i Telefònica a Galilea.

El recolzament a la sol·licitud feta per l'Ajuntament a la

Conselleria de Turisme, per a que sigui subvencionat dins el marc

de les ajudes urgents per fomentar la desestacionalització turística a

les Illes Balears, convocades per l'esmentada conselleria.

El Sr. Fullana diu que el seu grup recolza la proposta ja que reuirà

l'impacte ambiental, i demana més previsió a l'hora de fer arribar el

projecte per poder estudiar-ho amb més detall.

El Sr. Ferrà diu que aquestes preses han estat motivades pel poc

termini que ha donat la Conselleria per presentar les peticions.

El Sr. Font manifesta que ha sabut per part del Govern Balear que

el projecte ha passat a informe dels tècnics.

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

(5 PSOE, 2 Independents, 1 PP, 1 OAT)

El Sr. Ramon afegeix que aquest és el moment adeqüat per fer-ho

ja que no amb els projectes d'abastament i sanejament realitzat no

es podrà fer en el futur: I que donat que aquest projecte és un

benefici per a tothom, no hi hauria d'haver finalitats polítiques amb

el projecte, i que afectarà a tots els visitants que venguin a Galilea.

I proposa que els portaveus dels quatre grups polítics de

l'Ajuntament facin una presentació a la premsa per donar publicitat
a aquest projecte.
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5) APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAURAN DE REGIR

LA SELECCIÓ D'UNA PERSONA PER A AMPLIAR LA

PLANTILLA DE MANTENIMENT.

En els pressuposts de l'any 2004, ja aprovats definitivament, es va

crear una plaça de manteniment per esmenar la manca de personal
en relació a les tasques a realitzar al llarg de tot el terme municipal.
Com que el procediment per a la selecció de nous treballadors

exigeix la publicació d'unes bases que regulin el procés selectiu,

proposam al ple:

L'aprovació de les bases que s'adjunten a aquesta proposta

La seva publicació en els taulons d' anuncis i en un dels diaris de

major difusió.

L'inici del procés de selecció.

ANNEX

BASES QUE HAN DE REGIR·LES PROVES SELECTIVES PER

AL PROVEÏMENT PER CONCURS D 'UNA PLAÇA DE

MANTENIMENTDE L 'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

PRIMERA.- Objecte.
L'objecte de la present convocatòria és cobrir la vacant creada en

els serveis de manteniment mitjançant els pressuposts de l'any

2004, aprovats en el ple de dia 3 de febrer de 2004 i publicats en el

BOrn de 1'1 d'abril de 2004, mitjançant el procediment de concurs

oposició.

SEGONA.- Característiques de la plaça.
Es tracta d'una plaça de personal laboral fixo, a jornada completa

(40 hores setmanals) i amb una retribució anual bruta de 16.100 E.

(setze mil cent E).

TERCERA.- Funcions.

Les funcions atribuïdes són les tasques pròpies del manteniment en

general de l'Ajuntament de Puigpunyent, especialment les

referents a electricitat i fontaneria. A més de les que se li

encomanin pròpies de la categoria.

QUARTA.- Requisits dels aspirants.
Els requisits per optar a la plaça convocada són els especificats a

continuació:
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uropea.
I Tenir complits els devuit anys en el moment de finalitzar el termini

de presentació d'instàncies.

Estar en possessió del títol de tècnic en equips i instal-lacions

electrotècniques, tècnic auxiliar d'electricitat (FP I) o equivalents.
O bé el títol de tècnic en instal-Iació i manteniment electromecànic i

conducció de línies, tècnic auxiliar de fontaneria (FP I) o

equivalents.

No patir malaltia o defecte físic que impedeixi o dificulti el

desenvolupament de les corresponents funcions.

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei

de cap Administració Pública ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici

de la funció pública.
Estar en possessió del carnet de conduir classe B

Estar en possessió del Certificat A expedit per la Junta Avaluadora

de Català o equivalent, o superar una prova de llengua catalana que

acrediti que l' aspirant reuneix els coneixements suficients per

desenvolupar la seva tasca.

Tots els aspirants hauran d'estar en possessió dels requisits el dia

que finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de que

no pugui acreditar el certificat A de llengua catalana, la prova es

realitzarà el mateix dia de la selecció.

CINQUENA.- Instàncies.

La sol·licitud per participar a les proves selectives haurà de

presentar-se en el Registre General d'aquest Ajuntament en el

termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent al de la

publicació en el BOE de l'anunci d'obertura del termini per

presentar les instàncies.

Les sol·licituds també es podran presentar en la forma establerta a

l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Per ésser admès i prendre part en el procediment selectiu, els

aspirants hauran de manifestar en les seves instàncies que

reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits a la Base Quarta,
referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació.
La documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de

concurs haurà de presentar-se juntament amb la sol·licitud. Els

esmentats documents acreditatius dels mèrits hauran de ser els

originals o fotocòpies compulsades. Els mèrits no justificats en la

forma prevista, no seran valorats.

SISENA.- Admissió d'aspirants.
Acabat el termini de presentació d'instàncies, el batIe, en el termini

màxim de tres dies, procedirà a aprovar la llista d' aspirants
admesos i exclosos que es farà pública mitjançant exposició en el
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En el cas de no presentar-se al·legacions, la relació provisional
d'aspirants s'entendrà definitivament aprovada sense necessitat de

nova publicació.
La mateixa resolució que declari aprovada la llista provisional

d'aspirants, efectuarà el nomenament dels membres del Tribunal i

indicarà el lloc, dia i hora de la seva constitució.

Les reclamacions que es presentin contra la llista d'aspirants seran

acceptades o refusades per resolució de la Batlia, la qual es

publicarà en el tauló d'anuncis de l' Ajuntament.

SETENA.- Tribunal.

El tribunal qualificador estarà constituït pels següents membres:

El batle o regidor en qui delegui.
Un representant de cada grup polític amb representació en el ple.
Un representant del personal de l'administració de l'Ajuntament
El Secretari de l'Ajuntament.
Actuant com a President: el de la Corporació o regidor en qui
delegui i com a Vocals la resta de membres de l'esmentada

Comissió. I com a Secretari actuarà el de la Corporació o funcionari

en qui delegui.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de

més de la meitat dels seus membres i les decisions s'adoptaran per

majoria.

VUITENA.- Valoració dels mèrits.

Una vegada constituït el tribunal en el lloc i en la data que

s'assenyali, procedirà a valorar els mèrits degudament acreditats

pels aspirants d'acord amb el següent barem:

Haver treballat com a tècnic, amb els títols esmentats en una entitat

pública o privada. Per cada mes de servei 0,1 punt fins un màxim

de 5.
Cursos d'especialització, formació i perfeccionament impartits en

centres oficials o reconeguts, directament relacionats amb la plaça a

cobrir, en funció de la seva durada i l'adequació amb les funcions a

desenvolupar. S 'acreditaran mitjançant certificació oficial o

diploma. Es valorarà fins un màxim de 4 punts.
Per la possessió d'altra titulació acadèmica superior a l'exigida i

relacionada amb el desenvolupament de les funcions de la plaça

que es relacionen a la base tercera de la present convocatòria,

s'atorgarà la següent puntuació:

Tècnic superior o especialista: 1,25 punts.
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i Intertci,aspirant s"ñaura de sotmetre a una entrevista personal, en la qual
es valorarà la seva capacitat de resolució de problemes relacionats

amb les seves tasques i d'iniciativa. Es valorarà fins a 5 punts.

Els aspirants hauran de superar una prova de coneixements generals
i específics:
Els coneixements bàsics relacionats amb la feina a desenvolupar
dels mínims del currículum d'FPl i estaran en proporció als nivells

educatius exigits, però especialment relacionats amb electricitat i

fontaneria.

Els coneixements específics es valoraran fins un màxim de 3 punts

NOVENA.- Qualificació dels aspirants.
L'ordre de qualificació serà el que resulti de sumar tots els punts

obtinguts. La puntuació es farà pública el mateix dia en què es

valorin els mèrits i es publicarà en el tauler d'edictes de

l'Ajuntament, elevant-se a l'autoritat competent la corresponent

proposta de nomenament.

DESENA.- Incidències.

El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es puguin
presentar i prendre els acords necessaris pel bon ordre del

procediment en tot allò que no preveuen aquestes bases, les quals
podran ésser impugnades en els casos i de la forma establerta en la

Llei 30/1992, de 26 de novembre.

S'acorda aprovar les esmentades bases per unanimitat dels

assistents.

6)APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAURAN DE REGIR

LA SELECCIÓ D'UNA PERSONA PER A AMPLIAR LA

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ FINS

QUE NO ES REGULARITZI LA SITUACIÓ PROVOCADA

PER LA REESTRUCTURACIÓ DELS SERVEIS

ADMINISTRATIUS.

Des de l'inici de l'any 2003 els serveis administratius d'aquest
ajuntament es troben en un procés de canvi i reestructuració

provocat per l'augment del volum del treball, així com la concessió

d'una comissió de serveis a la Secretària titular. Per la qual cosa i

mentre no es regularitzi aquesta situació proposam al Ple:

L'aprovació de les bases que s'adjunten a aquesta

proposta
La seva publicació en els taulons d'anuncis i en un dels

diaris de maj or difusió.
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ANNEX

BASES QUE HAN DE REGIR LES PROVES SELECTIVES PER

AL PROVEÏMENT PER CONCURS D'UNA PLAÇA
D'UXILIAR ADMINISTRATIU PER OCUPAR UN LLOC DE

TREBALL A LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT DE

PUIGPUNYENT

PRIMERA.- Objecte.
L'objecte de la present convocatòria és cobrir, temporalment i

interinament, les necessitats que han sorgit del fet d'haver de cobrir

tasques derivades de la plaça de la secretària per part de personal
dels serveis administratius, mitjançant el procediment de concurs

oposició.

SEGONA.- Caracteristiques de la plaça.
Es tracta d'una plaça de personallaboral temporal, a mitja jornada

(20 hores setmanals) i amb una retribució anual bruta de 8.140,56

€. (vuit mil cent quaranta €, amb cinquanta-sis cèntims).

TERCERA.- Funcions.

Les funcions atribuïdes són les tasques propres de l'atenció al

públic que acudeix a la finestreta de l'Ajuntament de Puigpunyent,
a més de les que se li encomanin pròpies de la categoria d'auxiliar

administratiu.

QUARTA.- Requisits dels aspirants.
Els requisits per optar a la plaça convocada són els especificats a

continuació:

Tenir nacionalitat espanyola o d'un dels estats membre de la Unió

Europea.
Tenir complits els devuit anys en el moment de finalitzar el termini

de presentació d'instàncies.

Estar en possessió del títol d'ESO, Batxiller Elemental o

equivalent,
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi o dificulti el

desenvolupament de les corresponents funcions.

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei

de cap Administració Pública ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici

de la funció pública.
Estar en possessió del Certificat B expedit per la Junta Avaluadora

de Català o equivalent, o superar una prova de llengua catalana que

acrediti que l'aspirant reuneix els coneixements suficients per

desenvolupar les tasques corresponents al lloc de treball en qüestió.
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dels reouisi I diTots e s aspirants auran estar en possessio e s requisits e ia

que finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de que
no pugui acreditar el certificat B de llengua catalana, la prova es

realitzarà el mateix dia de la selecció.

CINQUENA.- Instàncies.

La sol-licitud per participar a les proves selectives haurà de

presentar-se en el Registre General d'aquest Ajuntament en el

termini de set dies naturals, comptats a partir del següent al de la

publicació del present anunci a un dels diaris de major circulació de

la província, així com al tauló d'anuncis municipal.
Les sol·licituds també es podran presentar en la forma establerta a

l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Per ésser admès i prendre part en el procediment selectiu, els

aspirants hauran de manifestar en les seves instàncies que
reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits a la Base Quarta,
referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació.
La documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de

concurs haurà de presentar-se juntament amb la sol·licitud. Els

esmentats documents acreditatius dels mèrits hauran de ser els

originals o fotocòpies compulsades. Els mèrits no justificats en la

forma prevista, no seran valorats.

SISENA.- Admissió d'aspirants.
Acabat el termini de presentació d'instàncies, el batle, en el termini

màxim de tres dies, procedirà a aprovar la llista d'aspirants
admesos i exclosos que es farà pública mitjançant exposició en el

tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant un termini de tres dies als

efectes de poder presentar reclamacions.

En el cas de no presentar-se al·legacions, la relació provisional
d'aspirants s'entendrà definitivament aprovada sense necessitat de

nova publicació.
La mateixa resolució que declari aprovada la llista provisional
d' aspirants, efectuarà el nomenament dels membres del Tribunal i

indicarà eilloc, dia i hora de la seva constitució.

Les reclamacions que es presentin contra la llista d'aspirants seran

acceptades o refusades per resolució de la Batlia, la qual es

publicarà en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament.

SETENA.- Tribunal.

El tribunal qualificador estarà constituït pels següents membres:

El batle o regidor en qui delegui.
Un representant de cada grup polític amb representació en el ple.
Un representant del personal de l' administració de l'Ajuntament
El Secretari de l'Ajuntament.
Actuant com a President: el de la Corporació o regidor en qui
delegui i com a Vocals la resta de membres de l'esmentada
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El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de

més de la meitat dels seus membres i les decisions s' adoptaran per

majoria.

VUITENA.- Valoració dels mèrits.
Una vegada constituït el tribunal en el lloc i en la data que
s'assenyali, procedirà a valorar els mèrits degudament acreditats

pels aspirants d'acord amb el següent barem:

Haver treballat com a Auxiliar Administració en una administració

pública o entitat privada. Per cada mes de servei 0,1 punt fins un

màxim de 5.
Cursos d'especialització, formació i perfeccionament impartits en

centres oficials o reconeguts, directament relacionats amb la plaça a

cobrir, en funció de la seva durada i l'adequació amb les funcions a

desenvolupar. S' acreditaran mitjançant certificació oficial o

diploma. Es valorarà fins un màxim de 4 punts.

Per la possessió d'altra titulació acadèmica superior a l'exigida i
relacionada amb el desenvolupament de les funcions de la plaça
que es relacionen a la base tercera de la present convocatòria,
s'atorgarà la següent puntuació:
Tècnic o tècnic auxiliar: 0,75 punts.
Tècnic superior o especialista: 1,25 punts.
Diplomatura universitària: 2.5 punts.
Llicenciatura universitària: 5 punts.

L'aspirant s'haurà de sotmetre a una entrevista personal, en la qual
es valorarà la seva capacitat organitzativa i d'iniciativa així com les

seves qualitats de tracte amb el públic en general. Es valorarà fins

a 5 punts.
Els aspirants hauran de superar una prova de coneixements generals
i específics:
Els coneixements generals estaran en proporció als nivells

educatius exigits (2n ESO o vuitè d'EGB), però especialment
relacionats amb el coneixement del sistema polític i administratiu

de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Els coneixements específics consistiran en:

Redacció d'una carta referent a un supòsit administratiu
Exercicis que demostrin el coneixement d'ofimàtica, especialment
el tractament de textos.

Es valorarà fins a un màxim de 3 punts

NOVENA.- Qualificació dels aspirants.
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I t rh: orare ctt:rqrra 1 reacio sera e que resu ti e sumar tots e s punts
I n e bqJtinguts. La puntuació es farà pública el mateix dia en què es

valorin els mèrits i es publicarà en el tauler d'edictes de

l'Ajuntament, elevant-se a l'autoritat competent la corresponent
proposta de nomenament.

DESENA.- Incidències.

El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es puguin
presentar i prendre els acords necessaris pel bon ordre del

procediment en tot allò que no preveuen aquestes bases, les quals
podran ésser impugnades en els casos i de la forma establerta en la

Llei 30/1992, de 26 de novembre.

S'acorda aprovar les esmentades bases per unanimitat dels

assistents

7) APROVACiÓ DE L'EXPEDIENT D'ALIENACIÓ DEL SOLAR DE SA

SIQUIOLA, LA QUALIFICACiÓ JURíDICA ES VA APROVAR

DEFINITIVAMENT EN EL PASSAT PLE ORDINARI DE MARÇ.-

Atès que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data
19/4/2004 es va acordà la incoació d'un expedient administratiu per

procedir a l'alienació d'una porció de 211,51 m2 i d'un altre porció de

96,96 m2; així com I'emisió d'informes tècnic, jurídic i econòmic.

Atès que han sigut incorporats a l'expedient els següents documents.

a) Informe tècnic sobre el valor dels béns objecte de venda, emès per

part de l'Arquitecte Sr. Mateu Carrió Muntaner en data 13/5/2004.

b) Informe tècnic sobre la qualificació urbanística (tipus de sòl i ús

assignat) que les finques esmentades tenen segons les normes de

planejament, emès per l'Arquitecte Tècnic Sr. Miquel Sureda Rubert .

c) Descripció i realització de les finques amb el croquis de situació dels

esmentats béns.

d) Acreditació de que els esmentats béns no estan compresos en cap pla
d'ordenació, reforma o adaptació que els faci necessaris a l'entitat local.

e) Certificació de data 17/5/2004 emesa per part del secretari de la

corporació, acreditativa de que l'esmentat bé figura inscrit a l'inventari

general de béns i en el Registre de la propietat.
f) Certificació de data 24/5/2004, emesa pel Secretari de la corporació,
acreditativa de que la Corporació Municipal, en sessió celebrada dia 29

de Març de 2004, va reconèixer el caràcter de parcel-les sobrants i per
tant de be patrimonial, les porcions del solar de la carretera de Galilea s/n

"Sa Siquiola", de superficies 211,51 m2 i 96,96 m2, respectivament.
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econòmic de l'any 2004, aprovat definitivament pel Ple de la corporació.

Es proposa al Ple que adopti el següent acord:

PRIMER: Acordar l'alienació d'una porció de 211,51 m2 i d'un altre

porció de 96,96 m2, procedents del següent bé:

"RÚSTICA: PORCIÓN DE TIERRA, secano e indivisible, procedente
de Son Nét, en el término de Puigpunyent. Su extensión es de ONCE

ÁREAS, linda: Norte y Este, con finca de Rafael Ferrer Seguí; al Sur,
con camino vecinal de Puigpunyent a Galilea; y al Oeste, con tierra

remanente. No consta su referencia catastral.

N° de Finca: 1142, al folio 123 del tomo 2706 del archivo, libro 25 de

Puigpunyent" .

El Sr. Fullana manifesta que el seu grup s'abstendràja que no ha tingut el

temps suficient per estudiar l'expedient.
El Sr. BatIe contesta que han tingut la valoració amb el temps suficient

per estudiar-ho.

La proposta és aprovada amb 7 vots a favor (5 PSOE, 1 PP, 1 OAT) i 2

abstencions del grup independent.

El Sr. BatIe afegeix que aquesta venda possibilitarà l'adquisició d'uns

solars situats a l'entrada del poble i que millorarà notablement l'aspecte
paisagístic de la zona d'entrada a Puigpunyent.

8) MOCIÓ PER INSTAR AL CONSELL DE MALLORCA A

CREAR UNA COMISSIÓ D'ESTUDI PER A QUE PRESENTI

UNA PROPOSTA DE DOTACIÓ ECONÒMICA PELS SERVEIS

QUE PRESTEN ELS AJUNTAMENTS EN DUPLICITAT AMB

PROGRAMES DEL CONSELL DE MALLORCA.

El Consell de Mallorca va néixer fa 25 anys, amb l'arribada de la

democràcia a Espanya, amb una doble vocació que avui podem
considerar plenament consolidada. Per una banda havia de ser part del

govern autonòmic que el 1979 s'estava començant a configurar, i per

altra banda s 'havia de convertir en l'Ajuntament d'Ajuntaments.
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I tër .any zuOq-'rè'l'rnn un Consell de Mallorca que ha esdevmgut el vertader
I n gg��rn de cada illa, gràcies a la Llei de Consells aprovada la legislatura

anterior. Però per altra banda també s'ha convertit en la institució que

major vocació de cooperació municipal té amb uns Ajuntaments que són

la institució més propera al ciutadà i, per tant, la que millor pot entendre i

donar resposta a les necessitats de la societat del segle XXI.

En aquest sentit ens trobam que hi ha competències i serveis que els

donen diferents administracions. Per evitar duplicitats, millorar la gestió i

donar un millor servei al ciutadà des de l'Equip de Govern consideram

que seria bò arbitrar fórmules per incrementar la cooperació dels

Ajuntaments i el suport que el Consell els dona en la gestió d'aquests
servel.

És per això, per arribar a trobar aquestes fórmules, que es presenta al Ple

la següent proposta de

MOCIÓ

Instar al Consell de Mallorca a crear una Comissió d'Estudi per tal que

presenti una proposta per dotar econòmicament els serveis que són

competència dels Ajuntaments, i en el que es dona una duplicitat
d'actuació amb programes del Consell de Mallorca, amb l'objectiu de

reforçar l'autonomia municipal i la vocació d'Ajuntament d'Ajuntaments

que ha de tenir el Consell de Mallorca.

Comunicar aquesta moció a 1 'Honorable Presidenta del Consell de

Mallorca.

La proposta és aprovada amb el vot a favor dels nou assistents al' acte.

El Grup Independent demana presentar una proposta per la via

d' urgència.

La via d'urgència és aprovada per vuit vots a favor (5 psoe, 1 OAT i 2

Independents) i un vot en contra del PP ..

9) RECOLZAMENT A LA RETIRADA DE LES TROPES D'IRAQ

ANTECEDENTS:

En passades legislatures l'Ajuntament de Puigpunyent declarà aquest poble
MUNICIPI DE PAU i defensà aquesta declaració davant els Tribunals quan fou

recorreguda per l'Advocat de l'Estat, per entendre aquest que l'Ajuntament no

tenia competència en temes de declaració de la guerra i de la pau. Evidentment

l'Ajuntament no anava tan lluny, sinó que just volia fer expressa la seva vocació

pacifista i així quedà reflectit també al rètol de l' entrada del terme municipal.
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i��iffit que en aquell moment va fer que es prengués l'acord esmentat segueix
viu dins el nostre grup i ara davant el fet de que el Govern de l'Estat hagi decidit

retirar els soldats espanyols de l'Iraq, el grup independent proposa es prengui el

següent acord de recolzament.

PROPOSTES D'ACORD

1- L'Ajuntament de Puigpunyent, que ja fa temps declarà el nostre poble
MUNICIPI DE PAU i demostrà així la seva clara vocació pacifista, ara

recolza totalment la decisió del Govern de l'Estat de retirar l'exèrcit d'Iraq.

2- Fer arribar aquest recolzament a la Delegació del Govern a les Illes Balears,
al Ministeri de Defensa i a la Presidència del Govern de I 'Estat.

El Sr. BatIe manifesta que el grup socialista està d'acord i que

afortunadament per Espanya ha acabat, però desgraciadament no ha

finalitzat pels habitants innocents de l'Iraq, pels quals també desitja que

acabi quan abans aquest conflicte.

El Sr. Guillaumet portaveu del grup Oberts a Tots recolza la petició.

La proposta és aprovada per vuit vots a favor (5 PSOE, 1 OAT 2

Independents) i una abstenció del PP.

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Ramon intervé diguent que agraeix al Sr. Secretari la bona acollida

que ha tingut per part seva el canvi del sistema de la realització de les

actes, ja que possibiliten fer-les en el moment dels plens.

Afegeix que el passat dia 27 d'abril es va realitzar una inspecció per part
de la Conselleria de Sanitat a les installacions d'abastament d'aigua
potable.
Ens notificaren petites irregularitats en el pou del cementiri que ja ha

estat subsanat però es va aturar el subministrament del pou de Son Bru

d' Abaix degut a la presència de coliformes, la presència del qual ha estat

motivada per la poca pendent de les tuberies de clavegueram que

provoca l' embós dels tubs i s 'ha acordat suprimir una part de la xarxa i

estudiar mitjançant càmares de TV per saber quin és el problema i

solucionar-ho el més aviat possible.

Actualment s'està abocant aigua provinent del dipòsit de Son Puig al

torrent per netejar els abocaments d'aigua contaminada que s'han fet.
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i Intèr� mua cfïguéñt que actualment hi ha una nova legislació que obliga a

rea itzar més controls a les instal-lacions d'abastament d'aigua a la

població.

El Sr. Fullana demana si hi ha hagut noticia de canviar la cessió de la

carretera Puigpunyent a Esporles del carrer major al carrer de sa Vela.

Se li contesta que no ha demanat al Consell esperant que acabin les obres

del camí de sa Vela.

Afegeix que hi ha una duplicitat de senyals que hi ha en els

encreuaments del camí de sa Vela amb la carretera d'Esporles i de la

carretera Vella d'Estellencs i de la carretera Nova d'Estellencs.

El Sr. Batle contesta que han estat pintades pel Consell de Mallorca i per

l'enginyer que ha dissenyat la reforma circulatòria del municipi.

El Sr. Guillaumet demana si es pot posar senyalitzacions per

minusvàlids.
El Sr. Batle contesta que es farà una repintada general i que l'aparcament
exclusiu per minusvàlids es farà davant el polisportiu i devora el centre

de salut.

El Sr. Fullana demana com està la regularització de la senyalització a

l'entrada a Galilea.
El Sr. Ferrà contesta que han començat amb la senyalització de

l'establiment hoteler Scotts i que la resta, ja que es propietat del Consell,

es comunicarà a aquest organisme.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 22.10 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

El Secretari
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i Interi�CTA DE LA SESSIO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE DIA

8 DE JULIOL DE 2004

Data: 8 de juliol de 2004

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20.30 h

La Corporació en Ple per celebrar sessió plenària extraordinària en primera
convocatòria. Sota la presidència del Sr. BatIe, Joan Ferrá Martorell, hi assisteixen

els següents regidors, convocats en legal forma: Sra. Margarita Sureda Moranta, Sr.

Jaume Pujol Vich i Sr. Miquel Ramon Matas per part del Grup Socialista; Sr.

Miquel Fullana Daviu 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". S'excusa l'assistènca de la

regidora independent Margalida Morell Martorell i del regidor socialista Sebastià

Bauzà Martorell

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

El Sr. Batle manifesta que urgència de present ple és el poc termini que s'ha

establert per sol-licitar un canal per a una televisió local i a acontinuació

s'obre el ple amb l'únic punt de l'ordre del dia:

PROPOSTA D'ACORD DE L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNENT

L'article 9.1 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de TV Local por Ondas

Terrestres, estableix que una vegada aprovat al Plan Técnico Nacional de la

Televisión Digital Local, la reserva de freqüència per la difusió d'un canal múltiple
de Televisió local en una determinada demarcació, als municipis inclosos dins la

mateixa, podran acordar la gestió per a ells d'un programa de televisió local amb

tecnologia digital, dins del múltiple corresponent a aquesta demarcació.

La disposició Transitòria segona de la citada Llei estableix un termini de tres mesos

a comptar des de la seva aprovació (s'ha d'entendre des de la seva publicació) del

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, per la determinació de la

forma de gestió dels canals assignats als municipis, en els termes establerts en el seu

article 9.1.

El Govern de l'Estat mitjançant el RD 439/2004, de 12 de març, ha aprovat el Plan

Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, essent publicat al BOE el passat 8

d'abril de 2004, per la qual cosa el termini referit al paràgraf anterior finalitzaria el 9

de juliol de 2004.
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i Int@tmran de regular la seva situació, sol·licitant a les Comunitats Autònomes la

freqüència assignada a la seva demarcació.

Cada demarcació té un canal múltiple en quatre programes que s'adjudicaran per

concurs, els Ajuntaments, per la seva banda, podran ésser titulars d'un dels

programes, sempre que ho sol·licitin en el termini establert per la Llei. La gestió i el

control de la gestió directa o dels concessionaris del servei públic de Televisió Local

correspondrà als municipis inclosos dins la demarcació, atenent a criteris de

població.

Els municipis amb poblacions inferiors a 100.000 habitants, hauran de compartir el

programa amb els ajuntaments que ho sol-licitin.

Les distintes demarcacions es troben delimitades pels annexos del RD 439/2004.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, amb 4 vots a favor del partit socalista i dues

abstencions (grup popular i grup independent)

ACORDA

Ir. Tal com estableix l'article 9.1 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de

Televisión Local por Ondas Terrestres, en relació amb el RD 439/2004, de 12 de

març, pel que s'aprova el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Local

(publicat al BOE de 8 d'abril de 2004), el Ple de la Corporació Municipal acorda

sol·licitar la gestió per sí mateixa d'un Programa de Televisió Local en Tecnologia

Digital, dins del múltiple corresponent a la seva demarcació, en concret, el que

s'identifica amb la referència TL07IB:

CANAL MÚLTIPLE 45

2n. El present acord d'aquesta corporació municipal, s'adopta en el termini i forma

establerts i s'ha de comunicar a tots els efectes al Govern de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears.

El portaveu indepenent i el portave del partit popular manifesten que la seva

abstenció no és per estar en contra de la proposta sinó per no haver tingut

temps material d'estudiar la proposta.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 20hores i 50 minuts, el Sr.

batle aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vist i plau.

Vist i plau,
El batle
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i Interior ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA

26 DE JULIOL DE 2004

Data: 26 de juliol de 2004

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20.30 h

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària ordinària en primera

convocatòria, sota la presidència del Sr. Batie, 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, 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". La regidora independent Margalida Morell

ha excusat la seva assistència.

Es troba present el secretari de la Corporació, Sr. Josep Ramon Marquès, el qual dóna fe de

l'acte.

1) ACTES ANTERIORS.- S'assabenten i aproven les actes de la sessió ordinària

celebrada dia 24 de maig i l'extraordinària celebrada dia 8 de juliol.

2) RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- S'assabenten de les resolucions adoptades

per la batlia des de la darrera reunió ordinària de la Corporació.

3) ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- S'assabenten dels acords adoptats

per la Junta de Govern Local des del passat dia 17 de maig.

El Sr. Fullana demana si el Sr. Pujol assisteix a les reunions de la Junta de Govern

Local, el Sr. Batle contesta que si.

A continuació demana si s 'ha de fer un prèstec per fer front al pagament de les obres

del bar del polisportiu, el Sr. Ferrà contesta que està previst que el cost de les obres

es faci amb el canon que el titular de la concessió aporti. El Sr. Ramon afegeix que

la qüestió econòmica d' aquest tema es decidirà un cop es tenguin més dades per

decidir si es farà o no.

El portaveu independent continua demanant quin serà el procés per cobrir la plaça
del personal de manteniment, el secretari li respon, explicant-li la tramitació legal

per cobrir aquest lloc de feina.

També proposa que els desplaçaments dels agents de policia local a Palma es

substitueixin llogant aquest servei a una empresa de missatgeria. El Sr. BatIe

contesta que el període que es refereix el Sr. Fullana va ser una setmana que hi va

haver desplaçaments moIt puntuals i que normalment únicament es desplacen un dia

a la setmana a Palma.

El mateix regidor sol·licita informació de la factura pagada a l'empresa Melchor

Mascaró per l' onzena certificació de les obres de la piscina, se li contesta que és una
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sunsanar 1 avia a gunes e ICIenCIes.

També demana explicacions de l'informe de la policia local sobre els fets que

passaren en el parc verd amb la senyora Teresa Nieto. El Sr. Batle li explica que el

motiu va ser que uns joves es volien dur unes bateries de cotxes que hi havia

dipositades. L'agent de policia ho va impedir però la persona que els acompanyava,

que era la senyora Nieto, es va enfrontar verbalment a l'agent, aquest ho va

denunciar davant la guàrdia civil i es va convocar el judici. El portaveu independent
proposa que l'ajuntament es personi en el judici.

4) APROVACIÓ PROJECTE CANALITZACIÓ AIGÜES NETES I

SANEJAMENT DEL NUCLI URBÀ DE GALILEA.

El Sr Batle proposa aprovar el projecte que ja va ser discutit amb els

representants de tots els grups i que contèmpla les obres d'abastament,

sanejament i soterrament del cablejat de l'enllumenat públic del nucli de

Galilea. El pressupost és de 1.181.901 '26 euros més les despeses generals, el

benefici industrial i altres despeses que fan un total de 1.690.792'43 euros

dels quals el consell de Mallorca subvenciona el 80 per cent.

El Sr. Fullana manifesta que els independents estan a favor de dur endavant

aquesta obra però creu que el projecte s'hauria d'exposar al públic ja que
afecta a un gran nombre d'habitants de Galilea.

El Sr. Ferrà creu que no és necessari ja que els veinats de Galilea ja han estat

degudament informats de les característiques del projecte.
El Sr. Ramon afegeix que s 'han tingut reunions amb les persones afectades i

que no s 'ha fet mai cap obra en el municipi que hagi tingut més publicitat que

aquesta.
El Sr. Fullana creu que també s'hauria d'establir la manera de pagament de les

obres. El Sr. Batle contesta que a més de la subvenció del consell, hi haurà

unes contribucions especials que abonaran els veïnats i una part que aportarà
l' Ajuntament; i que el primer pas és l'aprovació del projecte de les obres.

El portaveu independent afegeix que votarà a favor però condiciona el seu vot

als punts anteriors i que declinen qualsevol responsabilitat patrimonial que es

pugui derivar de l'execució de les obres.

Posat a votació aquest punt és aprovat amb el vot a favor de tots els assistents

(5 PSOE, 1 PP, 1 OAT i 1 Independent.)

5) APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE LES

OBRES DE CANALITZACIÓ D'AIGÜES NETES I SANEJAMENT

DEL NUCLI URBÀ DE GALILEA.

El Sr. Ferrà proposa l'aprovació del plec de clàusules administratives que han

de regir el contracte de les obres de canalització d'aigües netes i sanejament
del nucli urbà de Galilea que diu:
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"PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE

DE LES OBRES "CANALITZACIÓ AIGÜES NETES I SANEJAMENT AL NUCLI URBÀ DE GALILEA" .

CONTRACTE D'OBRES

PROCEDIMENT: OBERT

FORMA D'ADJUDICACI6: CONCURS

TRAMITACI6: ORDINÀRIA

DESCRIPCiÓ DEL CONTRACTE

6RGAN DE CONTRACTACI6: Ple de la Corporació.

DIRECTOR DE L'OBRA: Juan Carlos Plaza i Plaza, enginyer de camins, canals i ports.

OBJECTE DEL CONTRACTE: Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres compreses en el

projecte titulat "CANALITZACI6 AIGÜES NETES I SANEJAMENT AL NUCLI URBÀ DE GALILEA",
redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Juan Carlos Plaza i Plaza el mes de juliol de 2004, i visat

del CoLlegi Oficial d'enginyers de camins, canals i ports na .............................. de data .............. , juntament
amb l'annexe al mateix del mes de ........... i visat amb el nO ....................

de ......................

Aquest projecte ha estat aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 26 de Juliol de 2004.

1 UBICACI6: Nucli urbà de Galilea. 1
Número exp.: 01/04.

1.- QUADRE DE CARACTERíSTIQUES DEL CONTRACTE

A. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

A.1 Si és a preu fet

II en xifra:- 1.690.792,43 eurqs.- (IVA. inclòs).

I en lletra: un milió sis-cents noranta mil set-cents noranta dos

euros i quaranta-tres cèntims.

II
"El pressupost total de l'obra és de 1.690.792,43 euros (un milió sis-cents noranta mil set-cents noranta dos euros i

quaranta-tres cèntims).
No obstant, només es podrà ofertar baixa respecte al pressupost de un milió sis-cents setanta-cinc mil tres-cents

seixanta-vuit euros i setanta cèntims (1.675 .. 368,70 euros.-) ,ja que l'estudi de seguretat i salut s'adjudica al tipus, és

a dir, quinze mil quatre-cents vint-i-tres euros i setanta cinc cèntims (15.423,75 euros).
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 1.441.62300."

B. ANUALITATS

any a càrrec de a càrrec del IVA soportat TOTAL

l'Ajuntament CIM

2004 69.009,14 276.036,52 55.207,31 400.252,97

2005 83.404,70 333.618,80 66.723,76 483.747,26

2006 83.404,70 333.618,80 66.723,76 483.747,26

2007 57.499,01 229.996,04 35.549,89 323.044,94

TOTAL 293.317,55 1.173.270,16 224.204,72 1.690.792,43

C. TERMINI D'EXECUCI6

1130 MESOS.

D. TERMINI DE GARANTIA

1 ANY.

E. GARANTIA PROVISIONAL 2% DEL PRESSUPOST BASE DE L1CITACI6

II en xifra: 33.815,84 IIen lletra: trenta -tres mil vuit-cents iuinze euros i vuitanta-quatre cèntims.
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F. GARANTIA DEFINITIVA 4% DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACiÓ

II en xifra:

1167.631,69 EUROS

en lletra: sixanta-set mil sis-cents tn nta-un euros i sixanta-nou cèntims.

G. CLASSIFICACiÓ DELS CONTRACTISTES

S'exigeix al contractista la següent classificació:

Grup E, Subgrup: 1, Categoria d, Tipus d'activitat: Obres hidràuliques.

H. PRESENTACiÓ DE PROPOSICIONS

Lloc: Oficines municipals, Ajuntament de Puigpunyent, Sa Travessia, n017.

Data límit: vint-i-sisè dia natural comptat des del següent al de la publicació de l'anunci de la licitació al

BOIB. Si fos dissabte o festiu, s'entendrà prorrogat el termini fins al primer dia hàbil.

Hora límit: 13.00 hores.

1.- CARÀCTER I RÈGIM JURíDIC DEL CONTRACTE

1.- Caràcter del contracte

El contracte objecte del present plec és de caràcter administratiu.

2.-Normativa aplicable:
a.- La norma bàsica reguladora del contracte és el Text refós de la llei de contractes de les

administracions públiques aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, (d'ara endavant

TRLCAP).
b.- El Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial

decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

c.- L'Ordre de 28 de març de 1968 sobre classificació empresarial i normes de desenvolupament, i l'Ordre

de 28 de juny de 1991, de modificació de l'anterior.

d.- Sense perjudici d'altres normes que poguessin resultar d'aplicació.

11.- DISPOSICIONS GENERALS

3.- Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la realització de les obres a que es refereix el projecte que s'indica a la portada i

quadre de característiques del contracte del present Plec, el qual ha estat degudament aprovat pel Ple de

la Corporació en sessió celebrada el 26 de Juliol de 2004.

4.- Documents contractuals

A més del contracte i d'aquest Plec de clàusules administratives particulars té caràcter contractual el

projecte, amb inclusió dels quadres de preus, la memòria, el pressupost, els plànols i demés

documentació integrant del mateix, així com el Plec de prescripcions tècniques regulador de les obres a

contractar aprovat per l'òrgan de contractació.

5.- Pressupost del contracte

El pressupost del contracte que figura en el Quadre 1, lletres A i B, de caracteristiques d'aquest, té valor

màxim i podrà ser modificat com a conseqüència de la licitació.

La despesa que es projecta es carregarà a la partida pressupostària que figura en el Quadre 1, lletra A.1.

d'aquest Plec.

6.- Existència de crèdit

Es fa constar que es disposa de crèdit necessari per al pagament de les obres objecte d'aquest

contracte.

7.- Termini d'execució
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Conselleria .d�JRtlrJ¡Jfil'Çit!c�cliIDJica que figura en el Quadre I, lletra C, de característiques del contracte. Els terminis parcials

,JntenOfminats a l'aprovació del Programa de treball presentat pel contractista. Tots ells començaran a comptar des

del dia següent al de la comprovació del replanteig.

8.- Revisió de preus
Procedeix la revisió de preus en els termes de l'article 103 del TRLCAP.

En resultar aplicable la revisió aquesta es farà d'acord amb la fórmula n° 9 de les previstes en el Decret 3650/1970, de

19 de desembre, pel que s'aprova el quadre de fórmúles tipus generals de revisió de preus dels contractes d'obres de

l'Estat i Organismes Autònoms,.

Abastiments i distribució d'aigües. Sanejament.

Kt=0,33 x Ht +0.16 x Et + 0.20 Ct + 0.16 St + 0.15

Ho Eo Co So

9.- Termini de garantia
El termini de garantia de les obres, a partir de la seva recepció, és el que s'assenyala en el Quadre 1,

lletra D, de característiques del contracte.

10.- Procediment, forma d'adjudicació i tramitació

L'adjudicació del contracte es durà a terme per procediment obert i la forma utilitzada serà la del concurs,

amb el següent barem i segons especificacions de l'annex 2.

Puntuació

1.- Oferta econòmica 50

2.- Metodologia de feina

a) Proposta tècnica.

b) Recursos humans posats
a disposició de l'obra.

c) Mitjans materials posats a

disposició de l'obra. 35

3.- Millora termini de garantia 10

4.- Millores al projecte 5

Ill.- LICITACiÓ

11.- Licitadors i classificació del contractista

11.1.- Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que

compleixin els requisits per contractar amb l'Administració exigits pels articles 15 i seg. del TRLCAP.

11.2.- La classificació exigida al contractista és la que figura, en el seu cas, en el Quadre 1 lletra, G de

característiques del contracte.

12.-Garantia provisional
12,1.- Els licitadors hauran de constituir una garantia provisional del 2 per 100 del pressupost establert

com a base de la licitació.
12.2.- Podrà constituir-se, en qualsevol de les formes previstes en el punt 1 de l'article 36 de la Llei

esmentada.
12.3.- La garantia provisional és tornarà als licitadors que la sol-licitin, després de la proposta

d'adjudicació del contracte, i serà retinguda a l'empresari inclòs a la proposta d'adjudicació, fins que es

formalitzi el contracte.
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111flt�rUU¡ proposicions es presentaran en el lloc, i abans del dia i hora indicats en el Quadre 1, lletra H,
de característiques del contracte. Si fos dissabte o festiu, s'estarà al primer dia hàbil següent.
13.2.- La presentació de proposicions presumeix l'acceptació, per part de l'interessat, de les clàusules

d'aquest Plec, el qual presentarà la declaració responsable de complir totes les condicions exigides per

contractar amb l'Administració. També suposa el coneixement del projecte i del Plec de prescripcions

técniques, que hauran pogut ser examinades a les oficines indicades a l'anunci de licitació.

13.3.- Les oficines receptores donaran rebut de cada proposició en la qual s'haurà de fer constar el nom

del licitador, la denominació de l'obra objecte de la licitació i el dia i l'hora de la seva presentació. Una

vegada tramesa una proposició no podrà ser retirada amb cap pretext.
13.4.- També s'admetran aquelles proposicions presentades d'acord amb les disposicions legals i que

compleixin els requisits que s'hi estableixen.

14.- Formalitats de les proposicions
14.1.- Les proposicions constaran de dos sobres, tancats i signats pel licitador o per qui el representi. A

cadascun es farà constar l'objecte del concurs, el títol indicatiu del seu contingut i la denominació del

licitador amb el seu NIF/CIF, nom i llinatges de qui signi la proposició, i el caràcter amb qué ho fa. Si es

tracta d'una UTE, s'indicaran les mateixes dades de cadascun dels empresaris. També es farà constar el

telèfon i el fax de contacte.

El títol del sobre núm. 1 serà: "Documentació general".
El títol del sobre núm. 2 serà: "Proposició econòmica i d'altres criteris diferents al del preu".

14.2.- Els documents hauran de ser originals o còpies autenticades per notari o autoritat administrativa

competent i hauran d'estar escrits en una de les llengües oficials de la CAlB o traduïts oficialment a una.

14.3.- Les declaracions o compromisos que es presentin, hauran d'estar signats per qui acrediti poder

legal suficient.

15.- Contingut de les proposicions
15.1.- El sobre núm. 1! contindrà la documentació següent:
a)Quan el licitador sigui una persona jurídica, de nacionalitat espanyola, escriptura de constitució (i/o
modificació, si pertoca) de l'empresa licitadora, degudament adaptada a la llei i inscrita en el Registre
Mercantil quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui,
l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o el document de constitució, de

modificació, estatuts o acta fundacional, en què es facin constar les normes per les quals es regula la

seva activitat, inscrits, si n'és el cas, en el corresponent registre oficial.

Per a les persones estrangeres, però pertanyents a la UE, se seguirà el que disposa l'article 15.2 del

TRLCAP.

b) DNI de la persona que tengui poder suficient per obligar-se en nom de la seva empresa en relació amb

aquest contracte, mitjançant la seva firma.

e) NIF/CIF de l'empresari, segons sigui persona física o jurídica.
d) Quan no firmi la proposició econòmica el titular de l'empresa, s'inclourà també l'escriptura

d'apoderament degudament inscrita, en el seu cas, a favor de la persona que tengui poder suficient per a

contractar amb l'òrgan de contractació corresponent en aquest contracte, validada per la Secretaria de la

Corporació.
e) Declaració responsable de què l'empresa no està incursa en prohibició de contractar, conforme als

articles 15 a 20 de la LCAP. Aquesta declaració haurà de comprendre expressament la circumstància de

trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per

les disposicions vigents.
f) Resguard acreditatiu de la garantia provisional.
g) La que acrediti la classificació de l'empresa.
En cas d'empreses que constitueixin una UTE, en la qual concorrin empresaris nacionals, estrangers no

comunitaris o estrangers comunitaris, els dos primers hauran d'acreditar la seva classificació, i els darrers,

en defecte d'aquesta, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Les unions temporals podran acumular les característiques de cada un dels que la integren i serà requisit
bàsic per això que totes les empreses que concorrin hagin obtingut prèviament classificació com a

empresa d'obres.

h) Si es tracta d'una empresa estrangera, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i

Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta
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15.1.1.- En el cas d'unió temporal d'empreses, hauran de presentar un compromís de constitució

d'aquesta. Cadascun dels empresaris que la componen haurà d'acreditar la seva personalitat i capacitat,
indicant en document privat els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la

participació de cada un d'ells i la persona a entitat que, durant la vigència del contracte, hagi d'exercir la

plena representació de tots ells davant l'òrgan de contractació. Aquest document haurà de ser firmat pels
representants de cadascuna de les empreses components de I'UTE.

15.2.- El sobre núm. 2 contindrà, degudament signada, per qui tengui poder suficient, i sense errors,

omissions a obstacles per a una interpretació correcta, l'oferta tècnica i econòmica expressada clarament

en lletres i en nombres.

La proposició s'ajustarà al model que s'adjunta com a annex d'aquest Plec.

15.3.- Els licitadors no podran subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho han fet

individualment, ni figurar en més d'una unió temporal.
15.4.- Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició.
15.5.- La infracció de les normes contingudes en els dos apartats anteriors donarà lloc a la no admissió de

totes les propostes subscrites pel licitador.

IV.-ADJUDICACIÓ I FORMALITZACiÓ DEL CONTRACTE

16.- Adjudicació
16.1.- Formaran part de la Mesa de Contractació:

-President: el batle a el regidor en qui delegui.
- Vocals: un representant del Consell Insular de Mallorca i quatre membres nomenats pel batle de la

Corporació.

- Secretari: serà el de la Corporació a funionari en qui delegui que també actuarà com assessor jurídic de

la Mesa.
Tots els components de la Mesa actuaran amb veu i vot. Per al còmput de majories s'aplicaran les normes

sobre formació de la voluntat dels Òrgans Col-leqiats, segons el que disposa la Llei 30/1992, disposant en

tot cas el President del vot de qualitat.
16.2.-La Mesa de Contractació qualificarà prèviament els documents presentats en el sobre núm. 1 en

temps i forma. Si observàs defectes materials en la documentació presentada, podria concedir al licitador

afectat, si ho considerés convenient, un termini de no més de tres dies per esmenar l'errada, prèvia
comunicació al mateix mitjançant fax i anunci al tauló d'anuncis municipal.
16.3.- La no presentació a presentació inadequada de la documentació podrà ser considerada per la

Mesa motiu d'exclusió.

16.4.- Una vegada transcorregut el termini establert per esmenar els errors, el cinquè dia hàbil (exclosos

dissabtes) posterior al d'obertura de la documentació administrativa, i en acte públic, anunciat mitjançant
anunci al tauló d'anuncis municipal, la Mesa donarà compte de les proposicions rebudes i acceptades i

procedirà a l'obertura i lectura del sobre núm. 2 , i n'estendrà l'acta corresponent.
16.5.- Posteriorment la Mesa elevarà a l'òrgan de contractació les proposicions rebudes juntament amb

l'acta i amb la proposta d'adjudicació del contracte, al postor que ofereixi el preu més baix.

Si observa que alguna de les proposicions pot incórrer en baixa desproporcionada a temerària, ho farà

constar.
16.6.- La Mesa, abans de formular la seva proposta, podrà sol-licitar els informes tècnics que consideri

convenients, relacionats amb l'objecte del contracte, els quals hauran de ser rebuts per aquella en el

termini màxim que assenyali.
16.7.- Dins el termini de vint dies comptadors des del següent a l'obertura de les proposicions tècniques i

econòmiques, l'òrgan de contractació, mitjançant resolució motivada, adjudicarà el contracte de

conformitat amb la proposta de la Mesa, excepte en el supòsit del punt 2 del article 83 del TRLCAP.

També, motivant la resolució, podrà declarar desert el concurs.

16.8.- Es consideraran inicialment sotmeses en presumpció de temeritat aquelles proposicions el

percentatge de les quals excedeixi en deu unitats, almenys, de la mitjana aritmètica percentatges de baixa

de totes les proposicions presentades, sense perjudici de la facultat de l'òrgan de contractació d'avaluar,

això no obstant, amb els informes previs adequats, i l'audiència de l'adjudicatari, com a susceptible de

normal compliment les respectives proposicions.
Si es produeix aquesta circumstància es procedirà a donar audiència als afectats i se sollicltarà un

assessorament tècnic, com també es podrà sol-licitar un informe a la Junta Consultiva de Contractació

Administrativa de la CAlB quan les circumstàncies concurrents aixi ho aconsellin. A la vista d'aquestes

actuacions, l'òrgan de contractació acordarà motivadament l'adjudicació.
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iSrWtlttmte es perfeccionarà mitjançant l'adjudicació realitzada per I'órgan de contractació.

L'adjudicació serà notificada a l'adjudicatari, el qual realitzarà les actuacions següents:

a) Constituir la garantia definitiva.

b) Pagar els anuncis d'aquesta licitació en el butlletins oficials, i si n'hi hagués, a la premsa diària.

c) Comparèixer davant l'òrgan de contractació per a formalitzar el contracte en document administratiu.

18.- Garantia definitiva

18.1.- L'adjudicatari haurà de constituir, dins del termini de quinze dies hàbils a partir de la notificació de

l'adjudicació, una garantia definitiva, per un import del 4 per 100 de l'import de l'adjudicació, en qualsevol
de les formes previstes a l'article 36 del TRLCAP (Quadre 1, lletra F, de característiques del contracte).
18.2.- En el supòsit d'adjudicació a un empresari la proposició del qual hagués estat sotmesa

inicialment en presumpció de temeritat, l'òrgan de contractació exigirà la constitució d'una

garantia definitiva per l'import d'un 20% del contracte adjudicat.
18.3.- En cas de penalitzacions o de modificacions del contracte, el reajustament de la garantia
s'efectuarà d'acord amb el que preveuen els articles 42 i 43 del TRLCAP.

19.- Formalització del contracte

19.1.- El contracte es formalitzarà en document administratiu dins del termini de trenta dies comptadors
des de l'endemà al de la notificació de l'adjudicació.

19.2.- Si el contractista ho sol-licitàs, el contracte podria elevar-se a escriptura pública, i les despeses del

seu atorgament serien a càrrec seu.

V.- EXECUCiÓ DEL CONTRACTE

20.- Direcció de les obres

20.1.- La direcció, comprovació i vigilància de les obres serà a càrrec del director facultatiu designat per

l'òrgan de contractació, el qual podrà ser auxiliat per col-laboradors que integraran l'equip de direcció, i

que figura a la portada d'aquest Plec.
20.2.- El delegat d'obra del contractista haurà de ser un tècnic, amb la titulació adequada, acreditada

mitjançant el corresponent visat col-leqlal, amb experiència en obres similars a les que són objecte del

contracte.

21.- Obligacions del contractista

21.1.- L'adjudicatari executarà el contracte amb subjecció estricta al projecte, a les presents clàusules

administratives i a l'establert a la LCAP.

21.2.- El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva realització,
com també dels terminis parcials aprovats. La demora, per causes atribuïbles al contractista, tindrà les

conseqüències de sanció o de resolució del contracte, previstes a l'article 95 del TRLCAP.

21.3.- El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les

prestacions i serveis realitzats així com de les conseqüències que se'n derivin per a l'òrgan de

contractació, o per a tercers, per les omissions, errades, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en

l'execució del contracte.

21.4.- El contractista està obligat al compliment de les disposicions legals vigents en matèria laboral, de

Seguretat Social i de seguretat i higiene en el treball.

21.5.- El contractista adjudicatari haurà de col.locar un cartell, a peu d'obra, en un lloc visible des de la via

pública, on s'indicarà l'organisme o organismes que subvencionin el projecte. L'esmentat cartell ha de

tenir com a mínim 2x1.50 m.i ha de contenir el logotip del Consell Insular de Mallorca, que s'identificarà

amb la marca en blanc pintada sobre una banda blava (Pantone 295). El cartell anirà pintat a una cara i

galvanitzat a la part posterior, amb els corresponents lPN, ancoratges i caracols.

21.6.- Els carrers sense sortida alternativa no podran estar tancats al tràfic mes de tres dies.

21.7.- En tot moment i a tots els carrers tindrà que estar habilitat el pas peatonal i d'accés als habitatges.
21.8.- Per tal d'evitar possibles danys a tercers, els mètodes d'excavació utilitzats abans de dur-se a

terme hauran de tenir el vist i plau del director de l'obra, en cada un dels carrers.
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22.- Despeses a càrrec del contractista

Són a compte del contractista les despeses i els imposts derivats dels anuncis de licitació, les taxes, per

prestació de treballs facultatius de replanteig, assaig de materials i d'unitats d'obra, liquidació i d'altres que

siguin d'aplicació segons les disposicions vigents.

23.- Prerrogatives de l'òrgan de contractació

23.1.- L'órgan de contractació exercirà, mitjançant el director del contracte, les prerrogatives de direcció,

interpretació, modificació i suspensió d'aquest i tot això es durà a terme de conformitat amb la legislació
vigent.
23.2.- L'òrgan de contractació es reserva la facultat de reajustar les anualitats unilateralment quan el ritme

de les obres i les exigències d'execució pressupostària ho aconsellin. En aquest supòsit s'entendrà que el

contractista dóna la seva conformitat per la participació en la licitació i acceptació de les condicions del

present Plec.
23.3.- Dins els límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCAP, l'òrgan de

contractació podrà així mateix resoldre els dubtes que se suscitin en el compliment del contracte,
modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la resolució i determinar els efectes d'aquesta.

24.- Certificacions i abonaments a compte
L'Administració expedirà mensualment, certificacions per l'import de l'obra realitzada, l'abonament del

qual serà' a compte, segons especifica l'article 145 de la LCAP. El contractista també tendrà dret a

percebre, d'acord amb el mateix article, abonaments a compte per operacions preparatòries, instal·lacions

i proveïment de materials i maquinària. En aquest cas, el contractista haurà d'assegurar els pagaments

mitjançant garantia, en la forma i quantia previstes reglamentàriament.

25.- Pagaments
El contractista té dret a rebre el pagament del preu de les obres i, si n'és el cas, de les certificacions a

compte, en el termini de dos mesos des de l'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. En cas de demora, serà d'aplicació allò

que es preveu en els paràgrafs 4,5 i 6 de l'article 99 del TRLCAP.

26.- Modificació del contracte

Les possibles modificacions del contracte s'hauran d'ajustar al que es disposa en els articles 101 i 146 del

TRLCAP.

27.- Comprovació del replanteig
Dins del termini d'un mes, comptador des de la data de la formalització del contracte, el servei de l'òrgan
de contractació encarregat de les obres procedirà, amb assistència del contractista, a la comprovació del

replanteig fet prèviament a la licitació, i/o a la de la documentació tècnica aportada per l'adjudicatari, i

n'aixecarà acta del resultat, que serà signada per les dues parts interessades. A l'acta es farà constar la

disponibilitat de terrenys per a l'execució de l'obra.
;

28.- Autorització per al començament de les obres

El resultat favorable de la comprovació del replanteig suposarà l'autorització per a l'inici de les obres, el

termini d'execució de les quals començarà a comptar a partir del dia següent a la signatura de l'acta.

29.- Programa de treball

29.1.- Dins del mes següent a l'autorització per al començament de les obres el contractista presentarà un

programa de treball, que no podrà modificar cap condició contractual. El contractista, en cas de realitzar

obres per import superior a l'anualitat corresponent, podrà sol·licitar certificacions d'obra anticipades, .per a

les quals el termini d'abonament obligatori per l'òrgan de contractació, previst en dos mesos per a les

certificacions ordinàries començarà a comptar a partir del 31 de gener de l'any següent, si aquest disposa
d'anualitat suficient.

29.2.- Si es produissin retrassos en l'execució de les obres, per causes no imputables al contractista i

aquest oferís complir els seus compromissos donant-li una pròrroga del temps que se li havia assenyalat,
se li concedirà per l'Administració un termini que serà, al maneo, igual al temps perdut, a no ser que el

contractista en demanàs un termini inferior.

30.- Senyalització i protecció de les obres

El contractista estarà obligat a instal·lar els senyals necessaris d'orientació i de perill, com també els

elements d'abalisament i protecció, que exigeixin les disposicions vigents o que modifiqui el director de les

obres.
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31.- Recepció i termini de garantia
31.1.- Una vegada acabades les obres es durà a terme el seu reconeixement amb assistència d'un

facultatiu designat per l'òrgan de contractació, representant d'aquest, del facultatiu director de les obres i

del contractista assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu.

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el tècnic representant de

l'òrgan de contractació les donarà per rebudes i aixecarà l'acta de recepció corresponent.
Si les obres no es troben en estat de ser rebudes es farà constar així a l'acta i el director d'aquestes

assenyalarà els defectes observats i fitxarà un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el

contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un altre nou termini improrrogable a declarar

resolt el contracte.
31.2.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l'obra susceptibles de ser executades per

fases i que puguin ser lliurades a l'ús públic, segons s'estableixi en el contracte.

31.3.- A partir de la data de l'acta de recepció començarà a comptar el termini de garantia.

32.- Resolució del contracte

Les causes i els efectes de resolució del contracte són els que s'estableixen als articles 111 i 151 del

TRLCAP.

33.- Devolució de la garantia i fi de la responsabilitat del contractista

33.1.- Acabat el període de garantia de l'obra el contractista podrà recuperar la garantia prestada abans

de la formalització del contracte, amb l'informe previ favorable del director de les obres en el qual es faci

constar que aquelles es mantenen en bon estat i sense defectes atribuïbles al contractista.

33.2.- La responsabilitat del contractista per vicis ocults de la construcció acabarà un cop transcorreguts

quinze anys des de la recepció.

34.- Ordre jurisdiccional.
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsies que

puguin sorgir entre les parts contractants.

ANNEX 1

MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

amb domicili a , al c./pl. ,

...................................................... núm ,
CP , i amb NIF

............................ ,
tel. ,

DECLAR:

Que estic informat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari

/ ària del contracte d'OBRES per .

Que em compromet en nom propi (o en nom i representació de

l'empresa , amb NIF/CIF

........................................ ) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i les condicions estipulats

als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte per la

quantitat total (IVA inclòs) de ,

..................... ( ,-). (Xifra en lletres i en nombres).

ANNEX 2

CRITERIS DE VALORACiÓ DE LES OFERTES
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II'B¡œtlilOnO d'aquest Plec, es realitzarà en base al prescrit a l'article 86 i següents del TRLCAP, d'acord

amb els següents criteris:

1.- Import de l'oferta econòmica.

2.- Metodologia de treball.

a) Proposta Tècnica.

b) Recursos humans posats a disposició de l'obra.

c) Mitjans materials posats a disposició de l'obra.

3.- Millora termini de garantia.

4.- Millores al projecte.

Cadascun d'aquests criteris es valorarà de la següent forma:

1.- OFERTA ECONÒMICA

1.1. Es valorarà aquest criteri:

Fins un màxim de cinquanta (50) punts.

1.2 A cadascuna de les ofertes admeses (Pi) se li asignarà una valoració (Vi), que serà:

Vi = Vmax* Fi

Vmax = Puntuació màxima per aquest criteri.
Fi = Factor de reducció donat per la següent fórmula:

Fi = 1-2 (B max-Bi)

Bmax = Baixa màxima de totes les ofertes admeses, expresada en tant per un .

Bi = Baixa de l'oferta i

1.2. Quan Fi sigui menor o igual que O, serà Vi = O.

2.- METODOLOGIA DE TREBALL

Es valorarà en trenta-cinc (35) punts d'acord amb el següent desglose:

2.1. Proposta tècnica.

Fins un màxim de vint-i-cinc punts (25) en funció del contingut de la memòria justificativa i explicativa del

procés constructiu amb detall de la utilització dels equips proposats i rendiments prevists.

2.2. Recursos humans posats a disposició de l'obra

Fins un màxim de cinc (5) punts, en funció de :

Proposta del personal que s'asignarà a l'obra, grau de detall especificat en la documentació, del

seu número, experiència i acomodació a les necessitats de l'obra, organització dels equips de

treball i qualificació, inclòs de les empreses subcontratistes.

Titulació del jefe de l'obra.
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2.3. Mitjans materials posats a disposició de l'obra.

Fins un màxim de cinc (5) punts en funció de la proposta dels equips, maquinària, mitjans auxiliars,
instal-lacions. etc, que s'aplicaran a l'obra i especificats en la documentació; les seves característiques,
número i acomodació a les necessitats de l'obra i de la dependència de la seva aportació per tercers.

3.- MILLORA TERMINI DE GARANTIA

Es valorarà aquest criteri fins un màxim de deu (10) punts.

Es puntuarà la millora de termini en 10 punts. El termini es valora en O punts. La resta de les ofertes es

valorarà linealmente.

4.- MILLORES AL PROJECTE.

El licitant proposarà millores afegides al projecte.

Es valorarà aquest criteri fins un màxim de cinc (5) punts en funció de la valoració econòmica de la millora

ofertada.

Puigpunyent, d de

(Signatura)

El Sr. Fullana demana explicació dels següents punts:
com es finançarà la part de l'ajuntament?

Se li contesta que es té previst fer un prèstec.
Com es farà front al altres pagaments que puguin sortir i que segons la

legislació abans de fer les obres s'haurà de tenir previst el pagament de les

contribucions especials?
El Sr. BatIe contesta que únicament es proposa aprovar el plec de

condicions i que les obres no s'han començat.

El Sr. Batle afegeix que no s'ha aprovat abans el plec de condicions per que
estaven pendents de la Conselleria de Turisme per tal si es subvencionava el

soterrament del cablejat i que encara no s'ha adoptat cap acord.

El Sr. Fullana proposa afegir que les empreses puguin proposar la solució al

problema d'accessibilitat a alguns habitatges.
Se li contesta que en el projectaja està garantit l'accessibilitat als habitatges.
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I nt�HéY" feiners, se li contesta que tal com ve establert en el plec ja resulta el

suficientment clar.

Demana, el Sr. Fullana que el concessionari de I'obra es faci càrrec del

subministrament de l'aigua als particulars en el cas que sigui impossible dur-li

aigua, i que el tancament dels carrers s' anunciï amb la suficient antelació per

assabentar els veïns, i que el seu grup votarà en contra ja que creu que el plec,
tal com ve redactat no s'adapta, al seu parer, a la legislació vigent.

Posat el plec a votació és aprovat per 6 vots a favor (4 PSOE, 1 OAT, 1 PP) i

un vot en contra del grup independent.
(la regidora Margalida Sureda ha hagut de sortir temporalment de la reunió

per motius particulars)

6) .MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA

DE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA I DE

L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA, SEGURETAT I

SALUBRITAT DE TOT TIPUS DE TERRENYS,
URBANITZACIONS, EDIFICACIONS IINSTAL·LACIONS.

L'equip de govern presenta la següent proposta:

Considerant l'aprovació de la llei 57/2003 de 16 de desembre de "Medidas

para la modernización del gobierno local", publicada al BOIB núm 301 de

data 17/12/2003, i que va entrar en vigor dia 1/1/2004, en virtud de la qual es

modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Reguladora de les Bases de Règim
Local.

Considerant que a l' article 141 s' estableixen els límits de les sancions

econòmiques:

"Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de ordenanzas locale

deberán respetar las siguientes cuantías:

Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.

Infracciones graves: hasta 1.500 euros.

Infracciones leves: hasta 750 euros.

Considerant la necessitat d'adaptar a la nova llei 57/2003 de 16 de desembre,
les sancions previstes a l'Ordenança Reguladora de la tinença d'animals de

companyia; així com l'Ordenança Reguladora de la neteja, seguretat i

salubritat de tot tipus de terrenys, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions.

Es proposa al Ple de la Corporació:

Primer.- Modificar, a l'empar de l'establert a l'article 56 del R.D.L. 781/1996

en relació amb l'article 49 de la Llei de Bases de Règim Local, l'article 47é de
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"Article 47é: Les infraccions a que es refereixen els articles anteriors seran

corregides mitjançant les següents sancions:

1) Les faltes lleus amb multa de 60 a 300 euros.

2) Les faltes greus amb multa de 301 a 1.500 euros.

3) Les molt greus amb multa de 1501 a 3000 euros.

4) Les conductes susceptibles de sanció administrativa una vegada tipificades
d'acord amb els articles 44, 45 i 46 de la present ordenança i en cas de ser

objecte de sanció, la multa se graduarà segons el següent criteri:

a) La trascendència social i el perjudici causat per la infracció

comesa.

b) La reincidència o reiteració."

Segon.- Modificar, a l'empar de l'establert a l'article 56 del R.D.L. 781/1996

en relació amb l'article 49 de la Llei de Bases de Règim Local, l'article 9é de

l'Ordenança Reguladora de la neteja, seguretat i salubritat de tot tipus de

terrenys, urbanitzacions, edificacions i installacions, publicada al BOrn de

data 7/2/2004, en el següent sentit:

"Article 9é:
1.- Les infraccions a que es refereixen els articles anteriors seran corregides
mitjançant les següents sancions:

a) Les faltes lleus amb multa de 60 a 300 euros.

b) Les faltes greus amb multa de 301 a 1.500 euros.

c) Les molt greus amb multa de 1501 a 3000 euros.

2.- Les sancions s'imposaran tenint en compte les circumstàncies del

responsable, grau de la culpa, reiteració, participació i benefici obtingut, grau

del dany produït al medi ambient, perill, en que s'hagi posat la salut i

seguretat de les persones i grau del perill d'incendi."

Tercer.- Publicar el present acord al BOrn i exposar-lo al tauler d'anuncis

municipal, iniciant-se un termini de 30 dies en el quals els interessats podran
presentar les reclamacions que considerin 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 amb 8 vots a favor (5 PSOE, 1 PP, 1 OAT i 1 partit
independent) .
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i Intendr ,
GEN��L 2002.-Vlst que no s ha presentat reclamacions,

s acorda per ynammltat aprovar el compte general de l'any 2002.

7) APROVACIO FESTES LOCALS

El Sr. Batle dóna compta de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local el

passat dia 17 de juliol amb el qual s'acordà proposar al Ple de la Corporació
les festes locals pel proper any 2005 i que són les següents:

Puigpunyent:

- Dilluns 28 de març (2a FESTA DE PASQUA)
- Dimarts 16 d'agost a Puigpunyent

Galilea:

Dijous 8 de setembre a Galilea
Dilluns 28 de març (2a FESTA DE PASQUA)

La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.

8) CARTA DEL MINISTRE DE DEFENSA

El Sr. Ferrà dóna compta de la resposta del Ministre de Defensa a l'acord

adoptat pel ple en el qual es dóna recolzament a la retirada dels efectius de

l'exercit de l'Iraq.
Els assistents queden assabentats.

9) MOCIÓ CONTRA L'EQUIPARACIÓ DEL NIVELL DE CATALÀ
DE L'ESO AMB EL CERTIFICAT C DE LA JUNTA

AVALUADORA.

Que presenta al Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent el grup municipal dels

independents de Puigpunyent i Galilea.

Arran de la declaració d'intencions manifestada per l'Executiu de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears per equiparar el nivell de català

d'ESO al certificat C de la Junta Avaluadora de Català.

Tots els estudis tècnics elaborats conclouen clarament que els alumnes que

finalitzen I 'ESO a les Illes Balears no tenen el nivell C que certifica la Junta

Avaluadora de Català.
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mostren unànimes a I 'hora de desaconsellar la mesura.

Segons la normativa actual està previst que es modifiquin les homologacions,
però sempre a partir d'avaluacions periòdiques, que no s'han realitzat.

Aquesta homologació trastocaria tot el sistema d'acreditació: el C ja no

tendria la validesa que té ara per al reciclatge, ja que serà impossible que algú
amb el nou nivell C sigui apte, per exemple, per fer classes en llengua
catalana. Aquest fet obligarà a realitzar proves addicionals que assegurin el

nivell mitjà que abans es garantia amb el C.

Devalua automàticament i menysté el nivell que actualment han aconseguit
més de 20.000 persones.

El fet que s'hagi rebaixat el nivell d'exigència per a l'accés a la funció pública
fins al nivell B de la JAC, elimina un altre argument i fa més innecessària la

devaluació del nivell C.

Entendriem per tant, una possible homologació amb el nivell B que certifica la

junta avaluadora perquè facilitaria els tràmits per a l'accés a la funció pública
i donaria un valor, pel que fa a adquisició de competència lingüística, a

l'ensenyament obligatori.

Per tot això el grup municipal dels independents de Puigpunyent i Galilea a

I'Ajuntament de Puigpunyent proposa al Ple que adopti el següent acord:

1.- Instar el Govern de les Illes Balears a desistir de dur a terme l'equiparació
del català d'ESO amb el nivell C de la JAC, una mesura en contra de la

pervivència de la llengua catalana i en contra de l'unànime opinió dels tècnics,
la Universitat, els estudis elaborats i les més de 20.000 persones que tenen el

nivell acreditat.

El Sr. Ferrà contesta que siguient coherent amb el parer dels tècnics lingüístics
votaran a favor de la proposta.

La proposta és aprovada amb 7 vots a favor (5 PSOE, I OAT, 1 Independents)
i una abstenció del partit popular.

10) CONSTITUCIÓ DE LA NOVA MANCOMUNITAT DE

TRAMUNTANA.

El Sr. Ferrà dóna compta de la composició de la Junta de la Mancomunitat de

Tramuntana després de la incorporació de 6 nous municipis i que queda de la

següent forma:
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i J�igpou i Sebastià Coll (Esporles)
Joan Ferrà (Puigpunyent)
Mateu Ferra ( Banyalbufar)
Tomeu Jover ( Estellencs)
Juan Muntaner (Valledemossa)
Antonio Gómez (Escorca)
Carlos Simarro i un regidor pendent de nomenar (Sóller)
Jaume Crespí (Deià)
Joan Albertí (Fornalutx)
Maria Cabot i Miquel Negre (Bunyola)

Es va triar a Jaume Muntaner com a president, a Sebastià Coll com a

vicepresident i Jaume Crespí com a Tresorer.

PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Fullana demana per que a la festa de Sant Joan hi va haver tres conjunts i

no dos.

Se li contesta que el motiu va ser que, ja que hi ha menys dies de festes patronals,
es va voler prioritzar un poc més aquest acte.

La regidora de cultura que aquest va ser el motiu primordial però que no hi va

haver l' assistència esperada.

També demana per què es té anunciat l'actuació de "Tro" per part de

l'ajuntament i també l'anuncia la penya mallorquinista despès del sopar que

té convocat.

El Sr. Batle contesta que la penya fa un sopar i que l'ajuntament per la seva

part organitza una festa que té lloc a continuació, però de forma totalment

independent del sopar.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 22 hores, el Sr. batle aixeca la

sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vist i plau.

Vist i plau,
Elbatle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRA- ORDINÀRIA DE DIA

17 DE SETEMBRE DE 2004

Data: 17 de setembre de 2004
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 18 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extra-ordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, 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 Margalida Morell per part dels Independents de

Puigpunyent i Galilea; i el Sr. Miguel Font Zaragoza, per part del Partit Popular. El Sr. Joan

Guillaumet del grup OAT ha excusat la seva assistència.

Es troba present el secretari de la Corporació, Sr. Josep Ramon Marquès, el qual dóna fe de

l'acte.

l.- MODIFICACIÓ PLEC CLÀU�ULES ADMINISTRATIVES PARTICULAR�
QUE HAN DE RETIR EL CONTRACTE DE LES OBRES DE CANALITZACIO

D'AIGÜES NETES I SANEJAMENT DEL NUCLI URBÀ DE GALILEA.

La Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 26 de Juliol de 2004, adoptà l'Acord

d'aprovació del Plec de Clàusules administratives particulars que han de regir el

contracte de les obres de canalització d'aigües netes i sanejament del nucli urbà de

Galilea.

No obstant, al Plec de Clàusules no es va fer constar que d'acord amb l'article 34.2 del

TRLHL, tota vegada que es tracta d'unes obres finançades parcialment amb

contribucions especials, el contractista adjudicatari no podrà iniciar l'execució de les

obres en tant no s'hagin adoptat els acords definitius d'imposició i ordenació, encara

que les obres estiguin adjudicades amb anterioritat.

En conseqüència, aquesta Junta de Govern Local proposa a l'Ajuntament Ple que adopti
el següent

ACORD:

Primer.- Modificar el Plec de Clàusules Administratives particulars que han de regir el

contracte de les obres de canalització d'aigües netes i sanejament del nucli urbà de

Galilea, aprovat mitjançant Acord de Ple de de data 26 de Juliol de 2004, en el sentit de

fer constar al Plec que el contractista adjudicatari no podrà iniciar l'execució de les
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o res en tant no s agm a optat e s acor s e Imbus imposicio 1 or enacio, encare

que les obres estiguin adjudicades amb anterioritat.

El Sr. Fullana manifesta que aquesta modificació recull en part el que va dir a la

passada sessió del ple de l'Ajuntament,.

Posada la proposta a votació és aprovada amb els vuit vots a favor de tots els assistents

a la sessió.

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS

ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CANALITZACIÓ
D'AIGÜES NETES I SANEJAMENT AL NUCLI URBÀ DE GALILEA.

L'Ajuntament de Puigpunyent té el propòsit d'executar el projecte de "CANALITZACIÓ
D 'AIGÜES NETES I SANEJAMENTDEL NUCLI URBÀ DE GALILEA".

Es considera que, per el seu finançament, s'han d'imposar contribucions especials, per quant
existeix un benefici especial o un augment de valor dels béns de determinades persones físiques
o jurídiques, com a conseqüència de l'establiment dels serveis públics d'abastament d'aigua
potable i clavegueram (art.25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del

Règim Local).

Que els articles 28 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, pel que s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix, com a un dels medis per el

finançament d'obres o establiment o ampliació de serveis públics, l'aplicació de les

Contribucions Especials, essent necessària la prèvia adopció de l'acord concret d'imposició i

ordenació, segons I 'article 34.1 de l'esmentat Reial Decret.

Que l'execució de l'obra o l'establiment o ampliació del servei, que s'hagi de costejar
mitjançant contribucions especials, no podrà realitzar-se en tant no s 'hagi aprovat l'ordenació

concreta de les mateixes, segons disposa l'article 34.2 del repetit Reial Decret.

Que l' article 31 de l' esmentat Reial Decret estableix, com a màxim, la fixació del 90 per cent

del cost que aquesta Entitat suporti com a conseqüència de 1 'establiment del servei públic, en

aquest cas d'abastament d'aigua potable i clavegueram. L'article 34.3 del mateix Reial Decret

disposa que l'acord d' ordenació contindrà la determinació del cost previst de l' obra o servei, la

quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris o bases de repartiment, remetent-se a

l' Ordenança General de Contribucions Especials si n 'hi hagués.

En conseqüència, aquesta Junta de Govern Local proposa a l'Ajuntament Ple que adopti els

següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar l'acord provisional d'imposició de contribucions especials per a l'execució del

projecte de "CANALITZACIÓ D'AIGÜES NETES l SANEJAMENT AL NUCLI URBÀ DE

GALILEA".
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l'àrea afectada com a conseqüència de la canalització d'aigües netes i sanejament.

Segon.- Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements necessaris d'acord
amb les següents regles:

a) Concretar el cost previst en la quantitat d'1.738.522,33€ (un milió set-cents trenta vuit

mil cinc-cents vint-i-dos euros amb trenta-tres cèntims), referit a l 'execució total de

l'obra.

Aquest cost es repartirà en quatre fases:
Primera fase: Amb un pressupost total de 447.982,87€, corresponent la quantitat de

400.252,97 euros al cost de les obres a realitzar i la quantitat de 47.729,90 euros als

honoraris d' enginyer tècnic i coordinador de seguretat i salut.
Dels 400.252,97 euros s'ha obtingut la subvenció del Consell de Mallorca dins el Pla

d'Obres i Serveis per al 2004 d'un 80% una vegada descomptat l'IVA, és a dir,
276.036,521€, corresponent a l'Ajuntament l'aportació de la quantitat que resta fins

arrivar als 447.982,87 euros sense IVA, és a dir, 104.938,94€. Segons això la quantitat
a repercutir entre els beneficiaris seria de 94.445,04€, (90% de 104.938,94€).

Segona fase: Amb un pressupost total de 483.747,26€ dels quals s'ha obtingut la

subvenció del Consell de Mallorca dins el Pla d'Obres i Serveis per al 2005 d'un 80%

una vegada descompat l'IVA, és a dir, 333.618,80€, corresponent a l'Ajuntament
l'aportació del 20% restant (sense IVA), és a dir, 83.404,70€. Segons això la quantitat
a repercutir entre els beneficiaris seria de 75.064,23€, (90% de 83.404,70€).

Tercera fase: Amb un pressupost total de 483.747,26€ dels quals s'ha obtingut la

subvenció del Consell de Mallorca dins el Pla d'Obres i Serveis per al 2006 d'un 80%

una vegada descomptat l'IVA, és a dir, 333.618,80€, corresponent a l'Ajuntament
l'aportació del 20% restant (sense IVA), és a dir, 83.404,70€. Segons això la quantitat
a repercutir entre els beneficiaris seria de 75.064,23€, (90% de 83.404,70€).

Quarta fase: Amb un pressupost total de 323.044,94€ dels quals s'ha obtingut la

subvenció del Consell de Mallorca dins el Pla d'Obres i Serveis per al 2007 d'un 80%

una vegada descomptat l'IVA, és a dir, 229.996,04€, corresponent a l' Ajuntament
l'aportació del 20% restant (sense IVA), és a dir, 57.499,01€. Segons això la quantitat
a repercutir entre els beneficiaris seria de 51.749,11€, (90% de 57.499,01€).

b) Fixar el percentatge a exigir per contribucions especials en el 90 per cent del cost que el

municipi suporti.

c) Establir les bases de repartiment que s'assenyalen a continuació:

.- Superficie: coeficient 3 .

.

- Volum edificable dels mateixos: coeficient 1.
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Tercer.- Gestionar les contribucions especials d'acord amb el que estableix l 'Ordenança General

reguladora de les Contribucions Especials, aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple en

sessió de data 03-05-1995, i elevada automàticament a definitiva en no produir-se reclamacions

en el termini fixat a l' efecte. Es publicà el text íntegre de l 'Ordenança al BOCAlB núm.120 de

data 23-09-1995, la qual cosa determinà la seva entrada en vigor.

Quart.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de trenta dies, mitjançant la

publicació d'edicte en el tauló d'anuncis i en el BOlB, per a què els interessats puguin examinar

l 'expedient i formular reclamacions o suggerències, o constituir-se en Associació administrativa

de contribuents, havent-se de donar compte de tot això al'Ajuntament als efectes d'adoptar

l'acord definitiu, o en el cas de no presentar-se reclamacions, l'acord provisional passarà

automàticament a definitiu.

Quart- Publicar el text íntegre de l'acord definitiu en el BOlB per a la seva vigència

impugnació jurisdiccional.

El portaveu del grup independent manifesta que:

- El punt segon no està del tot clar ja que s'hauria de manifestar de manera unitària i no en

quatre fases ja que pot donar lloc a males interpretacions i es pot interpretar que l' obra es farà en

quatre fases. S' acorda incloure aquest suggeriment.

- Pel que respecta al punt on es descriu el coeficient, creu que no queda gens clar i que a més

que la quantitat establerta no és la definitiva si no que és una previsió.

- Els criteris de repartiment no queden clar i que s'hauria de redactar amb una major informació.

- També s'hauria d'afegir el repartiment total de les contribucions especials.

- Finalitza diguent que estan d'acord amb els criteris establerts, ja que són els que reflecteixin de

manera més equitativa el repartiment, però s'hauria de donar una major informació i que és

incomplet.

- El seu vot serà en contra per aquest motiu no per que estigui en contra de l'esperit de l'acord

de imposició de contribucions especials.

També aprofiten per donar la felicitació al delegat del BatIe que ha duit a terme aquesta tasca.

El Sr. BatIe manifesta que es reculliran els suggeriments i peticions del Sr. Fullana i que la

proposta d'acord queda així:

Primer.- Aprovar l'acord provisional d'imposició de contribucions especials per a l'execució del

projecte de "CANALITZACIÓ D'AIGÜES NETES I SANEJAMENT AL NUCLI URBÀ DE

GALILEA".

L'establiment de la contribució especial ve motivada per l'augment del valor dels immobles de

l 'àrea afectada com a conseqüència de la canalització d'aigües netes i sanejament.



091 723 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior
Segon.- Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements necessaris d'acord

amb les següents regles:

a) Concretar el cost previst en la quantitat d'1.738.522,33€ (un milió set-cents trenta vuit

mil cinc-cents vint-i-dos euros amb trenta-tres cèntims), referit a l'execució total de

l'obra "CANALITZACIÓ D'AIGÚES NETES I SANEJAMENT AL NUCLI URBÀ

DE GALILEA.", no s'inclou a aquesta quantitat el cost que pugui resultar per

l'Ajuntament de les obres d'impulsió de l'aigua des de Puigpunyent a Galilea i la

baixada de les aigües residuals de Galilea fins a Puigpunyent.

Aquest cost es finançara en quatre anys, segons el calendari de concessió de subvenció pel

CIM, malgrat l'execució de l'obra es procurarà que es realitzi en una sola fase que es

determinarà a l'adjudicació del contracte.

Fases de finançament:

Primera fase: Amb un pressupost total de 447.982,87€, corresponent la quantitat de

400.252,97 euros al cost de les obres a realitzar i la quantitat de 47.729,90 euros als

honoraris d'enginyer tècnic i coordinador de seguretat i salut.

Dels 400.252,97 euros s'ha obtingut la subvenció del Consell de Mallorca dins el Pla

d'Obres i Serveis per al 2004 'd'un 80% una vegada descomptat l'IVA, és a dir,

276.036,521€, corresponent a l'Ajuntament l'aportació de la quantitat que resta fins

arrivar als 447.982,87 euros sense IVA, és a dir, 104.938,94€. Segons això la quantitat

a repercutir entre els beneficiaris seria de 94.445,04€, (90% de 104.938,94€).

Segona fase: Amb un pressupost total de 483.747,26€ dels quals s'ha obtingut la

subvenció del Consell de Mallorca dins el Pla d'Obres i Serveis per al 2005 d'un 80%

una vegada descampat l'IVA, és a dir, 333.618,80€, corresponent a I' Ajuntament

l'aportació del 20% restant (sense IVA), és a dir, 83.404,70€. Segons això la quantitat

a repercutir entre els beneficiaris seria de 75.064,23€, (90% de 83.404,70€).

Tercera fase: Amb un pressupost total de 483.747,26€ dels quals s'ha obtingut la

subvenció del Consell de Mallorca dins el Pla d'Obres i Serveis per al 2006 d'un 80%

una vegada descomptat l'IVA, és a dir, 333.618,80€, corresponent a I' Ajuntament

l'aportació del 20% restant (sense IVA), és a dir, 83.404,70€. Segons això la quantitat

a repercutir entre els beneficiaris seria de 75.064,23€, (90% de 83.404,70€).

Quarta fase: Amb un pressupost total de 323.044,94€ dels quals s'ha obtingut la

subvenció del Consell de Mallorca dins el Pla d'Obres i Serveis per al 2007 d'un 80%

una vegada descomptat l'IVA, és a dir, 229.996,04€, corresponent a I' Ajuntament

l'aportació de120% restant (sense IVA), és a dir, 57.499,01€. Segons això la quantitat

a repercutir entre els beneficiaris seria de 51.749,11€, (90% de 57.499,01€).

La quantitat total a repercutir als beneficiaris és de 296.322,61 euros (aquesta quantitat

és provisional en tant no finalitzin les obres i es conegui el cost definitiu).
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b) Fixar el percentatge a exigir per contribucions especials en el 90 per cent del cost que el

municipi suporti.
c) En compliment del que disposa 1 'article 32 del text refós de la llei reguladora de les

hisendes locals il'ordenança general de les contribucions especials aprovada per aquest

Ajuntament, s'aplicaran com a mòduls de repartiment, conjntament:

La superficie construïda dels habitatges.
La superficie edificable de les parcel-les a solars, que les Normes Subsidiàries

(NN.SS.) del municipi de Puigpunyent tengui establert per a Galilea, per a cada

una de les tres zones de les Normes: 4.1 (edificabilitat 0,5 rn2/rn2); 4.2

(edificabilitat 0,25 rn2/rn2); 1 (edificabilitat 1,4 rn2/rn2). No estaran subjectes al

pagament les parcel-les que, segons les Normes Subsidiàries, no siguin
edificables.

La determinació de la superficie construïda es realitzarà aplicant sobre les dades

cadastrals revisades els criteris que l'Ajuntament ve aplicant, i les superficies resultants

es ponderaran aplicant un coeficient 3 (multiplicant la superficie resultant per tres).

La determinació de la superficie edificable es fera aplicant les dades del cadastre

referent a la superficie de les parcel-les, sense ponderació, es a dir multiplicant per l.

L'objecte d'aquest criteri és que una parcella sense edificar, d'una superficie mitja,

pagui menys que una parcel-la a solar construït.

Els subj ectes passius de les contribucions especials seran els propietaris de les parcel-les

a solars que segons les NN.SS. són edificables, tan si estan construïts com si no ho

estan.

Tercer.- Gestionar les contribucions especials d'acord amb el que estableix 1 'Ordenança General

reguladora de les Contribucions Especials, aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple en

sessió de data 03-05-1995, i elevada automàticament a definitiva en no produir-se reclamacions

en el termini fixat al'efecte. Es publicà el text íntegre de 1 'Ordenança al BOCAlB núm.120 de

data 23-09-1995, la qual cosa determinà la seva entrada en vigor.

Quart.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de trenta dies, mitjançant la

publicació d'edicte en el tauló d'anuncis i en el BOlB, per a què els interessats puguin examinar

I'expedient i formular reclamacions a suggeriments, a constituir-se en Associació administrativa

de contribuents, havent-se de donar compte de tot això al'Ajuntament als efectes d' adoptar

l' acord definitiu, a en el cas de no presentar-se reclamacions, l'acord provisional passarà

automàticament a definitiu.

Quart.- Publicar el text íntegre de l'acord definitiu en el BOlB per a la seva vigència

impugnació jurisdiccional.
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Després d'aquesta redacció final que inclou el seus suggeriments el Sr. Fullana manifesta que

reconsideren el seu vot en el sentit que el canvien per votar favorablement.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el vot favorable dels vuit assistents.

Havent finalitzat els temes a tractar el Sr. Batle aixeca la sessió essent les devuit hores i trenta

cinc minuts, de la qual certifico

ELBATLE
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA

27 DE SETEMBRE DE 2004

Data: 27 de setembre de 2004
Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20.30 h

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària ordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Batie, 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, l Margalida 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 Marquès, el qual dóna fe de

l'acte.

1) ACTES ANTERIORS.- S'assabenten i aproven les actes de la sessió ordinària

de dia 26 de juliol i l'extraordinària de dia 17 de setembre.

2) RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- S'assabenten de les resolucions adoptades
per la Batlia des de la darrera reunió ordinària de la Corporació.

3) ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.- S'assabenten dels acords adoptats
per la Junta de Govern Local des del passat dia 2 i de juliol.

El Sr. Fullana demana més informació de l'informe del Sr. Guillaumet que esdetalla

a la Junta de dia 21 de juliol, i quines previsions té l'ajuntament quan hi hagi una

infracció a l'ordenança reguladora de guals.
El Sr. BatIe contesta que la intenció de la revisió de la taxa és adaptar la normativa

sancionadora a l'actualitat, ja que està del tot desfassava. El portaveu independent
suggereix que l'Ajuntament faciliti les plaques que els particulars haurien de posar a

la façana de la cotxera. Se li contesta que aquesta petició ja es tenia prevista.

Pel que fa a la Junta de dia 10 d'agost, referent al punt de la modificació del cadastre

de Galilea, demana informació sobre la revisió dels valors cadastrals de Galilea, i si

l'exposició pública es farà un cop acabada la revisió. Se li contesta que les dades de

superficie serviran per calcular les contribucions especials per les obres de Galilea i

que les al-legacions que puguin fer els particulars serviran a l'hora pel cadastre i pel
càlcul de les contribucions.

De la mateixa acta demana explicacions d'una factura expedida pel contractista

Guillem Pont.

Pel que respecta a la de dia 18 d'agost sol-licita si es sap com es crearà la Comissió

de festes, se li contesta que encara no s'ha acordat la manera com es crearà. També

1
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demana el motiu de la denúncia realitzada a la guàrdia civil pels actes vandàlics de

la piscina.

Manifesten que no poden valorar l'acta 23 d'agost ja que manquen alguns fulls. En

el punt de manteniment dels carrers de Galilea manifesta que ja que s'encarrega a

l'empresa Saguiballa neteja dels carrers per motiu de les festes patronals, significa
això que durant la resta de l'any no es tenen els carrers en les degudes condicions

de neteja. El Sr. Ramon contesta que encara no s'ha trobat l'empresa adequada pel
manteniment dels carrers, però que s'han realitzat gestions amb diverses empreses

sense aconseguir que ho realitzin.

Quant a l'acta de dia 30 d'agost demana a que es destinaran els doblers de ganància
del bar de les festes.També manifesta que no ha rebut contestació al recurs

interposat. Se li contesta que en el cas de no contestar s' entén que està denegat.

També diu, pel que respecta a l'acta de dia 9 de juny, i referent a la circular que el

seu grup va repartir sobre la imposició de les contribucions especials a Galilea que

no recull el que es va repartir al full.

Sol·licita aclariment de la factura d'elèctrica Jordi per obres a Galilea.

També vol exigir, ja que s'ha demanat en diverses ocasions, que en un termini de

deu dies s'ha de tenir l'acta de la junta de govern. El Sr. Batle contesta que no

sempre es compleix l'aprovació de l'acta a la següent reunió, si no que es passa a la

que es realitza a la setmana següent. S'acorda que un cop aprovada se deixarà en el

lloc que tenen assignat cada grup polític.

4.- APROVACIÓ BASES POLICIA LOCAL

Són aprovades amb el vot favorable dels nou assistents a la reunió les següents bases

que han de servir per cobrir la plaça vacant d'auxiliar de policia local.

"BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE PROVES

SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT, COM A FUNCIONARI

DE CARRERA, D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR DE POLICIA LOCAL DE

L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT.

PRIMERA. Objecte de la convocatòria.

Es convoquen proves selectives per cobrir en propietat com a funcionari de carrera,

mitjançant concurs oposició, una plaça d'auxiliar de Policia amb destí a

l'Ajuntament de Puigpunyent. Aquesta plaça està inclosa al'oferta d'ocupació

pública per a l'any 2004, aprovada per resolució de la Batlia de data 7 de juny de

2004 i publicada al BOE número 162 de dia 6 de juliol de 2004. L'esmentada plaça
està inclosa en l' escala d' Administració Especial, subescala de Serveis Especials,
classe Auxiliar de Policia Local i enquadrada en el Grup E dels establerts a l'article

25 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.
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SEGONA. Requisits dels aspirants.

Per poder ser admesos a les proves selectives, els aspirants hauran de reunir les

següents condicions i requisits:

a.- Ser espanyol.

b.- Tenir devuit anys complerts i no haver complert els trenta-tres. Es compensaran

en cas d' excés i a aquests únics efectes els serveis prestats com a policia local o com

a auxiliar de policia local, o en qualsevol dels cossos i forces de seguretat públiques.

c.- Estar en possessió del títol acadèmic corresponent al grup E, això és certificat

d'escolaritat, d'acord amb l'article 25 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost de mesures

per a la reforma de la Funció Pública.

d.- No patir malaltia o defecte fisic que impedeixi o minvi el desenvolupament
correcte de les corresponents funcions.

e.- No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal,
ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

f.- No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g.- Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A, B i BTP.

h.- Comprometre's a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant declaració

jurada.

i.- Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant l'aportació del

certificat de nivell A, de coneixements orals de català, de la Junta Avaluadora de

Català, de I 'Escola Balear d'Administració Pública o un altre organisme reconegut a

aquest efecte en la legislació vigent. En cas que no es pugui acreditar s'ha de superar

una prova equivalent. Cada tribunal qualificador ha d'actuar assessorat per un

representant de l'EBAP per dur a terme aquesta prova específica.

j.- Estar en possessió del diploma d'aptitud del curs bàsic de policia expedit per

1 'Escola Balear d'Administració Pública. Aquest diploma haurà de tenir una data

d'expedició que no sigui anterior als darrers tres anys; superats aquests tres anys,

s'ha de justificar, juntament amb els diplomes d'accions formatives de tipus
professional d'un mínim de sis crèdits o 60 hores realitzats dins els tres anys

anteriors a la presentació de sol·licituds.

Els aspirants hauran de complir tots els requisits enumerats en la data d'acabament

del termini de presentació d'instàncies.

3

Paper transcripció acords i resolucions



091729 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

TERCERA.- Acreditació del compliment dels requisits.

Els requisits assenyalats als apartats a) i b) s' acreditaran amb la presentació de

fotocòpia acarada del DNI.

L'assenyalat a l'apartat c), mitjançant la presentació de fotocòpia acarada deillibre

d'escolaritat o dels diploma.

El requisit de l'apartat d), s'acreditarà amb la presentació del certificat mèdic oficial

d'aptitud que acrediti reunir totes les condicions fisiques en relació amb el quadre
d'exclusions de l'annex II de les normes marc (Decret 70/1989).

El requisit de l'apartat e) s'acreditarà mitjançant la presentació de declaració jurada
que ho indiqui.

El de l'apartat f) amb la presentació de certificat reglamentari per part de la Junta de

Penals que depèn del Ministeri de Justícia.

El requisit de l'apartat g) s'acreditarà amb la presentació de fotocòpia acarada dels

permisos de conduir.

El de l'apartat i) amb la presentació de fotocòpia acarada del certificat.

El requisit de l'apartat j) mitjançant la presentació de fotocòpia acarada del diploma.

QUARTA.- Forma i terminis de presentació de les sol·licituds.

A les instàncies sol-licitant prendre part en el concurs oposició, els aspirants hauran

de manifestar que reuneixen tots i cadascun dels requisits que s'exigeixen a la base

segona. Es dirigiran al president de la Corporació i es presentaran juntament amb

una fotocòpia del DNI en el Registre General de la Corporació en el termini de vint

dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci en extracte,

d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat, prèvia publicació íntegra
d'aquestes bases al BOIB. Els successius anuncis es publicaran únicament en el

BOlB.

Les instàncies també poden presentar-se en la forma establerta per l'article 38.4 de

la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Han d'adjuntar-se a les instàncies inexcusablement tots els documents acreditatius

dels mèrits que s'al-leguin mitjançant original o fotocòpia acarada.

CINQUENA. Admissió dels aspirants.
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Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Batlia dictarà resolució en el

termini màxim d'un mes, en què declararà aprovada la llista d'aspirants admesos i

exclosos, la qual es farà pública mitjançant exposició en el tauler d'edictes de

l'Ajuntament i en el BOIB, i farà constar, en el cas dels aspirants exclosos, a més, la

causa de l'exclusió, fixant un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà

de la publicació al BOIB, per poder esmenar els defectes que hagin motivat

l'exclusió, en el supòsit de què es pugin esmenar. En la mateixa resolució en què es

declari aprovada la llista d'admesos i exclosos s'efectuarà el nomenament dels

membres del tribunal i s'indicarà el lloc, dia i hora de la realització de la prova de

coneixements de llengua catalana pels aspirants que no hagin acreditat

documentalment la titulació requerida, la constitució del tribunal qualificador i la

fixació del lloc, la data i l'hora d'inici del primer exercici de la fase d'oposició.

Una vegada realitzada la prova de llengua catalana, la Batlia dictarà resolució en la

qual declararà aptes o no aptes els aspirants que 1 'hagin superat, i es publicarà al

tauler d' edictes de la Corporació als efectes que els declarats aptes es puguin
presentar al primer exercici de la fase d'oposició.

SISENA. Tribunal Qualificador.

La composició del Tribunal Qualificador serà la següent:
President:

Titular: el Batle o regidor en qui delegui.
Suplent: el regidor delegat de Policia.

Secretari:
El de la Corporació o funcionari en qui delegui.

Vocals:

Un representant de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament.
Un representant de la Direcció General d'Interior i un representant de l'Escola

Balear d'Administració Pública.

Un funcionari de carrera de l'Ajuntament de Puigpunyent, d'igual o superior
categoria a la de la plaça convocada, designat per la Batlia.

El Tribunal pot nomenar assessors especialistes en les diferents matèries, els quals
tenen veu però no vot.

Els membres del Tribunal han d'abstenir-se d'intervenir i els aspirants poden
recusar-los quan concorrin les circumstàncies previstes a l'article 28 de la Llei de

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu

comú.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus

membres, siguin titulars o suplents, entre els quals hi ha d'haver el secretari o el

president o el qui legalment els substitueixi Les decisions del Tribunal s'han

d'adoptar per majoria.

Els vocals han de tenir una titulació igualo superior a la requerida per aspirar a la

plaça del procés selectiu.
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SETENA. Ordre d'actuació.

En aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament els aspirants actuaran

per ordre alfabètic, començant per la lletra A.

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única, llevat dels casos de

força major, justificats de forma escaient i apreciats lliurement pel Tribunal.

VUITENA. Desenvolupament dels exercicis.

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única, i seran exclosos els

que no compareguin, llevat dels casos degudament justificats i lliurement apreciats
pel Tribunal.

Els successius anuncis per a la realització de proves es faran en el tauler d'anuncis

de l'Ajuntament.

Els exercicis que han de realitzat els aspirants i la seva qualificació, així com la

valoració dels mèrits al-legats en la fase de concurs, són els que s'expressen en

l'annex l d'aquestes bases.

NOVENA. Relació d'aprovats, presentació de documents i nomenament.

Després de la qualificació dels aspirants, el tribunal publicarà la relació d'aprovats
per ordre de qualificació definitiva, no podent aquests ultrapassar el nombre de

places vacants, i presentarà l'esmentada relació a la Presidència de la corporació
amb la finalitat de realitzar el corresponent nomenament.

Els candidats que no obtenguin plaça formaran part, per ordre de puntuació, d'una

borsa de treball per a possibles substitucions.

L'aspirant proposat presentarà en la Secretaria de la corporació, dins del termini de

5 dies naturals comptadors des de la publicació de la llista d'aprovats, els documents

acreditatius de les condicions o requisits que per prendre part en el concurs oposició
s'exigeixen a la base segona.

Els qui, dins del termini indicat i llevat dels casos de força major, no presentin la

documentació, no podran ser nomenats i romandran anullades totes les seves

actuacions.

Un cop efectuat el nomenament per la Presidència de la corporació, l'aspirant
nomenat ha de prendre possessió en el termini de 5 dies naturals, comptats a partir
de l'endemà en què sigui notificat el nomenament. El fet de no prendre possessió
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dins del termini indicat sense causa justificada determinarà la ineficàcia del

nomenament amb pèrdua del dret a adquirir la condició de funcionari.

DESENA. Incidències.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els

acords necessaris per el bon ordre del concurs oposició, en tot allò no previst en

aquestes bases, amb subjecció a les disposicions aplicables.

ANNEX

PRIMERA FASE:

A ) Eliminatòries: Proves físiques i de coneixement de català.

B ) Concurs: Valoració de mèrits pel Tribunal.

A) Proves eliminatòries.

Proves físiques: Abans d'accedir a les proves físiques els aspirants hauran de

presentar certificat mèdic acreditatiu que pateixen cap dels impediments que figuren
al decret 70/89. Els aspirants hauran de superar les proves físiques que s'indiquen.
Per poder fer aquesta prova, l'aspirant ha de lliurar al tribunal un certificat mèdic en

què es faci constar que es tenen les condicions físiques necessàries per dur-la a

terme. El fet de no presentar aquest certificat comporta l' exclusió automàtica de

l'aspirant de la realització de la prova i del procés selectiu.

Els aspirants que hagin acabat el corresponent curs d'aptitud en els darrers dos anys,

quedaran eximits de realitzar les proves físiques, havent de presentar un certificat

mèdic oficial referit al quadre d'exclusions que consta a les normes marc.

Les proves físiques, que han de ser exclusivament les que s'indiquen en aquest

annex, són totes obligatòries i eliminatòries. Tenen com a finalitat comprovar, entre

altres condicions, la força, l'agilitat, la rapidesa i la resistència de l'aspirant.

Consisteix a superar, amb una nota igualo superior a 5, les proves físiques que

s'indiquen, d'acord amb els barems i criteris establerts per edat i sexe.

Les proves físiques han de ser superades globalment, d' acord amb el barem i els

mèrits assenyalats. El resultat global d'aquesta prova s'ha d'atorgar sempre que

l'aspirant hagi superat un mínim de 4 de les proves parcials amb una nota mínima de

5 o superior i que, en l' altra prova parcial, la nota sigui igualo superior a 3. La nota

mitjana d' «Apte» s'ha d'atorgar sempre que el resultat sigui igualo superior a 5; si

és inferior a 5, serà de «No apte».

Proves per fer:
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1.1. Resistència (1.000 m)

L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la resistència orgànica i consisteix a

recórrer una distància de 1.000 metres, en una instal-lació esportiva, en un

temps inferior a la marca establerta. Només es pot fer un intent.

Homes (minuts)
Punts Menors de De 30 a De4l aSO Més de 50

30 anys 40 anys anys anys

10 -3,10' -4,00' -4,50' -6,10'
9 -3,20' -4,10' -4,75' -6,20'
8 -3,30' -4,20' -4,95' -6,30'
7 -3,40' -4,30' -5,20' -6,40'
6 -3,80' -4,65' -5,35' -6,75'
5 -4,10' -5,00' -5,50' -7,10'
3 -4,25' -5,15' -5,65' -7,25'

Eliminat +4,25' +5,15' +5,65' +7,25'

Dones (minuts)
Punts Menors de De 30 a De4l aSO Més de 50

30 anys 40 anys anys anys

10 -3,25' -4,15' -4,65' -6,25'
9 -3,35' -4,25' -4,90' -6,35'
8 -3,45' -4,35' -5,10' -6,45'
7 -3,55' -4,45' -5,35' -6,55'
6 -3,95' -4,80' -5,50' -6,90'
5 -4,25' -5,15' -5,65' -7,25'
3 -4,40' -5,30' -5,80' -7,40'

Eliminada +4,40' +5,30' +5,80' +7,40'

1.2. Velocitat (50 m)

L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la velocitat de translació corporal i

consisteix a recórrer una distància de 50 metres, en una installació

esportiva, en un temps inferior a la marca establerta. Només es pot fer un

intent.

Homes (segons)
Punts Menors de De 30 a De4la50 Més de 50

30 anys. 40 anys anys anys

10 -7,50" -7,70" -8,20" -9,50"
9 -7,70" -7,85" -8,35" -9,70"
8 -7,80" -8,00" -8,50" -10,00"
7 -8,00" -8,20" -8,60" -10,30"

6 -8,25" -8,40" -8,80" -10,65"
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5 -8,50" -8,60" -9,20" -11,00"
3 -8,65" -8,75" -9,35" -11,15"

Eliminat +8,65" +8,75" +9,35" +11,15"

Dones (segons)
Punts Menors de De 30 a De 41 aSO Més de 50

30 anys 40 anys anys anys

10 -8,00" -8,20" -8,70" -10,00"
9 -8,20" -8,35" -8,85" -10,20"
8 -8,30" -8,50" -9,00" -10,50"
7 -8,50" -8,70" -9,10" -10,80"
6 -8,75" -8,90" -9,30" -11,15"
5 -9,00" -9,10" -9,70" -11,50"
3 -9,15" -9,25" -9,85" -11,65"

Eliminada +9,15" +9,25" +9,85" +11,65"

1.3. Natació (50 m) estillliure

L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la velocitat de translació corporal i

consisteix a recórrer una distància de 50 metres d'estil lliure, en una piscina
de 50 metres a bé en una de 25 metres, amb anada i tornada, sense tocar

el fons ni aferrar-se a les surades, en un temps inferior a la marca

establerta. Es permet la realització de dues sortides nul-les i un sol intent.

Homes (segons)
Punts Menors 30 De 30 a 40 De41 aSO Més de 50

anys anys anys anys

10 -35" -40" -45" -50"

9 -37" -42" -47" -52"

8 -39" -44" -49" -54"

7 -41 " -46" -51 " -56"

6 -43" -48" -53" -58"

5 -45" -50" -55" -60"

3 -47" -55" -57" -1,02"
Eliminat +47" +55" +57" +1,02"

Dones (segons)
Punts Menors 30 De 30 a 40 De 41 aSO Més de 50

anys anys anys anys

10 -40" -45" -50" -55"

9 42" 47" 52" 57"

8 -44" -49" -54" -59"

7 -46" -51 " -56" -1,01 "

6 -48" -53" -58" -1,03"
5 -50" -55" -1,00" -1,05"
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3 -52" -l' -1,02" 1,07"
Eliminada +52" +1' +1,02" +1,07"

1.4. Força explosiva del tren superior. Llançament de pilota medicinal

L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la potència dels principals músculs

superiors. Per fer aquesta prova es necessita una pilota medicinal de 5 kg
per als homes i una de 3 kg per a les dones. La posició inicial exigeix situar

se per darrere la línia on comença el recompte de la distància amb els peus

junts en terra i simètrics. En cap moment no pot es pot trepitjar aquesta
línia. Una vegada fet eillançament, es compta la distància entre la línia de

sortida i la marca de la pilota, la qual ha de ser superior a la que estableixen

les taules. Per fer aquesta prova es permeten dos intents.

Homes: pilota de 5 kg - Dones: pilota de 3 kg (m)
Punts Menors de De 30 a De4l a50 Més de 50

30 anys 40 anys anys anys

10 +7,00 +6,50 +6,00 +5,50
9 +6,80 +6,40 +5,90 +5,40
8 +6,70 +6,20 +5,70 +5,20
7 +6,50 +6,00 +5,50 +5,00
6 +6,20 +5,75 +5,25 +4,75
5 +6,00 +5,50 +5,00 +4,50
3 +5,90 +5,35 +4,85 +4,35

Eliminat -5,90 -5,35 -4,85 -4,35

1.5. Força explosiva del tren inferior. Salt amb els peus junts

L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la potència dels principals músculs

extensors de les cames i consisteix a fer un salt en una superfície llisa, on

han d'estar marcades les distintes distàncies que es poden aconseguir. La

posició inicial exigeix situar-se per darrere la línia on comença el recompte
de la distància amb els peus junts en terra i simètrics. En cap moment no es

pot trepitjar aquesta línia. Una vegada fet el salt, es compta la distància

entre la línia de sortida i la marca de la darrera part de suport del cos, la

qual ha de ser superior a la que estableixen les taules. Per fer aquesta
prova es permeten dos intents.

Homes (m)
Punts Menors de De 30 a De 41 a 50 Més de 50

30 anys 40 anys anys anys

10 +2,35 +2,25 +2,15 +1,95
9 +2,30 +2,20 +2,10 +1,90
8 +2,25 +2,15 +2,05 +1,85
7 +2,20 +2,10 +2,00 +1,80
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6 +2,15 +2,05 +1,95 +1,75
5 +2,10 +2,00 +1,90 +1,70
3 +2,08 +1,97 +1,87 +1,67

Eliminat -2,08 -1,97 -1,87 -1,67

Dones (m)
Punts Menors de De 30 a De41 a50 Més de 50

30 anys 40 anys anys anys
10 +2,05 +1,95 +1,85 +1,65
9 +2,00 +1,90 +1,80 +1,60
8 +1,95 +1,85 +1,75 +1,55
7 +1,90 +1,80 +1,70 +1,50
6 +1,85 +1,75 +1,65 +1,45
5 +1,80 +1,70 +1,60 +1,40
3 +1,78 +1,67 +1,57 +1,37

Eliminada -1,78 -1,68 -1,57 -1,37

Prova de coneixement de català: Serà de caràcter obligatori pels aspirants que no

puguin acreditar el coneixement de català en la forma que s'especifica a l'apartat i)
de la base segona de la convocatòria.

La qualificació de la prova serà d'apte o no apte, essent en aquest darrer cas,

eliminatori.

El tribunal actuarà a tals efectes assessorat per un representant de l'EBAP .

B) Concurs.

En la fase de concurs, els mèrits es valoraran d'acord amb el barem general que

figura a l'annex I del Decret 72/1989, de 6 de juliol, en la redacció donada al mateix

pel Decret 69/2004, de 9 de juliol, amb una puntuació màxima assolible de 45 punts.

BAREM GENERAL DE PUNTUACIONS DEL CONCURS EN EL SISTEMA DE

MOBILITAT I DE LA FASE DE CONCURS EN EL PROCEDIMENT DE

CONCURS OPOSICIÓ

Puntuació màxima assolible: 45 punts

1. Puntuació del curs de capacitació, amb actualització inferior a tres anys.

Puntuació màxima: 10 punts.

Només es valorarà el propi de la categoria a la qual s'aspira, multiplicant la

puntuació obtinguda en el curs pel coeficient que s'indica en cada cas:
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Auxiliar Policia Oficial Sergent Inspector Major Comissari Intendent

A 1 1

B 0,75 0,7 1 1 1 1 1 1

5

e 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

A. S' aplica als aspirants que accedeixin a un lloc de policia .o auxiliar de policia pel
tom lliure a ajuntaments en què, en acabar la realització del curs de capacitació,
hagin prestat serveis durant una temporada completa, com a mínim, com a policia de

temporada, policia turístic o auxiliars, i també els qui es trobin en el moment de
concursar nomenats com a funcionaris interins en el mateix ajuntament

B. S'aplica als aspirants que accedeixin a un lloc de treball de l'ajuntament en el

qual ja tenen la condició de funcionaris de carrera.

c. S'aplica als aspirants que, essent funcionaris de carrera, accedeixin a un lloc de
treball d'un ajuntament distint del de procedència i als que no tenguin la condició de
funcionaris de carrera.

2. Pels serveis prestats en les diferents categories. Puntuació màxima: 10 punts.

Per cada mes complet de servei actiu es multiplicarà el valor dels mesos pels
coeficients següents:

Auxiliar Policia Oficial Sergent Inspector Major Comissari Intendent

0,01 0,033 0,04 0,05 0,058 0,06 0,075 0,083
6 1 6

3. Per antiguitat, pels serveis reconeguts com a funcionari de carrera en qualsevol
categoria. Puntuació màxima: 5 punts.

Per cada any de servei complet, es multiplicarà per 0,2.

4. Per la possessió de titulacions acadèmiques oficials superiors a l' exigida per a la

categoria a la qual s'accedeix. Puntuació màxima 4 punts.

EGB o graduat BUP, batxillerat, Diplomatura Llicenciatura o

escolar o FP I, FP II, universitària, 3 doctorat o

equivalent formació cursos de equivalent
professional de llicenciatura o

grau mitjà, estudis
formació equivalents
professional de d'acord amb el

grau supenor o Reial decret

equivalent 1272/2003, de
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10 d'octubre

2 3 41

Només es valorarà la de nivell superior, llevat del cas de branques acadèmiques
diferents. S 'han de considerar únicament les puntuacions a partir de la superior
exigida per ocupar la categoria professional.

5. Coneixement de la llengua catalana. Puntuació màxima: 2,5 punts.

Només es reconeixeran les titulacions expedides per la Junta Avaluadora de Català,
l'Escola Balear d'Administració Pública, l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) o les

equivalents segons la normativa reguladora de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Només es valorarà la de nivell superior excepte en el cas del nivell E, que
es podrà sumar al del nivell CoD. S'han de considerar únicament els valors

superiors exigits per ocupar el lloc de treball objecte de la provisió.

A CB D E

0,5 1 1,5 2 0,5

6. Idiomes estrangers. Puntuació màxima: 2,5 punts.

Per les titulacions expedides per les escoles oficials d'idiomes (EOI), l'Escola
Balear d'Administració Pública (incloses les corresponents a l'IBAP) i les

homologades per ambdues institucions. Només es valorarà la de nivell superior,
llevat del cas d'idiomes distints.

A CB D E

0,5 1 1,5 2 2,5

A. Primer curs de l'Escola Oficial d'Idiomes o nivell inicial de l'Escola Balear
d'Administració Pública.
B. Segon curs de l'Escola Oficial d'Idiomes o nivell mitjà de l'Escola Balear

d'Administració Pública.
C. Tercer curs de l'Escola Oficial d'Idiomes o nivell superior de l'Escola Balear

d'Administració Pública.
D. Quart curs de l'Escola Oficial d'Idiomes.
E. Cinquè curs de l'Escola Oficial d'Idiomes.

7. Cursos de formació relacionats amb l'àrea professional (policial, seguretat,
emergències i salvament; a més, per a l' escala executiva i superior, qualitat, recursos

humans i habilitats directives). Assistència o impartició. Puntuació màxima: 4 punts.

Només es reconeixeran els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o

els homologats per aquesta institució i altres centres de formació oficials
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d' Administració pública d'àmbit autonòmic o estatal, amb l' aplicació del quadre de

puntuacions següent segons la durada:

A B C
De 5 a 15 hores 0,04 0,02 0,01
De 16 a 25 hores 0,16 0,08 0,04
De 26 a 35 hores 0,26 0,13 0,06
De 36 a 50 hores 0,36 0,18 0,09
De 51 a 100 0,5 0,25 0,12
hores
Més de 100 0,005 per hora 0,0025 per hora 0,00125 per hora
hores

A. Certificat d' aprofitament amb data inferior a 5 anys.
B. Certificat d'aprofitament amb data superior a 5 anys o certificat d'assistència
inferior a 5 anys.
C. Certificat d'assistència amb data superior a 5 anys.

8. Resta de formació no relacionada amb l'àrea professional. Assistència o

impartició. Puntuació màxima: 1 punt.

Només es reconeixeran els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o

els homologats per aquesta institució i altres centres de formació oficials
d'Administració pública d'àmbit autonòmic o estatal, amb l'aplicació del quadre de

puntuacions següent segons la durada:

A B C
De 5 a 15 hores 0,02 0,01 °

De 16 a 25 hores 0,08 0,04 0,02
De 26 a 35 hores 0,13 0,06 0,03
De 36 a 50 hores 0,18 0,09 0,04
Més de 50 hores 0,25 0,12 0,06

A. Certificat d'aprofitament amb data inferior a 5 anys.
B. Certificat d'aprofitament amb data superior a 5 anys o certificat d'assistència
inferior a 5 anys.
C. Certificat d'assistència amb data superior a 5 anys.

9. Altres mèrits que ha de determinar la corporació.

1. Acreditació de coneixements del terme municipal al qual s'accedeix, mitjançant
la realització de proves objectives homologades per l'Escola Balear d'Administració
Pública: fins a 2 punts.

14

Paper transcripció acords i resolucions



091740 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

2. Atribució de funcions relacionades amb la direcció, la supervisió o el suport a la

protecció civil del mateix ajuntament: fins a 1 punt.

SEGONA FASE:

A). Oposició.

Exercici obligatori i eliminatori sobre l'àrea complementària: La puntuació serà de O

a 10 punts, havent-se d'obtenir una puntuació mínima de 5 per superar la prova que
consistirà en respondre les preguntes que es formulin sobre el nombre de temes

seleccionats per l'Ajuntament entre els inclosos en l'àrea complementària en el

programa de l'Escola Balear d'Administració Pública i que só els següents:

1.- La constitució espanyola. Estructura i principis fonamentals.

2.- Els drets i els deures.
3.- El poder judicial.
4.- L'Estatut d'Autonomia.

5.- El municipi. Elements que el configuren.
6.- L'acte administratiu. Concepte i condicions.

7.- El procediment administratiu.

8.- El dret. conceptes generals.
9.- L'organització judicial espanyola.
10.- Iniciació del procediment penal: la denúncia i la querella.
11.- Concepte de delicte i de falta.

12.- Elements del delicte.

13.- Circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal: eximents.

14.- Circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal: atenuants.

15.- Circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal: agreujants.
16.- Delictes de furt ( delictes contra el patrimoni)
17.- Delictes de robatori (delictes contra el patrimoni).
18.- Delictes contra la seguretat del trànsit.

19.- Delictes de tràfic de drogues.
20.- Primers auxilis.

Exercici obligatori i eliminatori sobre l'àrea professional: La puntuació serà de O a

10 punts, havent-se d'obtenir una puntuació mínima de 5 per superar la prova i

consistirà en respondre les preguntes que es formulin sobre el nombre de temes

seleccionats per l'Ajuntament entre els inclosos en l' àrea professional en el

programa de l'Escola Balear d'Administració Pública que són els que a continuació

es senyalen:

1.- Potestat normativa municipal.
2.- Ordenances, reglaments, bans.

3.- La potestat sancionadora municipal.
4.- Llei de Trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.
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5.- Reglament general de circulació: títol preliminar.
6.- Reglament general de circulació: títol I.

7.- Reglament general de circulació: títol II.

8.- Reglament general de circulació: títol IV.

9.- Reglament general de conductors.

10.- Concepte d'accident.

11.- Classificació dels accidents.

12.- L'espai i el temps en els accidents.
13.- L'atestat per alcoholèmia.

14.- Policia local: marc legal. Concepte i funcions.

15.- Les normes marc de les policies locals de les Illes Balears.

16.- El règim disciplinari de la policia local com a membres de les forces i cossos

de seguretat. Conductes tipificades com a faltes.

17.- Principals aspectes de la llei orgànica 1/1992, sobre protecció de la seguretat
ciutadana.
18. - Detenció il·legal. Habeas Corpus 1

19.- L'atestat policial: concepte, objecte i requisits de l'atestat.

20.- Contingut de l'atestat.

Prova psicotècnica: per determinar l' aptitud i la personalitat més adequada per al

lloc a què s'opta. Es valorarà de O a 10 punts, i es consideraran eliminats els qui no

obtenguin una puntuació mínima de 5.

Un cop realitzat el concurs oposició, la persona seleccionada serà nomenat

funcionari en pràctiques per un termini de sis mesos. Després del qual es tomarà a

reunir el Tribunal que valorarà les pràctiques realitzades i la memòria presentada pel
seleccionat relativa a les activitats desenvolupades durant aquest període."

5.- CONVENI AMB LA PARRÒQUIA DE GALILEA

Per tal que tots els veïnats de Galilea puguin gaudir dels terrenys i instalIacions que

són propietat de la Parròquia de la Immaculada Concepció de Galilea i després de

diverses converses, es proposa al Pla l'aprovació del conveni següent, i facultar el

Batie per a la· seva signatura.

"CONVENI ENTRE LA PARRÒQUIA DE lA IMMACULADA CONCEPCIÓ
DE GALILEA I l'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT PER. A LA CESIO I ÚS
DE PROPIETATS PARROQUIALS

REUNITS
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D'una part, Mn. Josep-Antoni Guardiola Crespí, amb D.NJ. nr. 42.976.946-

C, com. a Rector de L'Església de la Immaculada Concepció de Galilea i l'Il-lm.

Mn. Joan Servera Terrassa, amb D.N.1. 41.3453619-Z en la seva qualitat de

representant de la Diòcesi de Mallorca de l'Església Catòlica-Mitra Diocesana de

Mallorca.

I de l'altre, D. Joan Ferrà Martorell, Batlle President de l'ajuntament de

Puigpunyent, amb DNI nr. 42.995.578-E, assistit per el Secretari de la

Corporació, D. Josep Ramón Marqués, amb DNI nr. 42.991.191-P, el qual dóna

fe de I'act

ANTECEDENTS

1- En data indeterminada i anterior a 1988, la Parròquia cedí l'ús i gestió a

l'Ajuntament de Puigpunyent del terreny on actualment hi ha la pista
esportiva, els vestuaris i el parc verd.

2- En data 30 de desembre de 1988, la Parròquia de la Immaculada

Concepció de Galilea i el batlle de l'Ajuntament de Puigpunyent, firmaren

un conveni per qual la Parròquia, en la seva qualitat de propietària dels

terrenys, autoritzava la construcció d'un local polivalent en els terrenys
de can Macià situats a la plaça de s'Escopidor de Galilea. A tals efectes,
els cedia per un termini de 25 anys, transcorreguts els quals recuperaria
la possessió dels terrenys així com la plena propietat i possessió de

l'edifici que s'hi hagués construït. Per la seva part, l'ajuntament de

Puigpunyent es comprometia a la conservació de les zones i del

cementiri parroquial.

3- En data 17 de febrer de 1993, el Ple de la Corporació aprovà l'oferta de

compra de la parcella de can Macià, propietat de la Parròquia de Galilea,

per un preu de 2.850.000 pts i amb la finalitat de construir-hi el local

polivalent.
4- En data 30 d'abril de 1993, el Bisbat de mallorca autoritzà al rector de

Galilea per vendre la parcella de can Macià a l'Ajuntament de

Puigpunyent.

5- En data 22 de setembre de 1994, es firmà l'escriptura de compravenda a

favor de l'Ajuntament de Puigpunyent de la parcella de referència

anomenada Can Macià (inscrita al Registre de la Propietat al foli 96, del

llibre 20 de Puigpunyent, finca 720, inscripció 1ra.) amb una superfície
de 789 metres, 50 decímetres quadrats i per un preu de 2.850.000 pts.
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Atesos els antecedents esmentats, ambdues parts

CONVENEN

1- La Diòcesi de Mallorca de l'Església Catòlica-Mitra Diocesana de

mallorca, representada per l'Illm, Sr. Joan Servera Terrassa, amb la

voluntat de signar un conveni amb l'Ajuntament de Puigpunyent,
manifesta que és propietària dels següents terrenys:

a) Porció de terreny, situada als voltants de l'església de Galilea i que

comprèn la plaça Pius XII, el carrer de Mn. Llorenç Riber, el

carreró del campanar, la part de la escala que comunica amb el

carrer s'Escalonada.

b) El solar adjacent a la pista poliesportiva.
c) El cementiri.

d) La pista poliesportiva, el terreny dels vestuaris i del parc verd.

e) El carreró de comunicació de la pista esportiva amb la terrassa del

Saló Parroquial i el campet adjacent al saló parroquial i a la seva

terrassa.

f) El saló parroquial.
(S'adjunta el present conveni el plànol identificatiu dels terrenys,

signat per ambdues parts com a integrant del mateix)
g) Els terrenys es troben inscrits al Registre de la Propietat, com a

porció de la parcel'la inscrita al foli 96, del llibre 20 de

Puigpunyent, finca 720, inscripció ira, com a propietat de

l'Església inscrita el 23 de juny de 1915, per posseir-la des de

temps immemorial.

2- L'Església es reserva per a sí la propietat dels terrenys cedits.

3- Amb relació a cadascun dels terrenys anomenats, a partir de la data de

la signatura del present conveni l'Il-lm, Sr. Joan Servera Terrassa, en la

representació en què actua, autoritza a l'Ajuntament de Puigpunyent a

lo següent:

a) L'Església cedeix a l'Ajuntament de Puigpunyent, qui s'obliga, al

manteniment i la rehabilitació dels carrers i places de la seva

propietat (la plaça Pius XII, el carrer de Mn. Llorenç Riber, el

carreró del campanar, l'escala que comunica amb el carrer
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s'Escalonada, i el carreró de comunicació de la pista esportiva
amb la terrassa del Saló Parroquial).
L'Ajuntament previ acord amb la parròquia podrà emprar els

carrers i la plaça per fer-hi activitats en benefici dels veïns de

Galilea.

b) L'Església cedeix a l'Ajuntament de Puigpunyent, qui s'obliga, a

l'ús i a la gestió de la pista poliesportiva, els vestuaris i el parc
verd.

c) L'Església cedeix a l'Ajuntament de Puigpunyent, qui s'obliga, a la

neteja, al manteniment i a l'embelliment del campet i la terrassa

adjacent al Saló que fa partió amb l'entrada de la cotxera.

d) L'Església cedeix a l'Ajuntament de Puigpunyent, qui s'obliga, a la

rehabilitació, al manteniment i a la neteja del Cementiri

Parroquial.

e) L'Església cedeix a l'Ajuntament de Puigpunyent, qui s'obliga, a la

rehabilitació i al manteniment del Saló Parroquial. La gestió queda
a càrrec de la Parròquia a través del Patronat que se formarà, en

el qual l'Ajuntament hi tendra un representant.

f) L'Església cedeix a l'Ajuntament de Puigpunyent, qui s'obliga, a la

neteja, al manteniment i l'embelliment del solar adjacent a la pista
esportiva i al carreró del campanar.

Tots els terrenys cedits per l'Església a l'Ajuntament per el present
conveni mantindran el lliure pas per a vianants i per la circulació existent,
amb ses seves restriccions actuals.

4- L'Ajuntament de Puigpunyent es compromet a la realització de les obres

necessàries per adequar els terrenys a l'ús permès. Seran a càrrec de

l'Ajuntament les despeses que s'originin i les obres quedaran en

propietat de la Parròquia.

5- Igualment l'Ajuntament de Puigpunyent es compromet a donar

audiència a l'Església Catòlica abans d'aprovar qualsevol projecte
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d'actuació per a l'adequació dels terrenys al ús autoritzat

projecte d'actuació ha d'aprovar-se per mutu acord.
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aquest

6- L'Església tendra preferència en l'ocupació de la propietat per a

qualsevol acte que organitzi la Parròquia de Galilea, especialment en

actes religiosos, i no necessitarà autorització per part de l'Ajuntament.

7- Es constituirà un Patronat de Seguiment d'aquest conveni, format per 3

membres designats per l'Església i 3 membres designats per

l'Ajuntament. Aquest Patronat es reunirà a principi de cada any i sempre

que el convoqui una de les dues parts amb l'objectiu de realitzar el

seguiment del present conveni.

8- Aquest conveni té una vigència de 25 anys, des del moment de la seva

signatura, i prorrogables tàcitament d'any en any.
Aquest conveni podrà rescindir-se per voluntat d'ambdues parts a per

incompliment d'una de les parts.

9- Aquest conveni deixa sense efecte qualsevol conveni signat
anteriorment i que faci referència a totes o a alguna de les propietats i

dels terrenys de l'Església Catòlica a Galilea esmentats en aquest
conveni.

10- L'Ajuntament serà responsable de qualsevol dels danys i/o perjudicis
que es causin a les coses o a les persones, com a conseqüència del ús

permès, eximint de tota responsabilitat a- la Diòcesi de Mallorca.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest acord de cessió, les

parts el signen en tres exemplars, ailloc i en la data indicada més amunt."

El Sr. Fullana manifesta que, malgrat reconeix la complicació de l'elaboració del

conveni, creu que a 1 'hora de rescindir el contracte, s 'hauria de contemplar la

possibilitat de rescissió parcial del mateix. I que si el conveni es rescindeix,
l'església no hauria de poder impedir el pas pels llocs on l'ajuntament ha fet una

inversió. El Sr. Batle contesta que la rescissió ha de ser per ambdues parts.

Continua diguent el Sr. Fullana, que si l'església vol vendre alguna propietat,
l' Ajuntament hauria de poder optar amb una situació més avantatjosa que un altra

possible adquirent. Se li contesta per part del Batle que si es produís una decisió de

venda, l'Ajuntament adoptaria les mesures pertinents per que es continués com a

lloc obert al públic.
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El Sr. Ferrà manifesta que tota vegada que s'ha arribat a un acord, és partidari de

signar-lo tal com està redactat, malgrat hi pugui haver algunes mancances.

El Portaveu independent proposa que es faci una oferta de compra d'algun dels

terrenys, com per exemple la plaça. Se li contesta que es pot estudiar aquesta
possibilitat però que ha de venir precedida amb un estudi econòmic o possibles
contraprestacions, i per què hem de comprar la plaça si sempre ha estat un lloc

públic.
Posada la proposta a votació és aprovada per set vots a favor dels grup

socialista, popular i obert a tots, i dues abstencions del grup independent.

6.- MEMÒRIA I PROGRAMACIÓ ESCOLA D'ADULTS.

El Sr. Batle dóna compta de la memòria presentada i de la programació pel proper
curs:

21

Paper transcripció acords i resolucions



CURSOSIMPARTITS A PUIGPUNYENT

("")
Cl
=:;¡
VI C')ro

ro O
-.

Qï <
=0...

ri'!

::Jro :::o

roëJ ::z (Ic
-.

O· +n �-.e
::J
("') r-
O: ri'!

-o »
e, :::o
CT

¡::;.
OJ

"'C
$Il
"'O

�

CURS MATRICULATS
Núm.

HORES

ANGLÈS 7 49,00

CATALÀ 6 58,00

INFORMÀTicA 18 95,25

CUINA MALLORQUINA 15 22,00

CUINA ITALIANA 14 16,00

CUINA INTERNACIONAL 13 20,00

TALL I CONFECCIÓ O 0,00

PINTURA 18
105,00

PINTURA 12-l8anys 2

REST, MOBLES A 11

REST. MOBLES B 16 144,00

REST. MOBLES C 9
.,

GIMNÀSTICA MANTENIMENT 17 57,00

IOGA SUAU HORABAIXES 16
209,00

IOGA SUAU MATINS 19

CORDAT DE CADIRES/LLATRE 10 58,00

TAPISSERIA 6 34,00

MANUALITATS 10 30,00

PINTURA SOBRE TELA 6 32,00
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CURSOS IMPARTITS A GALILEA
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CURS
MATRICU Núm.

LATS HORES

TAI-CHI 21 36,25

ANGLÈS 5 27,00

PUNT MALLORQUI 5 27,00

INFORMATICA 7 43,50

TOTALS 38 133,75

ro
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s
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CIlElscursosoferts i que no s'han pogut realitzar per manca de matricula són els següents:

CURS MATRÍCULA

Catalàperano catalanoparlants 1

Anglèsnivell mitjà O

Talliconfecció O

Matances 3
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DESPESES CORRESPONENTS AL CURS 2003/2004
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OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARC ABRIL MAIG JUNY TOTA�.

�A,.NGLES 112,00 32,00 96,00 112,00 128,00 144,00 96,00 �4,00 0,00 784,00

CATALA 128,00 128,00 96,00 96,00 128,00 128,00 96,00 128,00 0,00 928,00

INFORMATICA 387,50 �68,75 250,00 175,00 G12,50 1262,50 1225,00 GOO,OO 0,00 2.381,25

MAT.D'INFORMATICA 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

PINTURA 224,00 224,00 168,00 224,00 1224,00 1224,00 168,00 1224,00 0,00 1.680,00

I-nAPISSERIA I DECORA. 128,00 128,00 96,00 128,00 �4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 15.795,25
zMANUALITATS 128,00 128,00 64,00 96,00 128,00 128,00 96,00 160,00 64,00 992,00
w
>-CORDAT DE CADIRES 128,00 128,00 96,00 128,00 128,00 96,00 96,00 128,00 0,00 928,00
z
CUINA 128,00 128,00 96,00 128,00 128,00 96,00 128,00 96,00 0,00 928,00
:J
a..IOGA 384,00 528,00 312,00 1400,00 448,00 488,00 336,00 448,00 0,00 3.344,00
(.9
-

REST. MOBLES 384,00 288,00 1288,00 288,00 480,00 288,00 288,00 0,00 12.304,00
:J
a..GIMNASTICA DE MANT. 128,00 128,00 96,00 96,00 128,00 144,00 64,00 128,00 0,00 912,00

rrAI-CHI 0,00 60,00 60,00 80,00 60,00 80,00 60,00 100,00 80,00 580,00

�NGLES 0,00 16,00 32,00 64,00 64,00 80,00 32,00 64,00 80,00 432,00

INFORMATICA 0,00 24,00 96,00 72,00 96,00 120,00 72,00 96,00 120,00 696,00

-cLLOGUER D'APARELLS I 348,00 2.488,00
w
.....JMAT. 0,00 0,00 60,00 36,00 48,00 60,00 36,00 48,00 60,00
.....J
PUNT MALLORQUI I 432,00
-c
(.9RANDA 0,00 32,00 32,00 48,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

12.436,5 12.594,5 1.857,0 12.336,0 18.283,25

rrOTAL 1.875,50 12.606,75 1.938,00 2.171,00 O ° a O 468,00 18.283,25
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CURS MATRlCUL
A

ANGLÈS 210

CATALÀCATALANOPARLANTS 180

INFORMÀTICA 540

CUINA 630

PINTURA 600

PINTURA 12-18 60

TALL I CONFECCIÓ O

REST. MOBLES A, BiC 975

TAPISSERIA 120

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 510

CORDAT DE CADIRES/LLATRE 300

MANUALITATS 200

PINTURA SOBRE TELA 120

IOGA MATINS I VESPRES 1230

TAI-CHI (Galilea) 630

ANGLÈS (Galilea) 150

INFORMÀTICA (Galilea) 195

PUNT MALLORQUI (Galilea) 135

TOTALSEUROS 6785

La matricula s 'ha mantingut a Puigpunyent amb 214 alumnes, un menys que el curs

2002/2003, més els 38 alumnes de nova creació a Galilea.

La valoració global d'aquests cursos és positiva encara que la matricula d'alguns sigui
baixa, i altres com Català per a No Catalanoparlants, Anglès nivell mitjà, Tall

Confecció i les Matances no hagin pogut començar per manca d'alumnes suficients.

Els cursos de caire cultural, d'oci i temps lliure són els que segueixen tenint més èxit en

quant a matrícula i assistència. Això fa pensar que l'oferta ha de seguir encaminada en

aquest sentit. Com cada any els alumnes han demanat que es repeteixin alguns d'ells,
principalment el de cuina, restauració i cordat de cadires i confecció de llatre, aquest
últim ha tingut una gran acceptació tenint en compte que en el curs 2002/2003 no es va

poder dur a terme per manca d'alumnat suficient. S'ha de destacar que de Restauració

de Mobles, aquest curs s'han mantingut els tres grups que ja hi havia el curs passat,
amb la particularitat que han augmentat considerablement els grups A i B i s'ha produït
una davallada significativa al grup C. Curiosament els de Tapisseria i Català mantenen

25

Paper transcripció acords i resolucions



091751

GOVÈRNa��tríCUla, al contrari de tots els altres. El curs de Manualitats combinat

3mb Firm re Tela, ha tingut una petita pèrdua d'alumnat.

Conselleria (!f@rhPçt.md� Illlbt��ir un nou curs de Cordat de Cadires/confecció de L1atre i la seva

�hmPi@fió per part de l'alumnat aconsella que es tomi oferir pel curs que ve ja que

segons ens diuen hi ha més gent interessada amb el curs.

El curs d'Informàtica enguany també s 'ha impartit al llarg de tot el curs, hi ha hagut un

considerable augment d'alumnes amb el passat curs ja que hem passat de 10 a 18

alumnes, com sempre, ha hagut una majoria d'alumnes que no han acabat el curs, les

raons s'han de cercar a diferents àmbits i causes.

En general, l'alumnat ha aconseguit avanços significatius en l'ús de l'ordinador a nivell

d'usuari avançat en determinats programes

El curs de Pintura ha sofert una baixada considerable d'alumnes, s'ha disminuït una

mica el curs dels adults (-3) i considerablement el grup de 12 a 18 anys passant de 9

alumnes el passat curs a 2 en el d' enguany.

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

Com cada any aquesta activitat ha estat organitzada en col-laboració 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 tomat al Patronat.

Pensam que aquesta festa de cada any està més consolidada encara que aquest anyal
sopar hi assistiren unes 200 persones, el mateix nombre que l' any 2002 però així i tot

100 menys que l'any passat, creïn que la causa pot ser la coincidència amb les festes

d'Esporles, encara que sigui un fet a analitzar.

A les cotxeres de na Joana Matas i d'en Miquel Ramon s'hi varen exposar els treballs

realitzats als tallers de Pintura, Manualitats i Pintura sobre tela i a la de na Margalida
Morell hi exposaren els tallers de Cordats de Cadires/confecció de llatre i senalles,
restauració de mobles i tapisseria. Com cada any es d'agrair la collaboració

desinteressada dels alumnes del curs de cuina que són els encarregats de confeccionar el

sopar del que gaudeixen els assistents a la festa, cada any el llistó es situa més i més alt

pels seus successors.

Resum econòmic de les activitats lectives:
DESPESES:

- Professorat...................................................................................... 18.283,25
- Material............................................................................................ 709,93
TOTAL DESPESES 18.993,18
INGRESSOS:

- Ingressos de matrícula................................................................. 6.785,00
TOTAL INGRESSOS....................................................................... 6.785,00

DIFERÈNCIA: -12.208,18
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Vista aquesta memòria, pel curs 2004/2005 es proposa una oferta similar a la de

la del curs passat, ampliant alguns dels cursos a partir de 12 anys degut a la demanda

per part d'algunes famílies del municipi.
Aquest any es proposa com a novetat un curs de Teatre i Moviment dirigit a

adolescents, joves i adults de durada anual ja que el nostre municipi no compte amb cap

oferta de aquest tipus.
Degut a la nula acceptació del curs de Tall i Confecció es proposa no ofrenar-lo

aquest any.
Per tant, l'oferta podria quedar de la següent manera:

GOVERN BALEAR

Cursos de durada anual: Anglès nivell I i II, Català per a no Catalanoparlants, Català

per a Catalanoparlants, Informàtica/Internet, Taller de Pintura, Taller-Escola de Teatre,

Ioga Suau per a Homes i Dones, Gimnàstica de Manteniment, Cordat de

Cadires/Confecció de Corda i Llatre.

Cursos de durada quadrimestral: Restauració de Mobles, Manualitats, Pintura sobre

Tela, Decoració Interior, Teles i Tapisseria.

Cursos de durada trimestral: Cuina Mallorquina i Rebosteria, Cuina Italiana i Cuina

Internacional.

EL PRESSUPOST PODRIA QUEDAR AIXÍ:

PROFESSORAT 22.300

DESPESES
ACTNITATS 600

MATERIAL 2.200

TOTAL 25.100

INGRESSOS MATRICULA 6.800

DIFERÈNCIA -18.300

El Sr. Guillaument manifesta que hi ha molt poc termini per a presentar les

sollicituds de matrícula. La regidora de cultura diu que hi hagut molt poc temps per

tractar amb els professors i programar l'activitat i que donat que s'ha volgut donar

compta al Ple abans de publicar l'oferta. Si tots els grups hi estan d'acord es podria
tractar per la Junta de Portaveus però que per tal de donar una millor i més completa
informació s'ha optat per dur-ho al Ple d'avui.

Per part de la Sra. Sureda es dona un aclariment pel que respecta al preu dels cursos

de Galilea, ja que donat que es dona la meitat d'hores de classe, el pagament serà de

trenta euros en lloc de seixanta.
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demana perquè cada un dels professors cobra un preu distint, se li

_

copte a aue el nombre d'hores que fan no és el mateix per tots els professors.

Conselleria de la Funció Pública
i Int�inua diguent el Sr. Fullana que creu que l'escola es massa continuista i que

donat que el municipi creix s'hauria d'adaptar l'escola d'adults a la nova realitat i

que els no empadronats no haurien de pagar el doble i per això votaran en contra.

Posada la proposta a votació és aprovada per set vots a favor del grup socialista,

popular i obert a tots i dos vots en contra del grup independent.

7.- MEMÒRIA I PROGRAMACIÓ ESCOLA DE MÚSICA

El Sr. Ferrà presenta la memòria i la programació de l'escola de música:

Durant el Curs 03/04 1 'Escola Municipal de Música de Puigpunyent ha desenvolupat les

activitats següents: Llenguatge musical o. 1, 2, 3 de les que inicialment s'havien

pressupostat dues sessions setmanals, però degut a la disponibilitat horària dels alumnes

i professorat es decidí finalment fer el següent: dues sessions setmanals de 0'30 minuts

per al grup 0, un sola sessió dOuna hora, en comptes de dues de 0'45, pels grups de

nivell 1 i 2, i mantenir les programades pel grup 3. A més s'han impartit classes de

piano, guitarra, baix elèctric, bateria, flauta de bec (sols el primer trimestre) dança i ball

de bot produint-se un increment considerable de la matrícula respecte al curs anterior,
amb un total de 62 d'alumnes matriculats.

1.- DESPESES:

Llenguatge musical 0,1,2, professora Margalida Morey ; 2.089,82

Piano, professors Irina Capriles i Joan Bauzà 3.956,40

Guitarra, professors Lluc Tovar i Gabriel Rotger 1. 744,00

Bateria, professor Toño Márquez............................................................. 528,00

Baix i llenguatge 3, professor Toni Cuenca l.199,20

Flauta dolça, professora Conxa González... 192,00

Dança i ball de bot, professora Catalina Arbona....................................... 976,00

Coordinació, Contxa González 1.990,00

Material fungible....................................................................................... 5,08

Petit instrument......................................................................................... 18,00

Bateria i amplificador de guita.rra............................................................. 676,01

1.1 COST TOTAL (suma de tots els apartats anteriors): 13.374,51 €
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Consellena Matai�ió·PúbHca·····································"···· 1.860,00

iIlnŒr;mestre 1.494,00

2n. Trimestre 1.593,00
3r. Trimestre 1.530,00

Nota: les diferències en les quantitats ingressades cada trimestre. són degudes a un

inevitable moviment d'altes i baixes.

1.2 INGRESSOS TOTALS: 6.477,00 €

1.3 COST REAL DEL CURS 13.374,51 € - 6.477,00 € = 6.897,51 €

2.- ACTIVITATS DE L'ESCOLA DE MÚSICA Curs 03/04

A més del normal desenvolupament de les activitats lectives que li són pròpies i que

estaven especificades a la programació del curs properpassat que s'han desenvolupat

amb regularitat i segons el programa establert, l'Escola de Música ha organitzat i/o

participar amb:

Festa de Nadal i fi de Curs ubicades a la Casa de Cultura, així mateix, mitjançant la seva

representant al Patronat Municipal de Cultura, l'escola també col·labora en l'elaboració

del pla anual de concerts i activitats musicals d'aquesta entitat.

3.- PROPOSTES PER AL CURS 04/05

Per aquest curs tenim, a més de mantenir l'estructura de l'Escola amb els llenguatges,
els instruments, la dansa i el ball de bot, la intenció d'ampliar la seva tasca amb dues

activitats noves:

Per un costat, el curs passat hi hagué, una vegada començat el curs, un grup d'adults

interessats en poder seguir classes de dansa, aquesta iniciativa encara que seguida per

l'Escola no va arribar a cuallar. Pensam, però, que si enguany la proposam des del

principi, probablement, a més d'estalviar-nos problemes econòmics i organitzatius,

propiciarà la constitució de l'esmentat grup.

Per l'altra, vist l'interès creixent que hi ha al nostre poble pels instruments elèctrics i la

quantitat de grups de música modem, hem pensat que seria bona cosa dotar al programa

l'Escola d'una matèria que ajudàs a desenvolupar i perfeccionar aquesta afecció

mitjançant un suport tècnica i conceptual adequat, per això, desprès de parlar amb en

Toni Cuenca (persona de sobrada fama i coneixements dins aquest món musical)

proposam crear un curs trimestral nomenat: Taller d'improvisació i música moderna,

que adreçat als alumnes de nivell 3 de llenguatge musical i a adults, tractaria dins el seu

currículum temes diversos com són eljazz, rock i pop així com la constitució d'un

Combo organitzat i guiat pel professor.
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ª gep�§ d!ilvnjr com esperam, una bona acollida i interès de continuïtat es

Conselleria �tmm:;1F�rmlÍ{áluatre mesos més.

i Interior
Comja dèiem a la programació del curs 03/04 els preus de l'Escola són molt econòmics

si els comparam en qualsevol de les escoles dels municipis dels voltants, això que seria

un avantatge a la llarga se'ns torna en contra perquè limita molt els recursos, la

capacitat i àmbit d'actuació. Per tal d'actualitzar-los i fer-los una mica més

normalitzats, proposam els preus següents:

Matricula

Llenguatge musical
Instrument

Ball de Bot

Dança clàssica

Taller de improvisació
i música moderna

30,00 € que es paga un cop al principi de Curs

27,00 € cada trimestre

21,00 € cada trimestre

Els mateixos pagaments de matricula i instrument musical

Els mateixos pagaments de matricula i instrument musical

Un sol pagament de 30,00 €

Aquests preus corresponent als empadronats a Puigpunyent, pels no empadronats
s'aplicarà un increment d'un 100%.

PROGRAMACIÓ CURS 04/05

1.- Les activitats ha desenvolupar són les següents:

Llenguatge musical O, I, II, III. Aquesta activitat afecta a alumnes de edats molt

diverses, essent lOedat d'iniciació 4 anys, per això els grups es faran en funció de la

matrícula.

Piano.................................................................................. a partir de 8 anys

Guitarra a partir de 8 anys

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

Dança adults

Ball de bot.. adults i infants

Taller d'improvització i música moderna alumnes de llenguatge 3 i

adults

Naturalment es faran aquestes activitats sempre que hi hagi matrícula suficient per

formar un grup quan la matèria en qüestió ho demana.

2.- PAGAMENTS:

30

Paper transcripció acords i resolucions



091756 I

I GOVEIR�}!-;;\��de matrícula 30,00 €

Consellerra �� ta!rlŒfiRe�MR� musica: 27 00 €
I tntèrror

'

3.- Llenguatge musical i un instrument: 48,00 € trimestrals

Amb un increment del 100% pels no empadronats.

El pagament de la matrícula es farà a les oficines municipals en el moment de la

inscripció, els altres es duran a terme mitjançant domiciliació bancària.

3.- PRESSUPOST CURS 04/05

Assignatura Periodicitat Cost anual

Llenguatge musical O 2 sessions (30 m.) setmanal 666,00 €

Llenguatge musical l 1 sessions (60 m.) setmanal 666,00 €

Llenguatge musical II 1 sessions (60 m.) setmanal 666,00 €

Llenguatge musical III 2 sessions (60 m.) setmanal 999,00 €

Piano 8 hores setmanals 4.752,00 €

Guitarra i guitarra elèctrica 4 hores setmanals 2.592,00 €

Flauta de bec 1 hora setmanal 666,00 €

Bateria 1 hora setmanal 666,00 €

Ball de bot 1 hora setmanal 666,00 €

Dança 2 hores setmanals 1.332,00 €

Baix elèctric 1 hora setmanal 666,00 €

Taller d'improvització i ... 15 hores 360,00 €

Coordinació 10 mesos 1.999,92 €

Nota: per aquest curs el preu pressupostat pel professorat de l'Escola de Música és de

18€/h. Cas apart és el taller dOimporvització que s'ha calculat a 24€/h. Degut a que

suposa una major complexitat i treball previ del professor.

4.- COST DE L'ACTIVITAT LECTrvA: 16.696,92 €

5.- DESPESES DE CARÀCTER COMPLEMENTARI

Material fungible 30,00 €

Bibliografia ..

60,00 €

Instruments 600,00 €
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i Interior

6.- COST TOTAL DE LA PROPOSTA D'AQUST CURS: 17.866,92 €

El Sr. Fullana diu que la memòria és més completa que la presentada el passat any,

tal com sol-licitaren, i que la matrícula ha augmentat, també manifesta que el preus

són, al seu parer, massa elevats i que la qualitat no ha augmentat sinó que presenta

les mateixes mancances i encers que les passades edicions. l proposa tenir el mateix

criteri que l'escola d'adults i l'escola de música es faci extensiva a Galilea.

La regidora de cultura contesta que la qualitat dels professors és elevada i que el seu

cost és elevat. Els preus que paguen els usuaris són molt baixos per la qualitat que

s'ofereix, pel que respecta a l'extensió a l'escola a Galilea es pren nota d'aquesta

petició.

Posada la proposta a votació és aprovada per set vots a favor del grup socialista,

popular i obert a tots i dues abstencions del grup independent.

8.- MOCIÓ PEL DESDOBLAMENT DE LA VIA INCA-MANACOR

A petició dels representants del grup independent, es retira de l'ordre del dia , ja
que fou tractada a una passada sessió.

9.- UNIFICACIÓ COTXES POLICIA LOCAL.-

Els Regidors de l'Ajuntament de Puigpunyent, en representació dels independents de

Puigpunyent i Galilea presenten a la consideració del Plenari la següent PROPOSICIÓ

per tal que sigui estudiada i debatuda a aquesta reunió plenària:

UNIFICACIÓ COTXES POLICIA LOCAL

Exposició de motius

A principis de setembre el conseller d'Interior, Sr. Rodríguez, va presentar al mitjans de

comunicació la nova imatge unificada per tot Balears dels vehicles de la policia local.

A les fotografies publicades als diaris es podia comprovar la policromia dels vehicles

(als menys amb 5 colors diferents) que des del punt de vista de la despesa que generarà
la pintura ho consideram del tot innecessari.

Sobta que fos quan el Sr. Rodriguez era regidor d'Infrastructures de l'Ajuntament de

Palma que canviàs el color dels taxis pel blanc, en criteris d'estalvi i, ara a la

Conselleria, adopti aquesta mesura que suposarà un increment important de la despesa
dels Ajuntaments.

Per tot això presentam les següents
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il�nfurihluntament de Puigpunyent rebutja la nova imatge dels cotxes de la Policia Local

que va presentar el Govern de les Illes Balears· que, com a primera conseqüència

suposarà un increment de la despesa municipal.

2.- L'Ajuntament de Puigpunyent sol-licita al Govern que si està decidit a tirar endavant

aquesta unificació dels cotxes de les policies locals, assumeixi totalment les despeses

que se'n derivin.

Posada la proposta a votació és aprovada per vuit vots a favor dels grup socialista,

independents i oberts a tots i un vot en contra del grup popular.

DECLARACIÓ D'URGÈNCIA
El Sr. Batle proposa declarar d'urgència el punt de modificar el noms d'alguns carrers

del nucli de Puigpunyent, ja que és un tema tractat i consensuat en la Junta de Portaveus

i que per raons d'error no ha sortit a l'ordre del dia. L'estudi està fet, és un treball de les

Jornades d'Estudis Locals, el seu autor és present, i l'única manera de poder aprovar-ho
és de manera urgent, tot i que tots els portaveus j a havien manifestat el seu acord a la

Junta de Portaveus.

Posada la proposta a votació, la declaració de via d'urgència és aprovada per sis vots a

favor del grup socialista i oberts a tots i tres abstencions del grup independent i grup

popular.

10.- CANVI DE NOMS D'ALGUNS CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE

PUIGPUNYENT.

Aquesta comunicació, els noms dels carers de Puigpunyent, està dividida en dues parts. En primer

lloc, presentam un resum dels principals canvis dels noms dels carrers de Puigpunyent durant el

segle XX. I, en segon lloc, un repàs dels carrers actuals amb unes propostes de canvi fonamentades

en un doble objectiu: recuperar els noms tradicionals i populars que s'han perdut amb els canvis de

nomenclatura del darrer segle i facilitar la normalització de la llengua catalana a Puigpunyent.

Per norma general, fins el segle XIX, tret de molt poques excepcions, la nomenclatura urbana dels

carrers dels pobles de Mallorca ha estat la popular. Podríem afirmar que ha estat la consciència

col-lectiva del poble l'engarregada de donar nom, de manera quasi inconscient, als carrers de la vila.

En els carrers puigpunyentins en tenim mostres ben significatives d'aquest patrimoni coral. Des de

noms relacionats amb la topografia (carrer des Serral), passant per l'estructura urbana local (carrer
des Rellotge de Sol) fins a noms relacionats amb qualque actvitat pública que s'hi realitza (carrer
des Forn).

Emperò, arran de la II República comencen una sèrie de canvis a la nomenclatura popular dels

carrers a causa de les imposicions per un determinat consistori de persones, la prioritat de les quals
és la prevalença d'un determinat color polític. Així pocs dies després de la victòria republicana a les

eleccions municipals, el 12 d'abril de 1931, es posà el nom de carrer de la República al tram de

l'actual carrer Major. Poc després canvien el nom de la carretera Nova d'Estellencs per calle Juan

Poch (4 de setembre de 1932). A finals de la II República (31 de maig de 1936) es proposa una nova

retolació dels carrers, detallada en elllibre de Tomàs Vibot (La II República a Puigpunyent) que no

anà endavant.
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I!IRal poder no s'ho pensaren tant. Amb l'arribada de la Dictadura els canvis en

___flMlllIIIIiII��IIIiIIIII.irÎliiÍlé�iiís..cÍ!iÎa.rrljiers són nombrosos. L'acta del3 dejuliol de 1937 conta com l'Ajuntament

Consell&rârt1�'â If.6ffCfBepb�'· :a-cta) se une a losfestejos que piensa celebrar la Falange Española

Tra1ifiif�f{?{tta para et jdel actual y descubrir las placas que esta Ayuntamiento dedica a los

mártires (leY glorioso Movimiento Nacional, costeando los gestos del capítulo defestejos r . .) siendo

su importe de 365,55 pts. (Una venda molt barata del patrimoni popular). Els canvis es feren

gradualment en els següents anys. Als màrtirs del Moviment, general Goded, José Antonio Primo de

Ribera i Calvo Sotelo, s'hi afegiren els Hermanos Barbará, general Franco i alguns puigpunyentins
del bàndol dit nacional que malauradament moriren a la Guerra Civil Espanyola, Federico Sintes, i

soldado A. Garau. També es dedicaren carrers als germans Ginard (batIes del poble durant el

període franquista), al Rector Gotarredona i una plaça al papa Lleó XIII.

Amb l'arribada de la democràcia el panorama de la toponimia urbana de Puigpunyent torna a

canviar. El 1979 I' Agrupació Independent de Puigpunyent és la força més votada i Antoni Colom és

elegit batle del poble el 21 d'abril de 1979. Poc temps després, el 4 de juny de 1980, es presenta un

projecte de canvi dels noms dels carrers de puigpunyent amb quatre principis generals (transcric
literalment de l'acta) :

a) Que sean nombres impersonales.
b) que esten al margen de cualquier ideología y, sobretodo, que no sean recuerdo de la

pasada guerra civil.

c) que recojan al máximo los nombres tradicionales con los que nuestro pueblo denominó

las calles.

d) que estan escritos en nuestra lengua.
Como quiera que no se ha contado con documentación suficiente parafzjar con total seguridad las

antiguas denominaciones r . .) se ruega encarecidamente a todos los vecinos aporten cuantas

informaciones LI opiniones puedan ayudar a realizar el cambio de acuerdo con el auténtico sentido

popular.

Aquesta feina no és més que una aportació, un tant tardana, a la feina de recuperació que iniciaren

els puigpunyentins amb la democràcia d'acord amb aquest autèntic sentit popular dels noms dels

carrers del poble.

Canvis de nomenclatura dels carrers de Puigpunyent

Segle XIX (1897)

la Vila (barrio)

Nueva carretera de Estallenchs

Vieja carretera de Estallenchs

Reloj

Comella Romagues

Estanco

Trast

Serral

II República (1931)

de la vila

carretera Nueva de Estallenchs

Juan Poch

Reloj

Cornellà Romegues

Estanco

Trast

Serral

Horno

de la República

Dictadura (1937)

Cabo Juan Martorell

Calvo Sotelo

Soldado A. Garau

Federico Sintes

Romagues

Rector Gotarredona

Hermanos Barbará

Serral

Horno

General Goded

General Franco

José Antonio

Democràcia (1980)

de la Vila

Carretera Nova d'Estallenchs

Carretera Vella d' Estallenchs

des Sol (o des Rellotge de Sol)

d'es Comellar Romaguès

de s'Estany

d'es Trast

d'es Serral

d'es Forn

Major

se Tavesia

Carretera de Galilea

de ne Beltrana
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Proposta de normalització dels carrers actuals de Puigpunyent

Carrer de la Vila: carrer de la Vila

Carrer Carn. Nova d'Estallencs: carretera Nova d'Estellencs (ctra. Nova d'Estellencs)
Carrer Carn. Vella d'Estallencs: carretera Vella d'Estellencs (ctra.Vella d'Estellencs)
Carrer d'es Sol: carrer des Rellotge de Sol

Camí Comellar Romaguers : camí des Comellar Romeguers
de s'Estany: carrer de s'Estanc

d' es Trast: carrer des Trast

d'es Serral: carrer des Serral

d'es Forn: carrer des Forn

Camí de sa Vela: camí de sa Vela

Carrer de sa Travessia: carrer de sa Travessia

Carrer Major: carrer Major
Carrer de na Beltrana : carrer de na Beltrana

Carrer Nou de na Beltrana : carrer Nou de na Beltrana (*)
Carrer d'es Garrover de ses Sabates: carrer des Garrover de ses Sabates

Carrer de sa Central: carrer de sa Canal

Carrer de sa Riera: carrer de sa Central

Carrer de Ciutat: carretera de Ciutat (ctra. de Ciutat)
Carrer de s'Ajuntament Vell: carrer de s'Ajuntament Vell

Carrer d'es Molí: carrer des Molí

Carrer de sa Vinya: carrer de sa Vinya
Camí de sa teulera: camí de sa Teulera

Carrer ctra. de Galilea: carretera de Galilea (ctra. de Galilea)
Camí d'es Pla d'es Deurne: camí des Pla des Delme

Carrer de Ca'n Bunyola: carrer de sa Taverna

carrer des Torrentó

carrer de sa Tanca

carrer des Camp Franc

Plaça de s' Ajuntament: plaça de s'Ajuntament
Plaça de Son Bru : plaça de Son Bru (**)
Plaza de León XIII: plaça de l'Església (***)

(*) El nom del carrer, de nomenclatura recent, guarda molta similitud amb carrer de na

Beltrana. Tal vegada el Patronat de Cultura podria proposa algun lloc, fet, personatge

il·lustre ... de Puigpunyent i canviar-ne el nom per un més representatiu del poble.
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GoW !t�B��EA1fe Son Bru també és coneguda per molts de veinats com a plaça de Son

Rmgixegutawent perquè la majoria de veïnats tenen la consciència que Son Bru de

ConselleVRÍ;dectJlÁW1tfl}l�Miœmençam a davallar pel carrer s 'Estanc. A més a més, el lloc de

reUljlitPJ'eriêJtlaça"), antigament, de Son Bru sempre havia estat es Planet.

(***) Antigament la plaça de l 'Església era coneguda, també, com a plaça de la Vila, nom

present encara a molts dels puigpunyentins.

Aquesta proposta fou presentada per Bartomeu Antoni Castell Leal a les I Jornades

d'Estudis Locals de Puigpunyent el 25 d'abril de 2004

La Sra Sureda dóna l'enhorabona al ponent de la proposta pel seu treball i s' adhereix a

la felicitació els integrants del grup independent.

Posada la proposta de modificació dels noms dels carrers a votació, deixant per una altra

sessió el que respecte a la plaça de son Bru, la moció és aprovada amb el vot favorable

dels nou membres de la Corporació,

11.- PRECS I PREGUNTES

El Sr. Guillaumet demana com està la realització de la instal-lació dels jocs infantils, El Sr.

BatIe contesta que 1 'únic que està pendent es saber la manera del finançament i que en el cas

que no hi hagi romanent de tresoreria s'inclourà dins el pressupost del proper any.

El Sr. Ramon dona l'enhorabona a la regidora Sra. Morell pel seu estat, j a que està embarassada.

A continuació dóna compta de l' estat en que es troba la recollida orgànica, que en els propers

dies es tendrà llest el calendari i es donarà a conèixer a tots els veïnats del poble; es realitzarà

una convocatòria per si algun jove o persona vol contribuir a donar la informació als usuaris del

servel.

El regidor popular demana si es té previst fer alguna gestió per cobrir la renúncia al

concessionari del bar del polisportiu.

El Sr. Batle contesta que encara no es té pensat quins tràmits es realitzaran per tomar obrir el

local, ni en quines condicions es realitzarà.

El Sr. Guillaumet demana si el funcionament del local de joves és correcte, el Sr. Batle contesta

que es donarà un informe del que s'ha fet fins ara. El Sr. Ramon contesta que en alguna ocasió

s'ha demanat la col-laboració dels al-lots aquest no han respost de la manera que s'esperava.

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 22 hores i quinze minuts, el Sr. batIe

aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta amb el seu vist i plau.

Vist i plau,
Elbatle
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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRA- ORDINÀRIA DE DIA

14 D'OCTUBRE DE 2004

Data: 14 d'octubre de 2004

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20,30 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extra-ordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, 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 Margalida Morell per part dels Independents de

Puigpunyent i Galilea; i el Sr. Miguel Font Zaragoza, per part del Partit Popular i el Sr. Joan

Guillaumet del grup OAT.

Es troba present el secretari de la Corporació, Sr. Josep Ramon Marquès, el qual dóna fe de

l'acte.

El Sr. BatIe manifesta que l'objecte de la present sessió era que la Corporació reconegués la

dedicació exclusiva pel seu càrrec però que ha tingut entrada a l'Ajuntament un escrit signat pel
Sr. Miquel Font, regidor del grup popular, en el qual demana que no es celebri la sessió

al·legant defecte de forma en la convocatòria, ja que s'ha repartit amb una antelació menor de

les quaranta-vuit hores que estableix la legislació vigent.

Continua diguent el Sr. Ferrà que, malgrat que la convocatòria escrita s'hagi repartida amb un

temps inferior del que s'estableix, s'havien reunits tots els portaveus dels grups i havien decidit

celebrar la sessió avui, i l' acord que es proposava al Ple j a s 'havia exposat en diferents

entrevistes mantingudes i en cap moment s 'havien posat entrebancs a la convocatòria de la

sessió extraordinària.

Afegeix que el Ple queda anul·lat i es convocarà de bell nou, amb caràcter d'urgència per demà

divendres i que està decebut ja que l'esperit de consens i bon talant que l'equip de govern ha

intentat mantenir no s 'ha vist correspost.

El Sr. Fullana afegeix que s'havia donat de l'error en la convocatòria però que el seu grup no

tenia pensat fer cap al·legació.

El regidor popular manifesta que havia mantingut una reunió amb el seu grup i s'havia acordat

presentar l'escrit i ell no ha fet més que seguir les directrius dels seus companys.

Havent finalitzat els temes a tractar el Sr. BatIe aixeca la sessió essent les vint-i-una hores, de la

qual certifico

ELBATLE EL SECRETARI
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Data: 15 d'octubre de 2004

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20,15 h.

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

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

els següents regidors, convocats en legal forma: 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 Margalida Morell per part dels Independents de

Puigpunyent i Galilea; i el Sr. Miguel Font Zaragoza, per part del Partit Popular i el Sr. Joan

Guillaumet del grup OAT.

Es troba present el secretari de la Corporació, Sr. Josep Ramon Marquès, el qual dóna fe de

l'acte.

1) VOTACIÓ DECLARACIÓ URGÈNCIA.-
El Sr. Batle exposa els motius que ha tingut el seu grup per convocar el Ple amb

caràcter d'urgència.
El portaveu independent manifesta que no considera necessari convocar el Ple amb

caràcter d'urgència i posada aquesta declaració a votació és aprovada per cinc vots a

favor del grup socialista, un abstenció del representant del grup OAT i tres vots en

contra del grup popular i dels independents.

2) RECONEIXEMENT DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL BATLE SR. JOAN

FERRÀ MARTORELL

Tota vegada que per part del Govern de les Illes Balears s'ha retirat la comissió de

servei al Batie, que exercia des de l'any 1989, i per tant el seu lloc de feina ha canviat.

Per altra costat, i degut al mateix fet, la dedicació per part del batIe a tasques de

l'Ajuntament, especialment els matins, resulta impossible, quedant només reduïda a

unes poques hores per part de tarda vespre.

Atès que es considera necessari, per què la gestió municipal es desenvolupi amb

normalitat i eficàcia, augmentar el temps de dedicació del Sr. Batle en les seves

funcions de direcció, coordinació i suport a les diverses activitats.

l vist l'informe emès per Secretaria, es proposa al Ple adoptar l'acord de:

a) Reconèixer al Sr. Joan Ferrà Martorell el règim de dedicació exclusiva a jornada

completa per al' exercici del seu càrrec a partir del proper 15 d'octubre ( exclòs),
d' acord amb la normativa reguladora de la matèria continguda a l' article 75 de la Llei
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9abril i art. 13 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s'aprova
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b) Atorgar-li una quantitat de 37.315,48 euros bruts anuals en concepte de retribució.

c) Donar-lo d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.

d) No retribuir-li les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col-legiats de la Corporació de què formi part.

e) Reduir el 25 % les assistències a les Juntes de Govern i el preu de les hores dels

coordinadors.

f) Eliminar la dedicació parcial del regidor Miquel Ramon.

g) Eliminar les coordinacions de sanitat, escola d'adults i escoleta infantil,

corresponents a Joan Guillaumet, Mateu Ferrà i Aina Trillo-Figueroa.

El Sr. Fullana demana si els 37.315,48 euros inclouren la seguretat social, el regidor Sr. Ramon

contesta que encara s'està pendent de saber la quantitat exacta del cost de la seguretat social.

Continua el representant independent diguent que considera necessari que hi hagi una persona

amb dedicació exclusiva, però no tants coordinadors, i que creu insuficient la reducció de les

quantitats assignades, també proposa eliminar la dedicació parcial dels dos regidors i no d'un

com es proposa; també manifesta que la retribució és elevada donat les característiques del

municipi i el seus habitants.

El regidor popular manifesta que a la passada Junta de Portaveus es va parlar d 'una rebaixa de

les retribucions dels coordinadors però que aquesta és insuficient i que el sou que tenia el Sr.

Ferrà com a mestre és menor que el que es proposa.

El regidor Sr. Ramon contesta que el que diu ara no és el mateix que el que va dir a la Junta de

Portaveus i qui hi surt realment perdent és el BatIe ja que no percebrà les indemnitzacions per

assistència a reunions que tenia fins ara. Aquest punt s 'ha intentat consensuar entre tots els

integrants de la Corporació, però no ha estat possible.

El Sr. BatIe afegeix que malgrat el grup socialista tengui majoria absoluta, sempre s'ha intentat

arribar a un concens, que a més de rebaixar les retribucions dels altres membres de l' equip de

govern i de tenir únicament un regidor amb dedicació parcial es passa de vuit coordinadors a

cinc. I que a alguns grups de l'oposició sols els interessa el benefici partidista i no el benefici

del poble.

El portaveu del grup O.A.T. diu que malgrat la dedicació parcial suposarà un benefici pel poble,
no s'haurien d'incrementar les despeses.

Posada la proposta a votació és aprovada amb cinc vots a favor del grup socialista i quatre en

contra dels regidor popular, regidors independents i del representant del grup O.A.T.

A continuació el regidor Miquel Ramon i en relació a la votació efectuada manifesta:
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Avui és un dia trist, un mal dia per totes aquelles persones amb greus limitacions

intel-lectuals i polítiques, persones amb poc recorregut, que no són capaços d'entendre la

gravetat dels fets que hem viscut i que tenen com a conseqüència la proposta de

dedicació exclusiva del batle de Puigpunyent. Tampoc són capaços de comprendre els

avantatges que per tots els ciutadans d'aquest municipi, tindrà aquesta dedicació

exclusiva. És un mal dia per tots aquells que només saben mirar per ells i pels seus

interessos personals i/o polítics.

Però sobretot, és un dia nefast per tota aquella colla de persones o personatges
bastards que volien manipular, falsejar les passades eleccions municipals. És un dia fatal

per tots aquells que han pretès robar la voluntat popular dels puigpunyentins-es
galileus-ves, expressada de forma clara a les eleccions del maig de 2003

En definitiva és un mal dia per tots els tramposos, per tots els antidemòcrates,
per tots els que juguen brut i per tots aquells que només miren pels seus propis
interessos.

Però per altra part, és un gran dia per tots els altres, per la immensa majoria de

puigpunyentins-es i galileus-ves, per les persones honrades, pels qui no fan trampa, per
la gent que juga net a la vida i a la política. És un extraordinari dia perquè avui, aquí, ha

vençut la democràcia, l 'honestedat i la transparència.

Enhorabona a tots, enhorabona als que creim que en política, com en la vida s'ha

de ser honest, que l'interès general ha d'estar per damunt l'interès partidista. I als altres,
els que estàn a l'altre costat, un consell: prudència. Si pica, que se gratin, sí, però amb

moderació, gratar-se molt una ferida pot arribar a ensatar-la i després deixa de picar i

passa a fer mal. No vull mal a ningú.

I també enhorabona a tu, Joan. Ets, baix el meu punt de vista i de moltíssima

gent (com tu bé saps), la persona que més es mereix ser el primer batle amb dedicació

exclusiva d'aquest poble. Les teves qualitats polítiques, però sobretot personals et fan

mereixedor de ser tu, precisament, el primer. No hi ha cap dubte que la teva feina, com

a batle, tindrà conseqüències molt positives per tota la gent d'aquest municipi. No hi ha

cap dubte, que seràs el batle de tots i el batle de la responsabilitat, transparència i

honestedat. Repeteix, ENHORABONA Joan."

El Sr. Guillaument manifesta que està d'acord en donar l'enhorabona al Sr. Ferrà però
no amb el contingut del pròleg.

Havent finalitzat els temes a tractar el Sr. Batle aixeca la sessió essent les vint-i-una

hores, de la qual s'estén la present acta i de qual certifico

ELBATLE EL SECRETARI

Paper transcripció acords i resolucions



091 766 I

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
I i InteriACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRA-ORDINÀRIA DE DIA

28 D'OCTUBRE DE 2004

Data: 28 d'octubre de 2004

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20.15 h

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extra-ordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Batle, 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 Margalida 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 Marquès, el qual dóna fe de

l'acte.

Obert l'acte pel Sr. President es posa a discutir l'únic punt inclòs a l'ordre del dia

CONTRACTACIO OBRES CANALITZACIO AIGÜES NETES I CLAVEGUERAM AL

NUCLI URBÀ DE GALILEA.-

El Sr. Ferrà dóna compta de la reunió de la Mesa de Contractació de les obres de canalització

d'aigües netes i clavegueram al nucli urbà de Galilea, a la qual s'acorda proposar al Ple:

1) La contractació de les obres amb l'empresa Contratistas Mallorquines Asociados SA per un

import, IVA inclòs, de 1.623.093,10 euros.

2) Facultar el Sr. Batie per a la signatura del corresponent contracte.

3) Requerir a l
'

adjudicatari per a la constitució de la garantia definitiva que puja a 64.923,12.

euros, en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació.

El Sr. Fullana manifesta que es toma deixar en evidència que les presses de l'equip de govern

poder ser al-legals ja que tal com estableix la legislació vigent no han tingut la informació amb

l'antelació adequada, el Sr. Batie manifesta que ell com a representant del grup independent fou

un dels quatre vocals que la Batlia anomenà per formar part de la Mesa de Contractació i no es

va presentar a l' acte, per la qual cosa si no té informació es per que no va assistir.

Posada la proposta a votació és aprovada amb sis vots a favor (PSOE, OAT) i tres abstencions

(PP i Independents)

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 20 hores i cinquanta minuts, el Sr. batle

aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta ijo com a secretari certifico

Vist i plau,
ElbatIe

El Secretari

1
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Data: 02 de no embre de 2004

Lloc: Casa Consístorial de Puigpunyent
Hora: 20,15 h.

I

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària extra-ordinària en primera

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

següents regidors, convocats en legal forma: Sra. Margarita Sureda Moranta, Sr. Jaume

Pujol Vich i Sr. Miquel Ramon Matas per part del Grup Socialista; Sr. Miquel Fullana

Daviu i Margalida Morell per part dels Independents de Puigpunyent i Galilea i el Sr.

Miguel Font Zaragoza, per part del Partit Popular.

Es troba present el secretari de la Corporació, Sr. Josep Ramon Marquès, el qual dóna fe de

l'acte.

l.-SUPRESSIÓ DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE

LA TAXA PER RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

I TRASTOS VELLS.

Atès que en data 23 de setembre de 2003 es va iniciar l'expedient per unificar les tarifes

de l'ordenança per a tots els habitatges fixant-se la tarifa en 122 euros, ja que es va

considerar que per a fixar la taxa de recollida de residus urbans és del tot intrascendent

la situació de l'habitatge i tenint en compte que l'article 10 de dita ordenança estableix

una sèrie de bonificacions per els habitatges situats en sòl rústic, i essent contradictori

dites bonificacions amb la tarifa única, és pel que es proposa:

I) Aprovar provisionalment la derogació de l' article lOde l'ordenança fiscal reguladora

de la taxa de recollida de residus sòlids urbans i trastos vells que estableix:

"Article IO.- Bonificacions.

Quan un habitatge es trobi ubicat en sòl no urbantizable o rústic, les tarifes assenyalades

a l' article 6è es reduiran en 25 per IOO pels situats entre 100 i 250 metres, comptats del

camí d'accés des de la línia de recollida; en un 50 % pels situats entre 251 i 600 metres;

i en un 75 % per la resta."

2) Publicar el present acord al BOrn i exposar-lo al tauler d'anuncis municipal, iniciant

se un termini de trenta dies en els quals els interessats podran presentar les

reclamacions que considerin 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.

El regidor Sr. Fullana, manifesta que els rebuts que s 'han ingressat aquest any, i que

tenien dret a una bonificació s'hauran d'anular i fer de bell nou o tomar els doblers

ingressats indegudament..
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Gov��r�)\�anifesta que les devolucions es realitzaran un cop acabat el termini i

prèvia presen1ijçjó de la sol·licitud i acreditar que s'han pagat els rebuts corresponents.

Conselleria de la Funció Pública

I ¡ah�rioprrà afegeix que amb aquesta modificació l'únic que es fa és subsanar una errada

que es produïr l'any passat quan es suprimiren els descomptes amb l'anulació dels codis

que així ho establien.

La proposta és aprovada per quatre vots a favor del grup socialista i tres abstencions del

grup popular i dels independents.

Havent finalitzat els temes a tractar el Sr. BatIe aixeca la sessió essent les vint hores i trenta

minuts, de la qual certifico

ELBATLE
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i Interior ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

DE DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2004

Data: 22 d'octubre de 2004

Lloc: Casa Consistorial de Puigpunyent
Hora: 20,305 h.

La Corporació en Ple es reuneix per celebrar sessió plenària ordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Batie, 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 Margalida Morell per part dels

Independents de Puigpunyent i Galilea; i el Sr. Miguel Font Zaragoza, per part del

Partit Popular i el Sr. Joan Guillaumet del grup OAT.

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

1 . ACTES ANTERIORS.-

S'aproven les actes de les sessions de dia 27 de setembre i 15 i 28 d'octubre, però el

Sr. Fullana manifesta que l'acta de dia 15 d'octubre no reflecteix la postura del grup

independent quan el Sr. Ramon internvengué després de realitzada la votació, ja
que ells manifestaren que no era el moment de fer cap intervenció i no hi estaven

d'acord.

2 ,RESOLUCIONS

S'assabenten de les resolucions adoptades per la Batlia fins el passat 16 de

novembre

3 . ACORDS JUNTA GOVERN

S'assabenten de les resolucions adoptades per la Junta de Govern Local fins el passat 8

de novembre.

El Sr. Fullana demana un aclariment de l'acta de dia 4 d'octubre referent al recurs

contencios administratiu sol·licita saber en base a que es va interposar el recurs la Sra.

Encamación Bals,
El Sr. Ferrà explica que malgrat a les NNSS no hi consta cap zona verda a un lloc

determinat de Son Serralta, la Sra. Bals creu que n'hi existeix una i es per això que va

interposar el recurs.

Referent a l'acta de dia 8 de novembre
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idQt&�WJ a que es refereix el judici de faltes que a l'acta diu que s'assabenten, el Sr Batle

diu que la sentencia de judici de faltes absolven la Sra. Teresa Nieto.

4 . LlQUIDACIO PRESSUPOST 2003

Els assistents queden assabentats de la liquidació del pressupost del passat exercici 2003

5.- MODIFICACIÓ DE CREDIT N.o 1/2004.- Per part del regidor
d'hisenda es dona compte de l'expedient de modificació de crédit núm. 1/2004,

que fou informat per la Comissió Informativa General i es proposa:

Aprovar inicialment un suplement de crèdit (n." 1/2004) per la quantitat de

158.646,42 euros en base al romanent de tresoreria del 2003 per incrementar les

partides següents:

Partida descripció import

111-10000 retribucionds alts càrrecs 4.000,00 €

121-13000 personallaboral administració 4.000,00 €

121-21300 conservació i manteniment maquin. 5.000,00 €

121-22200 comunicacions telefòniques 3.000,00 €

121-22000 material d'oficina 2.000,00 €

222-12100 retribucions compl. Policia local 3.000,00 €

222-22000 material ordinari policia local 3.000,00 €

223-48000 subv. Agrup.volunt.protecció civil 1.000,00 €

442-22602 campanya residus 10.000,00 €

432-22707 redacció de proyectes 20.000,00 €

440-22707 tècnic medi ambient 8.120,00 €

452-21201 manteniment i conservo Piscina 12.000,00 €

451-48900 patronat de cultura 10.000,00 €

442-62000 millora parc verd 10.000,00 €

512-21000 consrv.i manteniment R.hidràulics 20.000,00 €

513-46200 conveni targeta ciutadana 500,00 €

511-21000 conservació i manteniment 26.026,42 €

511-63000 millora de voravies 17.000,00 €

total. 158.646,42 €
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i Int�rm£posar al públic l'expedient de modificació de crédit n01 en el Pressupost de

I'any 2004 per un termini de quinze dies a efectes de reclamacions; en el cas de que

no es presentin, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu sense

necessitat d'adoptar un nou acord.

La proposta es aprovada per sis vots a favor ( 5 grup socialista i 1 OAT,) i tres

en contra (1 PP, 2 independents)"

6 .. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Vista la proposta presentada per l'Associació de Pares i Mares del Col-legi Puig de na

Fàtima per a la realització de les activitats extraescolars pel curs 2004-2005 i el seu

compromís d'engegar activitats mediambientals eme els seus associats, es proposa que

el Ple adopti l'acord de subvencionar les esmentades activitats amb la quantitat de

10.160 euros.

L'equip de govern de govern proposa la seva aprovació.
La proposa és aprovada amb el vot favorable dels nou assistents.

7. ACTIVITATS COMPLEMENTARIES

Vista la programació presentada per la Direcció del Col-legi Puig de na Fàtima per les

activitats complementàries d'aquest curs 2004-05 i la intenció d'engegar una campanya

interna entre es alumnes per promoure la recollida selectiva dels residus, l' equip de

govern proposa subvencionar l'esmentada programació amb la quantitat de 3.628,52

euros.

La proposta és aprovada per unanimitat.

8.- CONVENI AMB LA CONSELLERIA DE SALUT.-

Per tal que les persones que hagin de presentar una reclamació en matèria de consum ho

puguin realitzar des d'aquest Ajuntament, l'equip de govern proposa al Ple de

l'Ajuntament acordi signar un conveni amb la Conselleria de Salut i Consum per

adherir-nos a la campanya "Consum a ca Teva".

Aquest conveni és el següent:

"Conveni de collaboració entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i

l'Ajuntament de Puigpunyent, en matèria de reclamacions de consum (Consum a ca

teva).

Palma, juliol de 2004

REUNITS
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id"U�çqçart, l'Honorable Senyora Aina Maria Castillo i Ferrer, consellera de Salut i

Consum, càrrec pel qual fou nomenada mitjançant Decret 7/2003, de 30 de juny, del

president, actuant en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

en virtut de les atribucions que li confereixen els articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de 26

de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

D'una altra el Sr. Joan Ferrà Martorell, Batlle de l'Ajuntament de Puigpunyent, facultat

per acord de Ple de data 22/11/04 per a la firma del present Conveni.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar aquest Conveni, i

atès això

EXPOSEN

I r. Que la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Puigpunyent, de comú

acord, manifesten la voluntat d'unir esforços per establir una via de collaboració àgil i

eficaç en benefici dels consumidors i usuaris, mitjançant l'organització d'actes

divulgatius en matèria de consum i defensa dels consumidors i usuaris.

2n. Que el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, té atribuïdes

competències en matèria de consum dins del marc de la Constitució i de l'Estatut

d'Autonomia, les quals gestiona la Conselleria de Salut i Consum.

Així mateix. L'article 34 de l'Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes Balears

(Llei 1/1998, de lOde març), disposa, al seu article 34, que l'Administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears concertarà amb les entitats locals del territori

fórmules de participació activa en els programes conjunts de protecció dels consumidors

i de cooperació en matèria de consum.

3r. Que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, atribueix als ajuntaments la

facultat de promoure les actuacions adients per satisfer les necessitats de la comunitat

veïnal (art. 25).

4t. Per això, les dues parts acorden subscriure aquest Conveni el qual té naturalesa

administrativa i es regeix pel que disposa l'article 78 de la Llei 312003, de 26 de març,

de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i

supletòriament per l'article 6è., apartat 1 i 2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de

règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

CLÀUSULES

Primera.- El present Conveni té per objecte definir el marc de col-laboració entre la

Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Puigpunyent amb la finalitat d'ampliar
els llocs de presentació de les reclamacions dels consumidors a les oficines municipals
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� IB�çrÎfitblitar l'organització d'actes divulgatius en matèria de consum i defensa dels

consumidors i usuaris en el municipi de Puigpunyent.

Segona.- L'Ajuntament de Puigpunyent col·laborarà amb la Conselleria de Salut i

Consum en la recepció de reclamacions de consum que es presentin en les dependències

municipals pels seus residents, i les traslladarà a la Direcció General de Consum, al més

aviat. La Direcció General, una vegada que rebi les reclamacions, les tramitarà per

rigorós ordre d'entrada en el Registre de la Conselleria.

Tercera.- L'Ajuntament de Puigpunyent, es compromet a facilitar la infrastructura

necessària per realitzar els actes divulgatius (locals adients amb megafonia, etc.), i

convocar els residents del seu municipi amb suficient antelació, quan organitzi actes

divulgatius en el seu municipi.

Quarta.- La Conselleria de Salut i Consum es compromet a posar a disposició de

l'Ajuntament, els monitors i conferenciants especialistes en temes de consum i defensa

dels consumidors que necessiti, tot i tenint en compte les disponibilitats de la Direcció

General de Consum. Per això, ambdues parts elaboraran de manera conjunta un

calendari d'actes a realitzar en el municipi de Puigpunyent que permeti aprofundir en

les qüestions més candents per als consumidors.

Cinquena.- Aquest Conveni tindrà vigència des de la data de la seva firma, fins a dia 31

de desembre e 2004, i serà prorrogable de manera automàtica, és a dir, sense que les

parts hagin de realitzar cap activitat per prorrogar-ho, per anualitats naturals, excepte

que alguna de les parts el denunciï amb tres mesos d'antelació. Serà causa anticipada de

resolució d'aquest Conveni l'incompliment manifest dels pactes convinguts entre les

parts interessades.

Sisena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del

present Conveni són del coneixement i de la competència de l'ordre jurisdiccional
contenciós administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que el regula.

Setena.- D'acord amb allò que estableix l'art. 3.l.c) del Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les

administracions públiques, aquest Conveni queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de

l'esmentada Llei."

També s'acorda facultar el Sr. Batie per a la seva signatura

La proposta és aprovada per nou vots a favor ( 5 PSOE, 1 PP; 1 OAT, 2 Independents)

Paper transcripció acords i resolucions



091774 I

I GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

8. TELEVISIÓ

El Consell de Govern de les Illes Balears va a cordar l'assignació de 34

freqüències a IB3 televisió. Aquesta distribució afectarà diferents canals televisius,

concretament a TV3, Canal 33 a Puigpunyent i a més els canals valencians de Canal 9 i

Punt 2 a la resta de les Balears amb una audiència a les Illes molt considerable .

. Tenint en compte que aquestes emisores de televisió són les úniques que emeten

en català, el que ha suposat un aclara ajuda a la normalització lingüística de les Illes

Balears, i d'altra banda que no es té previst que IB3 emeti més de 12 hores al dia i que a

més, aquest canvi suposarà una despesa a part de les degudes molèsties als ciutadans, el

grup socialista presenta al Ple la següent moció:

L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de les Illes Balears a que faci una

proposta al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per tal que les televisions catalanes

i valencianes, TV3, Canal 33, Canal 9 i Punt 2, no hagin de canviar de freqüència, quan

IB3 comenci a emetre.

La proposta és aprovada amb set vots a favor (5 grup socialista, 2 independents),
una abstenció del representant de OAT i un vot en contra del grup popular.

10.-. REBUIG AJUDES DESESTACIONALITZACIÓ TURÍSTICA

Vists pels mitjans de comunicació la distribució de les ajudes urgents als

municipis de les Illes Balears per a pal· liar la desestacionalitat turística atorgades per la

Conselleria de Turisme del Govern Balear, es proposa per l'equip de govern, que el Ple

adopti l'acord de comunicar al Conseller de Turisme que es rebutjin els criteris emprats

en la distribució de les esmentades ajudes.

El batle afegeix que Galilea, que va ser objecte de lapetició d'aquest Ajuntament, es un

lloc molt visitat pels turistes bé amb vehicles o a peu a través del senderisme de la Serra

de Tramuntana i que es una bona aposta per la desestacionalització turística, i

únicament ens donen el 50 %, que representa una subvenció d'uns 298.000 euros i el

seu grup es demana com pot l'ajuntament fer front a la resta de la despesa que és

aproximadament d'uns 300.000 euros més i gravar el poble de Galilea amb aquest cost,

Tampoc estan d'acord que l'ajuntament s'hagi d'endeutar amb aquest import ja que és

una millora d'una infrastructura turistica de Mallorca, no propiament de Galilea, i

proposa rebutjar els criteris que s'han utilitzat i demana a la Corporació si s'ha de seguir
endavant i fer front a la despesa. També s'acorda demanar si hi haurà una segona fase.

Fullana, manifesta que està d'acord amb el rebuig i proposa esperar la comunicació

oficial.

El regidor Miquel Ramon diu que el que ha dit el Conseller representa un menyspreu

cap al poble de Puigpunyent, ja que el projectepel qual s'ha demanat la subvenció
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% per posar gespa artificial a un camp de futbol de s'Arraco i això no representa cap

millora cap el turisme. També digué, el Conseller, afegeix el Sr. Ramon, que els

municipis governats pels PSOE reben el 100 per cent quan això no es en absolut cert,

nosaltres sols hem rebut un 50 %.

S'acorda, retirar la proposta, rebutjar el sistema que s'ha utilitzat per donar a conèixer

aquestes ajudes als afectats i esperar la comunicació oficial per acordar les actuacions

que s 'han de prendre davant aquestes ajudes i un cop tengui la comunicació, convocar

un Ple extraordinari.

11 RECONEIXEMENT DE FACTURES.-

Durant aquest exercici de 2004, s'han realitzat diverses inversions que no es

podien ajornar, malgrat no hi hagués consignació pressupostària i és per això que es

proposa el reconeixement de les factures que a continuació es relacionen, totes elles

destinades a la partida pressupostària 452-62200, i s'adopti el compromís d'inclourer-les

en el pressupost del proper any 2005.

descripció de la factura
Melchor Mascaró per treballs a la piscina i entorn

Es Joncar Promocions per treballs piscina i entorn

Veafred per instal·lacions entorn piscina
Es Joncar Promocions per treballs piscina i entorn

import
74.209,66 €
10.432,96 €

18.221,00 €

10.876,21 €

La proposta és aprovada amb el vot favorable dels nou assistents al Ple.

12 REBUIG A LA VIOLENCIA DE GENERE

El GRUP SOCIALISTA proposa per a la seva consideració al Ple la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La violència cap a les dones té unes arrels assentades en una societat desigual i

discriminatòria, on a les dones se lis atorga un paper passiu i als homes un paper actiu i

dominador. En aquest procés d'erradicació de la violència, cada dia són també més els

homes que tenen una postura activa en contra de la violència de gènere, col·laborant des

de posicions molt fermes en la defensa dels drets de les dones i, en definitiva, de la

igualtat entre homes i dones.

El 25 de novembre de 1960 eren assassinades en la República Dominicana per la Policia

Secreta del dictador Rafael Trujillo, Minerva, Patria i María Teresa Mirabal, activistes

polítiques opositores a la dictadura.
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�n��gP�nys, en honor a les tres germanes, el Moviment de Dones treballà a l' entorn

d'aquesta data per denunciar i erradicar la violència contra el gènere femení,

aconseguint que en 1999, la ONU li donés caràcter oficial amb la seva

internacionalització.

Any rera any, tristament, aquesta segueix essent una data emblemàtica, ja que malgrat el

temps transcorregut, constatam dia a dia les contínues vexacions que a tot el món

continua patint la dona, i seguim lamentant l'insofrible saldo de mortaldat que, en el

nostre país, s'eleva a desenes d'assassinades al llarg de cada any.

Certament les dades són alarmants, segons informació proporcionada per l'Institut de la

Dona. En data de 27 d'octubre, s'havien computat 89 víctimes mortals, de les quals 59

havien mort a mans de les seves parelles o ex-parelles, 15 a l'àmbit familiar, 8 de les

dones sense relació familiar ni afectiva estable i 7 desconeixent-se si existia aquesta
relació.

Segons la Memòria de la Fiscalia General de l'Estat, presentada a l'inici de l'any

judicial, en un 60% els maltractaments es produeixen entre cònjuges o ex cònjuges, en

un 30% entre unions o ex unions de fet.

Des de tots aquells sectors sensibilitzats amb la situació patida per totes aquelles dones

víctimes de la tradició patriarcal, s 'ha reclamat amb insistència i convenciment la

promulgació d'una Llei que reguli el problema de forma integral, i que acabi amb la

dispersió legislativa existent que venia revelant-se insuficient per pal' liar aquesta

terrible lacra social.

Podem afirmar que aquest és un any important. El nou Govern Socialista de José Luis

Rodríguez Zapatero, en compliment del seu programa, electoral, ha posat en marxa

l'aprovació de la "Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia

de Género", que, per primer cop, aborda aquesta situació des d'un enfocament integral i

multidisciplinar, complint així amb el manament constitucional als poders públics de

"remover los obstáculos a la igualdad entre hombres y mujeres".

Es tracta d'una Llei específica que contempla actuacions des de tots els àmbits de la

situació social, econòmica, laboral i judicial de les víctimes i els seus agressors:

1) Mesures preventives, amb la inclusió en el sistema educatiu de continguts de

"Formació en Igualtat" així com de vigilància i prevenció de continguts sexistes

o discriminatoris en la publicitat i els mitjans de comunicació.

2) Mesures assistencials per a facilitar a la víctima de la Violència de Gènere

informació i assessorament, Centres d' Atenció d'Emergència, Centres de

Tractament Integral, assistència sanitària i psicològica especialitzada, beneficis

de caràcter laboral, modificació d'horaris, ajudes econòmiques o bonificació a

empreses per a la seva contractació, entre d'altres.

3) Mesures judicials, encaminades a oferir una major protecció a les dones,

contemplen la creació de nous Jutjats de Violència, de Fiscalies específiques i
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i InteriCf'agreujament de penes en els delictes comesos per homes, en el marc de la

Violència de Gènere, sobre dones o persones especialment vulnerables.

4) Des del punt de vista institucional, la Llei preveu la creació del Observatori

Nacional contra la Violència de Gènere i la nova figura del Delegat del Govern

contra la Violència de Gènere.

5) Estableix també aquesta Llei mesures de formació específica per als

professionals sanitaris, judicials i per a les Forces i Cossos de Seguretat de

l'Estat.

D'aquesta manera la nova regulació contra la violència de gènere suposa un avanç molt

important, neix amb vocació de sensibilització dels distints àmbits socials i contempla
mesures concretes que afecten a l'àmbit judicial, laboral, educatiu i dels mitjans de

comunicació.

Per tot això, i perquè la tolerància zero cap a la violència contra les dones ha de ser una

constant en la activitat municipal, i perquè és responsabilitat de tota la societat acabar

amb aquesta lacra social, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Puigpunyent

presenta la següent MOCIÓ, per a la seva consideració i aprovació pel Ple dels següents

ACORDS

5 Impulsar des de l' àmbit localla sensibilització enfront a la violència de gènere i

aconseguir un total rebuig a la violència que es va exercint contra les dones a

Espanya i en tots els països del món.

6 Impulsar l'aplicació de la Llei Integral contra la Violència de Gènere en

coordinació amb tots els poders públics, locals, autonòmics i estatals.

7 Reclamar una dotació pressupostària suficient a les Administracions Públiques
en l'àmbit de les seves respectives competències per aconseguir l'aplicació de la

nova Llei en la seva integritat, per a poder garantir l'atenció jurídica, psicològica
i social, en definitiva, la protecció efectiva de les dones.

La proposta és aprovada amb el vot a favor dels nou components de la

Corporació.

13.-S0TERRAMENT DEL TREN

ARGUMENTARI SOBRE LES

OBRES PREVISTES DE SOTERRAMENT DEL TREN
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ll.PWJ2fització de l'arribada del tren a Palma mentre durin les obres de soterrament de

les vies suposarà més de vint-i-cinc minuts afegits a cada un dels trajectes.

La duració de les obres prevista entre dos i tres anys és absolutament exagerada en

comparació a altres obres que s'han fet arreu de l'Estat espanyol.

Hi ha estudis tècnics que demostren la compatibilitat de fer l'obra i mantenir l'arribada

del tren fins a la Plaça d'Espanya (vies provisionals, tuneladores, etc.)

L'aparcament soterrani de la Plaça d'Espanya no va impedir la circulació a les

Avingudes de Palma.

El fet de que el tren acabi el seu recorregut a Son Fuster farà que molts d'usuaris deixin

d'utilitzar-lo.

El trasllat dels viatgers mitjançant autobusos des de Son Fuster a la Plaça d'Espanya (en
hores puntes, de 500 a 800 viatgers) collapsarà les vies d'entrada de Palma,

principalment el carrer Aragó, actualmentja saturat de per si.

El possible increment del cost de les obres, que pugui suposar el manteniment del servei

fins al quilòmetre zero, quedarà compensat sobradament amb els avantatges que la no

interrupció del servei tendrà pels seus usuaris, a més del cost considerable que també

reportarà la posada en marxa dels autobusos-llançadera.

Aquest macro-projecte de la Conselleria d'Obres Públiques es justifica amb el fet de

construir quatre vies soterrades a l'entrada de Palma, la qual cosa possibilitaria una

freqüència d'un trànsit d'un tren cada tres minuts. Consideram absolutament exagerada

aquesta freqüència, donat el nombre possible d'usuaris que fins i tot a llarg termini

podrien utilitzar aquest servei. El soterrament de dues vies permetria millorar ben

abastament la freqüència actual i posar el servei a l'altura d'altres comunitats

capdavanteres en l'utilització d'aquest transport públic.

A Catalunya, per posar un exemple, s'han realitzat les següents obres de soterrament

sense haver aturat el servei:

-Plaça d'Espanya-Cornellà: desviació puntual de les vies.

-Sant Andreu de la Barca: treballs de nit.

-Palleja: tuneladora.

-Línia 12 del Metro: tuneladora.

PROPOSTA DE MOCIÓ SOBRE EL

SOTERRAMENT DE LES VIES DEL TREN A PALMA
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k�nWjpécte de soterrament de les vies del tren i de la construcció d'una estació

intermodal a Palma ha rebut un allau de crítiques dels veïns afectats, però també de

diferents col-lectius ciutadans (arquitectes, ecologistes, usuaris del tren, etc.)

Traslladar els viatgers del tren, entre 500 i 800 a les hores puntes, amb autobús des de

Son Fuster a la Plaça d'Espanya pel carrer Aragó, durant un mínim de dos anys, tendrà

greus efectes sobre la rapidesa i la comoditat del viatge, complicarà encara més la

circulació del carrer Aragó i, en conjunt, farà que molts d'usuaris abandonin l'ús del

tren. Així doncs, cal mantenir el quilòmetre zero actual mentre durin les obres.

Solucions tècniques certament n'hi ha, per tant el que cal és voluntat política.

Per tots aquests motius, el GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Ple de

l'Ajuntament la següent proposta de MOCIÓ:

L'Ajuntament de Puigpunyent insta el Govern de les Illes Balears a assegurar l' arribada

del tren a la Plaça d'Espanya mentre durin les obres de soterrament de les vies.

La proposta és aprovada amb vuit vots a favor ( 5 PSOE, 1 OAT, 2 Independents) i una

abstenció del grup popular

Sense haver-hi més temes que tractar, quan són les 22 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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k�nWJpécte de soterrament de les vies del tren i de la construcció d'una estació
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