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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTES DE L'AJUNTAMENTE PLE

ANY 1.995

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

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

les sessions que celebri l'Ajuntamente Pié durant l'any 1.995,

els quals s'han nuroerat correlativament i legalitzat amb les

signatures del Presidente y del Secretari de la Corporació mu

nicipal.

Puigpunyent 1 de gener de 1.995

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

PLE DIA 18 DE GENER DE 1995

A la vila de Puiqpunvent a dia 18 de qener. a les vint-i-una

hores i trenta minuts. sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni

Arbona Puiadas. es reuni l'Aiuntament PIe a la Casa Consistorial.

en sessió pública ordinària. amb l'assistència dels Reqidors

Gabriel Flaquer Maimó. Joan Betti Morell. Manuel Pinteño Gómez.

Sebastià Bauzà Martorell. Gabriel Ferrà Martorell. Antoni Ginard

Barceló i Maqdalena Font Palmer. Hi concorrequé l'infrascrit

Secretari d'aquest Aiuntament Vicenç Matas Font.

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

Assabentats de l'acta de la sessió ordinària del mes anterior és

aprovada per unanimitat.

LA BATLIA.- Queden assabentats

per la Batlia durant el passat

de

mes

2.-RESOLUCIONS DE

resolucions adoptades

desembre.

les

de

3.-PRIMERA CERTIFICACIO OBRES EDIFICI GALILEA.- Examinada la

primera certificació del proiecte de construcció d'un edifici

\
polivalent a Galilea. inclòs dins el Pla d'Obres i Serveis de

994. que és de 2.250.197 ptes •• de les quals correspon al

onsell Insular de Mallorca 1.800.158 ptes. i a l'Aiuntament

50.039 ptes •• la Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

�

4.- MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS.- La LLei 42/1994. de

30 de Novembre. sobre mesures fiscals. modifica l'article 96-4 de

la Llei Requladors de les Hisendes Locals. en el sentit que els

municipis de població fins a 5.000 habitants podran incrementar

l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. aplicant un

coeficient màxim del 1.6. aquest màxim abans estava fixat a en

1'1.4. L'Aiuntament aplicava l' 1.1.

Amb motiu d'aquestes noves mesures fiscals i per poder

atendre l'increment del cost dels serveis municipals es

propossa modificar el coeficient d'aplicació a les quotes fixades

a l'apartat primer de l'art. 96 de la Llei 39/1988. de 28 de

desembre. Requladora de les Hisendes Locals. que a la veqada fou

modificat per la Lei 21/1993 de Presupost Generals de l'Estat per

1994.

El coeficient d'aplicació. a partir de 1'1 de Gener de 1995.

que es proposa es del 1.2 sobre les quotes fixades a la Llei

21/1993 dels Pressuposts Generals de l'Estat.

El Grup Independent formula la sequent proposta d'acord:

Modificar l'Ordenança fiscal Requladora de l'Impost sobre

Vehicles de Tracció Mecànica. aplicant el coeficient 1.2 sobre

les quotes fixades a la Llei 21/1993 • de 29 de desembre.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior
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proposta.

A partir de l'any 1995 entren en viqor els nous valors

cadastrals dels Bens Immobles de Naturalesa Urbana.

La LLei 42/1�94 de 30 de Desembre, de mesures fiscals, a

l'art. 22 disposa que quan revisin ò modifiquin els valors

cadastrals, es prendrà, a efectes de la determinació de la base

imposable de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys

de naturalesa urbana, com a valor del terreny, l'import que

resulti d'aplicar els nous valors cadastrals que fixi

l'A4untament. s assenyala uns limits màxims de reducció del 60 %

i un limit minim del 40 %. i cas que l'A4untament no fixi la

reducció s'aplicarà el 60 % •

Tenint en compte que el rendiment d'aquest impost. per

l'aplicació de LLei 39/1988 • ha estat notablement reduït. com ho

demostren les recaptacions obtinqudes per aquest conceptes. es

considera convenient acordar la reducció dels valors cadastrals

en el limit minim del 40 % durant els 5 primers anys

d'efectivitat dels nous valors cadastrals a efectes de determinar

la base imposable de l'impost conequt mes bé pel nom de Plus

Valua.

El Grup Independent formula la seqüent proposta d'acord:

Modificar l'Ordenança Fiscal Requladora de l'impost sobre

l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

aplicant la reducció del 40 % del valor cadastral durant els 5

primers anys de viqència dels nous valors a efectes de determinar

la base imposable d'aquest impost.

La Corporació
proposta.

acorda per unanimitat aprovar l'anterior

5.-LIOUIDACIO RECAPTACIO 1994.- Assabentats de la recaptació

voluntària obtinquda durant l'exercici de 1994. pels totals que a

��_-=-continuació
aprovar-la.

s'especifiquen. la Corporació acorda per unanimitat

concepte import recaptat % recaptat pendent

- IBI Urbana .....•.•.•••.• 17.861.406 ptes. 87 1.376.448

IBI Rústica ••••••••••••• 169.267 " 95 9.591

Recollida de Fems •••.••• 4.914.855 90 555.145

Entrades de vehicles •••• 25.000 " 93 1.900

- Vedats de caca .......... 92.796 " 100 O

I.A.E •••••••••••••..•••• 983.446 " 65 531.031

Impost sobre vehicles ••• 4.491.951 " 94 271.250

Total: .................... 28.538.721 ptes. 90 2.745.365
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- Recaptaci6 executiva:

concepte recaptat 94 pendent

- IBI ur bana .....•........ 1.101.285 ptes.

- IBI rústica ............. O "

Recollida de fems ••••••• 244.020 "

Entrada de vehicles ••••• 600 "

Impost Circulació Vehicles 82.800 "

- I.A.E ••••••••••••••.•••• 196.722 "

- Solars .....•....•....... 46.810 "

2.089.727
10.746

344.008
1.200

488.292
606.479

O

total . 1.672.237 ptes. 3.540.452

a

si

fer
laPRECS I PREGUNTES.- El Reqidor Sr. Bauzà demana

persona encarreqada
neteia del cementiri.

El Sr. BatIe contesta que no. que aquesta feina la faran els

dels enterraments està obliqada la

empleats municipals aquesta mateixa setmana.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar.

el Sr. BatIe aixecà la reunió sent les vint-i-dues hores i

quaranta-cinc minuts. de la qual s'estén la present acta i io com

a Secretari certifie.

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

PLE DIA 15 DE FEBRER DE 199,5

A la vila de Puigpunyent a dia 15 de febrer de 19£5. a les

vint-i-una hores i trenta m1nuts. sota la Presidència del Sr.

Batle Antoni Arb6na Pujadas. es reun� l'Ajuntament Ple a la Casa

Consistor1al. en sessió pública ordinària. amb l'assistència dels

Regidors Gabriel Flaquer Maimó. Josep M. Pérez Fontirroig, Joan

Betti Morell. Manuel PinteRo Gómez. Gabriel Ferrà Martorell i

Magdalena Font Palmer. Hi concorregué l'infrascrit Secretari

d'aquest AJuntament Vicenç Matas Font.

Assabentats de l'acta de

dia 31 de desembre de
sessió

i de
la

1994
1.- ACTES ANTERIORS.

extraordinària celebrada
l'ordinària del passat
unanimitat.

mes de gener. són aprovades per

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

resolucions adoptades per la Batlia durant el mes de gener.

- Copier & Assistant Balear per fotocopies 6.382 ptes.
- MRW per serveis missatgers desembre-gener 27.283
- Aux. Policia local, desplaçaments Galilea 2.250

CIBAL reparació ordlnador 24.360

Forteza Tobajas. material llanterneria 21.134

ABSIS per manteniment programa comptabil. 52.496
CEDIPSA per carburant 11.187
Ferreteria Serra per còpies de claus 1.850

Papereria Homar per material oficina 5.303
ATM per un exemplar lle1 arrendaments urbans 1800
Luis Carcelen per reparar desbrosszadora 10.600

- Marc Sabater per formalització nòmines
i assegurances socials 20.525

"El Consultor de los Aytos". subscripció 38.272
GESA energia elèctrica pous d'aigua 68.621

Josep Ramon per medicaments 989
GESA enllumenat de carrers 205.024
GESA enllumenat edificis municipals 167.961
Ultima Hora subscripció gener 2.500
BOE anunci urbanització Son Serralta 36.064
Editorial Aranzadi. subcripció anual 60.582
Revista Galatzó. subcripció 1er. sem. 1.000
ASISA iguales mes de gener i febrer 49.800

Telefònica. telèfon i fax 28.518
- Elèctrica Jordi reparacions enllumenat

púb 1 i c

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

555.618
- Elèctrica Jordi per col. locar faroles

a Sa Costa d'en Mandons 144.979
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- Laboratoris Bordoy per dues anàllsis
aigua 17.340

20.200
22.100
3.360

12.982
47.297

ptes.
- Bayer Hnos. per material oficina
- Magdalena Ginard. per segells de correus
- Bohigas per fotocòpies
- Lladó Pol per un eixugador de mans
- BOCArB per anunci urbanit. Son Serralta
- El�ctrica �ordi reparació motor aigua pou

de 1 a v i 1 a
- Julià Alemany per repartiment calendaris

307.475
12.500

El Regidor Sr. Flaquer diu que no està conforme amb aquesta
darrera factura perqu� a Son Serralta no es va repartir cap
ca 1 endar i .

El Regidor Sr. Betti contesta que probablement fou degut a

un mal ent�s a l'hora del repartiment, però que si hi ha
calendaris en exist�ncia s'entregarà un a cada un dels veïns de
Son Serralta.

4.- RECTrFICACIO PADRO D'HABITANTS.- Vist el resum num�ric
de les variacions d'habitants de Puigpunyent corresponents a 1'1
de gener de 1995 amb una població de dret de 1.180 habitants, la
Corporació acorda per unanimitat aprobar-lo i que s'exposi al

púbïic per termini de quinze dies a efectes de reclamacions.

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Pérez demana l'horari
actual del metge.

El Sr. Batle contesta que és de 10 a 14 hores de dilluns a

divendres i localitzable fins a les 17 h. a partir d'aquesta hora
poden cridar al 061 o al PAC de Sta. Catalina.

Dos dematins a la setmana anirà a Galilea i probablement un

horabaixa. si bé encara està per confirmar.
Quant al practicant, no se sap amb certesa el seu horari

però una vegada determinat es farà saber al públic mitjançant
anuncis.

En aquest estat i no havent-hi més assumptes per tractar. el
Sr. President aixecà la sessió essent les vint-i-dues hores i
quinze minuts. de la qual s'estén la present acta i jo com a

Secretari donc fe.

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE lA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER l'AJUNTAMENT

PLE DIA 15 DE MARÇ DE 1995

A la vila de Puigpunyent a dia 15 de març de 1995 � a les
vint-i-una hores i trenta minuts, sota la Presidència del Sr.
BatIe Antoni Arbona PUjadas, es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa
Consistorial� en sessi6 pública ordinària, amb l'assistència dels
Regidors Gabriel Flaquer Maim6. Joan Betti Morell, Manuel PinteRa
G6mez, Sebastià Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà Martorell, Antoni
G i nard Barce 16 i Magdalena F on t Palme r. H i conco r regué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

l.-ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la seSSlO
ordinària del passat mes de febrer, és aprovada per unanimitat.

2.-RESOlUCIONS DE
resolucions adoptades
febrer.

lA BATlIA.- Queden assabentats
per la Bat14a .durant el passat

de
mes

les
de

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

- Josep Ramon per medicaments
- Miquel Sureda, aparellador, encàrrecs

mesos de gener i febrer
- BOE, subscripci6 anual
- Subscripci6 Ultima Hora
- Rivalo per material oficina
- Rivalo per material oficina

Marc Sabater, formalitzaci6 nomlnes
- Servei Assistencia Técnica CCR arreglar

tmo r e s so re
- Clixé per material fotografic
- Copier & Assistant Balear per foto-

còpies del mes de febrer
- F';:l.pereria �J. Company pE'Jr me t e rt a I oficina 3.212 "

-. Imprempta ��allorquina per material oficina 39.098 "

- Cii s pe r t per clor 150. 41.�O "

... Forteza Tobajas per material fontaneria 32.921 "

- Gestetner, per fotocòpies 18.087 l'

_. Alcarnpo. per dos rodets fotografi cs ¿j.. 390 "

-- .ruanpo SL, per obres vies públiques 308.721"

2.773 ptes.

132.380 "

26.¿¡·26 "

2.500 "

5.907 "

¿j.. 524 "

20.520 "

3 • ¿�8 O "

76.2¿tO "

13. 013 "

4.-ADJUDICACIO OBRES URBANITZACIO SON SERRAlTA.- El passat
dia 25 de Febrer tingué lloc l'obertura de pliques presentades
per optar al concurs per a la realitzaci6 de les obres de la
Urbanitzaci6 de Son Serralta. Foren acceptades per la mesa totes
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les pliques presentades
selecció prèvia.

no queda exclòs cap contractista a la

Les ofertes són les segUents:

1 .- Pedra Mir Sastre ,en representació de Vies i Obres
Pûbliques S.A. (VOPSA) que es compromet a executar les referides
obres per la quantitat de 30.743.296,- ptes.

2 .- Mariano Sanz Loriente� en representació de Contratistas
Mallorquines Asociados S.A. que es compromet a executar les obres
per la quantitat de 30.981.013.- ptes.

3 .- Antonio A. Beltran Amengual, en representació de Obras
y Pavimentaciones (MAN S.A), es compromet a realitzar les obres
per 34.500.000,- ptes.

Requerit informe tècnic a l'Arquitecte Eugenio Pérez Méndez.
manifesta que, realitzades les gestions i consultes pertinents,
resulta, en la seva opini6, que la proposta més avantatjosa és la
presentada per l'empresa Contratistas Mallorquines Asociados S.A.
per la quantitat de 30.981.013,- ptes.

Arribats a aquest punt, el Sr. Batle dona compte que el
passat dissabte, la Presidenta de l'Associaci6 de Veïns de Son
Serralta, presentà un escrit demanava l'ajornament de
l'adjudicació per al prOXlm ple, degut a una entrevista
mantinguda amb el Sr. President del Consell Insular, a l'objecte
de sol.licitar una subvenció per pal.liar l'aportaci6 econòmica
dels propietaris de Son Serralta a les obres de la urbanització.

El Sr. BatIe explique a continuació que amb posterioritat ha
mantingut una conversa telefónica amb el President del Consell i
aquest li ha manifestat que no és possible una subvenció directa
per a aquest tipus d'obra. El curs adequat és a través dels Plans
d'Obres i Serveis que es convoquen anualment. Afegeix el Sr.
BatIe que hores d'ara encara no s'ha convocat el Pla d'Obres i
Serveis de 1995, i que les incloses al de 1994 de moment no han
estat subvencionades, en espera d'una possible ampliaci6 de la
partida pressupostària del CIM. Tot això vol dir que com a minim
s'haurien d'ajornar aquestes obres més d'un any.

Tenint en compte que el retart en la realització de les
obres suposaria un encariment dels projectes , que a més podriem
entrar dins una situació d'il.legalitat si paralitzassim la
contractaci6 quan hi ha hagut una licitació en regla, el Sr.
BatIe propasa no tenir en compte la sol.licitud de la Presidenta
de l'Associaci6 de Veïns de Son Serralta i a la vista de
l'informe tècnic. el Grup Independent formula la segUent proposta
d'acord:

Adjudicar a l'Empresa Contratistas Mallorquines Asociadas
S.A., la realització de les obres d'Urbanització de Son Serralta
en base als projectes de pavimentaci6, conducci6 d'aigues
pluvials, xarxa de baixa tensió i enllumenat pûblic� redactats
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per l'arquitecte Eugenio Pérez Méndez, l'Enginyer Industrial
Joan Perelló Picornell per la quantitat total de 30.981.013,ptes., que representa una baixa sobre el tipus de licitació de
4.287.027,- ptes, equivalent a un 12,16 %.

La Corporació acorda per set vots a favor i amb l'abstenciódel Regidor Sr. Flaquer, adjudicar a l'empresa Constratistas
Mallorquines Asociados SA la realitzaci6 de les obresd'urbanitzaci6 de Son Serralta, per la quantia total de
30.981.013 ptes., i facultar el Sr. BatIe per a signar el
contracte corresponent a l'adjudicaci6 de les obres.

5.-PAGAMENT ANTICIPAT DE LES OBRES DE SON SERRALTA.-
L'Ajuntament en sessi6 celebrada dia 13 d'octubre de 1993, acordà
dur a terme pel sistema de cooperaci6 les obres de la
urbanitzaci6 de Son Serralta en càrrec als propietaris de les
parcel.les afectades.

Per a garantir el finançament de les obres, quasi la
totalitat dels propietaris afectats han presentat avals bancarisi d'altres han dipositat les quantitats corresponents en base als
projectes aprovats.

Feta l'oportuna adjudicaci6 i a la vista de l'inici immediatde les obres� cal fer 0s -per aquells que no han presentat avalsni realitzat diposit en metàl.lic- de la facultat regulada perl'article 163-2 del Text ref6s de la llei del sòl , ordenacióurbana� que permet a l'administraci6 actuant eXigir als
propietaris afectats el pagament de quantitats a compte de lesdespeses d'urbanitzaci6 previstes per als pròxims sis mesos.

El repartiment que es va notificar als propietaris de les
parcel.les es ya fer en base als projectes aprovats per la
Corporaci6, si bé havent estat l'adjudicaci6 de les obres bastantinferior al tipus de licitaci6, cal fer un nou repartimentajustat a l'import de la contracta, que serà notificat a les
persones que no han presentat aval ni realitzat el diposit en
metàl. I í

c .

Quant a les persones que han fet l'ingrés de la quantitat
assenyalada en els projectes, se'ls tornarà la diferència de la
quantitat abonada en excés.

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

1) Requerir els propietaris que no hagin presentat avalsbancaris a fet el diposit en metal. lie perquè ingressin a comptade les obres d'urbanització de Son Serralta, les quantitats queels correspon pagar per les obres prev1stes, en proporci6 al costofertat' a la superficie dels seus respectius terrenys� tal comté acordat l'Ajuntament.

les
Practicada
quant'itats

l'oportuna liquidaci6 i en el cas de no abonar
corresponents dins el terminis voluntaris que
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assenyala el Reglament de Recaptac'ó, es procedirà contra els
deutors per la via de constrenyiment.

2) Notificar als propietaris de parcel.les que

ingressat les quotes, el seu dret a la devoluci6 per

l'Ajuntament de les quantitats abonades en excés.

ja
part

han
de

La Corporaci6 acorda per set vots a favor' amb l'abstenci6
del Sr. Flaquer, aprovar l'anterior proposta d'acord.

6.- PLA MUNICIPAL D'ACCIO SOCIAL.- La Treballadora Social

d'aquest Ajuntament ha redactat distints projectes de caire
social per a l'any 1995, com s6n:

1) Projecte social de Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

Destinat
tercera edat,
un pressupost

a la població en general. amb prioritat a la
disminuits fisics i psiquics i a la infància, amb

de 1.1-.786.6'+1 ptes." de s
ç

Lo s s a t de la següent forma:

!\juntament: 2.196.641 p te s .

CIM 590.000 "

INSERSO 2.000.000"

2) Projecte d'informaci6, orientaci6 i assessorament, amb un

pressupost de 914.000 ptes. desglossat de la segUent forma:

AjllntamE_�nt :

CH'!
457.000 ptes
¿�57.000 "

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

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

7.-PETICIO INFORME ECONOMIC.- El Sr. BatIe propasa que tal
com es va fer fa uns quants anys. el Secretari Interventor
realitzi un informe sobre la situaci6 econòmica de l'Ajuntament
durant aqllests últims anys i en concret a 31 de desembre de 1994,
del qual es donarà compte al pròxim Ple.

B.-SERVErs FUNERARIS.- A petici6 del Sr. BatIe és retirat
aquest punt de l'ordre del dia.

9.-SEGONA CERTIFICACrO OBRES EDIFICI GALILEA.- El Sr. Batle
proposa que per raons d'urgència s'inclogui aquest punt. que és
acceptat per la totalitat dels assistents.

Examinada la segona certificaci6 de l'obra de construcci6
d'un edifici polivalent a Galilea, per un import de 3.11¿�.612
ptes., de les quals corresponen 2.491.690 ptes. al Consell
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Insular de Mallorca i 622.922 a

acorda per unanimitat aprovar-la 4
co rr es oone n t s .

l'Ajuntament, la Corporació
que es seguesquin els tràmits

PRECS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Flaquer demana a quina
distància s'han de situar les fosses sèptiques.

El Regidor ,Sr. Betti contesta que a cinc metres a partir de
l'eix del carrer.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per
el Sr. President aixecà la sessió, essent les vint-i-dues
trenta minuts de la que s'estén la present acta. i jo
Secretari certifie.

tractar
hores

com a

El BATlE El SECRETARI
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ACTA D'APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA

CORPORACIO PER A L'EXERCICI DE 1995

***********************************

A la vila de Puigpunyent a dia 29 de març de 1995, a les
vint-i-una hores i trenta minuts. sota la Presidència del Sr.
BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa
Consistorial, en sessió pública extra-ordinària. amb
l'assistència dels Regidors Gabriel Flaquer Maimó, Josep M. Pérez
Fontirroig, Joan Betti Morell. Manuel Pinte�o Gómez, Gabriel
Ferrà Martorell i Antoni Ginard Barceló, a l'objecte de discutir.
i, en el seu cas, aprovar inicialment el pressupost general per a

l'exercici de 1995, elevat a aquesta Corporació Municipal pel Sr.
President a la forma prevista a l'article 194-4 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre. reguladora de les hisendes locals,

� la plantilla que comprèn tots els llocs de feina reservats a

�. �funcionaris i personal laboral.

Assisteix el Secretari de la Corporació Vicenç Matas Font.

Discutides detingudament les distintes partides del
pressupost. el Regidor Sr. Pérez manifesta que la consignació de
la partida 151.00 destinada a gratificar la labor que està
desenvolupant el personal administratiu de l'Ajuntament a la
tasca de la recaptació municipal. no es correspon amb els
resultats recaptatoris i que si la recaptació s'encarregàs a la
Comunitat Autónoma, com tenen la majoria d'Ajuntaments. el cost
d'aquest servei seria el voltant d'un mili6 i mig de pessetes.
sense comptar la recaptació executiva.

Per tal motiu proposa que la consignació d'aquesta partida
sigui de 600.000 ptes. en lloc de 300.000.

El Sr. BatIe contesta que a pesar de l'increment
pressupostari d'aquesta partida per a l'any 1995, el considera
una quantitat simbólica en proporció al que cobra la CAlB i que
aquesta compensaClO que es dóna als funcionaris encarregats
d'aquesta tasca es minima. tal com figura a l'exposició de motius
de la memòria del pressupost.

No obstant considera oportú no modificar la xifra global del
pressupost que si s'augmenta la partida 151.00, s'han de
disminuir en la mateixa quantia altres partides de despeses del
pressupost.
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El portaveu del pp Sr. Flaquer diu que està d'acord en

l'augment proposat de la partida 151.00 4 que la disminuci6 es

faci a la partida 233.00 destinada a les indemnitzacions del

membres de la Corporaci6.

El Sr. BatIe contesta que no està d'acord amb el que proposa

el Sr. Flaquer perquè no yol condicionar les indemnitzacions dels

futurs regidors i proposa que la disminuci6 afecti la partida
221.00 destinada a energia elèctrica.

El portaveu del PP es manté amb el que ha dit abans i duita
la proposta del Sr. BatIe a votaci6, és aprovada per cinc vots a

favor del Grup Independent i del PSOE , dos vots en contra del

Gru.p Popular.

Queden en consequència. modificades les partides de

despeses 151.00 en 600.000 ptes. i la 221.00 en 1.05l�.000 p t e s . i

es fixa el pressupost general i la plantilla en la segUent
forma:

INGRESSOS.-

capt tol 1.- Imposts directes 29. 8lt3. 840 ptes.
capitol ,Ni Imposts in d i rec te s 5.090.000 "

(.....
-

capítol 3. - Taxes i altr-es ingressos 12.575.000 "

capitol It •.
- Transferències corrents 18.944.000 "

capitol 5.- Ingressos ria trt rnon t a Ls 800.000 "

._----_...----_._.... _

tot a 1 .,'� � .. ç II ". 67.252.840 pt e s ,

DESPESES.-

capital 1.- Despeses de personal
capital 2.- Béns corrents i serveis

capital 3.- Despeses financeres
capital 4.- Transferències corrents

capital 6.- Inversions Reals
capital 7.- Transferències de capital
capítol 9.- Passius financers

23.801.458 o t e s .

14.'593.142 II

3.436. '132 "

11.822.158 II

7.678.588 "

2,,6¿�9.050 II

3.272.312 It

tot al " ,,' .. 67.252.8¿tO o t.e s .



Foli núm.1-3---------------

F'L.,4.NTI L LA..
-

a) PERSONAL FUNCIONARI:
Num. Grup

1.- Amb habilitació de caràcter general
I,I.- Secretari-Interventor B

11.- Escala d'administració general
II.3.- Subescala auxiliar D

111.- Escala d'administració especial
111.2.1,- Auxiliar de policia local E

b) PERSONAL lABORAL:

Peons especialistes de la construcció 2

Netejadores de dependències municipals
a temps oar-c t a I 3

Auxiliar Administratiu a temps parcial
(IVlitja jornada)

Treballadores familiars 2

Jardiner a temps parcial

El Sr. President declara aprovat inicialment el pressupost
en la forma descrita i bases d'execució que s'acompanyen, aixi
com la plantilla que comprèn tots els llocs de feina reservats a
funcionaris i personal laboral, per haver obtingut la majoria
simple establerta a l'article 41.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril.

l'acord d'aprovació inicial.
cap reclamació, es considerarà
necessitat d'adoptar un nou acord.

en el cas de no presentar-se
elevat a definitiu, sense

Després s'acorda que el pressupost i la plantilla siguin
exposats al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ
anunci al BOCAlS' i als mitjans acostumats a la localitat,i posar
aixi a disPosició del públic la corresponent documentació. El
pressupüst es considerarà definitivament aprovat si durant el
term'¡t,i indicat no s'haguessin presentat reclamacions.
Seguidament s'aixeca la sessió a les vint-i-dues hores i jo com a
Secretari certifie.

El BATlE El SECRETARI
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ACTA DE lA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER l'AJUNTAMENT

PLE DIA 12 D'ABRIL DE 1995

A la vila de Puigpunyent a dia 12 d'abril de 1995, a les

vint-i-una hores i trenta minuts, sota la Presidència del Sr.
Batle Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa

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

Regidors Gabriel Flaquer Maimó, Josep M_ Pérez Fontirroig, Joan
Betti Morell, Manuel Pinteño Gómez, Gabriel Ferrà Martorell,
Antoni Ginard Barceló i Magdalena Font Palmer. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.- ACTES ANTERIORS.- Assabentats de les actes de la sessió
ordinària del mes de març i de la sessió extraordinària per a

l'aprovació del pressupost general de la Corporació, són
aprovades per unanimitat.

2.- RESOLUCIONS DE lA BATLIA_- Queden assabentats de les
resolucions adoptades per la Batlia durant el passat mes de març.

les factures,3.- DESPESES.- Examinades

següents:

- Figueras, per 17 cadires Casa Cultura
- Figueras, per 33 cadires Casa Cultura
- Empesa CB, per cortines Casa Cultura
- Construcciones Juanpo obres Cementiri
- Construcciones Juanpo, per sembra d'arbres
- Construcciones Juanpo, per sembra arbres

al carrer de Sa Vela
- laboratoris Bordoy per una anàlisi aigua
- Construcciones Juanpo, per neteja solar

col. locació de reixeta
- Construcciones Juanpo per treballs a les

vies públiques
- A l'assistenta Social per un viatge a

Barcelona
- Registre de la propietat per inscripció

escriptura terrenys poliesportiu
- Bayer Hnos_ per material oficina
- MRW per serveis missatgers mes de febrer

Copier i Assistant per fotocòpies escola
- llorenç Carbonell per serveis a Galilea
- ASISA per iguales servei metge

Ultima Hora, subscripció mensual
- GESA energia pous aigua

GESA enllumenat dependències municipals
- GESA enllumenat carrers
- CCR computers material oficina
- Josep Ramon per medicaments

s'aproven les

319_819 ptes.
620.825
254_681
369_626
515_700

455.493
7.501

146.021

429.372

7.900

13.320
3_461

15.590
15_534
48.000
49.800
2.500

72.581
188.758
233.241

2.201
1 .691
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- Papereries J. Company, material oficina

Copisteria, per fotocòpies de plànols
- Magdalena Ginard per segells de correus

- Miguel Sureda, encàrrecs mes de març
Marcos Sabater, formalització nòmines

1.132 ptes.
3.000

15.000
66.190
20.520

4.- SOL.LICITUDS.- El Sr. Batle dóna compta de la

Lluis Palmer Frau per a la
netes a la parcel. la nQ 48 situada

sol.licitud presentada per
instal.lació d'aigües brutes
al camí de Son Puig.

Aquesta sol.licitud fou presentada dia 17 de març de 1993

no es va tenir en compte perquè les ampliacions a la xarxa es

concedien per a terrenys urbans o habitatges. En aquella data

aquesta parcel. la estava sense construir.
Recentment s'ha constru)t una casa i, tota vegada, que la

xarxa passa per devora ella sembla que és just dotar-la dels

serveis d'aigua potable i clavegueram.
La Corporació alXl ho entén i acorda per unanimitat

concedir al Sr. Palmer l'oportuna llicència per a la presa

d'aigües brutes netes.

5.-INFORME SECRETARIA INTERVENCIO.- En compliment de

l'acord de la sessió anterior, el Sr. Batle dóna compte de

l'informe del Secretari Interventor sobre l'economia municipal
des de l'any 1991 fins el 31 de desembre de 1994, que
literalment diu:

"El Secretari-Interventor que subscriu, en compliment del

Decret de la Batlia, formula el següent informe sobre el

desenvolupament de l'economia Municipal a partir de la data de
l'anterior informe redactat per encàrrec de la Corporació el 20
de novembre de 1991.

ESTAT COMPARATIU.-Si partim de la liquidació de 1990, que
figura a l'anterior informe, veurem de forma esquemàtica el

desenvolupament de les despeses i ingressos dels anys successius,
-

resumits per capítols pressupostaris.

DESPESES (OBLIGACIONS RECONECUDES)

CAP. 1990 1991 1992 1993 1994

1 15.957.804 20.379.839 20.046.462 22.348.067 21 .617 . 199
2 19.909.528 18.208.888 18.013.232 14.330.437 17.541.439

3 1.467.691 3.444.295 3.395.108 3.089.430 4.104.747

4 5.637.643 9.990.256 13.199.291 10.780.840 11.199.254
6 26.377.743 5.363.856 10.019.646 17.447.000 2.616.430
7 3.598.045 24.992.687
9 459.752 1.633.911 1 .633.911 2.336.788 2.222.480

69.810.152 59.021.045 70.307.660 73.930.607 84.294.236

Com es pot apreciar durant aquest quatre darrers anys hi

hagut un manteniment en les despeses de personal (capítol 1er),
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un descens en les despeses corrents (cap�tol 2n.), el cap1tol
3er. (interesos) ha augmentat degut a la formalització de
préstecs, el capítol 4rt. (transferències corrents) s'ha
mantingut dins una línia estable, els capítols 6 i 7 presenten
grans variacions, degut que el capítol 6 va destinat a

inversions reals i el capítol 7 a transferències de capital, si
bé a la pràctica es poden considerar tots dos d'inversions, ja
que el capítol 7 recull les transferències que rebem d'altres
organismes, com són les aportacions a plans d'obres i serveis,
plans d'equipaments esportius, millora de façanes, etc.

En l'antic sistema de comptabilitat, les ajudes que es

rebíen d'altres organismes es comptabilitzaven al compte de
valors independents dels pressuposts per tant no figuren com a

despeses del pressupost ordinari. Actualment es canalitzen
mitjançant el pressupost municipal.

l finalment el capítol 9 recull les quantitats pagades per
devolució de préstecs.

INGRESOS (DRETS RECONEGUTS)

CAP 1990 1991 1992 1993 1994

1 18.950.317 27.085.831 24.201. 141 25.497.877 28.463.095
2 4.132.293 4.680.553 5.200.092 5.136.033 5.221.974
3 9.417.022 13.660.002 14.585.851 16.224.923 14.562.746
4 12.842.000 15.764.111 18.973.962 28.730.720 31.843.412
5 1.799.763 1 . 115.864 559.339 546.257 862.468
6 220.000
7 500.000 4.584.354
9 14.515.018 12.765.699

98.856.389 88.901.509 81.173.69�62.806.361 68.114.739

PASSIUS FINANCERS.-La Corporació, per fer front a les
inversions reals ha acudit en distintes ocasions a l'emprèstic,
concertant distintes operacions bancàries, les quals a

continuació es detallen.

DATA CAP.NOMINAL PRESTAMISTA PENDENT AMORTITZ.

14-07-81
08-06-89
10-11-90
01-04-94

Patronat de l'Habitatge
Banc de Crèdit Local
Sa Nostra
Sa Nostra

110.545
9.746.287

10.867.143
12.765.699

500.000
14.386.250
14.515.018
12.765.699

PRINCIPALS INVERSIONS REALS.- Les principals inversions
realitzades durant els darrers quatre anys son:
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Plaça de Son Bru
- Instal.lacions Poliesportiu
- Torre rellotge
- Asfaltat carrers Galilea
- Via d'enllaç Camí de Sa Vela
- Acondicionament Saló d'Actes.
- 1er. tram Camí Sa Vela
- 2n. tram Camí Sa Vela
- Vestuaris Poliesportiu Galilea
- Edifici Galilea
- Compra parcel_ la Poliesportiu Puigpunyent
- Compra parcel. la Galilea

6.730_232
4.971_773
1.500.000
4.219.908
1.522.324
2_309_753

11.872_101
4.141 _ 784

11_120.188
2 _ 250.197
2.200.000
2.914.676

SITUACIO ECONOMICA ACTUAL.- La liquidació de 1994 es pot

considerar un dels exercicis més favorables per l'economia

municipal, tant pel seu resultat com per haver aconseguit tenir

una economia sanejada- Per primera vegada s'han eliminat i

anulo lat els rebuts incobrables i que, no obstant, figuraven en

el pendent de cobrament, essent motiu d'un superàvit fictici que

comptava amb un valors irrealitzables.

Podem

hagi cobrat

Corporació
d'aprovació.

dir que en finalitzar l'any no queda creditor que no

les seves factures una vegada aprovades per la

i que no quedà cap liquidació d'obra pendent

El saldo bancari a 31 de Desembre de 1994 era de 16_754_513

ptes. Aquesta xifra a primera vista podria considerar-se

excessiva però hem de tenir en compte que la majoria dels

ingressos de l'Ajuntament es fan durant el 4rt. trimestre de

l'any i que durant els restants mesos les depeses superen els

ingresos. Si no comptasim amb un remanent de tresoreria ens

veuriem obligats a concertar operacions de tresoreria amb una

entitat bancària, i a pagar interessos i comissions.

PERSPECTIVES DE CARA AL FUTUR.- Seguint dins aquesta línia

marcada darrerament de contenció de les despeses i millora, si

cap, de la recaptació municipal, es pot preveure que no hi haurà

problemes econòmics i que es podran atendre amb normalitat els

erveis municipals.

Respecte a la qüestió recaptatòria, cal assenyalar que

l'any 1994, es un dels exercicis en que s'ha aconseguit un dels

percentatges mes elevats en la recaptació voluntaria; i els

serveis administratius municipals, en col. laboració amb el servei

del Cadastre, han fet una recerca d'aquells immobles obligats a

tributar per Urbana i que per diverses raons no figuraven al

padró, si hi figuraven no ho feien per la quantitat que els

corresponia. Aquest treball ja es nota amb la recaptació de 1994

tindrà la seva incidència en anys successius-

Cal també assenyalar que l'any 1995 entren en vigor els nous

valors de les finques urbanes, amb els quals es veuran augmentats

els ingressos dels Imposts sobre Béns Immobles de Naturalesa



Foli núm. __ J.JL _

Urbana; si bé cal assenyalar que les parcel. les de Conques i Son

Net que abans pagaven per urbana a 1 havent estat cl ass i f i cades

per les NN.SS. de Puigpunyent parcel. les No Urbanitzables,
deixeran d'incloure's al padró d'Urbana, de 1995 i continuades al

padró de Rústica, si bé estaran exemptes de tributació degut a

les reduides superficis i escis valor dels seus cultius.

Aquest es el parer del Secretari-Interventor que suscriu.

La Corporació no fa cap tipus d'objecció.

6.-ADQUISICIO FOTOCOPIADORA.- La miquina fotocopiadora que

durant uns sis anys ha funcionat a l'Ajuntament està molt gastada
i les reparacions resulten molt cares ja que s'ha acabat el

període de garantia.

La casa Gestetner ha fet una oferta per canviar-la per una

de nova, model 2615, segons la qual l'Ajuntament hauria d'abonar

la quantitat de 378.750 ptes més IVA.

S'ha demanat un pressupost a la casa Selex, i aquesta
ofereix una fotocopiadora de característiques semblants a

l'anterior, i també a canvi de l'usada, per 340.000 ptes. més

IVA.

Vistes les dues ofertes, la Corporació acorda per unanimitat

adquirir la fotocopiadora ofertada per la casa Selex.

7.-MODIFICACIO PUNTUAL NN.SS.- El Sr. Bat1e dona compte de

l'informe de l'arquitecte redactor de les NN.SS. Eugenio Pérez

Méndez que diu:
..

Eugenio Pérez Méndez, Arquitecto redactor de las NN.SS en

relación con el documento de modificaciones puntuales de las

NN.SS. aprobado por la Comisión Insular de Urbanismo el pasado
dia 4 de abril

Informa:

Que en la citada documentación y por la que respecta a la

ordenanza de la zona 2.1 que se modificaba para disponer un

retranqueo de la edificación de 3 metros desde la alineación

oficinal con caràcter general, exceptuando las situaciones

consolidadas a limitadas por el tamaño de la parcela, se han

apreciado dos errores en la aplicación de este criterio sobre los

planos de ordenación P.2.1. y P.2.2. En concreto se trata del

primer tramo en su margen derecha del Camí de Ses Veles que esti

incorrectamente exceptuado del citado retranqueo y de la parcela,

que se señala en el plano adjunto, que por su tamaño deberia

exceptuarse del retranqueo para poder ser edificable ..

Por otra parte se considera también la conveniencia de

ampliar el ancho de la acera en el Camí de Ses Veles, en su

margen izquierda, hasta un total de 4,25 m. mediante una permuta
con los terrenos de cesión obligatoria correspondientes a la zona

verde E.L.3 en una superficie de 909 ml
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aprobadas por
con caracter de

la Corporación
Modificaciones

Ambas cuestiones si són

Municipal deberan tramitarse

Puntuales a las NN.SS."

la Corporació accepta íntegrament les qüestions plantejades
pel tècnic i acorda aprovar inicialment la modificació puntual de

les Normes amb els termes abans exposats i que s'inicii expedient
encaminat a la seva aprovació definitiva.

8.-SUBVENCIO A lA REVISTA GALATZO.- El Sr. Batle proposa a

la Corporació incloure per raons d'urgència aquest assumpte a

l'ordre del dia, la Corporació acorda la seva inclusió.

Seguidament el Sr. Batle manifesta que la Revista Cultural

de Puigpunyent i Galilea, anomenada "GAlATZO" el passat dia 2

d'abril va organitzar una festa popular amb motiu de la

presentació del número 100 de la Revista la qual cosa ocasionà

unes despeses extraordinàries.

Donats els escasos recursos de la Revista, sol.licita una

subvenció de 250.000 ptes. per atendre aquestes despeses.

l'Ajuntament no es pot fer càrrec d'aquesta despesa
extraordinària, per la qual cosa acorda sol. licitar al Consell

Insular de Mallorca que sigui aquest organisme el que atengui la

despesa en càrrec al fons per atencions culturals de què disposa.

PROPERA SESSIO ORDINARIA.- la propera sessió ordinària

s'hauria de celebrar dia 17 de maig, que coincideix de ple amb la

campanya electoral, per la qual cosa la Corporació acorda per

unanimitat avançar la sessió ordinària a dia 3 de maig per les

raons abans esmentades.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar.

el Sr. President aixecà la sessió essent les vint-i-dues hores i

trenta minuts de la qual s'estén la present acta, i jo com a

Secretari certifico

El BATlE El SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 3 DE MAIG DE 1995

A la vila de Puigpunyent a dia 3 de maig de 1995 , a les

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

BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa

Consistorial, en sessió pGblica ordinària, amb l'assistència dels

F\egidors Gabr'iel Flaquer Maimó, Josep M. Pérez Fontirroig, Joan

Betti Morell, Manuel Pinte�o Gómez, Sebastià Bauzà Martorell�
Gabriel Ferrà Martorell. Antoni Ginard Barceló i Magdalena Font

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

Vicenç Matas Font.

l.-ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió

ordinària del mes anterior, és aprovada per unanimitat.

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

resolucions adoptades per la Batlia durant el passat mes d'abril.

durant el primer trimestre

Copier & Assistant Balear per fotocòpies
- Rafel Matas per una clau de pas
- Mesón la Villa per un sopar

Laboratoris Bordoy per anàlisi aigua
- Col.legi Puig de Na Fàtima per activitats

complementàries 144.550
- Elèctrica Espanyola per reparar rellotge 78.000

-Telefònica per serveis 26.250

Elèctrica Jordi, reparacions enllumenat

3.-DESPESES.

següents:
Examinades les factures,

- Al policia local per desplaçaments a Galilea

pGblic
Elèctrica Jordi. reparacions en1lumenat

edificis municipals
- Bar Parroquial per un dinar
- Josep Ramon per medicaments
- Construcciones Juanpo per treballs

extraordinaris a Galilea
Magdalena Ginard, segells de correus

- Escola de Cuina per queviures
- Marc Sabater per formalització nòmines

assegurances Socials
- Ultima Hora subscripció mensual

s'aproven

8.750
11.465
2.000

75.500
7.501

ptes.
"

"

"

'I

les

4.-PROJECTE DE DOTACIO DE SERVEIS MUNICIPALS AL CARRER DE LA

VILA I CAMI DE SON NET.- El Sr. BatIe manifesta que per raons

tècniques no es pot disposar en aquest moment del projecte

corresponent, per la qual cosa aquest punt és retirat de l'ordre

del dia i postposat per a una propera reunió, que es convocarà el

"

"

"

62.561 "

236.258
27.000

2,,566

"

"

"

1.202.166
15.050
6.500

"

I'

"

20.520
2.500

"

"
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més prest possible.

5.- PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES ADMINISTRATIVES DE

DOTACIO DE SERVEIS MUNICIPALS AL CARRER DE LA VILA I CAMI DE SON

NET I CONTRACTACIO DE LES OBRES.- Pel fet d'estar relacionat el

Plec de condicions i la contractació de l'obra amb el projecte,
igualment es postposa per a una altra reunió aquest punt.

6.-APLICACIO DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS A LES PERSONES

BENEFICIADES PER LES OBRES DE DOTACIO DE SERVEIS MUNICIPALS AL

CARRER DE LA VILA I CAMI DE SON NET I BASES DE REPARTIMENT.- El
Sr. BatIe dóna una explicació sobre la necessitat d'aplicar
contribucions especials a les persones beneficiades per les obres

de dotació de Serveis d'aigua potable , de clavegueram,
enllumenat públic i pavimentació del carrer de la vila i de Son

Net, en els trams inclosos dins el perimetre del casc urbà de les
Normes Subsidiàries.

Aixd no obstant i pel fet de no comptar amb el corresponent
projecte. cal ajornar aquest tema per ésser tractat a una propera

reunió.

El Regidor Sr. Flaquer opina que abans d'adoptar l'acord
d'imposició de contribucions especials s'hauria d'aprovar el

projecte i demanar a les persones afectades si totes estan

d'acord amb aquest tribut i en el cas que qualcú no hi estàs és

del parer que no es facin les obres.

El Regidor Sr. Bauzà diu que no està d'acord amb el que

proposa el Sr. Flaquer,perqué aixi si existis un sol propietari
que no estàs conforme, paralitzaria l'actuació municipal.

El Sr. BatIe contesta que en el seu dia es va tenir una

reunió amb els veins del carrer de la vila i es van plantejar els

problemes existents i les seves possibles solucions.

El Regidor Sr. Betti manifesta que creu que bastaria un sol

vei per eXlglr a l'Ajuntament aquests serveis perqué la

Corporació es vegi obligada a instalar-los� ja que són serveis de
caràcter obligatori per les zones urbanes.

ORDENANÇA
dóna lectura

Especials qu.e
l'ordenació de
es fa mene oi ó.

GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.- El Sr. BatIe

a l'ordenança General de les Contribucions
consta de 26 articles. a la qual estarà sotmesa

l'aplicació de contribucions especials a qué abans

El Regidor Sr. Flaquer diu que el seu gru.p s'abstén a la

votació perqué no han tingut temps d'examinar l'ordenança, que és

aprovada pels cinc vots a favor del Grup Independent i els dos
també a favor del PSOE.

7.- DESIGNACIO DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS A LES

PROPERES ELECCIONS DE DIA 28 DE MAIG.- En compliment de

l'arttcle 26 de la Llei Orgànica del Régim Electoral General es
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proced(�ix al sor'teix ciE) les persones (H.I(� han de f o rmar- part dela Mesa Electoral.

Segu'dament complertes totes les formalitats legalsestablertes, aquest Ajuntament ha format l'única Mesa Electorald'aquest munlclPl, amb les persones que s' 'ndiquen per cada undels segQents càrrecs:

TITULARS.-
President: Baltasar Bauzà Alomar,
1er. Vocal: Margarita Morell Martorell
2n Vocal: Juan Llabrés Llabrés

DNI: 43.055.415
ONT: It-3.080.657
O N I = 'f 2 • 9 9 4 • 6 3 2

SUPLENTS,-
De President: Onofre Martorell Moragues DNI:43.006.942De President: Maria Luisa Rabadán Pons DNI: 18.234.329
De ler.Vocal: Sebastià Ripoll Suau DNI:41.371.719De ler.Vocal: Sebastiana Reinés Tugores DNI:42.943.610
De :2 n Vòcal
De Zn vocal

,A, i na �,1atas Pon s

Maria Cànovas Rullan
DNI:43.068.199
DNI: '1-3 " O O 2,,919

B.-TERCERA CERTIFICACIO EDIFICI POLIVALENT A GALILEA.Examinada la certif'caci6 nQ 3 del projecte de construcci6 d'unedifici polivalent a Galilea, inclós al Pla d'Obres i Serveis de1994, per un import total de 2.651.353 ptes .• de les qualscorrespon al CIM 2.121.082 ptes. 'i él l'Ajunt;;�ment 530.271 p te s , ,la Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar dita certificaci6 ique es remetin al Consell Insular de Mallorca un exemplar de lacertificac'6 signada pel Director de l'Obra Eugenio Pérez Méndez,aixi com l'original de la factura i certificaci6 de dit acord.

PRECS l PREGUNTES.- El Regidor Sr. Flaquer diu que l'aiguapotable surt rOja i amb gust de clor molt desagradable.El Sr. BatIe contesta que precisament, segons les últimesanàlisis, l'0nic defecte que se detecta és la manca de clor.

A continuaci6 el Sr. Flaquer presenta un escrit que diu:
" El Grup Popular a aquest Ajuntament vol manifestar.aprofitant aquest darrer Ple de sa legislatura, un quants punts:
* Que si existia alg0 que es pogues sentir molest perqualcuna de les nostres intervencions, voldriem aprofitar aquestmoment per demanar-li disculpes, ja que no ha sigut en cap momentsa nostra intenci6 d'ofendre a ning0.
* En es mateix temps volem demanar a tots els canditats deses properes eleccions que no entrin en desqualificacionspersonals i que sa campanya que ha de començar sia modeld'exemple per tots els altres� fent honor a sa denominaci6 demunicipi de Pau.
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* Desitjam, per acabar, ple encert a n'es programes que es

presentaran pes be des nostre poble."

Tant el Grup Independent com el Grup Socialista es donen per
assabentats.

En aquest estat 4 no havent-hi altres assumptes per tractar�
el Sr. President aixecà la sessió, de la qual s'estén la present
acta i jo com a Secretar' done fe.

EL SECRETA,fU
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ACTA DE LA SESSIO EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 18 DE MAIG DE 1995

A la vila de Puigpunyent a dia 18 de maig de 1995, a les
vint-i-una hores i trenta minuts, sota la Presidència del Sr.

BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament PIe a la Casa

Consistorial, en seSSlO pública extra-ordinària, amb
l'assistència dels Regidors Gabriel Flaquer Maimó, Josep M. Pérez I

Fontirroig, Joan Betti Morell, Manuel Pintefio Gómez, Sebastià
Bauzà Martorell, Gabriel Ferrà Martorell i Antoni Ginard Barceló.

Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç
Matas Font.

l.-ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la
ordinària de dia 3 d'aquest mes, el portaveu del Grup
presenta la següent nota:

sessió

Popular

"No aprobamos el acta porque no refleja fielmente lo que
sucedió en el debate. Al presentar la propuesta de contribuciones

especiales para las obras de la Vila y Son Net, preguntamos si se

habia informado a las personas perjudicadas, peró en seguida
rectificamos y decimos "afectadas", se nos contesta que no (sin
embargo ahora consta en acta que dijeron que sí) no dijimos que
si habia alguien que no lo quisiera no tenia que celebrarse las

obras, lo unlCO que comentamos es que se informara y que sino
estaban de acuerdo no se hicieran. A todo esto el Sr. Bauzá dijo:
reunelos tú durante toda una semana a ver como te va".

El Grup Independent i el del PSOE consideren que la redacció

que consta a l'acta és la correcta, i s'aprova tal com ve

redactada amb sis vots a favor i dos en contra.

2.-PROJECTE DE DOTACIO DE SERVEIS D'ELS CARRERS DE LA VILA l

SON NET.- Examinat el projecte básic i d'execució de dotació dels
serveis d'aigua potable, clavegueram i enllumenat públic dels
carrers de la Vila i Son Net, en els trams compresos dins el
casc urbà, redactat per l'arquitecte Joan Vilà Martínez, amb un

pressupost total de 26.651.088 ptes. la Corporació acorda per
unanimitat aprovar-los i que s'exposi al públic a efectes de
reclamacions.

3.-APROVACIO DEL PLEC DE CONDICIONS ECONOMIC ADMINISTRATIVES

QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE

DOTACIO DE SERVEIS AL CARRER DE LA VILA I AL CAMI DE SON NET.

El Sr. BatIe dóna lectura al següent Plec de Condicions:

1.- CLASSE DE L'OBRA
L'obra consisteix en la realització del projecte de dotació

de Serveis del carrer de la Vila i el camí de Son Net, redactat

per l'arquitecte Joan Vilà Martínez i aprovat per l'Ajuntament
Ple dia 18-05-95.
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2.- TIPUS DE LICITACIO
El tipus de licitació de l'obra és de 26.651.088 Ptas., en

el qual queda inclòs el benefici industrial i despeses generals,
l'IVA i els honoraris de direcció dels tècnics i honoraris de
redacció del projecte.

3.- FINANÇAMENT
El finançament de l'obra serà mitjançant una subvenció de

8.000.000 ptes. concedida pel CIM amb càrrec al Pla d'Obres i

Serveis de 1995. La resta serà a càrrec de l'Ajuntament
mitjançant l'aplicació de contribucions especials que s'acordarà

oportunament.

4.- FORMA DE PAGAMENT

L'obra realitzada s'abonarà mitjançant les corresponents
certificacions expedides pel Tècnic Direétor de l'obra, una

vegada aprovades per la Corporació Municipal, previ els tràmits

comptables establerts per les disposicions vigents.

5.- TERMINI D'INICI I D'EXECUCIO
Les obres hauran de començar abans del primer d'octubre de

1995 i el termini d'execució serà de vuit mesos a comptar del
moment en què es faci l'acte de replanteix.

6.- TERMINI DE GARANTIA
Realitzades les obres es procedirà a la recepció

provisional. La recepció definitiva tindrà lloc en complir-se un

any de la recepció provisional.

7.- FORMA D'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

La forma d'adjudicació del contracte de l'obra serà el

concurs, en procediment obert, en tràmit d'admisió preVla, i

serà adjudicada a l'oferta que en conjunt faci la proposició més

avantatjosa, s'haurà de valorar el preu, el termini d'execució,
el cost d'utilització, la rentabilitat, el valor tècnic o altres

semblants.

8.- FIANCES
Per poder prendre part a la subhasta serà precís haver

dipositat una garantia provisional consistent en el 2 % del

pressupost, per un import de 533.022 ptes. La garantia definitiva

serà el 4 % del preu del concurs.

Les fiances seran dipositades a la caixa municipal i podran
ésser en metàl.lic o aval bancari.
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9.- CONDICIONS DELS VEHICLES

Els camions que intervenguin a la realització de les obres

no podran sobrepassar el límit de 10 tones com a pes màxim

autoritzat.

10.- FISCALITZACIO I MODIFICACIO DEL CONTRACTE

A part de la direcció de les obres a càrrec d'un tècnic

superior designat per l'Ajuntament, la Corporació podrà, per si

mateixa o per' delegació a la persona que designi, dirigir,

inspeccionar o controlar les obres, i pot ordenar variacions de

detall i donar les instruccions precises per al millor

desenvolupament del contracte.

Així mateix, la Corporació tindrà facultat per modificar

l'objecte del contracte, quan per motius imprevisibles,
inevitables o d'interès públic s'hagin d'introduir modificacions,

que seran obligatòries pel contractiste, sempre que no alterin el

pressupost per excés o defecte en més o menys del 20 %. El

contractista està obligat a realitzar-les pels mateixos preus

unitaris que figuren en el pressupost de l'obra. Cas de no estar

avaluada unitàriament, es determinaran els preus de forma

contradictòria.

11.- SANCIONS

Sense perjudici dels casos en què procedesqui la resciSSlO

del contracte o qualsevol altre acord resolutori. la demora en la

terminació o el retard en l'inici de les obres, serà sancionat

amb multa de 25.000 ptes per cada dia que transcorri.

12.-RISC I VENTURA
L'execució de l'obra es realitzarà a risc i ventura del

contractista i aquest no tindrà dret a indemnització per causa de

pèrdua, avaria o perjudici ocassionat a les obres, exceptuant els

casos de força major.

13.-REVISIO DE PREUS

Donades les característiques de l'obra i la duració del

contracte, no s'assenyala clausula de revisió de preus.

14.-DESPESES

Seran a càrrec del contractista aquelles despeses de tipus
administratiu, especialment el cost de la publicació d'aquest
anunci i els que es derivin i tenguin relació amb aquest
contracte.

15.- REQUISITS DEL CONTRACTISTES

Per prendre part al concurs el contractista

d'acreditar la classificació com a empresari.
Cas de no estar classificat, haurà de presentar documents

provatoris de la seva personalitat i capacitat jurídica,
o financera. En aquest cas serà el Ple de la Corporació
decidirà si l'estima convenient per als interessos públics.
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16.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Les causes de resolució del contracte seran les previstes en

el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals i a

l'article 157 del Reglament de Contractació de l'Estat de dia 25

de novembre de 1975.

17.- PROPOSICIONS l DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA

Les proposicions per prendre part al concurs es presentaran,
en sobre tancat, ajustades al següent model:

model de proposició

En de anys d'edat, amb domicili a ..... ,

provist del DNI ..... , en nom propi (o en representació de ),
assabentat de la convocatòria del concurs per a l'adjudicació de

les obres de dotació de Serveis del carrer de la vila i del camí

de Son Net i acceptant en la seva totalitat les clàusules del

plec de condicions jurídiques i econòmico-administratives i demés

documents integrants del corresponent expedient, es compromet a

executar les referides obres en subjecció al projecte per la

quantitat de ptes.

S'adjunta el resguard justificatiu d'haver efectuat la

garantia provisional.

lloc, data, i signatura del proponent"

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior plec
de condicions i que s'exposi al públic a efectes de reclamacions.

Al mateix temps s'anuncia concurs públic, si bé la licitació

s'ajornarà el temps que sigui necessari, en el supòsit que es

formulin reclamacions contra el citat plec de condicions.

Les proposicions se presentaran durant el termini de vint

dies hàbils següents al de la publicació de l'anunci en el BOE.

4.-COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 1994.- Acte seguit el

Sr. President manifesta que un dels objectes de la present sessió

era examinar i aprovar el compte general del pressupost

corresponent a 1994, el qual ha estat exposat al públic i així

mateix examinat per la comissió, que ha emès els corresponents
informes que consten a l'expedient.

Donada lectura als referits informes, dels quals resulta que

esmentat compte està degudament rendit i justificat, fou aprovat

per unanimitat dels assistents.

En aquest estat i havent finalitzat l'objecte de la reunió,

el Sr. President aixecà la sessió essent les vint-i-dues hores i

trenta minuts, de la qual s'estén la present acta i jo com

Secretari certifie.

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

PLE DIA 14 DE JUNY DE 1995

A la vila de Puigpunyent a dia 14 de juny de 1995, a les
vint-i-una hores' trenta minuts, sota la Presidència del Sr.

BatIe Antoni Arbona Pujadas. es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa

Consistorial, en sessi6 p0blica ordinària, amb l'assistència dels

Regidors Gabriel Flaquer Maim6, Josep M. Pérez Fontirroig, Joan

Betti Morell, Manuel P'nte�o G6mez. Sebastià Bauzà Martorell,
Gabriel Ferrà Martorell' Magdalena Font Palmer. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

El Sr. BatIe declara oberta la sessi6 i es procedeix a

coneixer l'0nic assumpte inclòs a l'ordre de] dia. que és

l'aprovaci6, si fa el cas, de l'esborrany de l'acta de la sessi6

anterior, d'acord amb el que estableix l'article 36 del Reglament
d'Organitzaci6, Funcionament Règim Juridic de les Entitats
l.oc a Ls .

Assabentats del contingut de l'acta de
plenaria celebrada dia 18 de maig de 1995.
unanimitat dels assistents.

l'01tima sess16
és aprovada per

El
aixeca

minuts,
donc fe.

BatIe, vist que no hi ha més assumptes a tractar,
seSSlO essent les vint-i-una hores quaranta-cinc
la qual s'extén l'acta present 1 jo com a Secretari

Sr.
la

de

EL BATLE EL SECRETARI
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L'AJUNTAMENT PLE DIA 17 DE JUNY DE 1995

PER A AL CONSTITUCIO DE L'AJUNTAMENT I ELECCIO DE BATLE

A la vila de Puigpunyent a dia 17 de juny de 1995 a
dotze hores a la Casa Consistorial. es reuni en primera
convocatòria. per tal de procedir a la constituci6 de
l'Ajuntament i a l'elecci6 del BatIe. d'acord amb el
estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General 5/1985, de 19 de juny, en sessi6 pública
extraordinària, les persones proposades regidors electes en les
Eleccions Locals efectuades dia 28 de maig de 1995. que a
continuaci6 se relacionen:

- Antonio Juan Arbona Pujadas
- Miguel Ramon Matas
- Gabriel Flaquer Maim6
- Catalina Pont Riera
- Damián Farré Moreno
- Sebastián Bauzá Martorell
- Nadal Gomis Caldentey
- Gabriel Ferrá Martorell
- Gabriel Genovart Rossel16

l actua de Secretari el de la Corporaci6 Vicenç Matas Font.

CONSTITUCIO DE LA MESA D'EDAT

Els assistents procedeixen a la Constituci6 de la
d'Edat, i aqu.esta s'integra pel Regidor Electe de més
Gabriel Flaquer Maim6 i pel de menor edat Nadal Gomis Caldentev ..

I actu.a de Secretari el de la Corporaci6.

CONSTITUCIO DE L'AJUNTAMENT

Declarada oberta la sessi6,la Mesa procedeix a comprovar les
credencials presentades aixi com l'acreditaci6 de la personalitat
dels electes per les certificacions trameses per la Junta
Electoral de Palma.

Hi han assistit nou Regidors Electes. els quals representen
la totalitat dels membres que de dret corresponen al mun1clpl.
per la qual cosa la Mesa declara constituida la Corporaci6.

La Secretaria de la Corporaci6 ret compte que han formulat
la declaraci6 d'interessos d'acord amb el que preceptua l'article
75.5 de la Llei 7/1985, la totalitat dels Regidors.
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El Regidor Sr. Flaquer presenta una nota escrita que diu:
"Tenernos serias dudas de que las declaraciones oat r unon i e Les

presentadas por los Concejales electos se ajusten al espiritu de
la ley, por la cual nos reservarnos el derecho de acudir a las
instancias competentes para subsanar los posibles errores.

rogarnos conste en acta nuestra observaci6n.- GrUDa Popular.
fi rmado Gabriel.Flaquer."

Prèvia la promesa a jurament de la Constituci6. conformement
amb el que preceptua l'article 108.6 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General� els assistents prenen possessi6 dels
seus cèr r ec s .

ElECCIO DE BATlE

Tot

or oce d
í

r
è

canditats
llistes
absoluta i
BatIe el
eleccions
Electoral

segu1t, per la Presidència de la Mesa s'anuncia que es

a l'elecci6 de BatIe, i assenyala que podran ser-hi
tots els Regidors que encapssalen les corresponents

que serà proclamat electe qui obtengu; la majoria
que si ningG no obtenia aquesta majoria serà proclamat
Regidor que hagués obtingut més vots populars a les
d'acord amb l'acta de proclamac16 tramesa per la Junta

de Zona.

Es fa la votaci6, amb l'abstenci6 dels Regidors Gabriel
Flaquer i Nadal Caldentey� i dona el segUent resultat:

- Antonio Juan Arbona Pujadas:
- Miguel Ramon Matas
- Gabriel Flaquer Maim6

set
zero

zero

vots
vots
vots

En Antonio Juan Arbona Pujadas ha obtingut set vots, que
representen la majoria absoluta del nombre de membres que de dret
integren la Corporac16� per la qual cosa es proclamat BatIe, i

procedeix, previ promesa de complir amb fidelitat les obligacions
del càrrec en llealtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constituci6 corn a norma fonamental de l'Estat, a acceptar la seva

elecci6 i a prendre possessi6 corn a BatIe.

Tot seguit el BatIe assumeix la Presidència
corcc r ac

í é

•

de la

Finalment pren la paraula el BatIe, que diu:

l'article primer de la nostra Constituci6 fa referència a

la igualtat i al pluralisme politic corn a valors superiors del
seu ordenament juridic, en el qual també inclou la llibertat i la

justicia.

Dins aquest marc de llibertats es presentaren
eleccions locals tres formacions politiques, les
elles obteniren representaci6 municipal� i això
enforteix la democracia.

a les pasades
qua 1 s , totes

és b6 pe t'que
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Els resultats de les pasades eleccions i gracies a la

majoria absoluta obtenida per l'Agrupaci6 Independent. donen una

estabilitat al Govern Municipal, que pensam dur endavant d'una

forma oberta a tothom, sense prepotència, com algunes vegades
s'ens ha qualificat.

Expresa la seva satisfacci6 per esser aquesta la tercera

vecada consecutiva que ha estat elegit BatIe de puigpunyent,

que entre les sat�sfacc�ons que ha tingut al llarg de la seva

vida, una de les més importants és el ésser elegit Batle del

poble on viu.

I finalment agraeix a tots els qui 11 han donat suport a

aquesta elecci6, incloguent el regidors integrants del Partit

Socialista Obrer Espanyol, la confiança que han dipositada en

ell, expresant una vegada més que les portes de l'Ajuntament

queden obertes a tothom.

El Sr. BatIe, vist que no hi ha més assumptes a tractar,

aixeca la sess46 éssent les dotze hores i trenta minuts del dia

al principi indicat, de la qual cosa s'estén la present acta i 10

com a Secretari done fe.

EL BAlLE EL SECREli\RI
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ACT/\, DE Ll\ SESSIU EXTf�AORUn'J/\fnA CEI.EBR/�,DA PEf:;: L. ',<\JUNT/II'''lfl\!l

PLE DIA 26 DE JUNY DE 1995

A la vila de Puigpunyent a dia 26 de juny de 1995. a les
vint-i-una hores i trenta minuts, sota la Presidència del Sr.
BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuní l'Ajuntament PIe a la Casa
Cons4storial, en seSSlO pública extra-ord4nària� amb
l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas. Gabriel Flaquer
Maim6, Catalina Pont Riera� Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzâ
Martorell. Gabriel Ferrà Martorell i Gabriel Genovart Rossel16.
Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç
Matas Fon t.

l.-ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessi6
extraordinària celebrada dia 17 d'aquest mes per a la Constituci6
de l'Ajuntament i elecci6 de BatIe. és aprovada per unanimitat.

2.-PERIORICITAT DE LES SESSIONS.- L'article 46.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, exigeix que el Consistori es reuneixi en

s e s s io ordinària com a mínim cada tres mesos, oi l'article ttl.7
del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, estableix que
els dies de les reunions ordinàrIes seran fixats previament pel
Ple.

Així doncs el BatIe proposa que les sessions ordinàries del
Ple siguin una vegada al mes. concretament el tercer dilluns.
prèvia convocatòria, per a tractar els assumptes inclosos a

l'ordre del dia, que contindrà entre altres qUestions, les
propostes d'acord que, formulades per escrit pels membres del
Consistori. s'haguin presentat abans de les dotze hores del segon
dissabte anterior al ple, a del primer dia hàbil posterior, si
fos inhàbil. S4 el dilluns previst per a la sessi6 ordinària fos
festiu, es traslladarà al dilluns segUent i la presentaci6 de

propostes dos dissabtes abans.

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior
proposta,

3.-CREACIO I FORMACIO DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS.- De bonformitat amb el que disposa l'article 123
segUents del Reglament d'Organitzaci6, Func�onament i Règim
Juridic de les Entitats Locals, per el millor estudi ,

preparaci6 dels assumptes que s'han de sotmetre a l'aprovaci6 del
Ple, el Sr. BatIe proposa la creació de les sagUents Comissions
Informatives Permanents:

Comissi6 d'Obres � Urbanisme: La qual tindrà a més la
funci6 d1informar totes les sol.licituds de llicències d'obres.
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Segons disposa l'article 125 del ROFRJ cada Comissi6 estarà
integrada de manera que la seva composici6 s'adapti a la
proporcionalitat dels distints grups politics representants de la
Corporac'6, respectant el principi de representantiv�tat de tots
els grups.

La 1nscr4pclo concreta a cada Comissi6 deIs membres de la
Corporaci6 que n'haguin de formar part en representaci6 de cada
grup, es farà per el portaveu del grup, en comunicaci6 dirigida
al Sr. BatIe i del qual s'assabentarà el Ple. Podrà designar-se
d'igual manera. un suplent per cada titular.

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior
proposta.

4.-CONSTITUCIO I COMPOSIClO DE LA COMISSrO ESPECIAL DE
COMPTES I HISENDA.- A la Comissi6 Especial de Comptes. regulada
expressament a l'article 116 de la llei 7/1985, li correspon
l'examen, est.udi i informe del comp te s anua l s de cada exe r ct ct i
estarà constituida pels membres dels distints grups politics
int.egrants de la Corporaci6, en la proporci6 de les altres
Comissions Informat.ives.

L'existência d'aquesta Comissi6 és preceptiva. encara que és
el Ple qui ha de determinar la composici6 , el seu funcionament.

Per la qual cosa el BatIe proposa que tal com s'ha acordat
per les restants Comissions, els distints grups politics
manifestin quines seràn les persones que formaràn part d'aquesta
Comissi6,

La Comissi6 Especial de
Informativa Permanent pels
hisenda municipal, tal com

modificacions. ordenances
l'economia de l'Ajuntament.

Comptes podrà actuar com a Comissi6
assumptes relatius a l'economi.

1nformes de pressuposts i les seves

altres que puguin afectar a

Tant aquesta Comissi6 com la abans anomenada
Urbanisme estarán integrades per cinc membres, tres

Independent, un del PSOE i un del PP.

d ' ob r es i
del Grup

A continuaci6 els portaveus dels Grups Politics
quines seran les persones que formaran part de dites
quedant constituides de la segQent forma:

man i fes tEH1
Comissions,

-Comissi6 d'Obres i Urban5sme:

titulars:

Damià Farrê Moreno (AI)
Catalina Pont Riera (AI)
Gabriel Genovart Rossell6 (AI)
Miquel Ramon Matas (PSOE)
Nada), Gamis Caldentey (PP)
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suplents:

Sebastià Bau�à Martorell (PSOE)
Gabriel Flaquer Maim6 (PP)

-Comissi6 Especial de Comptes Hisenda:

titulars:

Anton' Arbona Pujadas (AI)
Catalina Pont Riera (AI)
Gabriel Ferrà Martorell (AI)

I�
M i que I Ramon Matas (PSOE)

t
Gabriel Flaquer Maim6 (PP)

suplents:

Sebastià Bauzà Martorell (PSOE)
Nadal Gamis Caldentey (PP)

Seguidament proposen, al Sr. BatIe, les persones que

ostentaràn la presidència de les Comissions abans indicades, que
són ,:

Comissió d'Obres i Urbanisme: Damià Farré Moreno

Comissió Especial de Comptes
Pu :iadas .

Hisenda: Antoni Arbona

5.-NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIO ALS ORGANS

COL.LEGIATS.- Entre els organs aliens a la Corporació es troben
els organs col.legiats de les entitats supramunicipals, com és la

Mancomunitat de Tramuntana, i també els organs depenents d'altres
entitats públiques a privades, com és el Consell Escolar.

Per formar part d'aquestes entitats com a representants de

l'Ajuntament. el Sr. BatIe proposa els segUents nomenaments:

- Mancomunitat de Tramuntana: Antoni Arbona Pujadas
Gabriel Ferrà Martorell

- Consell Escolar: Ricard VIla Barceló

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.
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6.-CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DEL BATLE EN MATERIA DE
NOMENAMENTS DE TINENTS BATLES, PRESIDENTS DE COMISSIONS
INFORMATIVES l DELEGACIONS QUE EL BATLE CONSIDERI OPORTUNES.- El
Sr. BatIe procedeix a posar en coneixement de la Corporaci6 les
resoluc1ons adoptades en les materies segOants:

Nomenament de Tinents BatIes

De conformitat amb les facultats i atribucions concedides
per l'article 46 del Reglament d'Organitzaci6, Funcionament i
Règim Juridic de les Entitats Locals, nomenar tinents de BatIe
els Regidors segUents:

- 1er. Tinent de BatIe: Gabriel Ferrà Martorell
- Zn. Tinent de BatIe: Gabriel Genovart Rossel16

Als Tinents de BatIe els hi correspondrà substituir en la
totali tat de les seves f unc

í

on s i en ordre de I seu. nomenament al
BatIe, en els casos d'absència, malaltia o impediment que
l'impossibiliti per l'exercici de Le s Sf�ves a t r t buc t on s , a i xí com

desempen Yél rIes fLUIC i on s de Bat}(:."). s uposat que es p r-o due s cu i
vacant a la Batlia, fins a la presa de possessi6 del nou BatIe.

Nomenament de Presidents de Comissions Informatives

At.e s e s

Infor'mat i ves,
següents:

les propostes de les
el càrrec de President de dites Comissions s6n els

distintes Comissions

- Comissi6 d'Obres i Urbanisme: Damià Farré Moreno
- Comissi6 Especial de Comptes i Hisenda: Antoni Arbona

Pujadas.

Delegacions

A continuaci6 el Sr. Batle dona compta de les
que ha fet dins l'àmbit dels assumptes que a

s'indiquen:

delegacions
continu.<:;¡ci6

- Delegat personal del BatIe al nucli de Galilea" Catalina
Pont Riera, tret de les atribucions esmentades en els articles
21.3 71 de la Llei 7/1985, que no s6n delegables.

- En matèria d'educaci6 i cultu.ra: Catalina Pont Riera.
- Area d'obres i urbanisme: Dam'b Farré Moreno.
- Esports j Medi Ambient (protecc'6 c1vil, punts verds.

residus sòlids): Gabriel Ferrà Martorell.
- Area de manteniment: Gabriel Genovart Rossel16.
- Sanitat: Sebastià Bauzà Martorell.
- Les Arees d'Acci6 Social Hisenda. Personal

d'Administraci6 i Pol'cia serán desempenyades directament pel
BatIe

La Corporac16 es dona per enterada
nomenaments i delegacIons.

dels anteriors
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7.-NOMENAMENT DE TRESSORER.- L'article 92.4 de la Llei
7/1985, en relaci6 amb l'article 2 del Real Decret 1732/1994
assenyala la possibilitat de que les funcions de Tressoreria de
l'Ajuntament poden ésser atribuides a un membre de la Corporaci6
a a un funcionari municipal.

Aquest nomenament comporta l'obligaci6 de constituir fiança
de la manera prevista per les disposicions vigents.

L'ordre de setze de juliol de 1963 preveu la possibilitat.
que en el cas que la Corporaci6 opti per encarregar les funcions
de tressoreria a un dels seus membres, de rellevar-lo de
l'obligaci6 de constituir fiança i acordar en aquest cas, de
manera expressa, que la resta de membres de la Corporaci6 seran

responsables solidariament del resultat de tal gesti6.
En aquest cas la Corporaci6 subscriurà una p61iça

d'assegurança de crèdit a cauci6 que respongui de les possibles
pèrdues en la tressoreria per la conducta culpable a negligent
dels tressorer-regidor.

Baix aquest suposit el Sr.
Regidor Miquel Ramon Matas.

la Corporaci6 accepta per unanimitat la proposta del Sr.
BatIe' acorden nomenar Tressorer el Regidor Miquel Ramon.

BatIe propasa com a tressorer el

El portaveu de l'Agrupaci6 Socialista de Puigpunyent
Galilea presenta una nota escrita que diu:

"El Grup
Independe�nt ens

propers quatre
això té u.n gran

Nosaltres
motius:

Socialista agraeix
ha fet pe� participar
anys. No tenien cap

valor haver-ho fet.
hem acceptat aquesta

l'oferiment que el Grup
en la gesti6 municipal els
necessitat de fer-ho i per

proposta pels seqüents

1- Creiem que les 181 persones que dipositaren la confiança'
en nosaltres el passat 28 de maig estaran més ben representades
d'aquesta manera.

2- Tenir unes institucions municipals més participades
una de les propostes del nostre Grup, no acceptar l'oferta
independents era entrar en una clara contradicci6 amb el
h av

í

em dit.

era

dels
cue

3- Creiem que per d'amunt els partits
l'important és fer feina pel nostre poble
tindrem l'oportunitat de fer-na més.

a grups politics
d'aquesta manera

¿f- Estam convençuts de que no serè d'ifíc;i 1 pe r t
í

c i uar en La
gesti6 municipal amb el Grup Independent estam, a més,
satisfets de poder-ho fer.

Volem, amb tota sinceritat, felicitar, com ja ho varem fer
després de conèixer els resultats electorals, per aquesta decisi6
al Grup Independent. als seus re q t do r s l al BatIe Antoni Arbona."
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Finalitzat l'objecte de la sessi6, el Sr. Presldent aixecà
la reuni6 éssent les vint-i-dues hores i quinze minuts, de la que
s'extén la present acte i jo com Secretari certifie.

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL DIA 17 DE JULIOL DE 1995

,6.. 1 aVi 1 a de P u i 9 pun ven t, d i a 17 ci e .J Il 1 i old e 1 9 9 5 ,. a 1 e s 2 1
ho re s 30 minuts. sota La presidència del Sr. B' t Le An tonï
Arbona Pujadas es reuni l'Ajuntament PIe , a la Casa
Consistorial, en sessi6 pOblica ordinària amb l'assitència dels
regidors, Miguel Ramon Matas. Gabriel Flaquer Maimo, Catalina
Pont R'iera, DêJfnià Farré rVloreno, Sebastiá Bauzá Martorell, Gabriel
Ferrà Martorell' Gabriel Genovard Rosselló; havent excusat la
seva as itència el regidor Nadal Gomis Caldentey. Hi concorreguè
l' 1nfrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.- ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió
extraordinària celebrada el 26 de Juny passat i després d' esser
inclòs entre els assistents el regidor Nadal Gomis Caldentey. és
aprovada per unanimitat.

2.- RESOLUCIONS DE LA BATlIA.-Queden assabentats de les
resolucions adoptadas per la Batlia durant el passat mes de Juny,

3.- DESPESES.-Examinades les factures presentades s'aproven
les se çüe n ts :

Electrica Jard', pet' reparacions instal.acions a
ï

qua , . ..

Co n str ucci orre s .Juanpo per col. r e i xe ta i r'E_�g¿H drbres,,,
38.918

15:S,,3B2

El Regidor Sr. Flaqu.er manifesta qua el sistema d'abans per
regar els arbres resultava més barat.

El Sr. BatIe contesta que la persona que s'encarregava de
regar-los es trlba impossibilitada per fer-ho no ha quedat més
sol.luci6 que encarregar-ho a dita empresa.

1-\ u t s t r t but dor a Rotç'jer, paper pF.Jr l'escola., .... ,., .. ",

I\, Balear de Sef¡a14zac4ones per' senyals de Tt'àns4t ......
A Limpiezas Barce16 per netejar canonada." " ... , ." .. , .•.

A Miquel llabrés per pintar dependències Casa de la Vila
.A," "

per pi ntar barreres 'i ferros ,." ......

A Repsol per 6 bombones de Gas Butà per al Poliesportiu.
,6.. Telefònica per s e rve i s d�-3 t e Iê f on i telefax,,, ... , ,..

A Diari de Mallorca cer anunci NN.SS ..........•... o •••

A Asisa per primes assegurances assistència sanitària ..

A Serbrock per pr1mes d' assegurances ........•. , .

A Pont Riera per un transport d'aigua. o •• " •• ". o" ", •• "

58.696
129 055

13.9i:O
103.008
Sl,·.98¿f
17,500
26.502
22. OLIO
¿19.800

II Cl 3 , It 4 9
,� .2 O O
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/1, t.ui s Cdt�celc'n pe r re�')arat' t.a Lle do ra d'herb,;:l""." ... ,."

A Magatzem Verd per tres jardineres 0 0 •••••••••••

A Registre de la Propietat per honoraris insc,escriptura
A Notari Gonzalo L6pez per fomalitzaci6 escriptura ....

A Pedro Palau per dos parells de botes .............•.•.

A Pep Ramon per medicaments ..... o •••• 0 •••••••••••••••

A Construe. Juanpo per arreglarmur plaça Galilea ".

A Construe. Juanpo per asfaltat carni Es RAfal .

3. 132
2 If. 720
23,669
27.770
6,600

667
571.583

2.800.880

El Regidor Sr, Flaquer comenta que el fet que quasi taLes
les obres municipals s'encarreguin a la mateixa empresa, pot
donar lloc a pensar que poden existir comissions.

A G'*,spert per c Lo r 8�� �.*i'.".� ." * ..

16., Cepsa per Gaso'il i Suo(�r ", , .. "."0 ••••••••••

A Mari-lin per roba de feina o. 0 •••••••••••••••

A Papeleria Company per paper , , , .

A la vivenda Rural per amort. préstec,semestre 26 .•.•.

A GESA per energia eléctrica pous Son Bru i La Vila, .

A GESA per enllumenat públic Puigpunyent' Galilea, .

I., u l tí ma Hora per s ub sc rï pc l ó

Mé\'ig '1 .Junv .. " •.•... "",

A Ferreteria Mesquida per claus o" o. o 0 •••••••••

A Arqui. ,Joan Vilà per recopilaci6 modificacions obres
vestuaris zona esportiva Galilea , 0

A Selex per fotocòpies " ,,, .. 0 •••••••••• "."

A MEGA per fotncòpies per a l'escola .

,6., G e s te t, il e I' p (7,) r fota e ò p i e s .,..........,.."".".."."..;
il., 0./\, Sport per una xarxa de sas oue t e

A Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat públic .. ".

1\ GESl\ PEH' enllumenat edificis mun t c t ca
í

s -

A PRYCA refresc Constitució Ajuntament " .

A Sebastiá Carbonell per material fotogràfic .

16., La Industrial í It\gri.cola per� materials ,' ... ,,, ,, .

A Tomeu Frau per pintar senyalitzaci6 pas peatons .

16.. Benet Mor�3Y per treballs de Tractor' "" , .

A Benet Morey per treballs de Tractor , , .

A Magdalena GinaI'd per segells de correu ...•..........

A Andreu Borduy per 3 anàlisis aigua .......•...• o .

A MoR.W. per serveis de missatgers ...•.......... "., .

A Tersa per transports de llibres 0 ••••••••

,e... Imprent¡� ["1allorquina per me t e ri a l of t cí n a '" " ..... ".

1\ B.O.C.A.l.B s ub sc r i oc i
ó

anuaJ ,o, oub
ïï

cac
ï ó

anuncis .'.
A Marc Sabater per forma11tz8c16 nòmines 1 seg. soc,.

A Joan Vilà per direcci6 projecte vestuari� Galilea ..

A telefònica per cany' lloc distints pals a ses Veles ..

A telefónica per modif1car câmara de registre e/Majar ..

,6., E u gen i o P é I' e z per E-) n e à IT ee s M a i ÇJ i .J u n Y "............

328.098
23.5:59
19.307

1 • 9 7 2
23.889
8�).8tl,9

203.319
5,,000
2 250

90.495
1 ;� . 51 ?
20. 20�)
12,.476
7.407

9I.f,,638
89.426
9.930
9.919

37.505
38. -;lfq
13.000
37.700
10,6 il 3
25 It � 2
46.771

1 • 8/t -;
.." I 71 '1
....... I .. I ,� }

2¿t-.5l,,5
il7 .99/+

198,r:)28
F). El 19
20..306

115.,262
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4.- SUPLEMENTS I HABILITACIO DE CREDITS 1995

A l'hora de redactar el pressupost municipal no podem

disposar del superàvit de l'exercic'7 anterior perquè encara no

s'han complert tots els tràmits reglamentaris prevists. la qual
cosa ocasiona que algunes partides sempre es pressupostin per un

valor inferior al cost real que suposa qUe al llarg de

l'exercici s'hagin de suplementar. Aixi mateix s'habiliten

algunes part1des noves per fer front a despeses in1cialment no

previstes.

Atès l'informe d'intervenciA i el dictamen favorable de la

Comissió d'Hisenda 4 discutits àmpliament cada un dels extrems

que comprèn dita proposta. el seu objecte i finalitat i trobant

la conforrnG amb e Ls serveis que venen a càrrec de La co rco r ec ió

el que es pot atendre de conformitat amb J'art. 158-4 de la Llei

39/1988, de 28 de Desembre, mitjançant la quantitat de 9.773.124

ptes. s'acorda per unanimitat:

1er. Aprovar inicialment dita proposta de suplements i

habilitació de crèdits en càrrec al remanent liquid de

tresoreria. amb la forma segUent:

a) Quantitat utilitzada en càrrec al remanent liquid de

tresoreria disponible: Nou milions setcentes setanta

tres mil cent vin-i-quatre pessetes.

b) Habilitacions i suplements que s'acorden:
Par't.ida 160 .. 07--3 A,SI�3A$.cc.,ú •• c�"".�.*.$,ç." ..

Partida 210.00-4 INFRASTRUC. I BENS NATURALS

Partida 212.00-4 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.

Partida 215.00-1 MOBILIARI I ORMETJOS

PartIda 221.00-4 SUMINIS. ENERGIA ELECTRICA.
Partida 221 .01-4 SU�INIS. AIGUA

Partida 223.00-4 nESPLA. AUXILIAR POLICIA Lo

Part,da 226.08-1 ALTRES DESPESES
Partida 233.00-1 ALTRES INDEMNITZACIONS
Partida 611.02-4 PLA D'OBRES I SERVEIS.

Partida 623.00-1 FOTOCOPIADORA
Part1da 622.00-1 CLAVEGUERAM CARRER LA VILA

PartIda 624.00-4 COMPRA DE FURGONETA

Part'da 781.00-4 MILLORA DE FAÇANES

720
1.360.6MJ

�)OO. 000
200.000
SB9.l.f26
500.000

26.l.fOO
If 8 1 • O"} if
130."284

1.865.109
391.¡,lfOO

1.980.584
1.,100.000

61.t4.487

2n. Que l'expedient
'nicialment. s'exposi
rec l emac ¡ on s .

de modificació de crèdits aprovats
al p0b11c durant 15 dies a efectes de

3er. Que l'exped1enl aprovat in'c4alment es considerarà

�provat definitivament si no es presenten reclamacions, de

oon f o r rnitet amb el que .d
ï

s po s e n els a r t . 150·-1 i 158-2 de La

llei 39/1988 de 28 de Desembre.
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5.- IMPOSICIO
BENEFICIADES
CARRER DE lA

NET.

DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS A LES PERSONES

PER LES OBRES DE DOTACIO DE SEVEIS MUNICIPALS AL

VILA I AL CARRER DE SA TEULERA� ABANS CAMI DE SON

A l'objecte de poder concretar au�nes s6n les persones

especialment beneficiades per tots a a Lqun s de l s s e r ve t s

projectats. la Corporac�6 acordà per unanimitat deixar damunt la

taula aquest assumpte per e5�er tractat a una propera sessi6,

6.- PINTAR UNITAT SANITARIA.

Una veqada substituida la canal de l'edifioi on s'ubica la

Un t t.at San4tèt i a rehabilitacla la façana, cal o t n te r tot

l'inter10r per deixar el conjunt en perfecte estat de

manteniment., e�sent aquesta la despesa mes necessaria a aquest

edifici.

El Grup Independent
pintar la unitat sanitàr"a

el Regidor Sebastià Bauzà proposen

El reqidor Sr. Flaquer considera que aquesta proposta

l'hau! l a d' h ave r pr��7lsentddd el PSOE. tota vl.?ç¡acl;:1 que el Req'iclor

Sr. Bauza pertany a aquest grup.

E 1 s r .

Independent
BatIe contesta que 1.::-) p r-o oo s t a és d�31 Grup

coniuntament amb el regidor Sebastià Bauza que t�

encarregada l'àrea de San�tat.

Duit aquest tema a votaci6 és aprovat per set vots a fctvor

(cinc del qrup Independent � dos del PSOE) i un vot en contra del

Sr. Flaquer.

7.- REMODELACIO DESPATXOS DE LA CASA DE LA VILA.

No hi ha a l'edifici de la Casa de La Vi12 cap dependència

qU8 ne rme t t un a àrea de f ei n a en t3quip riels F<egidors (1el (îru!J de

Govern. ja que el despatx ciel Batle amb la seva conf1guraci6
actual sols permet rebre-hi visites.

Per tal d'habi11tar l'espai necessar1 per la finalitat

esmentada, es proposa ampliar el de.patx del Batle a costa d01 de

la Secretaria. que quedaria més petit, peró prou ampl' per

desen va 1 upe r _" h i les fe i rie s p r òpi es de]. cè¡",-ec amb la de ou da

di qn i t a t..

,Ó,QUO:;têl obra es

impn')scínclib1e: Una

and vador.

completal18 amb l'adquis_',ció del

taula SIS a set cad ï

r{;3S

rn o b 1 1 i -1 t 1
un FH'flldri
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El Grup Independent formula la següent proposta d'acord.
Encomanar l'execució de la petita obra de remodelació de la Casa
cor.s t s tor t e l en e Ls te r me s indicats. a l'empresa .Juanpo S.L.
facultar el BatIe per la compra del mobiliari indicat.

FI Regidor Sr. Flaquer considera que hi ha altres llocs més
adequats a l'edifici per fer aquesta reforma.

la proposta a votació queda aprovada per set vots a

Grup Independent 1 el PSOE i un vot en contra del
Flaquer.

Du'i ta
favor del

Reg i dar Sr,

8.- INICIAR GESTIONS PER A LA UBICACIO D'UN PUNT VERD A GALILEA

La manca de terreny pGblic a Galilea fa que per a la
instal.laci6 do qualsevol nou servei s'hagi de comprar el terreny
necessari. En el cas en que es trobam per instal.lar-hi un punt
verd,

La prepla naturalesa del nou servei fa que s'hagi de
combinar est0tica amb funcionalitat, que estigui a l'abast de tot

hom i, a la vegada. a un lloc discret. por això cal cercar un

lloc apropiat i veure amb quines alternatives comptam abans de
decidir-nos per un o l'altre.

El
facultar
oportunes
punt verd

Grup Independent formula la segUent proposta d'acord:
el primer Tinei'lL BatIe perqué faci les gestions
per disposar dlun terreny per a la 4ntal.lac4ó d'un

a Gal i lea.

Llar,ter-ior propost.a es apt-ovada per- unan i m i t.a t.

9.- INICIAR CONVERSACIONS PER A LA AOQUISICIO D'UNA ZONA VERDA A
GALILEA.

E': s o Le r situat a l'escalonada de Ga1i18a, dev a
ï I Se"';

Timbes', està qua Lt f t c a t cl les NN.SS. com a zona ve r da d'ús
püb1ic. P�r la seva situac'ó és un terreny ,dea] per a la
construcció d'una àrea de descans que permetria reordenar. en el
seu c e s t.ota la zona en el .coniur.t cI'un projecte d ' ernbe Ll i meri t
més general.

La titularit.at privada en �quest moment fa que en pr'rner
lloc s'hagi de negociar amb la propiet.at la seva compra-venda J
en cas d'arribar a u n acorel E'S con ti nu

ï

n Jes gestions fins a l'a
s ev a bab t Lt tac t

ó

corn d z ona de descans.
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Per 1 d Ci LI d J eo s t:l e 1 (:11' u p T Il de p.:� n cl e n If) t f o rrn u la]. a q? q O. en t.

proposta d'(;H';(lI'd� facu Lr.e r la dpl_(_"l\VitL", dc.' (jaUles pe,rqllè neCjociï
amb la propletat la compra del terreny assenYdlat

L'anterior proposta és aprovada per unanimitat.

10.- CONVOCATORIA DELS PATRONATS MUNICIPALS DE CULTURA I ESPORTS

Els estatuts pels quals es regeixen
preveuen la seva disolució al final de cada

posterior constitució després de la presa de
Consi stori.

ambdós patronats.
legislatura i la

posseció del nou

Aixi doncs, cal convocar les entitats culturals

esportives perque anomenin ambdos representants als respectius
patronats en un termini que finalitzarà el dia 19 del proper mes

d'agost.

Aquest acord és publicarà als taulons d'anuncis , llocs

acostumats i es comunicarà individualment als segUents grups per

ordre alfabètic:

Agrupaci6 Independent de puigpunyent
A. P. p.,.
Associació de la Gent Gran

Col.leg1 Pulg de na Fàtima

Comissi6 de Festes de Galilea
Els Puntals

d'Adults
E�cola de Futbolsala-bascket
Escala de ��úsica
Flors del Salt
Futbol-sala base
Futbol-sala categoria nacional
Grup de Teatre Gall de Foc

Grup s' p.,rbt'e
Grup de teatre Xingonera
Gym Squasch
Partit Popular
Partit Socialista Obrer Espanyol
Hevista Galatzò
Societat de Caçadors
Terra Alta

Galilea.

El Grup Independent formula la segUent proposta d'acord:
Convocar els grups culturals i esportius demés entitats de

Puigpunyent Galilea perquè anomenin els seus representants en

els termes assenyalats.
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La Corporació acorda per unan'm1tat aprovar l'anter'or
p r o po s t a ,

11.- PROHIBIR L'ACCES EN VEHICLES A MOTOR AL RECINTE ESCOLAR.

En distintes ocasions hi ha hagut qui ha expressat la seva

preocupació pel fet que es pugui accedir al recinte escolar amb
vehicles a motor.

Certament aquest accés quan hi ha al.lots resulta periJ los a

l' hora d'entrar i s o r t i r ciel col.legi, malgrat que sortosament
fins ara no s'ha produIt cap acciderit. D'altra banda la presencia
de cotxes al recinte escolar disminueix l'espai disponible pels
al.lots al moment de la recreació. Si a tot aix6 hi afegim que no

representa cap distorsió, com a màxim una lleu incomoditat,
deixar el cotxe ape r ca t ala via pública. donada la seva

proxim'tat i abundència d'aparcaments, cal concloure que és

procedent prohibir l'accés motoritzar al recinte escolar, abans
de lamentar alguna desgràcia; de moment mitjançant la col.locac16
del senyal corresponent,' en cas que no es respecti adequadament.
a part de les sancions aplicables. s'impedirà fislcamsnt amb la
col.locació d'un dispositiu apropiat.

Per a la qual cosa el grup
l'accés al rscinte escolar en els

independent proposa
termes indicats.

EL portaveu del P.P. manifesta que aquesta
sembla una venjança.

dec i s i ó 1 i

El Sr. BatIe I) demana que concreti que es vol venjar
qu.í.

La regidora de cultura contesta que es b�stant normal que en

els patIs cie les escoles es prohibesqui la clrculac1ó de vehicles
a motor.

El Sr. Flaquer es manten en les seves paraules sense

conc r e tar .'

El portaveu del PSOE està a favor de la propo�ta i duita a

vo tac t
ó

, és aorovade amb els c
í

nc vots '::':\ f av o r del G. Ind!:lpendent
els dos del PSOE. Vota en contra pI regidor del PP Gabriel

f-laquer.
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12.- MIllORES A l'ESCOLA.

Per tal de mantenir en bon ús les instal.lacions escolars ,
a sol.licitud del consell escolar es propasa la instal.laci6 d'un
bevedor d'a'gu� fresca al pati' pintar tres pissarres' totes
les aules, fent alhora un r epè.s del "fris" exí s te n t als baixos
de les parets de les aules.

El Grup Independent proposa fer les millores esmentades a

l'escola Puig de Na Fàtima.

la Corporaci6 acorda per unanimitat l'anterior proposta.

13.- INSTAl.LACIO D'UN TEMPORITZADOR AMB FITXES PER l'ENllUMENAT
DE LA PISTA DE TENIS.

Des que es va construir la pista de tenis, han pogut
jugar�hi qui ho ha sol.licitat amb llum artificial alguns dies a

la setmana, sense que es cobràs cap quan t 1 tat , cosa que no es té
constància que succeexi a cap altre indret.

Tanmateix no és raonable que aquest servei resulti gratuIt.
ja que els beneficiaris s6n molt pocs, per la qual cosa es

proposa la instal.laci6 d'un temporitzador que funcioni amb
fitxes de tal forma que qui pretengui jugar de nit hagi de pagar
el preu de la fitxa que es vendrà a l'Ajuntament a al prop'
recinte esportiu, per tal de tenir la pista e�llumenada.

El Grup Independent formula la proposta de col.locar el

tempo¡'itzador de referencia en els termes assenyalats.

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior
proposta.

14.- NOMENAMENT ENCARREGAT DEL POLIESPORTIU DE PUIGPUNYENT.

Per a l'adequada conservaci6 del Poliesport4u és precis que
h' hagi alguna persona encarregada. ja que el pas constant de
gent pot deteriorar les 4nstal.lacions de forma irreversible, s4
no s'hl té especial esment.

t'Iques ta pe rsona ha d f
es tar en con tac te pe rmanen t amb '3 J.

regidor d t
e s po r ts per tal de çJarant4r' una co r r ect.e e xec uc i ó do 1.3.

política esportiva mun t c
ï

pe t i vetlarà pel bon f unc t criemerrt de
les instal.lacions en general.
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Tota vegada que ha d'esser una persona de confiança.
àmplia d'spos�c'6 horària. la forma de contractaci6 que
considera més adient és la de personal eventual de gabinet,
una retribuci6 mensual de 25.000,- ptes brutes, (incloses
soc. , retencions a compte de l'I.R.P.F.) .

amb

amb
seg.

En conseqGènc'a el

proposta d'acord: Nomenar
del Poliesportiu Mun'cipal
subscriure el corresponent
pac t i n .

Grup Independent formula la segUent
Bartomeu Morey Capllonch, encarregat

de Puigpunyent i facultar el BatIe per
contracte amb les demés condicions que

El regidor Sr.
l' encar reqa L.

Flaquer pregunta quines feines tindrà

El regidor d'esports Sr. Ferrà contesta que cuidarà d' obrir
tancar el poliesportiu, del seu manteniment '. en general,

tendrà unes funcions de coordinador entre l'Ajuntament els
e qu i p s que desenvolupin les s e ve s ac t t v t t.a t s al poliesportiu.

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior
pt-aposta.

15.- APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO NORMES SUBSIDIARIES.

Degut que l'Ajuntament no compta amb un informe tècnic
respecte a les dues al.legacions presentades, el Sr. BatIe retira
de l'ordre del dia aquesta proposta.

SOL.LICITUD A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA PER ASFALTAR EL
DE SON PUIG.

El Carni de Son Puig, la titularitat. del qual no ha estat mai
suficientment definida. està en unes condicions de rodament tant
deficients que no té altra soluci6 que posar-hi una capa
d'asfalt, ja que el fort sofreix un greu deteriorament. Per altra
part es tracta d'un cami rural de gran importància estratègica,
en el sentit de facilitar l'accés de les explotacions agràries al
nucli urbà a a la carretera de Palma' està enclavat a sòl no

urbanitzable.

EL pressupost de l'asfaltat del cami que

l'AjunLament s'acosta al 6 ml lt cn s de pe s e t e s , x i r r e que no

assolible per d'ficultats pressupostàries per la qual cosa

proposa sol.11cltar novament la corresponent subvenc16 a

conselleria d'agricultura.

va encarregar

Ei regidor Sr. Flaquer manifesta que el pressupost d'aquesta
petici6 que ja es va fer l'any passat era d8 5 milions de pesetes
, la subvenci6 que es demana attualment és de 6 milions de
pessetes, per tant no entén aquest augment el: tan poc t.emps.

os
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El Sr. BatIe contesta que creu recordar que eren uns 5
milions. sobre 5 rni L'i on s vu tt+c en t e s mil pessetes i amb l'auglnent
de l'I.P.C. s'atraca als 6 milions.

El regidor Sr. Flaquer diu que el propietari. de Son Puig té
un pressupost bastant més baix, sobre uns 3 milions.

El Sr. BatlB' contesta qU(0 no J.'ha vist. No obstant si el
presenta s'estudiarà 51 convé a no aquest pressupost.

del PSOE pregunta
obra dill'; c'.l Old

(_ 1 n

sobre la
fi! ")1"'1'(."',

pass i bi 1 'i tat
� ni' 'I' ,,"ï, '11 I )

El portaveu
d'i ne lou l'e aque s t.a
;-èJlllI,' Lil]<�i¡( <,¡t,j'C)'"':1 <., I

t: 1 \.; f) (
.

i (d'ri j', ' i d' ( ,I 1'1 "-, q I 1("> , 11 I j fl. i r, i; I r
: , ' !)

,
. I iJ" J �

• i (li j' t> II í i

la inclusi6 dins el Pla d'obres serveis és la propietat dels

terrenys on s'han de fer les obres, sembla que la titularitat
del cami de Son Puig no està prou clara

La Corporac46 acorda per unanimitat aprovar l'anterior
proposta. després de les observacions abans esmentades.

17.- NOMENAMENT DE BIBLIOTECARI/A.

Per motiu d ' b ave r cessat Catal"¡na Pont corn a (�tlcarregada de
la Biblioteca r"lu.n'icipal per la seva presa de �)OSSi:.�SS10 corn ô

regidora de l'Ajuntament, es varen convocar mitjançant un ban les
oe r s or.e s t nt.e r-e s s ade s en OCUpf.H' la p laça . Foren f"(,0presentadf.�s
Qnze sol.licituds. subscrites per: Margal'da Barcel6 Balaguer.
Catalina Barce16 FRau, Xavier Barce16 Pinya, Antoni Betti

Moragues, Catalina Canyelles Marques, Franc'�ca Frau Gomila.
Vivian Hernandez Arratiar Aina Matas Pons, Margalida Morell
Martorell, Franc1sca Riera Matas i MagdaJena R'poll Ramon.

Per selecci6. que en una primera fase consistia en una

entrevista personal, es convocaren els espirants pel 4 de Ju1101,
no es presentà Francisca Riera. Acabades les entrevistes de cada
un dels presents amb el sr. Guillem Mas. Tècnic del Centre
Coordinador de B1blioteques del C.I.M. i la Sra. Catalina Pont_

regidora de Cultura, varen esser seleccionades cinc persones:

Margalida Barce16 Balaguer, Catalina Barce16 Frau. Xavier BarcsIó
Pinya, Antoni Betti Moragues' Margalida Morell Martorell.

Els criteris de selecci6 prioritzaven espeutes com:

1.- Grau de Cone1xement de la Biblioleca locaJ i de la seva

problemàtica.

2.- Grau d'Inteqrac'6
social del municipi

pat tt ct o ac i ó

ell la vida cul t.u ra l
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3.- r n t ct at i ve s

bibliotecari.
per a la dinam4tzaci6 del servei

Per a la segona fase, es convocaren les 5 persones

convocades pel dia 8 de Juliol que realitzaren una redacci6 per

desenvolupar "Un projecte d ' animació a la lectura", lE:�S que Ls

foren avaluades pels regidors de l'equip de govern foren

seleccionades amb el segUent ordre:

- Margalida Morell Martorell.
2.- Catalina Barce16 Frau

3.- Antoni Betti Moragues
4.- Xavier Barce16 Pinya
5.- Margalida Barcel6 Balaguer.

El Grup Independent formula la segUent proposta d'acord:

Anomenar en caràcter provis10nal, fins que la plaça e- cobreixi

de forma definit�va, MARGALIDA MORELL MARTORELL com a encarreqada
de la Biblioteca, facultar al BatIe per subscriure el contracte

adient i fitxar l'horari i retribucions En cas de renOncia a

impossibilitat sobrevinguda de la seleccIonada es contractarà el

segUent de la ll'sta i aixi successivament.

El portaveu del PSOE damana explicacions referent als

tràmits a seguir per cobrir la plaça en propietat.

El Secn:;;tari infonna cue en primer lloc s'ha d vi ric Lour e el

de feina a la plantilla de personal que normalment es fà

juntament amb l'aprovaci6 del pressupost. S'ha de fer l'oferta

pOblica d'ocupacio, s'ha d'aprovar pel pIe les bases de la

convocatòria i s'han de publicar al B.O.C.A.I.B. per després fer

E31 concurs.

La Corporaci6 acorda per unanimitat acordar l'anterior

p ropo s ta.

18.- COMPRA D'UNA FURGONETA.

L'àrea de manteniment &5 cada vegada més important perquè el

nivell de servei's i d'infrastructura de què disposam al Municip1

ex�ge'xen que es conservin en bones cond'cions d'utilitzaci6 i

ev' tar el seu deteriorament. D'aquesta voluntat decidida de

mantenir las coses en bon estat n'és una mostra la creac'6 d'una

regiduria de manteniment.

Però perquè la fe i n a sigui o f i c aç és precis di s po s ar deJs

e Iement s i ormetjos necessaris,. i especiaJrflent d'una furgonet.,j.

que fac11itarà el desplaçament del personal i el transport de

qualsevol cosa i evitarà la utilització del dumper que no estd

fet perquè serveixi d'element de transport.

de
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D' (·>tltlr· .L(�}S m(l,ll.iptes Vdl'1oLat') que 111 lla ;�J m8(Cat" hern
seleccionat l'SCODA PICK-UP. perquè les seves prestacions
responen a les nostres exigències, no és molt cara, és pet4ta, ,

l'espai de càrrega exter 40r permet eJ, transport d'objectes
v o Lurnl nasos,

Per la qual 605a el Grup independent formula
proposta" Adquirir un furgoneta SKODA PICK-UP

ptes., més despeses de rne tr
ï

cu Lac t ó 4 asegurances
BatIe per susbscr1ure el contracte corresponent.

la següent
pe r 9 1 8 li, "7 S ,

-'

i facultar el

La Corporació acorda per una4m,tat aorovar la proposta.

19.- COL.LOCACIO D'UN SENYAL AL PONT.

No P,-1"'-' di » rjl!'''' -,J'�(l ,i")" IE,' 1"',') C',lI �I I' ,I

11'\(' e 1,1 't, \ ' I
..

s: (,.. ,¡ i 'rI', 'l( Î' ,I" '1 t
"

'I (,'1 �,.

la de c;c 11 Inri i ':.1 (�'-�I I ,'I 'l( '·�·;l II '1\'} ,', Il J !)i>C"¡ ·11111 .... ,1·

C'(\jldll( l'J'j''' (' .' ,i i .lIl·j{>¡' I, '
. : .u- "._ ¡VI-j"11 :;;('1' ",:r'

Distr;:lcc'ió do ls I:CHlclllCi,OI·'·; III <'�'>"i·,(.' ·1. ",�II"; ,> l¡,kll· .. ;,'¡!'

la corba. absènc4a de senyaJització �or4tzontsl. etc.

Per- a i xò es o r opo s a 1.'3 co
ï

v ï.ocací
ó d'un senyal d':'ilup

lluminosa a l'entrada del poble on actualment se situa

l'indicador' "Put çpun v en t:", que adverteixi de l'obll�jac:ió dE'"

aturar-se al ereuament, a més de pintar en terra la senyalització
corresponent.

El Grup Independent formula aquesta proposta en els termes

que s'ha redactat.

El .sr. BatIe dill a més d'això que es podria col.locar un

·�tol amb les indicacions d'Esporles Galilea.

El portaveu del PP considera que també és neeessar4 p4ntar
la prohibició d'aparcar dins els c1nc metres de distància 0

pe r t i r del cantó, tal corn p r-oh i be i x el r e o l emen t de circulació.
El Sr. BaCle e s tè d'acord amb el que diu el Sr, Flaqu�.H i

que a més s'han comprat unes jardineres per pOSdr damunt la

v o r avi a en f ron t de la O:;::\Sê\ nQ 1 de l c ar r e r de S;::� Trav e s st a , <'� fi

d'evitar que els cotxes i motos aparquin damunt ella.
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

20.- NOMENAMENT D'ENTERRADOR.

L 'Ajuntament no ha cobert mai f1ns ara de forma directa 01

servei d'enterrament de cadàvers. Slno que els familiars

encomenaven la tasca a u n p i cap rede r , hab it ua
ï

me n t s erno i EJ e 1

mateix. En els darrers temps aquesta persona deixà de fer-ho i

Eufr<:isio Mi randa es v e. eomprornetre a fer el s e r ve i ç r-a t uí tarnent ,

però renuncià fa poc.

t t'I
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A part'r d'ara aauest serve' tant necessari el durà a terme

al cementiri de puigpunyent el prop' Ajuntament a través de

Gabriel Martorell Bonet. que cobrarà per cada servei 6.000,'-

ptes.
El Grup Independent formula la proposta de nornenar

Gabr1elMartorell Bonet encarregat del serve� d'enterrament del

Cement'r' de Puigpunyent.

El portaveu del PP demana qu' pagarà les 6.000,- ptes.

El Sr, BatIe contesta que de moment serà l'Ajuntament si bé

es preveu establir una taxa que gravi totes les tombes

d'aquests doblers es podr1en atendre aquestes dpspeses.

L.a COi'poració acorda ce r unanimitat aprovar l'antElt iot

proposta.

21- RETRIBUCIONS DELS REGIDORS.

F;ns ara, des de fa vuit. anys. ol s t s teme de retribuir els

regidors es feia mitjançant unes quantitats fixes mensuals.

Acue s t c r i t e r
ï amb el temps 's'ha. demostrat injust perquè no t.é en

compte la dedicaci6 de cada 0 a les tasques municlpals. ni tan

sols les ass'stències reals a sesssions plenàries o a comissions

informatives.
Per altra part, la prev�si6 d'indemnització per a 1995,

representa un 2,11 % del pressupost. quantitat que al nostre

programa electoral cos'deraven baixa i que deiem que s'haur1a

d'incrementar fins a un 3,5 per cent del pressupost.
EL nou s�stema contempla una retr1buc'ó igual per a cads

regIdor per ass4tència efectiva a plens o a comissions

informatives i una altra ass1gnaci6 econ6mica per responsab11,tat
de govern • donada la dedlcac'ó que aquesta tasca comporta.

EL. Grup Ir¡dependent proposa establ4r una dieta de 3000 ptes

per cada regidor, per ass4stèncla efectiva a sessions plenâries 4

una altr-a de 600 ptes. per as s t t.è nc i a efect1va a comissions

informat4ves ..

Establ'r una assignac46
pessetes per al BatIe.

econ6m'ca mensual de 21.000

Estab11r una assignaci6 económica mensual de 15.750,- ptes

per cada ú dels Tinents de BatIe, President de Comissiò

Informativa i Delegada personal del BatIe a Galilea. Aquesta

assignació és incompatible amb la de BatIe.

Establir una ass1gnació económica mensual de 1.575,- ptes

per al regidor Delegat de San,tat , pel Tresorer.
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Totes les esmentades quantitats s'entenen netAS. una vegada
deduida la retenc'6 fiscal corresoonent al tipus reglamentar'.
ara del 15 per cent i t

í

n drè efectes dE:S de 1'1 de Juliol de
1995.

L'anterior proposta queda aprovada per unan'nlitat.

22.- SUBVENCIO A GRUPS CULTURALS.

Com a cada any es convoquen els Grups Culturals implantats
al municipi perquè presentin, s'volen obtenir
subvenci6municipal, els projectes que pensen desenvolupar pel
proper curs� adjuntant memoria de l'activitat, pressuposts,
relació de despeses 1 qualsevol altra informaci6 que considerIn
oportuna.

No s'atorgarà cap subvenci6 que no correspongui a un

projecte concret i a canvi el grup que obtengui subvenció haurà
de realitzar una contraprestació a determinar de com0 acord amb
l'Aluntam(:)nt.

El termini de presentaci6 de sol.licituds finalitzarà el 31

d'Agost de 1995 , es concediran pel Plè de l'Ajuntament. a

proposta de la regidora de Cultura, previ informe del Patronat
Municipal de Cultura.

La Quantitat global de les subvencions serà de 250.000.-
ptes,

EL Grup Independent formula la proposta
�rups Culturals perquè sol,licitin subvencions
termes de la proposta.

de convocar els
municipals en els

EL portaveu del PP considera que és poc elegant quan es d6na
una subvenci6 demanar una contraprestaci6.

El Sr. BatIe contesta que sempre s'ha fet aixi

hagut mai cap problema.
no 1'1 i ha,

La regidora de cultura d1u que més que una contraprestaci6.
és una col.laboració dels grups culturals, que mai ha estat

negada.

La Corporació aprova per unanimitat l'anterior proposta.

DECLARACIO D'URGENCIA

A proposta del Sr. BatIe la Corporacio Municipal per
unanimitat declara d'urgència l'aprovaci6 de la 4ª i dar rera

certif'caci6 de les obres de construcció d'un edif'ci polivalent.
a Galilea i la primera certificació de les obres d'urban1tzac16
de Son Serralta, si bé el regidor Sr. Flaquer diu que aquesta 65
la darrera vegada que aprova declaracions d'urgència, perque no

es pot assebentar prèviament del contingut dels assumptes.
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23.- QUARTA l DARRERA CERTIFICACIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIO
D'UN EDIFICI POLIVALENT A GALILEA.

Examinada la quarta' darrera certificació de les obres de
construcció d'un edifici polivalent a Galilea, realitzades per
l'empresa Construcciones JuUanpo S.L.. expedida pel tècnic
director de l'obra Eugenio Pérez Méndez, per un import total de
3.983.838.- ptes de les quals al C.I.M. 3.187.0701- ptes 4 a

l'Ajuntament de Puigpunyent 796.768,- ptes .• la Corporació acorda
per unanimitat aprovar dita certificaci6 i que es remet' al
C.I.M. un exemplar juntament amb la factura original
corresponent.

24.- PRIMERA CERTIFICACIO OBRES URBANITZACIO DE SON SERRALTA.

Examinada la primera certificació de les obres
d'Urbanització de Son Serraltat executades per l'Empresa
con t re t i s t.a fv1allorqu4nes As ocí adc s S.A. pEH un import de
5.103.271,- p te s p la Corporació acorda per unanimitat aprovar
la.

PRECS I PREGUNTES

El regidor Sr. Flaquer fa les següents preguntes:

-¿ Qui va autoritzar la instal.lació de la torre de 12 Cia.
--_;;¡:":1_�.lefòn i ca?'

El Sr. BatIe contesta que la Cia. Telefónica sol.licità la

oportuna llicència que ell l'atorgà, previ informe de la
comissió d'obres i dels serveis tècnics.

-¿Que passa amb el rellotge de la Plaça de l'Ajuntament?

El Sr. BatIe contesta que estava averiat , el se'n varen dur

per reparar-lo a Madrid.

-Que a un tram de Sa TRavessia' a la Ctra. de Galilea
l'enllumenat no s'encén.

El Sr. Genovard contesta que s'esbrinaran les causes.

·,Que a Na Beltran2, hi ha una, pèrdua d'aigua des dE'; fa molt
de temps i co n s i de ra que s'hauria d t

ar r e ç Lar corn més dV", <:ü,

millor,sobretot ten1nt en compte que l'aigua escasseja.
El Sr. Batle contesta que �s cert i amb aixó li dona la raó,

si bé creu que es podré solucionar en breu term1n1.

- El regidor Sr. Ramon considera que s'hauria de donar
prioritat en les obres munIcipals a les empreses que tributen per

I.A.�. en aquest municipi.
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- EL regidor Sr. Flaquer manifesta que és molt significatiu
que una obra que havia de costar 25 milions. a l'hora de
contractar es presentàs un pressupost de 30 m4lions , que
l'Ajuntament l'acceptàs. A4xó pot dur a pensar que hi ha hagut
comissions per mig.

El Sr. BatIe contesta que les úniques comissions que
coneix son les del Tunel de Soller.

�,' jill: " JI.. ¡ Il ,1 I

In aqllest estat,
Sr., Pt-E.'sident a i xec

è

trenta minuts de la
Secretar' certifie.

'1 JI (1 i 1 ct V i i ,i - i I i HI("" ,,-< '-. ':, I till P t El - ,,:, 1. ï dC. t.i i F' \

La s e s s
ïó

, essent 1;:,?'"; v i nt+j ,tl-PS ht'l'ns

cua
í

s'esten La o r e s ou t acta 1 jo com a

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

PLE DIA 5 D'AGOST DE 1995

A la vila de Puigpunyent a dia 5 d'Agost de 1995 , a les deu

hores i trenta minuts, sota la Presidència del Sr. Batle Antoni
Arbona Pujadas, es reuni l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial,
en sessió pública extraordinària. amb l'assistència dels Regidors
Miquel Ramon Matas, Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont Riera.

Damià Farré Moreno, Gabriel Ferrà Martorell i Gabriel Genovart

Rosselló. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest
Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.- ADJUDICACIO DE LES OBRES DE DOTACIO DE SERVEIS AL CARRER DE

LA VILA l SA TEULERA.- El passat dia 22 de juliol tingué lloc

l'obertura de pliques presentades per optar al concurs per a la

realització de les obres de dotació de serveis al carrer de la

Vila i de Sa Teulera de Son Net. Foren acceptades per la Mesa

totes les pliques presentades i no quedà exclòs cap contractista

a la selecció prèvia.

Les ofertes presentades són les següents:

1) Contratistas Mallorquines Asociados SA per la quantitat
de 22.041.947 ptes.

2) Tecnicas y Brigadas SL, per la quantitat de 24.900.111

ptes.
3) Construcciones Jaume SA, per 20.680.000 ptes.
4) MAP (Matias Arrom Bibiloni), per la quantitat de

21.695.000 ptes.

Requerit informe tècnic a l'arquitecte Eugenio Pérez Méndez
manifesta que vistes les ofertes presentades i realitzades les

consultes oportunes, a la seva opinió, cal considerar com a la

més avantatjosa la que presenta construcciones Jaume SA per la

quantitat de 20.680.000 ptes.

Per la qual cosa, la Corporació Municipal acorda per
unanimitat adjudicar a l'empresa Construcciones Jaume SA la

realització de les obres de dotació de serveis del carrer de la

Vila i de Sa Teulera de Son Net, segons projecte redactat per

l'arquitecte Joan Vilà Martinez, per la quantitat total de

20.680.000 ptes., que representa una baixa sobre el tipus de

licitació de 5.971.088 ptes. equivalent al 22'41 %, i facultar el

Sr. Batle per a signar el contracte corresponent.

2.-RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT GABRIEL MARTORELL BONET.

Atesa la sol.licitud presentada per l'empleat municipal Gabriel

Martorell Bonet. interessant la compatibilitat d'una segona
,

activitat en el sector privat i atès que el sol. licitant compleix

)
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els requisits prevists a la llei 53/1984 d'incompatibilitats del

personal al servei de les administracions públiques, la

Corporació Municipal en ús de les atribucions que li confereix

l'article 50-9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals i l'Article 14 de la Llei

53/1984, acorda per unanimitat reconèixer la compatibilitat del

segons lloc de feina ; autoritzar Gabriel Martorell Bonet per

contractar amb l'empresa MADESA, dues hores diâries de feina per

atendre el funcionament de la depuradora, sempre i quan aquesta
tasca es realitzi fora de la jornada normal establerta per

l'Ajuntament o que pugui establir en el futur.

3.-APROVACIO PROVISIONAL SEGONA MODIFICACIO DE LES NNSS.- La

Corporació Municipal en sessió celebrada dia 12 d'abril de 1995,
acordâ aprovar inicialment la segona modificació puntual de les

NNSS de Puigpunyent.

Exposat aquest acord al públic, s'han presentat durant el

període reglamentari dues reclamacions una d'en Gabriel Sampol

f�
Mayol i l'altra de la Comissió Provincial del Patrimoni, la

� primera referida a l'ampliacló de la voravia del camí de Sa Vela

la segona a l'anotació dels monuments històrics en els plànols

� de les Normes.

� Posteriorment el Sr. Sampol ha mantingut una reunió amb el

Bat1e, el Regidor d'Urbanisme i l'arquitecte municipal s'ha
arribat a un enteniment de realitzar la permuta sempre i quan en

el projecte d'urbanització se l'autoritzi a realitzar ajuts en el

traçat del viari interior del polígon, de manera que el

retranqueig que es produesqui com a consequència de l'ampliació
de la voravia, no repercuti negativament a la parcel. lació de la

finca.

Sol. licitat dictamen a l'arquitecte redactor de la segona
moôificació puntual de les Normes Subsidiàries, informa:

"Primer: en relació amb l'escrit presentat per la Comissió

de Patrimoni es procedirà a incorporar a la documentació de les

NN:SS. la informació a que es refereix la Comissió.

Segon: en relació a l'al. legació presentada per Gabriel

Sampol Mayol, tenint en compte les converses mantingudes i a la

vista de l'escrit que presenta en data 1 d'agost, no es planteja
impediment a la permuta de voravia per zona verda que es pretén
amb la modificació de les NN.SS. i en conseqüència cal desestimar

l'al. legació primera en els termes que es poden considerar

contraris a les Modificacions Puntuals que es tramiten."

La Corporació acorda per unanimitat acceptar l'anterior

informe i aprovar provisionalment l'expedient de modificació, que

serà remès a la Comissió Insular d'Urbanisme a efectes de

l'aprovació definitiva.
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En aquest estat i havent finalitzat l'objecte de la reunió,
el Sr. President aixeca la sessió essent les onze hores i trenta

minuts, de la qual s'estén la present acta; jo com a Secretari

certifico

EL BATLE EL SECRETARI



Foli núm. ?_7. _

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 18 DE SETEMBRE DE 1995

A la vila de Puigpunyent a dia 18 de setembre de 1995 , a

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

BatIe Antoni Arbona Pujadas. es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa

Consistorial, en sess1ó pGblica ordinària, amb l'assistència dels

Regidors Miquel Ramon Matas, Gabriel Flaquer Maimói Catalina Pont

Riera, Damià Farré Morenol Sebastià Bauzà Martorell. Gabriel
Ferrà Martorell i Gabriel Genovart Rosselló. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

les actes de les
de l'extraordinària

Flaquer presenta un\
1.-ACTES ANTERIORS.- Assabentats de

sessions ordinària del mes de juliol i

celebrada dia 5 d'agost, el regidor Sr.

escrit que diu:

"Como ha venido siendo habitual en la pasada legislat.ura,
las actas, segun nuestro cri terio, no se ajustaban a la realidad

de lo sucedido en los plenos en referencia a los respect.ivos
debates y sugerencias y seguimos en la misma tónica; por lo

,tanto, no aprobamos el act.a del 17 de julio y uno de los motivos,
entre otros, eS,que en el debate suscitado por la insinuación de

nuestro portavoz en posibles comisiones en las obras de Son

Serralta y otras de nuestro pueblo el Sr. Alcalde dijo: que las

únicas comisiones que el conocia eran las del tune I de Soller a

lo que nuestro portavoz le contestó que no tenian nada que ver

con nuestro pueblo dichas comisiones y que se callara si no

queria que se hablara de Sa Coma de Andratx, no se habló para

nada de comisiones en Sa Coma, va por otro camino.

Por la tanto, para evitar discusiones y la no aprovación de

las actas. rogamos al Sr. President.e se digne dar autorización

para la gravación de los Plenos, como se hace en innumerables

instituciones, ya que los plenos són público� y cualquier
ciudadano puede asistir a los mismos (art. 88 apartado 2 reg.

juro Ent. local.) de no hacerlo podriamos llegar a la conclusi6n

que nuestras protestas son fundadas, y que la manipulación de las
�--',_..

actas son ciertas, redactadas de tal forma que quede bien siempre
el equipo de gobierno, dignese dar la autorizaci6n para que se

grave y as; cualquier duda podrá ser contrastada, de la

contrario, permitanos segui dudando y no aprobar las actas que

creemos no son correctas.-- Signado Gabriel Flaquer."

El Sr. BatIe contesta que tal com està redactada l'acta la

considera correcta, perquè en aquest el moment estaven parlant de

comissions i no entén d'altra manera l'al.lusió del Sr. Flaquer a

Sa Coma d'Andratx. més que a les comisions.

Quant a l'enregistrament dels plens considera que és un tema

que es va tractar i quedà resolt a una passada sessió. i que a

més es troben al punt de l'aprovació o no de l'acta.
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Respecte a la insinuaci6 de la manipulaci6 de les actes,
el Sr. BatIe continua dient que sembla que es posa en dubte
l'honorabilitat del Secretari, encer r e ce t de la seva r e daoc t

ó

• El

Sr. Flaquer diu que no dubta de res, peró que des de sempre les

seves intervencions no s6n reflectides a l'acta exactament aixi

com les diu.

El Secretari contesta que com a fedatari públic i sobre la

base de la veritat gaudeix de discrecciona14tat a l'hora de

redactar l'acta i en la forma de reflectir-la.

Duit aquest punt a votaci6, és aprovada per unanimitat dels

assitents, excepte el vot en contra del Sr. Flaquer, l'acta del

dia 17 de juliol i per la totalitat, l'acta de dia 5 d'agost.

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

resolucions adoptades per la Batlia durant el passats mesos de

juliol i agost.

El Regidor Sr. Flaquer diu que des del 19 al 28 d'agost
quedà encarregat de la Batlia el primer Tinent BatIe i que el

mateix dia 28 el Sr. BatIe signà una resolució on concedia una

alta de resident a aquest municipi.

Quant a la concessi6 de llicències d'obres pregunta desde

quina data té validesa la llicència. El Sr. BatIe li contesta que

des que ell signa l'acord.

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

278. LfOO
5./+04
9.307

55,.800
93244
5.000
1. 000 11

ptes.- Gispert per clor
- Gispert per dos filtres

W-Mega per fotocópies escola
Daniel Cateura per treballs a Galilea
Forteza Tobajas per material fontaneria
Ultima Hora. subscripci6 juliol agost

- Revista Galatz6 subcripció 2n.semest.
- ATM per un exemplar llei de contractes

,_,_.,___.,,.____ de les admi straci ons públ iques 3.000 11

- ASIS,Ò, per prima assegurances 49.800 11

-- Tersa per un transport. 858 11

- A.rvlR per servei mi ssatgers 35.078 11

- Telefónica per serveis 25.213 11

.- Materials Establiments per gèneres 12.476 11

Ferreteria Serra per cópies de claus 2.306 11

Transric per ut t Lt t z aci ó contenidors 53.82L. 11

Transports MM servei de grua 77.140 11

Benet Morey per treballs als ce r r e r s 25.400 11

El Sr. Flaquer diu que a una sessió anterior preguntà el

perquè s'havia encarregat el rec dels arbres a l'empresa Juanpo i

no a Benet Morey, com es feia abans. El Sr. BatIe li contesta que

en Benet estava malalt, i ara resulta que la factura assenyala
una hora de feina feta dia 7 de juny.

11

11

11

11

11



El Sr. BatIe contesta que aquest dia estava bo.
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El Sr. Flaquer també fa referènc1a que a la factura no h1

figura el DNI n1 l'IVA,.

- Marc Sabater per forma11tzació de

n6mines i asseguran6es juliol i agost
- Miquel Sureda per encàrrecs
- Esparteria La Palma per dos parells

de botes
6.590 "

- Mi3X'i-l'in per ¿� monos 14.650 "

- Copisteria per fotoc6pies 1.465 "

- Casa Pomar Flores per treballs enmarcació 19759 "

- Luis Carcelen per arreglar màquina de

tallar l'herba
- Auxiliar de Aguas y Alcantar111ado per

rnat.erial de f on tane r i e 32.317 II

_ Gabr1el Martorell per una pala i benzina 'L426 "

Miquel Morell per dos viatges de tractor 15000 "

_ Gabr'iel G1 nard per recall i da de ferralla 33000 "

- P�,�r Segells de co r r eu s 18.250 II

Rey fama per emprar un compressor 3.341

,_ Llorenç Carbonell � transports Gal i lea 96.,900 "

Selex. copiadores. per fotoc6pies 9.164"
- BOE per anunci concurs obres carrer

de la Vila i Sa Taulera
- Pryca per dos ventiladors

Cristobal Rodriguez per pintura
- Industrial i Agricola per materials

Laborator1s Bordoy per anà11s1

Mateu Caldentey per desplaçaments
Gabr1el Martorell, per desplaçaments

- Apotecari Joan ginard, per analisis

a1gua
- Josep Ramon per medicaments
- GESA enllumenat edificis municipals
- GESA enllumenat de carrers

GESA energia pous Son Bru i la Vila

- Juanpo SL per distintes obres

35,732 ptes.
94.577 "

8.337

36.064
19.990
2.830

131,923
15.002
2.0¿.6
3.671

13.792
5.555

65.738
195.736
167.169

1.394.169

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

4.-SEGONA CERTIFICACIO OBRES SON SERRALTA.- Exam1nada la

segona certif1cac1ó de les obres del projecte d'urbanització de

Son Serralta, subscrita pels tècnics Eugenio Pérez Méndez i Joan

Perelló p1cornell, per un import de 2.131.658 ptes.; la

Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

5.-CONSTITUCIO DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA.- A la

darrera seSSlO plenar1a l'Ajuntament acordà la convocat6ria de

les Entitats del Municipi per tal de constituir el Patronat

Municipal de Cultura. Han designat representant en el termini

concedit, les segQents entitats:

Revista Galatzó:
r e r ra Alta:
Agrupació Independent:

Bartomeu Moragues Martorell
Guillem Llaneras Serralta

Joan Betti Morell



Part oi t Po pu Lar .

A.PA:
Flot-s elles Salt:

Grup Xingonera:
Escola d'Adults:
Escola de MOsica:
Grup s

t Ar b r e .

Gall de Foc:
A.soc. Gent Gran:
Els Puntals:
PSOE:

Col.legi
Comissió
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Antonia León Morey
Julia Espert

jl¡1aria Luz Esteva
Joan Ferrà Martorell
Conxa Gonzàlez Sabater
Maria T. Mora Plantalamor
Jaume Ripoll Suau
Maria Frontera Fornes
Maria I. Martorell Pons
José M. Pérez Fontirroig

POblic: Melcior Verger
de Festes Galilea: Jaume Pujol Vich

Dlacord amb els estatuts del Patronat, el BatIe proposa com

a vocals a :

Joan Ferrà Martorell
Gabriel Genovart Rosselló
Ricard Vila Barceló

Proposta d'acord: Constituir el Patronat Municipal de
Cultura d'acord amb els seus estatuts, amb els següents membres:

a) Els Vocals proposats per les entitats culturals i grups
politics relacionats anteriorment.

b) Els tres vocals proposats pel BatIe també indicats.
c) El BatIe, la Regidora de Cultura i la Bibliotecaria, que

en són membres en virtud dels seus càrrecs.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior
proposta,

6.-CONSTITUCIO DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.- A. la
darrera seSSlO plenària l'Ajuntament acordà la convocatòria de
les Entitats del Municipi per tal de constituir el Patronat
Municipal d'Esports. Han designat representants en el termini
concedit les següents entitats:

Gent Gran:
APA.:

Grup Independent:
(::01.1eg4 P(lblic:
PSOE:
GIM-SQUASH:
Partit Popular:
Futbol Sala Base:
Societat de Caçadors:
Futbol Sala Nacional:

Rafel Ramón Martorell
A.ntoni Colom Ferrà
Antoni Betti Moragues
.Je r òn i rna rilo re 11
Sebastià Bauzà Martorell
Miquel Ramon Matas
Antomia Leon Morey
Gabriel Flaquer Maim6

Juan Vidal Feito

D'acord amb els estatuts del Patronat, el BatIe proposa com

a Vocal a Jaume Pujol Vich, renunciant de moment al nomenament
dels altres dos que preveuen els Estatuts, ja que els
representants dels grups esportius no s6n massa 1 aixi estaria
més equilibrat.
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Proposta d'acord:
d'Esports, d'acord amb
memb re s :

Constituir el
els seus estatuts.

I:>atronat
amb els

��unicipal
següents

a) Els vocals proposats per les Entitats
abans indicats:

grups polítics

b) El vocal proposat pel BatIe

C) El BatIe, el Regidor d'Esports
Poliesportiu, Bartomeu Morey.

l'encarregat del

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

7.-ESCOLA DE MUSICA.- MEMORIA CURS 94-95 I PROGRAMACIO CURS

95-96.-
El dia 3 d'octubre de 1994 varen començar novament les

activitats de l'Escola de M0sica que es desenvoluparen amb
normalitat i segons el calendari establert (manco petits ajusts
d'agrupament i horari que es feren amb els grups d'iniciaci6

degut a problemes de tipus familiars de la professora Maria Morey
durant els mesos de mai g i juny). Les act iv i tats docents
finalitzaren el dia 24 de juny amb el concert de cloenda de curs.

Les activitats docents que es dugueren a terme foren les

programades, manco les classes de band0rria del professor Rafel

Ramon� que no s'iniciaren per manca de matricula. A partir del

segon trimestre l'agrupament d'alumnes d'iniciaci6 es va

subdividir en dos grups, ja que els alumnes de 4 5 anys

distorsionaven el normal funcionament del grup i per això amb
ells se'n creà un de nou amb una sola sessió setmanal, que en

principi va dur Na r�aria 1V10rey. Per altra banda, degut que

comptàvem amb pressupost. amb consulta i vist i plau del Sr.

Betti (Regidor de Cultura), es feren un cop per s e t.mana sessions

de tècnica vocal per al cor amb un professor especialitzat,
durant els mesos de gener, febrer i març.

El nombre d'alumnes de l'Escala fou de 49
distribueixen en els següents grups:

que

l ni c i ac i ó (l� i 5 an y s ) . , , " , " , ..

l n i e i ac i 6 (6.1 8 a n y s ) .

r�(J,sica i solfeig , "" ,,,, ..

:3 eLurnrie s

9 alumnes
p alumnese:

1 1 alumnes
1 () a Lurnne s

2 alümnes
1 5 alumnes

Piano OG .

GlJ.itar"ra" ...... " II" "' .. " 1'"'''''' fi"" lO lI" ........ " I' .....

F lau ta de bec .. o 8< ..

Tècn i ca vocal lO " lO " I> " .. " ..

Els grups de piano i flauta de bec estan integrats pels
alumnes que acudeixen a classe de m0sica i solfeig; els grups de

guitarra i tècnica vocal estan formats per adults.

la incidència de baixes d'alumnes durant aquest curs ha,
estat poc significativa i sols ha afectat el grup d'adults que es

es
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sempre el que té més mobilitat; peró les quantitats ingressades
en concepte de pagament de quotes no són, com es veurà, totes

iguals degut que hi ha un nombre de 8 alumnes que tenen encara�

malgrat que han estat avisats, pagaments pendents.

REsur,¡¡ ECONOMIC;

I I\IGRESSOS. -

��atricula 70.000
l e r , tr

í

me s t r e , , 52.000
Zn tr1mestre.:.................. 41.500
:3e,�. trimestre .. , .. " ..., .. , .. , .... :38,000

t o t.s l, . .. , .•. , .. " ... " .. , ..... 201.500 o t e s ,

pagaments endarrerits . 19.500

DESPESES., -

Pagament de classes 649.850
Per me t e r t e L. , .. , .. , 57.678

to t.a l . .....,,, .. ,, .... , .. ,,, .... 707.528 o te s .

Diferència entre entrades i sortides: 506.028 ptes.

La quantitat pressupostada a la programaci6 era de 831.550

ptes. el que suposa una diferència de 124.022 en concepte de
superàvit, que és degut a les baixes del professorat i que la
classe de bandúrria, com ja he dit, inicialment programada no es

va fer degut a manca de matricula. Si a aquesta quantitat li
afegim les 201.500 que han pagat els alumnes i les 19.500 que
encara manquen resulta que el cost real del curs serà de 486.528

ptes.

de les activitats académiques l'Escala de Música va

el Concert de Nadal amb la participació de la Coral
a més de les tres Corals locals, els concert de

que estava previst organitzar no es dugué a terme per

familiars d'un grup nombrós de membres de la Coral

que va fer que aquesta deixàs els seus asaijos durant

d'abril, maig i juny.

tI, rné s

organitzar
d'Esporles
Primavera
problemes
r'¡¡unicipal
els mesos

El d-i a

biblioteca
musicals i

Puigpunyent

29 de gener la Coral municipal oferi un concert a la
de Can Torró a Alcúdia dintre del programa matinals
el dia 15 d'agost dins el marc de les festes de

n'oferi un a l'església parroquial.

Aixi mateix dia 25 de juny a la Casa de Cultura els alumnes
de l'escola oferiren el seu habitual concert de cloenda de curs.

PROGRAMACIO GENERAL I PRESSUPOST DEL CURS 1995/96
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Per aquest curs 95/96 l'objectiu que volem assolir és el de

donar noves possibilitats d'aprofitament de l'Escala de M0sica

per part dels veinats i amb aquest sentit crearem un curs de Ball

de Sa16� activitat aquesta que a hores d'hara compta amb una gran

aceptaci6 popular a altres indrets, i que pensam servirà per

apropar a un tipus de gent que tal vegada no està disposada a

seguir uns estudis musicals peró que al mateix temps té una

sensibilitat musical i un afany 10dic.

Pensam que aquesta
l'àmbit d'una escola com

difondre la seva tasca.

activitat
la nostra i

encaixa perfectament
que és una bona manera

dins
de

D'altra banda creiem que en aquests moments l'Escala dona

una cobertura suficient a les expectatives musicals dels seus

alumnes per tant és un bon moment per a iniciar una activitat

d'aquest tipus.

Es mantendran per aquest curs les matèries i els horaris del

passat si bé ja no pressupostarem la classe de band0rria

inclourem dins el pressupost unes sessions de tècnica vocal, en

principi, pel cor.

Les quotes trimestrals
el curs passat.

de matricula es mantendran com en

ACTIVITAT.-

Iniciaci6: Alumnes de 5 a 7 anys

dues sessions setmanals de 45 m.

Professora: Maria Morey

M0sica i solfeig: Alumnes de 8 anys en davant

dues sessions setmanals de 45 m.

Professora: Francisca Riera

Piano: Alumnes de 8 anys a més

15 minuts setmanals per alumne

Professora: Maria Morey

Gu,tarra: Alumnes de 8 anys a més

2 h. setmanals distribuldes en dos grups

Professor: Jaume Nadal

Flauta de bec: Alumnes de 8 anys a més

1 Il. setmana 1

Professora: Conxa Gonzalez

Ball de Sa16: Alumnes de 8 anys a més

1 h. setmanaJ.
Professora: Magdalena Vidal

Tècnica Vocal: Cantaires del Cor

a determinar
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Pr-ofessor': Alvar'

Cant Coral: per a adults
1 h. i 30 rn , setmanals

Director: Conxa Gonzalez

Pel fet de que aquesta programaci6 està feta en funci6 de
l'alumnat de cursos anteriors, ja que la matricula encara no s'ha
obert, la quantitat d'hores pressupostades podria sofrir alguna
petita var�aclo 6er excés o per defecte que creiem se cobrirà
perfectament ja que el presspost que presentam sempre és sobre
màxims.

DESPESES.-
Per honoraris de classe

r ni c i ac i 6 ....... 67 sessions 45 m ....... ll0.550 ptes.
Música, solfeig. 67 sessions 45 m ... o •• ,. 1 10.550 "

P i ano ........... 96 sessions 1 h ........ 211.200 "

Guitarra ......... 68 sessions 1 h ... "".,,149 .. 600 "

Flauta de bec ... 32 sessions 1 h •••••••• 70.400 "

Ball de saló .. , " 31 sessions 1 h ...... 11< .... 68.200 "

Tè cni ca vocal ... a determi nar ........... 29.500 "

-------------------

t.o t a L. •.. ...... 750.000 ptes.

pe r coo t ti i n al; i ó u " •• fi • to • " to •• " •• *' " I' ••• " 90,,000 ptes.

30.000 ptes.
10.000 "

10,000 "

10.000 "

per material
Instruments , .

Bib 1 4 o 9 t af i a" " I< II " e • " • TI • " " • " f' .

I'o/Iaterial oficina .

V�'9r'l s t"" •• I!I' I'" Il .... � ,., 10'"'' II fl" � 1""""""'"

total material .. " ... 60,,000 ptes"

I si sumam 750.000 + 90.000 + 60.000 ens surt un total de
despeses de 900.000 ptes.

Com ja hem dit a hores d'hara desconeixem el nombre exacte
d'alumnes per tan calcularem els ingressos sobre un nombre de 35
alumnes que és el de la matricula delcurs passat.

ENTRADES:

70.000
52.500
52.500
52.500

Per me t r
í

cu La .. a' '"

l e r . trimestre ", " ,1 ••••

Zn t r
ï

rne s t r-e .

3er. trimestre .

ptes.
"

II

"

total " 227.500 ptes.

De tot això deduïm que el cost del proper curs 95/96 serà de
673.500 ptes.
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8.- ESCOLA D'ADULTS.- MEMORIA CURS 94-95 I PROGRAMACIO CURS
95-96.-

Durant el curs 94/95 l'Escola d'Adults de Puigpunyent ha
duit a terme sis cursos diferents:

Graduat Escolar

Anglès l nivell

Anglès II nivell
Català per a catalanoparlants
Pintura
Cuina

El total d'alumnes a estat de 't9 amb 7, 5� 8, 5. 14 10

respectivament.

Hem de fer constar que els alumnes de Graduat Escolar estan
distribuits en dos nivells: 2n i 3r cicles i dels 6 del 3r cicle
3 han obtingut el titol de Graduat Escolar.

La valoraci6 global d'aquests cursos és positiva encara que
la matricula no sigui molt alta, cosa practicament normal
inevitable en un poblet tan petit com el nostre.

Dels dos cursos de català programats en un principi només
s'ha duit a terme el de catalanoparlants ja que el de no

catalanoparlants no va arribar a un minim de matricula, encara

que a mitjant curs es va fer un altre intent de matriculaci6,

El curs de pintura, gracies a la millora feta al local, ha

pogut incrementar la seva matricula.

Per altra banda l'Escola d'Adultus també ha organitzat
altres activitats culturals i lúdiques aue també s'han de valorar
molt positivament:

1.- Cicle de conferències sobre Mallorca (febrer i març)
1.1,- L'Gs dèl català a les escoles - a càrrec de la

Conselleria de Cultura, Obra Cultural Balear, Aina Moll i Pedro
F)o lo de l' E s tf.:" i .

1.2.- Ram6n Llull - a càrrec de Antoni Bonner
1.3.- Recursos naturals - per Miquel A. March
1.4.- Llegendes oscurantisme -a càrrec de Carles

Garrido.
1.5.- Tolerància/intolerància. per Jaume Santandreu.

2.- Fest.') sopar de Sant Joan com a cloenda del curs.

El resum economic és el segUent:

Despeses:
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-�Pfl)·fessorat., I'"'''''' � ... I' e ... �. "' •• l' ti 86¿�.500 ptes .

... Activitats: 1 ••••••••••••••••• 100.000
142.632 "

"

2 I' t< " .....•• ' .... " .. " ...... �

17.000 "
- Material de Cuina .

total despeses , , , l, 12¿�.132 ptes.

Ingressos relacionats amb la festa i sopar: ll.1.865 ptes.

\� S'Ha de fer constar que les activitats han estat

I� organitzades en col.laboració amb el Patronat Municipal de

cu Lt u ra i les despeses h an corregut pel seu compte, per tal cosa

l'ingrés del sopar festa s'ha tornat al Patronat.

Tenint en compte que el pressupost per aquest curs era de

1.250.000 ptes, desgraciadament s'han deixat de gastar més de

100.000 ptes. degut a que el programat curs d'informàtica no s'ha

duit a terme per no poder comptar amb l'aula itinerant

d'informàtica del M.E.C.

Vista aquesta memòria pel curs 95/96 proposam una

oferta similar a la del curs passat amb Graduat Escolar, Anglès
iniciació mitjà, Català per a no catalanoparlants i per a

catalanoparlants, informàtica, cuina i pintura, També es duran a

-terme un nombre semblant d'activitats culturals i lúdiaues.

El pressupost podria quedar aixi:

Professorat ,
. 1.100.000

100.000
50.000

I<\Ct i v i tats
Material

" ........ I< " • , • 11 • , ... , .. " ..... D " ...

.... " "
.

� :��::POSICI�·
.

��" �������������"' ��P��::�� OO� P:::. PERSONES

BENEFICIADES PER LES OBRES DE DOTACIO DE SERVEIS MUNICIPALS AL

CARRER DE LA VILA I AL CARRER DE SA TAULERA, ABANS CAMI DE SON

NET: La Corporació municipal en sessió celebrada dia 5 d'agost
de 1995� acordà adjudicar a l'empresa construcciones Jaume SA les

obres de dotació de serveis municipals al carrer de la Vila i al

primer tram del cami de Son Net, avui cami de Sa Taulera, en els

trams inclosos dins el perimetre del casc urbà de les NN.SS ..

El cost de l'obra. segons el projecte
l'arquitecte Joan Vilà. ès de 26.651.088 ptes.

honoraris de la redacció del projecte i de direcció

l'import de l'adjudicació és de 20.680.000.

redactat per

i ne losas e Is
de l'obra.
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L'aportaci6 concedida pel CIM és de 8.000.000

tant la diferència no subvencionada que hauria

l'Ajuntament ès de 12.680.000 ptes.

ptes., per
de suportar

L'Ajuntament. no pot fer front a aquesta despesa perquè no

compta amb els mitjans económics suficients i per altra banda ja
que resulten especialment beneficiats per a l'establiment de

nous serveis els propietaris dels immobles del carrer de la Vila

de Sa Taulera, és procedent l'aplicaci6 de contribucions

especials previstes a l'article 28 i segUents de la llei

reguladora de les hisendes locals 39/1988 de 28 de desembre.

Proposta d'acord:

1) Acordar la imposici6 de contribucions especials als

sUbjectes passlus que figuren a la relaci6 adjurita, especialment
beneficiats per les obres de dotaci6 de serveis d'aigua potable,
clavegueram, enllumenat pGblic i pavimentaci6 del carrer de la

Vila i de Sa Taulera, compresos dins les àrees que figuren en el

projecte aprovat per la Corporaci6 Municipal en sessi6 que tingué
lloc dia 18 de maig de 1995.

2) L'import de les contribucions especials serà de

11.412.000 ptes., equivalent al 90 % del cost que l'Ajuntament ha

de suportar per a la realitzaci6 del projecte.

3) La quantitat a repartir entre els titulars dels immobles

beneficiats per les obres esmentades, es desglossa de la segUent
forma:

IMPORT PROJECTE IMP. CON.ESPECIALS

Carrer de la Vila: 15.096,,951 6.465.000

Carrer de Sa Taulera: ·11.554.137 4.947.000

Les quantitats previstes per a cada zona tenen el caràcter

de mera previsi6 i s'exigirà el seu pagament per anticipat. en

base al previst a l'article 223 del RDL 781/1986, de 18 d'abril.

immediatament que comencin les obres. ja que aquestes tenen

previst una durada de sis mesos. Finalitzada l'obra. si el cost

fos major a menor que el previst, les quotes definitives es

calcularan sobre el cost definitiu de l'obra. L'Ajuntament podrà

concedir, a sol.licitud del contribuent, el fraccionament a

l'ajornament de la quota.

4) S'estableix com a módul de repartiment el metre quadrat
de solar. S'exclou la parcel.la 31 perquè està subjecte a una

actuaci6 urbanistica que impedeix la construcci6 sense presentar
un projecte d'urbanitzaci6. Al mateix temps també s'exclouen les

parcel.les 1. 2, 3 i 4 per què ja disposen del servei d'aigua.
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5) Les persones afectades per les obres podran sol.licitar
la constitució de llassociació administrativa de contribuents, en

el termini de trenta dies segQents a la publicació de llanunci

dlimposició de contribucions especials al BOCAlS.

6) En tot el no previst en aquests acords, regirà
).lordenança general de contribucions especials aprovada per la

Corporació en sessió de 3 de maig de 1995.

¡ -

Els anteriors acords tenen el caràcter de provisionals, els

quals slexposaran al públic' es notificaran a cada un dels

afectats, per termini de trenta dies a efectes de reclamacions.
En el cas de no presentar-se reclamacions, aquests acords

quedaran elevats a definitius sense necessitat dladoptar cap nou

acord.

El Sr. Flaquer comenta que hi ha una discriminació entre els

propietaris de Son Serralta i els dels carrers de la Vila i Sa

Taulera i pregunta perquè als primers sells va eXigir un aval

bancari. pagar el 100'% del cost de les obres d+ u r ben l t z ac i ó i no

han tingut subvenció de cap classe. en canvi els del carrer de la
Vila i Sa Taulera, no sells demana aval bancari J sells concedeix

una subvenció de vuit milions per part del CIM i pagan únicament
el 90 '% de la resta en concepte de contribucions especials.

El Sr. BatIe contesta que no hi ha una similitud en els dos

supòsits, que aquest és un tema ampliament discutit i que la seva

contesta és la que va fer en el seu dia quan. es va tractar

aquest tema.

No obstant, el Sr. BatIe continua explicant que la

urbanització de Son Serralta és el desenvolupament dluna unitat

dlactuació prevista a les NN.SS. i les obres projectades en el
carrer de la Vila i de Sa Taulera és la dotació de serveis

municipals que no tenien.
La Corporació aprova per unanimitat llanterior proposta.

10.-LIQUIDACIO FESTES PATRONALS 1995.- Es dóna compte de la

liquidació dl ingressos i despeses ocasionades amb motiu de les

festes Patronals de 1995. amb un total dlingressos de 1.908.195

ptes. i un total de despeses de 2.797.396 ptes., resultant. per

tant, el cost de les festes a càrrec de llAjuntament de 889.201

ptes.

El Sr. BatIe explica que dins les despeses slhi ha inclòs la

subvenció concedida a Flors dies Salt, de 190.000 ptes. degut a

la visita del Grup Folklòric Queixumes de Galicia que actuaren

durant les festes.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar llanterior
1 i q u. i dac 'j ó .

PROGRAMA DIACTIVITATS EXTRAESCOLARS.- El Sr. BatIe proposa

que per raons dlurgência sigui inclòs a llordre del dia i tractat
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a continuaci6 aquest tema' .s'acorda aixi per u�animitat.

Seguidament es d6na lectura al programa d'activitats

extraescolars que presenta l'Associaci6 de Pares d'Alumnes del

Col.legi Puig de Na Fàtima pel curs 95-96, que és el segUent:

Pel curs 1995-96, , vist el resultat de l'enquesta feta

entre els associats, la Junta Directiva ha preparat el segUent

programa:

DIBUIX:
3 h. pet- setmana, 35 setmanes : 105 h. en total

105 x 2.200 ptes/hora: 231.000 ptes.

TEATRE:
Activitat que té gran acceptaci6 entre els infants. sobre

tot els més petits. El programa tindrà una durada d'octubre a

abril.

Monitor 118.300 ptes.

Setmana del r i t or e .. , 52.500 II

tvtaterial o ••••••• 32.000 II

total ... ".".tr"."".tr •• �,." ••• ,I, 202.800 otes.

CANT CORAL:
Despeses de material 5.000 ptes.

TALLERS D'ESTIU:

Ocuparà tot el mes de juliol i fins a les festes d'agost.
L'APA no tê inconvenient per col.laborar en aquesta activitat, si

-bé no és exactament una activitat extraescolar, ja que es fa en

temps de vacances i hi participen infants que no van a l'escola

local.

��aterial..................... 15.000 o te s ,

Monitors .. "
200.000 "

t.o t a L. .

, 215.000 ptes.

La Corporaci6 aprova per unanimitat l'anterior programa

_d'activitats extraescolars.

PRECS I PREGUNTES .- El Sr. Flaquer fa les segUents

preguntes:
1) Perquè no s'han col.locades les jardineres davant la casa

nQ 1 del carrer de Sa Travessia? El Sr. BatIe li contesta que

estan pendents d'uns ferros de protecci6.

2) Perquè el cadafal no s'ha retirat de la plaça de

l'Ajuntament i continua a l'intemperi? El Sr. BatIe contesta que

el seu mal estat no permet molts de trasllats i que per raons de

seguretat serà substituit.
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3) Si autoritza l'enreg'strament de les sessions dels plens?
El Sr. Batle contesta que al seu veure. no hi ha elements
distints dels que motivaren la no autoritzaci6 en el seu dia,
per tant continua la negativa.

4) Si ha rebut una carta de la Conselleria de Cultura.
Educaci6 i Esports .• respecte a l'ensenyament dels dos idiomes,
català i castellà, i que es pensa fer per part de l'Ajuntament ?
El Sr. Batle contesta que aquest és un tema que haurà de tenir en

compte el Consell Escolar ja que es tracta dels ensenyament dels
alumnes.

En aquest estat i no havent més assumptes a tractar el Sr.
BatIe aixeca la reuni6 essent les 23 hores i quinze minuts de la

qual s'estén la present acta i jo com a Secretari certifie.

EL 8ATlE EL SECRETARI
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PLE OIA 16 D'OCTUBRE DE 1995

ACTA DE lA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER l'AJUNTAMENT

A la vila de Puigp�nyent a dia 16 d'octubre de 1995, a les

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

BatIe Antoni Arbona Pujadas, es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa

Consistorial. en sessió pública ordinâria, amb l'assistència dels

Regidors Miquel Ramon Matas. Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont

Riera, Oamiâ Farré Moreno. Sebastiâ Bauzâ Martorell, Gabriel
Ferrè Martorell i Gabriel Genovart Rosselló. Hi concorregué
J' infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

l).-ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió
ordinâria del mes anterior és aprovada per unanimitat.

2) RESOLUCIONS DE
resolucions adoptades
setembre.

lA BATlIA.- Queden assabentats

per la Batlia durant el passat
de
mes

les
de

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

- Bartolomé Morey per treballs al poliesportiu
- Gabriel Suau per regar arbres de Galilea
- Sebastiè Bibiloni per lloguer de cadires
- Josep Ramon per medicaments
- Registre de la propietat per fotocòpies
- Eco print per fotocòpies
- Selex per fotocòpies
- Casa Pomar Flores per enmarcar
- la Filadora per vestuari policia local
- Marc Sabater formalització nòmines
- GESA per enllumenat dependències mpals.
- GESA enllumenat de carrers
- GESA energia elèctrica pous aigua
- W-Mega per fotocòpies
- Eugenio Pérez Méndez per encârrecs
- limpiezas Barce16 per neteja fosses sept.
- Seguridad' limpiezas. material neteja
- Salom i Pomar, per instruments musicals
- Rivalo per paper continuu
- Montero per reparació de fax
- Benet Morey per transports d'herba
- Ses Cotxeries, gêneres servits
- Comissió Festes de Galilea
- Guillem Pont. treballs a l'escola
- Llibreria Mozart per quaderns musicals
- Repsol per tres botelles de gas butè
- Miquel Morell per transports de cadires
- MRW per servei missatgers
- Ultima Hora. subscripció mensual
- Elêctrica Jordi. reparacions poliesportiu

70.805
3,000

27.500
1.4·08
2.400
S.2aO
.9.669

10.557
18.096
17.866
7.9.184

193.507
230.947

8.324
66,190

20l},160
43.371
47.678

6. 14,2
9.048

20.800
119.797
460.000
40.832
5.372
8.589

20.000
15.590
2.500

50.515

ptes.
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

'I

"

"
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Elèctrica Jordi. reparacions enllumenat

púbJ.íc 385.851 ptes.
12.975 "

106.036 "

29.493 "

75.806 "

4.490 "

229.657 "

184.432 "

68.506 "

9.950 "

- GESA per comptador plaça Son Bru
- Balear de Senyalitzacions per discs
- La Industrial í Agricola per material
- Barceló per un bevedor d' ai oua a l' escola
- La Junta d'Aigües de Balears� autorització

d'un sondeig
- Juanpo per obres en el despatx Batlia
- Pere Barceló per treballs fusteria
- Miquel Sureda per encàrrecs
- Tabacalera per segelJ.s de correus

El Regidor Sr. Flaquer fa constar que a algunes factures no

hi figura el NIF.

4) SOL.LICITUDS.- Atesa la sol.licitud formulada per Juan

Garcia Plaza. en nom i representació de J.'empresa CONSTRUMURO SL.
demanant que li sigui concedida la bon t r t cac

í ô

de l'Impost sobre

Activitats Econòmiquei prevista a la Llei 22/1993, de 29 de

desembre, que amplia el titol 83 de la Llei 39/1988 Reguladora de

les Hisendes Locals.
Resultant que dita empresa presentà alta de l'IAE per

l'activitat de "Albañileria Y pequeños trabajos de construcción"

(epigraf 501.3) en eJ. municipi de Puigpunyent dia 24 de maig de

1995.
Resultant que l'Agència Tributària ha emès informe favorable

a la bonificació per inici d'activitat.
Considerant que l'Ajuntament és competent per concedir a

denegar la bonificació, segons el previst a l'article 92 de la

Llei 39/1988, s'acorda concedir a l'empresa CONSTRUMURO SL la

bonificació del 75 % per a l'any 1995, el 50 % per a l'any 1996 i

del 25 % per a l'any 1977. d'acord amb el previst a l'articJ.e 8

apartat 4, de la llei 22/1993 de Mesures Fiscals.

Atesa la sol.licitud formulada per Jaume Salamanca GLial. en

nom i representació de l'empresa JAUME SALAMANCA GUAL SL.

demanant que li sigui concedida la bonificació de l'Imoost sobre

Activitats Econòmiques prevista a la llei 22/1993, de 29 de

desembre, ampliada al titoJ. 83 de la llei 39/1988 reguladora de

les Hisendes Locals,.
Resultant: que dita empresa oresentà alta de l'IAE per

l'activitat de construcció completa, reparació i conservació

(epigraf 501.1) en eJ. municipi de Puigpunyent dia 3 de gener de

1995.
Resultant que l'Agència Tributària ha emès informe

desfavorable a la bonificació per inici d'activitat, perquè dita

empresa ja figurava d'alta des de 1992, per l'epfgraf 501.1 a

Palma. Muro i Sa Pobla.
Resultant que el día 30 d'abril de 1995 l'empresa Jaume

Salamanca Gual SL. causà baixa a aquest municipi per fi

d'activitat.
Considerant que l'Ajuntament és competent per concedir a

denegar la bonificació, segons el previst a l'article 92 de la
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llei 39/1988. s'acorda denegar a l'empresa JAUME SALAMANCA GUAL

S.L. la bonificació sol.licitada. pels motius abans expressats.

5) TERCERA CERTIFICACIO OBRES URBANITZACIO SON SERRAlTA.

Examinada la tercera cert1ficació de les obres de la urbanització

de Son Serralta autoritzada pels tècnics Eugenio Pérez Méndez

Joan Perelló Picornell realitzades per Contratistas

Mallorquines Asociados SA. per import de 2.958.140 ptes.. la

Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

6) RENOVACIO CONVENI AJUDA A DOMICILI.- Examinat el projecte
d'ajuda a domicili per a 1996. la Corporació acorda per

unanimitat renovar el conveni establert amb l'INSERSO.
sol.licitar una ajuda de 2.000.000 ptes .• assumir el compromis de
gestionar el servei i facultar el Sr. BatIe per subscriure amb
l'INSERSO el conveni de col.laboració corresponent.

7) RENUNCIA DEL CARREC DEL REGIDOR NADAL GOMIS CAlDENTEY.

Atesa la sol.licitud de renúncia al càrrec de Regidor d'aquest
Ajuntament. formulada per Nadal Gamis Caldentey del Grup Popular.
la Corporaci6 queda assabentada i acorda donar compte a la Junta

Electoral Central als efectes prevists a l'article 182 de la llei

Orgànica del Règim Electoral General.

La candidata a l'escó per-of'dre de coï vïccac i
ô

a la ]'lista

correspon a Antonia León Morey.

8) DEVOlUCIO IBI DE NATURALESA URBANA ALS PROPIETARIS DE

PARCEL.LES SITUADES EN TERRENY NO URBANITZABLE.- Les NN.SS. de

Puigpunyent. aprovades definitivament per la Comissió Insular

d'Urbanisme de Mallorca el 27 de novembre de 1992 i publicades al
BOCAIB el dia 20 d'abril de 1993 assenyalen un nou traçat de],

perimetre urbà i elimina la qualificació de terrenys
urbanitzab],es que existien abans en el P],a Genera], d'Ordenació

Urbana de Puigpunyent.

Atès que e], concepte de terreny urbanitzab],e no existeix a

les noves NN.SS. � calia adaptar el padró a],a nova realitat.
peró aquest tràmit no ha estat en]'lestit fins al 1995 en què ja
no surten els rebuts.

En qualsevol cas no és coherent que ],es parce],.les Que abans
tenien aquesta qualificació' que ara són terrenys rústics a no

urbanitzab],es, segueixin pagant ],'IBI de natura],esa urbana durant

e], 1993 i 1994, per la qual cosa ens comprometerem en el programa

e],ectora], a tornar aquests doblers als propietaris que ho

haguessin pagat a anu],.lar e], procediment de constrenyiment
iniciat per ],'impagament d'aquest impost en periode voluntari.

A],guns propietaris ja han sol.licitat ],a devolució com és el

cas de Francisca Morell Magraner. titu],ar de la parcel.],a 54-A de

Son Net; Pedro Siles Davia. titular de quatre parcel.les a Son

Net i Angelines Carnicero Isern.
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Per la aual cosa el Grup Independent formula la segUent
proposta d'acord:

1.- Considerar incorrecte la inclusió en els padrons d'IBI
de naturalesa urbana dels exercicis de 1993 1 1994 dels
propietaris de parcel.les que han deixat d'esser urbanitzables
per aplicació de les NN.SS. i rectificar d'ofici el padró.

2 •

- Reco n è i x erel d re tal a de voï u ció de I e s q u an t i ta t s

pagades per aquest concepte i exercicis als propietaris de les
esmentades parcel.les que ho sol.licitin mitjançant instància
adreçada al BatIe i adjuntar els originals dels rebuts.

té per formulada la sol.licitud de devolució per
Morell Magraner. Pedra Siles Davia i Angelines

Isern. als qui es demanarà que aportin els rebuts
per procedir a la devolució.

3.-- Es
Francisca
Carnicero

originals

4.- Anul.lar deixar sense efecte els expedients de
constrenyiment iniciats per no haver pagat en periode voluntari
l'impost de referència en els exercicis indicats.

5.- Notificar aquest acord als propietaris afectats.

la Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior
proposta.

9) PETICIO D'INCLUSIO DE lA SEGONA FASE DE L'EDIFICI
POLIVALENT DE GALILEA EN EL PLA INSULAR D'OBRES I SERVEIS PER A
1996.- A l'edició del Pla d'Obres i Serveis de 1993 es va

sol.licitar la inclusió de la primera fase de la construcció
d'un edlfici polivalent a Galilea. la qual es va concedir i
actualment està completament acabada.

Es hora d'acometre la realització de la segona fase per tal
de poder disposar d'un edifici de tanta utilitat com aquest en

un breu termini. No és bo ni raonable que l'edifici estigui
aturat i sense cap utilitat i més havent invertit una suma tant
considerable. Actualment és la necessitat més urgent que té
plantejada el munlclpi. per la qual cosa el Grup Independent
f'o rrnuLa la se cüen t propos ta cl' aoo r d .

1) Sol.licitar al CIM la inclusió de les obres de la segona
fase cie l'eclifici polivalent cie Galilea al Pla Insular d'Obres i
Serveis de 1996. segons el projecte redactat per l'arquitecte Sr.
Pérez Méndez, aprovat en el seu dia, i el pressupost actualitzat
és de 8.710.861 ptes.

2) Fixar l'aportació Municipal en el 20 % del seu cost,
segons criteris de finançament del Pla. dades les
caracteristiques de l'obra i la població d'aquest municipi.

3) Sol.licitar subvenció pels honoraris del projecte en un

percentatge del 80 %.
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La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

10lINSTAl.lACIO DEL REPETIDOR TV.- La recepci6 deIs
diferents canals de televisi6 no és excessivament bona a cac lloc
del municipi i a alguns és molt deficient. Davant aquest problema
l'Ajuntament ha duit a terme diferents actuacions que mai no han
donat el resultat esperat. Aix! i tot. l'esforç, especialment
econòmic. perquè les imatges de quasi tots els canals arribassin

per tot, ha estat molt cros.

Ara ha arribat el moment de posar aquesta qUesti6 en mans de
l'ens públic RETEVISION i sol.licitar-li la instal.laci6 d'un

repetidor legalitzat, ja que en aquests moments estan a la IV

fase de dotaci6 de repetidors a municipis de 1000 habitants.

Cal fer constar que el municipi
distribuïts en dos nuclis, Puigpunyent 966

té 1.180 habitants,
Gali1ea 214.

L'Ajuntament des d'ara es compromet a col.laborar amb
RETE VISION amb la dotaci6 de1 repetidor en totes 1es qUestions
possib1es.

Per la qual cosa e1 Grup Independent formula la segDent
proposta d'acord: Dirigir al Director de la Zona de Catalunya de

l'ens públic RETEVISION la sol.1icitud esmentada en els

antecedents anteriors.

E1 Regidor Sr. F1aquer demana si se sap e1 lloc on

s'insta1.1aria e1 nou repetidor, ja que considera que on esté

ubicat l'actual no és el 110c indicat.

El Sr. BatIe contesta que suposa que aquest i altres serien
temes a tractar en el seu moment si aquesta petici6 anés
endavant.

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

11) COMPRA D'UN VEHICLE A LA POLICIA LOCAL.- A indicació del

Sr. BatIe és retirada de l'ordre del dia aquesta proposta per

esser tractada a una propera sessi6.

ENCARREC D'UN DICTAMENT SOBRE EL PREU D'UNA PARCEL.LA

AMB EL CEMENTIRI DE PUIGPUNYENT.- Durant la passada
legislatura es va fer una crida perquè els interessats en tenir

una tomba al cementiri municipal ho comunicassin per escrit. Hi
va haver 33 sol.1icituds, però de les hores encé hi ha més
interessat.s.

12 )
COlINDANT

L'Ajuntament. no disposa del terreny necessari per a fer

aquest.a amp1iaci6, per la qual cosa seré imprescindible adquirir
el terreny colindant. i per això es formula la segUent. propost.a
d'acord:
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Encarregar a un tècnic competent, en

l'arquitecte tècnic municipal, un estudi pel preu
colindant amb el cementiri. La Corporaci6 acorda

aprovar l'anterior proposta.

pre'ferènc i a a

de Ja parcel.1a
per unanimitat

13) REPARACIONS l MILLORES A LA XARXA MUNICIPAL D'ABASTAMENT
D'AIGUA.- Es tracta de substituir eI comptador existent a la
sortida deI diposit d'aigua� que està espatllat, la quaI cosa

dificulta el pas de J'aigua impedint un subministrament regular a

les cases més properes que precisen d'un motor per tenir la

pressi6 suficient. Així mateix es modificarà el sistema de clorar

l'aigua, ja que en 110c de tirar el cIar aJ diposit es tirarà al
tub general de sortida, el que representarà un sistema més eficaz
i un estalvi considerable de clor.

Unes altres feines consisteixen en arreglar definitivament
la pèrdua d'aigua de la tuberia procedent del pou de la carretera

de Galilea, en arribar a l'altra tuberia, procedent del pou de
davant el quarter.

Per la qual
proposta d'acord:
AlcantariJlado SL,
amb un pressupost de

cosa el Grup Independent formula
contractar amb l'empresa Auxiliar

per la rea1itzaci6 de treba11s
467.788 ptes.

la segnent
de Aguas i

assenyalats,

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar

proposta.
J.'anterior

14) NORMES DE CONNEXIO D'AIGUES POTABLES I RESIDUALS A LA

XARXA MUNICIPAL.- Les connexions a Ja xarxa municipal de les
escomeses particulars no ha estat regulada mai amb anterioritat
i a vegades s'han plantejat dubtes de com s'han de fer. Per tal
de disposar d'una norma clara, el Grup Independent formula la

segnent proposta d'acord: L'Ajuntament instal.larà a través de

personal al seu servei a expressament contractat l'escomesa

d'aigua potable des de Ja xarxa al comptador, que haurà de tenir
una clau de pas a l'entrada i una altra a la sortida. L'obra

s'iniciarà previ pagament de la taxa corresponent de la

liquidaci6 que es realitzi per la feina. per anticipat.

La caseta on s'instal.larà el comptador haurà d'ajustar-se a

les mesures que s'indiquen en el plànoJ adjunt i la porta haurà
d'estar homologada per l'Ajuntament� per tal de garantir que
totes siguin iguals. La construcci6 de la qual es farà pel
propietari.

Quant a la connexi6 de les algues residuals, es farà per

l'empresa que designi eI o r op
í

e tar i sota vigilància j s upe r v i s i o

de l'Ajuntament, a qui haurà de comunicar J'inic' de Jes obres en

48 hores d'anticipaci6. L'arqueta de connexi6 tindrà les mesures

que s'indiquen al pJànol adjunt.

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.
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]5) REBUIG DE LES PROVES NUCLEARS FRANCESES.- Davant la
persistència de l'estat francés de dur a terme assatjos nuclears
al Pacific Sud (el primer a Mururoa, un mes després a Fangataufa)
i el rist i l'amenaça que suposa aquesta activitat per a la
humanitat. el Grup Independent formula la segUent proposta
d'acord:

Sumar-nos a la condena internacional de l'actitud prepotent
exhibida pel President francès en voler continuar amb els
assatjos anunciats i fer-li arribar el nostre rebuig a través de
l'ambaixada de França a Espanya.

El Regidor Sr. Flaquer considera que la proposta no està
suficientment documentada ja que no s'acompanya cap informe
tècnic i que per aquest motiu s'abstén a la votació.

La proposta és aprovada per unanimitat dels presents,
excepte l'abstenció del Sr. Flaquer.

]S) SOL.LICITUD AL FODESMA PERQUE REHABILITI ALGUNS CAMINS
PUBLICS.- Una de les qUestions que més preocupats ens té és
observar que camins utilitzats fins fa pocs anys. avui quasi han
desaparegut perquè els propietaris els han anat tancant,
impedient-hi l'accés a excurssionistes i caminans en general. Per
això ja advertiem al nostre programa electoral que intentariem
recuperar aquests camins i, per descomptat. que impediriem nous

tancaments i molt manco, si la seva condició de públics està fora
de dubtes.

Un d'aquests camins és el d'Esporles a Estellencs, que passa
en un bon tram. pel nostre terme municipal, concretament per la

- finca de Sa Campaneta, el propietari de la qual, no just
comparteix aquesta preocupaci6, sinó que vol donar tota classe de
facilitats. alXl com el que va a Sa Font de Na Jana, la
rehabilitació dels quals garantitzarà refermarà la seva

condició de públics.

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

Sol.licitar al FODESMA la rehabilitaci6 dels camins
esmentats a la proposta i reiterar la sol.licitud de
rehabilitaci6 de l'antic cami de Puigpunyent a Estellencs.

El Regidor
que es neguen
propietats és

s'escapa, a més

Sr. Flaquer comenta que molts deIs
a deixar passar la gent per dins

perquè deixen les barreres obertes
de fer destroça per dins la finca.

propiet.aris
les seves

eJ. ramat

El Sr. bat.le contesta que aquestes s6n les mateixes raons

que exposen els propietaris de les finques per tancar els camins
que es venien utilitzant des de fa molts d'anys.

Després d'aquestes intervencions és aprovada per unanimitat
l'anterior proposta.
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17) SOL.LICITUD D'INFORME FAVORABLE A LA CIU DE MALLORCA PER
A LA SUBSTITUCIO DE LA XARXA ELECTRICA EXISTENT A SON SERRALTA.
La parcel.lació de Son Serralta� que constitueix la unitat
d'actuació 6 de les NN.SS. de Puigpunyent, es va fer fa uns

trenta anys i té actualment una xarxa elèctrica molt deficient en

alguns trams, fa un any aproximadament es va aconseguir, després
de molts d' intents� que els propietaris afectats assumissin les
despeses que suposaven dotar-la de serveis.

Ara. quan bona part de les obres s'han acabat, i estê
completament asfaltat de bell nou, l'Enginyer Sr. Perelló. autor
del projecte d'electrificació. ens dóna compta que GESA ha rebut
un informe negatiu de la Direcció General d'Industria en base a

l'informe de la Direcció General de Medi Ambient, al qual es fa
constar que l'electrificació ha d'esser subterrênia. en virtud de
l'article 20.2 de la llei d'Espais Naturals.

Atès que l'esmentat article preveu que en casos excepcionals
la Comissió Insular d'Urbanisme pugui informar favorablement tal
instal.lació, demanam que es reconeigui tal excepcionalitat en

base als motius que consten a l'informe tècnic que s'adjunta,
redactat per l'arquitecte Sr. Pérez Méndez, fent especial esment
que aquest entrebanc pot suposar que de forma definitiva la
parcel.lació de Son Serralta quedi en males condicions per a la
impossibilitat de complir una norma que el legislador ha pensat
per a nous assentaments urbans i no pels ja existents, com és el
cas de Son Serralta.

Per tot aixó el Qrup Independent formula la segCent proposta
d'acord: sol.licitar informe favorable de la CIU de Mallorca per
a la subst1tució de la xarxa elèctrica existent a Son Serralta
per l'aerea projectada per l'Enginyer Sr. Perel16.

l'anterior proposta és aprovada per unanimitat.

PRECS l PREGUNTES.- El Regidor de Sanitat Sebastià Bauzê
demana què es pot fer respecte a la petició de l'associació
contra el Cancer d'iniciar una campanya per recaptar fons per
posar en funcionament una Llnitat móvil per a l'assistència metge
domiciliària a la part forana, amb la finalitat que els malalts
terminals puguin esser atesos a casa seva, sense necessitat
d'ésser traslladats a l'hospital.

La Corporació en principi considera oportú participar en la
campanya i acorden posar-se en contacte amb l'associació per
determinar la forma en què es duria endavant.

El mateix regidor exposa que a la residència de Puigpunyent
en els seus entorns es produeixen males olors, que semblen que

són d'aiaCes brutes.

El Regidor de manteniment Sr. Genovart diu que no se sap el
motiu ni el lloc exacte on es produeixen les olors, ja que
aquestes són intermitens. Tenint en compte que la mala olor es
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nota dins La re s t dènci a , creu que en primer 110c s
t h aurí e de

comprovar 1es insta1.1acions d'aquesta dependència i fer un

seguiment constant per intentar descobrir la causa d'aquest fet.

El Regidor Sr. Flaquer fa les següents preguntes:

- Si s'han co1.1ocat les jardineres a l'entrada del carrer

Sa Travessia?

El Sr. Batle contesta que no s'han col.locades perquè el

personal 1aboral d'aquest Ajuntament estava de vacances.

- Si s'ha pintat l'unitat sanitaria?

EI Sr. Batle contesta que s'ha pintat part de 1'edifici.

- Si se sap res respecte a les gestions per a la ubicaci6
d'un punt verd i per a l'adquisici6 d'una zona verda a Galilea?

La Regidora de Cultura contesta que es continuen les
gestions.

- Si s'ha instal.1at el temporitzador al poliesportiu?

El Regidor d'Esports Sr. Ferrà contesta que no.

- Si
J.licència
torre a1
fusta 'i és

pintar de
està.

s'han fet modificacions a 1es condicions de
concedida a 1a Companyia Telefónica per instal.lar
carrer d'es Trast� ja que 1a porta hauria de ser

de ferro pintat de verd i que la torre s'hauria de

verd� considera que és mi110r que es deixi ta1

la
una

de
que
com

El Sr. BatIe contesta que no s'ha fet cap modificaci6.

En aquest estat i no havent més assumptes per tractar, el
Sr. President aixeca la Sessi6 éssent les vint-i-tres hores
trenta minuts, de la que s'estén la present acta i jo com a

Secretari certifie.

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

PLE DIA 20 DE NOVEMBRE DE 1995

A la vila de Puigpunyent a dia 20 de novembre de 1995 a

les vint-i-una hores' trenta minuts, sota la Presidència del Sr.

BatIe Antoni Arbona Pujadas. es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa

ConsIstorial, en sessió püblica ordinària. amb l'assistència dels

Regidors Miquel Ramon Matas, Gabriel Flaquer Maimó. Catalina Pont

Riera, Damià Farré Moreno, Sebastià Bauzà Martorellp Gabriel

Ferrà Martorell Gabriel Genovart Rosselló. Hi concorregué

l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1) ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió

anterior, és aprovada per unanimitat.

2) CORRESPONDENCIA.- Queden assabentats de l'escrit del

Consell Insular de Mallorca segons el aual es concedeix una

subvenció de 200.000 ptes. a la Revista Galatzó amb motiu de la

Dresentaci6 del nümero 100.

També aueden assabentat.s d'un escrit de la Conselleria

d'Agricultura i Pesca del Govern Balear referent a la sol.licitud

d'asfaltat del cami de Son Puig.
Els propietaris d'immobles del carrer de la Vila i de Sa

Taulera, afectats per les obres de dotació de Serveis. Victoria

Torres Estesa. Bernardo Costa Ferrer. Sergio d'Arrigo Almiron.

Jaime Garcia Nicolau. Juana Costa Porto, Bart.olomé G'nard Suau,

Joaquin Hernàndez Gómez, Jaime Mas Frau, José Cerdà Garcia,

Catalina Cerdà Garcia, Guillermo Marqués Martorell. Pierre

Watter, Missael Fernandez Dupuy, Josep Muncunill Ribas i Antoni

Villalonga Escanellas han Dresentat sol.licit.uds per al

fraccionament del pagament de les contribucions especials que els

han estat notificades.

Considerant: Que el Ple de l'Ajuntament és comnet.ent. per a

la resolució d'aquest expedient, en virtut d'alIó que disposa

l'article 32.3 de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Considerant: Qu el pagament del deute a que es refereix la

sol.l)citud es pot ajornar' fraccionar quan la persona obl'cada

a fer-lo efectiu manifesta no disposar dels doblers necessaris,

de conformitat amb l'art)cle 48 del Reglament General de

Recaptació segons la redacció donada a aquest. artic.le Der RD

448/1995 de 24 de març.

Considerant:
discrecionals per

interessats.

Que l'Adm)n1straci6 actuant

apreciar les dificultats de
té facu),tats

tresoreria dels

Considerant: Que d'acord amb al16 que disposa l'apartat 3 de

l'esmentat article 48 del Reolament General de Recaptació,

aplicable a l'àmbit de les Entitats Locals. en virtut del que
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preveu l'article 6 del propi R.G.R .• les quantitats ajornades a

fraccionades devenearan interessos de demora.

Considerant: Que l'ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda
de 17 d'abril de 1991. article 7é. preveu el fraccionament del

pagament sense aportar cap garantia quan la quantia del deute

sigui inferior a les cinc-centes mil pessetes.

La Corporació acorda concedir el pagament fraccionat de les
Contribucions especials per a la dotaci6 de serveis a la Vila-Sa

Teulera. segons terminis� quantitats i 1nteressos de demora

corresponents a cada un.

La qual cosa es notificarê als interessats fent-los saber
els recursos que contra aquest acord poden interposar.

3) RESOLUCIONS.- Queden assabentats de les resolucions

adoptades per la Batlia durant el passat mes d'octubre.

- Construcciones Juanpo per obres realitzades
a l'exterior de l'edifici polivalent de Galilea

- Construcciones Juanpo per reparacions al

camp de futbol� vestuaris poliesportiu j col.lo
cació deIs pals de les faroles

- Industrial i Agricola per gèneres servits
Llad6 Pol per sab6 liquid per escoles

- Elèctrica Jordi per reparacions a Galilea
- Elèctrica Jordi reparacions a l'escola
- Eléctrica Jordi reparacions casa Cultura
- Elèctrica Jordi instal.laci6 emergències

al poliesportiu
- Materials Establiments gêneres servits
- Materials Establiments per gêneres
- L'escola per activitats complementêries
- Pinturas Vilê per rotular vehicle mpal.
- Bayer per material oficina
- MRW per servei missatgers. mes de setembre

MRW durant el mes d'octubre
- MRW quotes abonament anual
- Mateu Caldentey per treballs fontaneria

Selex per fotocòpies
- ASISA per crimes assegurances

Alcampo. per rodets fotogrêfics
- Continente. per una bûstia

Naybor. per senyal d'Stop
Rivalo per arreglar ordinador

- Llorenç Carbonell per serveis prestats a

Galilea, mesos juliol. agost i setembre
Telefònica per serveis
Makro per material oficina
Ultima Hora subscripcj6 mensual
Tabacalera SA per seaells de correus

it) DESPESES.- Exam"Ïf1dcles les rac tur e s pr e s en ta de s s'aproven
les segnents;

2" 7 31 . 821 pt.es.

it93.934 "

18,,929 "

6.264· "

37.700 'I

2 1 .356 "

6,516 "

69.931 'I

36.395 "

19.2 O t.} 'I

26.400 "

16.240 "

7.055 "

20 •.Z71 "

1 tt. :':;9.9 "

13.920 "

93. lOO "

9.580 "

49.S00 "

3.995 'I

5.935 "

9.280 "

6.it96 "

ttS.4::i0 "

.?3.53t.� "

.9.348 "

2.S00 "

21 • 810 "



5) SUBVENCIO D'ACTIVITATS COMPLEMENTARIES CURS 95/96 DEL

COL.LEGI PUBLIC PUIG DE NA FATIMA.- Vista la crogramació
d'activitats comclementàries presentada pel Col.leei Puig de Na

Fàtima per al curs 95/96 on s'hi fa constar nivells. monitors.

data. horari, recursos, despesa, objectius i metodologia i la

relació de la aual és la segUent:

Marc Sabaterp formalització nomlnes
- Andreu Bordoy per anàlisi aieua
- Impremta Mallorauina, material oficina
- Graficas Heroes per material
- Magatzem Verd. per plantes
- Graficas Madrid, material oficina
- Calizas Mallorca per tapadora de sepultura
- Transports Pont Riera, per transport aiqua
- Copisteria Reflex per fotocòpies
- W-Mega per fotocòpies
- Miquel Sureda, per encàrrecs
- GESA energia eléctrica poliesp. Gal'lea
- Transric per contenidors
- Joan Vilà honoraris projecte dotacio ser-

veis carrer de la Vila i Sa Teulera
- Antoni Rueda per desplaçaments mèsos

d'abril a octubre
- Guàrdia Civil aportació festa del Pilar
- Tersa per transports
- Cedipsa cer carburant
- Gispert per clor

- Aeroport I castell de Bellver
- Can Tàpere
". Albufera
- Sa Canova
- Sa Cam.oaneta
- Na Bauçana
- Galatzó
- Parlament i aula del mar

- Teatre Auditorium
- Teatre en anglès
- Festa de bunyols
- Rua
- Setmana del Llibre
- Descobrim l'antigor

Amb un pressupost global de 255.956 .otes.
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24 . .270 "

í7.941 "

43.848 "

1. 640 "

15.140 "

7.995 "

41 . .237 "

4.500 "

5.000 "

1 3 , 161 "

68.506 "

79.184 "

67.396 "

882.188 "

13.500 "

15.000 "

1 . .278 "

4.660 "

139.200 "

El Grup Independent formula la segUent proposta d'acord:
Subvencionar la totalitat de les activitats com.olementàries

anteriorment relacionades del Col.legi Puig de Na Fàtima com s'ha

fet fins el moment.
La Corporació acorda per unanimitat acrovar l'anterior

proposta.

6) CAMP DE TREBALL.- En el nostre terme municical existeixen

molts de camins aue antigament s'emoraven cer desolaçar.-se d'un
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lloc a l'altre i que amb el pas del temps han anat perdent la
seva anterior funcionalitat ') � poc a poc. s'han fet
intransitables. Primer comença a creixer l'herba. després
compareix una barrera a una reixeta i. finalment, es nerden en la
memòria del temps.

Davant aquesta situaci6 pensam que caldria:
1) Realitzar un catâleo amb tots aquells cam1ns existents al

t.erme municipa],.
2) Iniciar una tasca de recuneraci6 de cada un d'ells�

començant pel més emprats.
3) Senyalitzar el recorregut per tal de facilitar-ne l'Gs.

Creim que per a la r-ecune rec i o rí s
ï

ce , es podria
desenvoluoar una labor interessant des d'un camo de trebal]' que

tingués com a primer objectiu 1a recuoeraClO ner
ò

que, al mateix

temps. facilit�s el coneixement i el respecte al municipi en el
seu conjunt. Per això pensam que la majoria de participants
haurien d'esser joves del terme.

Tot que comptam amb gent disposada a co1.1aborar en

l'organitzaci6 i gesti6� aixi com de local per a centre de
treball (en principi el Casal de Colonies de1 Sacrat Cor de
Galilea), no disposam de recursos econòmics Der a afrontar 1a
totalitat de la despesa del projecte. sobretot pel que fa al

pagament de tècnics i monitors.
Per la qual cosa el Grup Independent formula la segQent

proposta d'acord:
Sol.licitar a la Conselleria de Governac16 del Govern Balear

ajut econòmic per a poder dur a terme el proiecte abans esmentat.
La Corporaci6 acorda Der unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

7) SUBVENCIONS ALS GRUPS CULTURALS.- Reunit

Municipal de Cultura en sessi6 constitutiva dia 10

1995. procedeix a l'estudi de les sol.licituds

presentades a l'Ajuntament pe1s diferents grues

municipi preVla convocatòria.

.. Analitzat cadascun deI n roiec te s "i nr e s suno s ts i tenint en

compte. a més. aspect�s com durada i �bas� �o?ial de. l'activitat,
es concreta el repartlment de Ia part1da 1n1c1al de 250.000 ptes
de la forma següent:

Revista Galatz6 40.000 ptes.
Grup s'Arbre 5,.000 II

EIs Pl.lntaJ.s 65.000 II

Gent Gran 25.000 II

'ï

e r r-e AJ.ta 65.000 II

x i n oone r a 50,,000 II

el Pat.ronat.
d'octubre eje
de subvenci6

cuJ.t.ura1s del

El Patronat Municioal de cuItura. segons resoluci6 oer

unanimitat.. eleva a1 Ple de }'A1untament l'anterior consideraci6
sobre ajuds aIs Grups Culturals en els t.ermes abans expressats
per a la seva aprovaci6 definitiva.
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d'ajuds als diferents grups i el repartiment abans referit.

8) MODIFICACIO ESTATUTS PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA.
Davant la difjcultat que fins el moment ha tingut el Patronat
Municipal de Cultura per a portar al dia i d'una manera regular i
sistemêtica el tema de les actes. bêsicament perquê el cêrrec de
Secretari no ha estat mai estable sinó que ha recaigut en algun
membre de la Junta que de forma voluntêria i eventual ha
desenvolupat les funcions pròpies del cêrrec. s'ha considerat la
conveniência de professionalitzar la figura del Secretari
anomenar, a tals efectes, un func i ona r i de l'Ajuntament, cue aJ.
mateix temps realitzaria les funcions de Tresorer per tal
d'agilitzar el tema dels pagaments d'aquest Patronat, donat que
estarê localitzable qualsevol dia en horari d'oficina.

Revisada la totalitat del text es considera procedent també
la supressi6 del darrer parêqraf del titol III cue parla de les
relacions entre el Patronat i l'Ajuntament ja que, essent el
BatIe i la Regidora de Cultura membres nats del Patronat. és
innecessêria la tramesa de l'ordre del dia i còpia certificada de
l'acta a l'Ajuntament.

La Junta del Patronat Municipal de Cultura, mitjançant acord
pres per unanimitat, sol.licita al Ple de l'Ajuntament la reforma
dels seus estatuts en el termes abans expressats:

aJ Modificar els articles 6.7-punts 7 i 8 - i 8-punt 3- que
fan referência als òrgans de govern. nomenament del tresorer
del Secretari j funcions d'aquests cêrrec, respectivament.

b) Suprimjr el darrer parêgraf del titol III per a concedir
una major autonomia al Patronat.

Per la oual cosa es formula la segDent proposta d'acord:

Aprovar la
referits perquê

modificació abans esmentada
la redacci6 definitiva quedi

j en el
de 1a

punts
seqnant

manera:

Artic1e VI.- Seran òrgans de Govern del P.M.C. el President.
la Junta i el Secretari-Tresorer.

Article VTT.-

punt 7.- Un Secretari-Tresorer anomenat pel
Ple de l'Ajuntament. d'entre el personal administratiu de la
plantilla municipal, que assistirê a les sessions amb veu però
sense vot..

ount 8.- l 'Ajunt.ament anomenarê també un

suplent per a cobrir les seves absêncies.

Article VJII.-
punt 3.- Seran Sec retar i --f un c

ï

on s deJ.
Tressorer les segQents:

(a� b, c. e. es mantenen)
d) Dur la comptabilitat del Patronat.
(Se suprimeixen el punt. 4 - Funcions del Tresorer-.
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els apartats ar b, c, d.
eje 1 pun t tres),

e. es converteixen en f, g, h, i. j

la Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior
proposta j, al mateix temps. nomenar Secretari-Tresorer a

l'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament JoseD Ramon Marqués
suplent a la també Auxiliar Administratiu Julia Serra Gelabert.

9) MODIFICACIO DELS ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS.- la Junta del Patronat Municipal d'Esports en la seva

darrera sessi6 acordê per unanimitat proposar a l'Ajuntament la
modificaci6 dels seus estatuts, per tal que les funcions de
Secretari i Tresorer les realitzàs la mateixa persona i que
aquesta fos personal administratiu de l'Ajuntament. amb la qual
cosa e1 Servei estaria professionalit.zat hi l'Jauria seguret.at de
disDosar de les actes de les reunions' els vocals del Patronat
es veurien a1liberat.s d'unes t.asques sempre ingrates pel qui no

hi està avesat.

Aixi mateix es va aprovar a l'esmentada Junt.a que els vocals
de s i çn a t s per l'Ajunt.;�ment no fossin tres. s i nó un màxim de tres.
ja que els representants dels gruDs esport.ius s6n DOCS i la seva

presència quedaria molt diluIda dins la Junta en benefici dels
qui ha s6n en representaci6 d'alt.res col.lectius inst.it.ucions
no vinculades direct.ament amb l'esport.

Els articles afect.ats per a les modificacions proposades.
s óri el 6, 7 i 8,

Per la qual cosa es formula la segUent proposta d'acord:

Donar nova redacci6 als art.icles 6. 7
endavant. tindràn la segUent.:

8 , qf,.tf.-:;' cl' ara

Article 6.- Organs de Govern.
Seran órgans de Govern del Patronat Municipal

d'Esport.s, la Junta, el President i el Secretari-Tresorer.

Article 7.- Membres de la Junta: nomenament i cessament.

la Junta estarà formada pels membres o vocals següents:
al Seran membres nats:

- El Bat.le. oue serà el President.
- El Regidor encarregat d'Esports, a President de la

Comissi6 Informativa d'Esport.s de l'Ajuntament.
- Que exercirà de vice-president substituirà el

President en casos d'absència, malaltia a vacant.
- El Director a encarregat del poliesportiu.

b) Seran membres electius els següents:
- Un representant de cada candidatura eolitica que

hagués obtinqut representaci6 a l'Ajuntament, eleqits lliurement
per aquesta.

- Un representant de cada entitat. equip a grup
esportiu existent a la localitat.
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- Fins a tres vocals elegits pel Ple de l'Ajuntament a

proposta del BatIe.
- Un representant del Col.leci Públic Puia de Na Fétima.
- Un renresentant. de l'APA elegit per la Junta

Directiva.

c) En el cas que en el futur es creassin altres equips.
entitats o grups esportius� cada un d'ells tindré dret a un

representant al si de la Junta. a proposta de la pròpia Junta.

d) Un Secretari Tresorer� anomenat pel Ple del Consistori.
entre el personal administratiu al servei de l'Ajuntament, que
asistiré a les reunions amb veu però sense vot.

L'Aiuntament anomenarà també un suplent del Secretari
Tresorer que el substituiré en cas de malaltia o absència.

I
Els membres de la Junta cessaran cada vecada que es

� produesquin eleccions locals, per voluntat. pròpia, o per

� revocació del nomenament. efectuat pel qui els va anomenar o

cessaJ� en el c
è

r r ec els membres nats I; () per de saoar
í

c i
ó

del grup
o eql.llp que els va anomenar.

Article 8.- 3) Seran funcions del Secret.ar' Tresorer les
seqr.¡ents:

aixecar acta dels acordsa) Assistir a les sessions
que adoptin.

b) Portar la comptab'lit.at del Patronat.

cl Portar els llibres d'actes. de Registre, de

Tresoreria. de Correspondència i altres documents administratius.

dl Efectuar els pagaments que ordeni el President.

e) Guardar els documents relatius a comptes corrents o

de dipòsits del Patronat.

Sunrimir l'apartat 4 de l'article 8
-redacció dels apartats J i 2.

mantenir la

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior
proposta i nomenar Secretari Tresorer l'Auxiliar Administrativa
de l'Ajuntament Júlia M. Serra Gelabert. -j suplent, al també
Auxiliar Administratiu Josep Ramon Marquès.

lO.-SOL.LICITUD CONCESSIO AIGUA DEPURADA.- Des que la
E.D.A.R. de Puigpunyent va entrar en funcionament h' ha un cabdal
d'aigua depurada disponible pel recp que és convenient utilitzar
ja que d'aquesta forma s'estalvia l'aiqua potable, sempre
escassa.

L'Ajuntament té la decidida voluntat d'utiljtzar-Ia. amb
caràcter exclusiu pel rec dels jardins i arbres pûblics. essent

aquest un dels compromisos que el Grup Independent anunciaa en el
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seu programa electoral� Der aixó formulen la segUent proDosta
d'acord:

Sol.licitar a la Junta d'AigDes de les Balears la concessi6
de l'aigua depurada de la E.D.A.R. de Puigpunyent a l'Aiuntament.
per regar els jardins i arbres públics.

La Corporaci6 acorda per unanimitat. J'anterior pronosta.

11).-COMPRA D'UN VEHICLE PER A lA POLICTA lOCAl.- Una de les

necessitats més immediates que té l'Ajuntament és la de comprar
un vehicle Der a Ja poJicia local, perqué Ja seva tasca es

desenvolupi en uns nivells de qualitat minims peró
irrenunciables.

Després d'analitzar els distints tipus de vehicles que

podrien ser útils. ens decantam per la compra d'un 4 x 4 FIAT

PANDA, amb un preu de 1.292.828 ptes., la meitat del qual serà

pagat en càrrec al pressupost de 1996. Aquest cotxe és

especialment indicat per circular per llocs muntanYosos� moltes

vegades sense asfaltar' té un preu realment asseqllible en el

qual no s'inclou ni l'assegurança ni el retolat.

Per la quaJ cosa el Grup Independent formuJa la segUent
proposta:

Comcrar un Fiat Panda cer 1.292.828 etes .. facultant el

BatIe perqué signi els documents oportuns.

La Corporaci6 acorda cer unanimitat acrovar l'anterior

propost.a.

12) REPARACIO MARGE CARRER DE lA VIlA.- En aleuns trams del
carrer de la Vila existeix evident cerill que el carrer s'enfonsi

percué s'esboldregui el maree cue l'aguant.a.

Sembla que ara que estan en marxa les obres cer a la dotaci6
de serveis a la zona urbana amb accés per aquest carrer, és el

moment adecuat per acometre les obres, abans d'asfaltar.

Tota vegada que aquesta reparaci6 no es contemplava en el

projecte inicial i el seu pressupost està en els limits del cue

es consideran módificacions normals durant l'execució de les

obres. vist l'informe de l'arquitecte director de les obres. Sr.

Vilà Martinez, el Grup Tndecendent formula la segDent proposta
d'acord:

Incloure dins el projecte de dotaci6 de serveis a la zona

urbana amb accés Del carrer de la Vila les obres de recarac16
dels marges esmentats a l'empresa Miquel Bett.'. amb un pressupost
total de 125.558 ptes •• el cual s

i í

ncJou r
ê

a La Li uu l dac i
ó

def'n�tiva de les contribucions especials a càrrec dels veïnats

d'aquesta zona. amb els m6duls de repartiment i percentatae 1a

aprovats,
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La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior
oronosta,

13.-TRAMITACIO ABREUJADA DE LLICENCIES O'OBRES.- Es
desenvolupa el present text de Normativa Complementària a efectes
de clarificar criteris sobre el tipus de documentació cue s'ha
d'acompanyar a les. sol.licituds de Llicència d'Obres en base a

les disposicions contingudes a les NN.SS. sobre el particular.
articles 10.1.17 a 10.1.19, ambdós inclosos, i en relació també
amb la circular 43/81 del Col.leci Oficial d'Arquitectes de
Balears. referida a la tarifació d'obres de netita importància.

Concretament es tracta de definir els casos als cuals serà
aplicable el punt 3. apartats a i b. de l'article 10.3.4 de les
NN.SS. en què es pot llegir:

"3� L 'j'\juntament. podrà disposar de normes de tr arm tac i
ó

abreujada i exhimir la presentació de projectes en els casos que
per la seva escassa complexitat a nivell tècnic i oer no existir
possible incidència per a la seguretat de les persones i les
coses, no resulta necessària la redacció d'un projecte complet,
sempre i quan:

a) la instal.lació i obra a realitzar quedi perfectament
definida i garantida la seva correcta execució, en la memarla.

plànols 1 demés documentació tècnica que hauran d'acompanyar a la
sol.licitud.

b) El contractista o cersona que haci d'executar l'obra
demostri el nivell tècnic suficient exigible en cada cas,"

1.-Tindran la consideració d'Obres Menors conseqOentment
exemptes de l'obligatorietat de presentació de projecte, totes
les que es relacionen a l'article 10.1,19 de les NN.SS,

2.- En els e o i uraf s i , 5. 8. 9. 12 i 13 de l'anomenat
article està present d'una o altre forma la referència al terme
"estructur<.::tl". A Fi d'aclarir-ne l'aplicació en e). context
constructiu local, es distingeixen els secOents ticus d'obres:

a) Obres que l'execució és propia, o implica l'exigència, de
procediments tradicionals o artesanals de construcció.

b) Obres que .l '
execue i ó oj mn I i ca .l '

ex 1 qènc i ;:-J de cà leu}, s

estructurals que determinin les condicions dimensions que
garanteixen la seva estabilitat.

3.- Les obres en el supòsit a) anterior tindran la
consideració d'Obres Menors.

4.- En virtut del referit article 10.3.4 punt 3. i a la fi
de facilitar i agilitzar la tramitació d'obres aue per a la seva

envergadura i caracteristiaues no tenQuin evident complexitat.
quedaran exhimides de la nresentació de projectes les aue a

continuació se relacionen:
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al Restauració a canvis de cobertes de fins 50 m2.

llum de biga fins a 4 m.

amb una

b) Amnliacions habitables fins fi m2. de superficie útil.

c) Edificacions auxiliars fins 6 m2. de superficie útil.

dl Porxos fins 12 m? i amb una llum de biga fins a 4 m.

el Aljubs i s afar eí o s f i n s 2i} m3" 1 d'una n r-o f'und l te t màxima

d'l'S rn .

f) Alteraci6 de buits en murs no de càrrega.

a) Alteració de buits en murs de càrreca fins una llum de

)' S rn .

I� En qualsevol dels casos a la

I� d'acompanyar memorla. croquis, me d
í ci on s

� especii"icant les particJE:)s i preus unitaris.

.

que definesquin perfectament l'obra.

Les obres especificades poden esser acumulatives. semere

quan no afect.in el mat.eix concepte a est.ructura. En aoue s t

sentit. per a la concessi6 d'una segona llicència que se

soLJiciti dintre d'un termini de quinze mesos comptats a partir

de la concessi6 de la inicial. i que afecti aquesta en quant a

estruct.ura a ampliació. s'exigirà la presentació d'un proiecte

que englobi la totalitat de l'obra.

sol.licitud s'haurà

pressupost detallat
i demés documentaci6

S,- En el cas de les piscinas prefabr'jcades serà s uf=i c i e n t i

necessària l'aportaci6 del projecte a documentaci6 tècnica del

fabricant a proveIdor.

6.- En la resta deJs casos. no contemplats en els punts

ant.eriors, serà preceptiva la presentaci6 de proiect.e.

7.- En el cas que l'obra a realitzar teneui dubtosa cabuda

en els supòsits relacionats en el punt 4. o que la complexit.at de

l'obra n'aconselli la no inclusi6. l'Ajuntament, previ informe

dels Serveis Tècnics Municipals, podrà sol.licitar la present.aci6

d'un projecte bàsic i d'execuci6 per al cas concret.

8.- En els casos que sigui preceptiva la presentaci6 del

projecte i es tractin d'obres de menor importància, es podrà

tramitar la sol.licitud adjuntant el document. anomenat

Documentaci6 Tècnica, en virtud de la circular nQ 43/81. referida

abans, del Col.Jec1 Oficial d'Arquitectes de Balears, i sempre i

quan les caracteristiques de l'obra no excedeix dels paràmet.res

fitxats a dita circular.

9.- En qualsevol dels casos de tramitac�6 de llicència

d'obres" el Tècnic Municipal podrà, segons criteri propi, exigir

sense més tràmits. ampliaci6 de la documentaci6 aportada a fi

que l'obra quedi perfectament definida a l'expedient.. sense
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necessitat de supOsits.

Hl.- En e ís casos en què J'obra s unos
í

un augment de

superficie edificada i sense detriment del que aqui s'exposa. el

Tècnic Municipal podrà exiair un estat de medicions relatius a

l'ocupació i edifiQabilidad certificat per tècnic comnetent.

Per la qual cosa el Grun Indecendent formula Ja segUent

proposta d'acord: aprovar les normes de tramitació abreujada per

a Ja concessió de Jlicències d'obres a aquest municipi.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

14.- ADHESIO AL FONS MAlLORQUI DE SOLIDARITAT.- Atesa la

croposta de la campanya "Mallorca SoJ.idaria-cap eJ. 0'7%"

l'objectiu cabdal de la qual és la Fundació del Fons Mallorqui de

SoJ.idaritat i Cooperació aJ. Desenvolupament, orientat a

contribuir des del nostre àmbit al desenvolupament deJ.s pa�sos

del tercer món, mitjançant un fons econOmic que financii

projectes d'ajuda a paisos en vies de desenvolupament' campanyes

de sensibilització a Mallorca sobre la Cooperaoi6 Internacional,

el Grup Independent formula la segUent proposta d'acord:

1 )
MALLORQUI
Estatut.s.

Manifestar l'adhesi6 d'aquesta
DE SOLIDARITAT l COOPERACIO

Corporaci6
acceptar

aJ.
els

FONS
seus

2) Assumir el comoromis de dotar pressupostâriament una

partida, per aportaci6 anual al Fans Mallorqui en dest.inaci6 al

finançament. de projectes prèviament. aprovats peJ.s membres del

Consorci en assambJ.ea general.

3) Aportar el 1995 la suma de 100.000 ptes.

4) Expressar la voluntat d'inorementar les resnonsabilitats

econòmiques d'aquest Ajuntament vers el tercer m6n, apropant-les,
any rere any. al 0'7 % del pressupost ordinari recomanat per les

Nao i on s un i des.

5) Designar un representant de l'Ajuntament davant eJ. Fons

Mallorqui de Solidaritat i Cooperaci6 al Desenvolupament.

6) Notificar aquest acord a Justioia , Pau com a ONG

coordinadora de la Campanya "Mallorca Solidària".

la Corporaci6 acorda per unanimitat anrovar l'anterior

propost.a.

15) SUPLEMENT DE CREDIT PER TRANSFERENCIES.- la construcci6

de l'edifici polivalent de Galilea ens ha obligat a realjtzar

obres no previstes a la primera fase� com s6n: marge de paret

seca. construcci6 de jardinera, folrat de pedra a la terrassa de

l'edifici i pavimentaci6 asfàlt.ica a l'aparcament, ent.re

d'altres. amb la finalitat que l'exterior de l'edifjoi quedas
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acabat deixar Der una segona tase les obres lnteriors

.I ,
e ou ') pamen t.

Fn eJ eressupost. de 19.95 estava previst Ja infrastruct.ura

d'un carrer nou a Na Belt.rana� obres que per diverses raons s'han

vist ajornades í únicament. es podrà realitzar dlns aquest any,

una tercera part de les obres previstes.

Sembla raonable postposar per al pròxim exerclci la

terminació del carrer de Na Beltrana i destinar part del crédit

pressupostarl d'aquesta partida al Dagament de les obres de

l'edifici de Galilea, entre altres.

Aixi mateix� les noves contractacions de personal dultes a

terme durant aquest any i }' increment de la quota empresarial de

la seguretat social. que afecta als funcionaris afillats

antigament a l'extingida MUNPAL i foren transferits al règim
general de la Seguretat Soclal, fa que la consignació
presupostària resulti insuficient.

També res u 1 t.e n

partides destinades

potable. reparaC10

municipals,

insuficlents les
a vies públiques.

enllumenat pGbllc�

consignacions de les
subministrament d'aigua
cementiri i deoendèncles

L'increment d'aquestes partldes es podria finançar
mitjançant transferència de l'excés de la partida destinada a1
nou carrer de Na Beltrana. com s'ha dit abans. i amb el remanent

de la partida destinada a la recollida de fems. a través de la

Mancomunitat de Tramuntana, que aquest any serà inferior a la

con s
í

on ac i
ó

nr-e s uoo s t.èr ia pi.;,r haver ob ti n qut J.a M<:'Incomunitat uns

ingresos per 1a venda d'un camió destinat a la recollida de fems.

En consequència. el Grup Independent., proposa la segUent
transferència de crèdit.:

BAIXES

61000-¿�
1.¡.6300--L¡.

Carrer Nou de Na Beltrana
Mancomunitat de Tramuntana

2.731.822 ptes.
900.000 pt.es.

to t:.;;?:1 J, JI " Jo iU Jo " II JI J'l' ,. J, ,,_ " r_ .. ,. fI fi " " ., " l'O Il JI 3,,631,,822 o te s .

ALTES
21000-4 Vies públiques
21200-4 Dependències municipa1s
21202-4 Cementiri
21300-4 Enllumenat públic
22100-4 Subministrament energia electrica

22101-4 Subministrament aigua potable
22608-1 Alt.res desoeses
61103-4 Pla d'obres i serveis

513.806 ptes.
180.000 ,Otes.
50.000 etes.

250,000 ptes.
200.000 ptes,
300.000 ptes.
200.000 ptes.

1,,938.016 ptes ..

total , •....... ,,,. 3.631.822 p te s .
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Per la qual cosa el Grup Independent formula la seaUent

cropsota d'acord:
Aprovar les transferències de crèdits abans esmentada.

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

16) MODIFICACIO PRESSUPOST SEGONA FASE EDIFICI POLIVALENT DE

GALILEA.- A la darrera sessi6 plenaria es va aprovar el projecte
de segona fase de l'edifici polivalent de Galilea' es va demanar

la inclusi6 d'aquesta obra al Pla d'Obres i Serveis del Consell

Insular de Mallorca.

L 'arquitecte redactor. el Sr. Pérez Méndez. ha detectat un

error en el pressupost, per la qual cosa n'ha presentat un altre

subsanant els errors.

En conseqDència el Grup Independent formula la segDent
proposta d'acord:

Aprovar l'esmentada modificaci6 del pressupost, remetre'l

al CIM perquè en prenaui coneixement a efectes de la inclusi6 al

Pla d'Obres i Serveis de 1996.

La Corporaci6 acorda per unanimitat aprovar l'anterior

propost.a.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes per tractar�
el Sr. President aixecà la sessi6 a les vint-i-tres hores i

t.renta minuts. de la que s'estén la present acta i io com a

Secretari certifie.

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

PLE DIA 18 DE DESEMBRE DE 1995

A la vila de Puigpunyent a dia 18 de desembre de 1995 a

les vint-i-una hores i trenta minuts. sota la Presidência del Sr.

Batle Antoni Arbona Pujadas, es reun' 1 'Ajuntament Ple a la Casa

Consistorial. en sessió pública ordinària, amb l'assistência dels

Regidors Miquel Ramon Matas. Gabriel Flaquer Maimó, Catalina Pont

Riera, Damià Farré Moreno, Gabriel Ferrà Martorell, Gabriel

Genovart Rosselló i Antònia León Morey. Hi concorregué
l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.-ACTA ANTERIOR.- Assabentats de l'acta de la sessió

ordinària del mes anterior, és aprovada per unanimitat.

2.-PRESA DE POSSESSIO DE LA REGIDORA ANTONIA LEON.- La Junta

Electoral Central ha designat regidora d'aquest Ajuntament a la

Sra. Antònia León Morey. en substitució. per renúncia del Sr.

Nadal Gomis Caldentey del Partit Popular.

La Sra. León presenta la credencial corresponent i el

Secretari de la Corporació dona compta que ha formulat la

declaració d'interessos d'acord amb el que preceptua l'article

75.5 de la Llei 7/1985. modificat per la llei 9/1991, de 22 de

març.

Previ jurament del compliment fidel de les obligacions del

càrrec de regidora amb leal tat al Rei i de guardar de fer

guardar la Constitució. la Sra. Antònia León Morey pren possessió
del seu càrrec.

El Sr. Batle expressa en nom propi i en el de la Corporació
la satisfacció per la integració de la Sra. León al Consistori.
li desitja encerts en el desenvolupament del seu càrrec en

benefici del poble.

3.-RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- Queden assabentats

resolucions adoptades per la Batlia durant el passat
novembre.

de les
mes de

4.-CORRESPONDENCIA.- Queden assabentats d'un escrit que

subscr i u e 1 Reg i dor de 1 Gr up Popu 1 ar- Gab r j e 1 Flaquer Ma imó

comunicant que passa a ser titular de la Comissió d'Obres i

Urbanisme, en substitució de Nadal Gomis Caldentey. quedant de

suplent la Regidora Antònia León Morey.

El Sr. Batle dona compta oue el taller de Joieria Mian

desitja les bones Festes a la Corporació i l'obsequia amb una

participació de 100 ptes. del número 6.861 del sorteig de Nadal.

5.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven
les següents;



- Impres ràpid per fotocopies
- Cres motor SA per compra d'un vehicle

marca Skoda, model Pick-up
- Selex copiadora. per fotocopies
- Rellotgeria Espanyola, per arreglar

del rellotge
- Pep Ramon per medicament
- Marc Sabater per formalització nòmines

i assegurances socials
GESA per enllumenat públic
Ultima hora subscripció novembre

ASISA per iguales servei mèdic

Farmacia Joan Ginard per unes alicates
- Tabacalera SA per segells de correus

Rivalo per material oficina

Pep Ramon per repartiment circulars

Pep Ramon per desplaçaments
- Palma Cork per quatre panels de suro

Balear de Senyalitzacións per un disc

Hilario Papeleria, material oficina

Potencia per lloguer apisonadora
Miquel Sureda per encàrrecs novembre

- Elèctrica Jordi, col.locacio faroles a

Sa Tanqueta de Galilea
Elèctrica Jordi, per reparacions escola

- Laboratoris Bordoy. per anal isis aigua
- Autocars Carbonell per excurssió dels nins

de l'escola a l'aeroport
- Tabacalera SA per material oficina
- A La Filadora per roba policia local
- Cedipsa per carburant

Telefònica per teléfon i fax
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3.665 ptes.

918.475
8.843

campana
18.560
1.299

24.847
141.603

2.800
49.800

3.870
3.000

57. 186
3.000
7.500

19.952
15.203
2.839

35.337
68.506

297.668
19.033
7.501

17 . 360
2.490
4.628
4.450

18.167

6.- PRIMERA CERTIFICACIO DOTACIO SERVEIS CARRER DE LA VILA I

SA TEULERA DE SON NET.- Examinada la primera certificació de les

obres del projecte de dotació de serveis del carrer de la Vila i

del camí de Sa Teulera de Son Net, inclòs dins el Pla d'Obres i

Serveis de 1995, per un total de 2.259.144 ptes., de les quals

correspon al Consell Insular de Mallorca 1.807.315 i a

l'Ajuntament 451.829 ptes., la Corporació acorda per unanimitat

aprovar-la.

7.-QUARTA CERTIFICACIO OBRES URBANITZACIO SON SERRALTA.

Examinada la quarta certificació de les obres d'urbanització de

Son Serralta. realitzades per l'empresa contratistas Mallorquines

Asociados SA, per un import de 12.416.366 ptes., la Corporació

acorda aprovar-la amb l'abstenció del Regidor Gabriel Flaquer.

8.-QUARTA I DARRERA CERTIFICACIO DE LES OBRES PRIMERA FASE

DEL CAMI DE SES VELES.- Examinada la quarta i darrera

certificació de les obres de urbanització del primer tram del

camí de Ses Veles, inclosa dins el Pla d'Obres i Serveis de 1992

per un total de 435.860 ptes .. de les quals corresponen al CIM
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284.029 ptes i a l'Ajuntament 151.831.

unanimitat donar-li aprovació.
La Corporació acorda per

9.- SEGONA I DARRERA CERTIFICACIO DE LA SEGONA FASE DEL CAMI

DE SES VELES.- Examinada la segona i darrera certificació de les

obres del projecte d'urbanització del segon tram del camí de Ses

Veles, inclòs dins el Pla d'Obres i Serveis de 1993, per un

import total de.4.858.216 ptes .. de les quals corresponen al

Consell Insular. 3.886.572 p t es . i a l'Ajuntament 971.644. La

Corporació acorda per unanimitat aprovar-la.

10.-SEGONA
PUIGPUNYENT.-

DEMODIFICACIO PUNTUAL DE LES NN.SS.

1) CONVENIENCIA I OPORTUNITAT

Les presents modificacions surgeixen com a conseqüència de

la conveniència d'ajustar aspectes puntuals de les NN.SS que, o

be necessiten d'una millor i més matitzada formulació, o be es

tracta d'introduir correccions a l'ordenació que s'ha considerat

com a més convenient.

Per altre part i seguint les indicacions de la Comissió

Insular del Patrimonic Històric-Artistic de Mallorca, s'inclou la

relació d'elements i bens inventariats d'interés cultural alXl

com els inclosos a la Carta Arqueológica. Tots ells es recullen a

l'Annex 2 d'aquest document.

2) CONTINGUT DE LES MODIFICACIONS

A continuació es descriven cada una de les modificacions que
s'introdueixen a la versió actual de les NN.SS. de Puigpunyent.

2.1.- Retranqueix a la zona 2.1

La normativa relativa a la zona 2.1 disposa amb caràcter

general un retranqueix de l'edificació de tres (3'00) metres amb

respecte a l'alineació del carrer, exceptuant-se d'aquesta norma

les situacions consolidades o limitades pel tamany de la

parcel. la. En relació amb aquesta s'han apreciat dos errors a la

seva aplicació. En concret es tracta del primer tram del camí de

Ses Veles al seu marge dret que està incorrectament exceptuat del

citat retranqueix. així com de la parcel. la assenyalada en el

plànol. que, pel seu tamany. haura d'exceptuar-se per poder ser

edificable.
En el plànol 1 de l'annex 1 s'assenyala l'abast d'aauesta

modificació.

2.2.- Ampliació del Camí de Ses Veles.

S'ha considerat la conveniència d'amDliar l'amplària de la

voravia esquerra del camí de Ses Veles fins un total de auatre

vint-i-cinc (4'25) metres. d'aquesta forma es podria disposar
d'un passeig peatonal més alleugat en una zona de molt de

trànsit. L'obtenció del sòl necessari per a l'ampliació
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s'efectuaria mitjançant una permuta de la superficie
de nou-cents nou (909'00) metres en els terrenys
obligatòria corresponent a l'espai lliure EL.3.

En el plànol 2 de l'annex 1 s'assenyala l'abast
modificació.

equivalent
de cessió

d'aquesta

2.3- Modificació dels articles 2.2.1 i 7.2.16

A l'aplicació de l'article 2.2.1 punt 4 conjuntament amb el

7.2.16. que regula las possibilitats d'ampliació de vivendes

existents situades en sòl no urbanitzable, es produeix una doble

incongruência al resultar perjudicades les situacions ljmit

compreses entre 100 i 120 m2. de superfície i a la manca de

claretat del text de l'article 2.2.1, de la lectura del qual es

podria desprendre que unicament admeteixen ampliació les vivendes

en estat de ruina. La redacció dels esmentats articles Quedaria
tal com segueix:

Article 2.2.1.-

4.- Els Edificis construits amb anterioritat a l'entrada en

vigor del Pla que es revisa. situats en Sòl no Urbanitzable, es

trobin a no en estat de ruina. podran esser objecte de

rehabilitació sense augmentar el volum preexistent i subjectes a

les condicions estêtiques d'aplicació per la seva localització i

a la tramitació Que s'assenyala a l'article 3.4.3 d'aquestes
normes. S'exceptua el cas de vivendes que a més de rehabilitar-se

podran augmentar el volum conforme es regula a l'article 7.2.16

d'aquestes normes.

Ar tic 1 e 7. 2. 16

La parcel. la mJnima per edificar una vivenda serà de 30.000

metres Quadrats, ja sigui de nova planta a per reforma

d'edificacions existents. S'exceptua d'aquesta limitació les

vivendes existents a les Que s'estableix la possibilitat
d'executar obres de reforma i ampliació, aquestes fins un 25 % de

1 superfície existent, amb caràcter general i un 50 % en vivendes

existents menors de 100 m2. malgrat que les parcel. les siguin
inferiors a 30.000 m2., en concordància amb el que s'estableix a

l'article 7.2.8 d'aquestes Normes.

En el tram compres entre 100 i 120 m2. es produirà un ajust
del percentatge aplicat a l'ampliació. de tal forma Que la

superfície total resultant (superfície primitiva més superfície
d'ampliació) sigui de 150 m2.

2.4.- Modificació de 1'article 5.2.30

Als efectes de clarificar la situació de semisótan es

modifica la redacció de l'article 5.2.30 en els seus punts 1b. i

1c. com s'indica a continuació:

b. Semisotan. Es aquell Que té el olanol del sòl per sota de

la cota de nivelació i el plànol del sòtil per sobre d'aquella
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cota. En edificació aillada, cas de construir-se semisotans, es

complirà la condició expresada a 1 'article 5.2.27 d'aquestes
Normes.

c. Planta baixa. Es la coincident amb la cota de nivelació.
Amb caràcter general el nivell del sòl acabat en planta baixa

podrà elevar-se un ( 1'00) metre per sobre de la cota de

nivel1ació, tret el que s'expresa a l'article 5.2.27 per a

edificació oberta i unifamiliar.

2.5.- Modificació del viari

En el plànol 3 de l'annex es recull la modificació que
afecta al fons de sac existent en el Camí de Son Net, que passa

de ser privat a públic assenyalant-se la seva alineació.

la Corporació acorda per unanimitat aprovar-la inicialment i

que s'exposi al públic per temps reglamentari a efectes de

suggerències i reclamacions.

11.- MODIFICACIO DELS ESTATUTS DE lA MANCOMUNITAT DE

TRAMUNTANA.- la Junta de la Mancomunitat de Tramuntana que tingué
lloc dia 19 d'octubre de 1995, acordà la modificació de l'article

3 dels Estatuts, per tal que els vocals en representació de cada

Ajuntament puguin esser substituits, per la qual cosa el Grup
Independent formula la següent proposta d'acord:

Aprovar la modificació de l'article 3 dels Estatuts de la

Mancomunitat de Tramuntana en el sentit d'afegir un paràgraf que

digui; "els vocals en representació de cada Ajuntament integrant
de la Mancomunitat podràn esser substituits per les persones que

designin les respectives Corporacions locals en sessió plenaria".
la Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

PRECS I PREGUNTES_- El portaveu del Grup Popular proposa

consti en acta el sentiment del seu grup per la mort de Isabel

Matas Vila, mare política del Regidor Gabriel Ferrà Martorell.

Els demés grups s'adhereixen a aquesta petició i en

conseqüència acorden per unanimitat fer constar en acta el condól

de la Corporació per la mort de la Sra. Matas.

Finalment el Regidor Sr. Flaquer expresa el seu desig de

Bones Festes Nadalenques a tots els companys del Consistori,
felicitació que es transmet mutuament entre els assistents.

En aquest estat i no havent-hi altres assumptes a tractar,
el Sr. President aixeca la sessió de la que s'extén la present
acta i jo com a Secretari certifico

El BATlE El SECRETARI
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ACTA IJE L,A SESSIO EXTRA-ORDINARIA CELEBRAl)i�\ PER L' A"JI,JNTAry1HfT

PLE OIA 3U Of DESEMBRE DE 1995

A la vila de Puigpunyent a dia 30 de desembre de 1995, a les
vint-i-una llores i trent.a minuts. sota la Pr e s

ï dèric l a del Sr.

BatIe Antoni Arbona Pujadas. es reuni l'Ajuntament PIe a la Casa
Consistorial. en seSSlO pública extra-ordinària. amb
l'assistència dels Regidors Miquel Ramon Matas. Gabriel Flaquer
Maimó, Catalina Pont Riera. Damià Farré Moreno. Sebastià Bauzà

Martorell, Gabriel Genovart Rosselló i Antònia Le6n Morev, Hi
concorrecué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç
Matas Font,

1.-DESPfSES.- Examinades les factures presentades s'aproven
Le s s e cüerrts .

- Marc Sabater Riera Der formalització de
i assegurances socials

- Makro Der cistelles de Nadal
- Makro cer mobles
- Tersa Der transport. de llibres
- Almacenes Rullan cer gêneres

Repsol per gas butà
- Josep Ramon per repartiment calendaris
_. l\lcélfJWO ne r un ro de t fotogràfic
- Gasolineres Febrer per benzina

Taller Gràfic Eugeni per calendaris
Materials Establiments cer gêneres

- S'Estany per segells de correus

Subscripci6 8ltima Hora
- Benet Morey per transports
- MRW per serveis mes de novembre
- Selex copiadores per fotocòpies

Ferreteria Serra per cocies de claus
pacereria Company Der material oficina
Forteza Tobajas per material fontaneria

- Montero per reparaci6 de fax
Salom cer connexi6 microfon casa cultura
rransric Balear cer ret1rar contenidors

- Mega cer fotocòpies per l'escola
Sun Aliance SA cer asseuurances Skoda
Miquel Sureda per encàrrecs desembre
MOl la Sat per manteniment repetidors lV

Juanpo Der obres edifici Galilea
- La F11adora Der un imnermedble
- Al Dicositari oer bestretes durant l'any

2.- BAIXES DE REBUTS.- Examinades les relac10ns

rebuts dels exercicis de 1995' anter10rs cue

Recactador d'aquest Aiuntament i els motius que s'hi

n òrn i nes

30.867
91.988
15"1l�8

808
;2 • 3¿f3
8,643
3.00U
3.99�)
3"lfClO

120.408
211"3¿�1

3, 3 �,)O
l.80U

13.000
15.,590
7,683

300
1 ,379

:'-)9.850
if O 6 O
s , 708

22.156
16.900
�>O.205
68.506

180.000
480.7¿J4

(i,798
19.592

otes.
"

"

"

"

Il

"

"

II

"

"

'I

'I

Il

"

"

Il

Il

"

"

"

"

"

"

"

Il

"

"

"

eje ba i X(�S d,?
Dresen ta Ed

e�pec i i- i cue o
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Ja C::orDOf'é-lciò :.�corda clonar (:il." !nnxa aoue ts r ebut s pels imoort.s

totals que a continuació s"ndiquen:

Exercici cie 1.995

- IBI urbana
Recollida de fems

- Imposts sobre Vehicles
- I .A" E"

Exercicis anter'ors a 1995

- IBI urbana
Recollida de fems

Imposts sobre vehicles
- I.A.E.

135.528
34,,800

16l�.565
13.200

pt.es
II

II

II

3.-LIQUIDACIONS RECAPTACIO.- Examinades les liquidacions de

cobramen t s de recantae i Ô \/011..l0 ta i a i e>�eel..l ti Vd de I '
exe re i e i de

1995 1 an t.e r i o r s , que present.a el R(�captador i'1uniciDa1, l a

Cornor ao 1 ó acorda per' unan
í

m i ta t anr over : J.es en la 'forma sE:jqí.ien t:

Concept.e
IBT urbana
Imeost sobre Vehicles
I ,.A. E,
Recollida de fems
Entrada de vehicles
Vedats de caça

Contrib.Especials

to t.a l s ,.

càrrec
26.¿}76,,3¿!-3

'3.799.815
1.474,495
5.504.900

32,,300
92.796

11.122,,089

50.502.738

535,,919
6 lo 475
80.71.J:3
82,540

nt.e s .

II

II

II

baixes
135.538
164.565

13,,200
34.800

O
O
O

348.103

....-_ IBT Urbana
TBI Rústica
Recollida de fems
Entrades de Vehicles

Tmpost sobre Vehicles
J.A, E,
Llicències d'obres

t.o t.aí s .. " .

3.¿�66.175
20.337

8.99,,153
3. 100

758,.742
1,137.510

929.220

7,í.'1/�.?37

535.919
O

6 1.475
O

BO" '] ¿t5
82.540

O

760,679

cobrat
23. 5itO .. H49

5.07.6.282
1,,03ttn717
L�.8S4.0()O

29,,900
92.796

5,,22�L15e

39.806,702

610 .. .245
11.812

309.8�)0
.7,000

17.830
189.052

O

1.1¿�0. JB9

co n den t.

7.,,799,,9!;')6
608.g6B
426.578
616.100

.'2 • ¿�O (.)
O

5,893.931

JO.3l¡.7.933

2.�}20,,011
8.525

527 " 8.2 tl
I • 1 [10

660.167
86::).9 J 8
929.2Z0

5.3'12.169

En aquest estat j havent finalitzat l'objecte de la sessi6.

eJ. Sr. President aixeca la leun1ó. essent les vint-i-dues hores ¡

quaranta-cinc minuts. de la qual s'estén la plesAnt acta 1 io cum

a Secretari certifie.

EL SECRETAIU F. L Bl\ TL E
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INDEX DELS ACORDS ADOPTAT PER lA CORPORACIO

MUNICIPAL DURANT l'ANY 1995

DATA DE LA
SESSIO

¡

18-01-1995
l.-LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR

2.-RESOlUCIONS DE LA RATLlA

3.-PRIMERA CERTIFICAClO OBRES EDIFICI GALILEA

4.- MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS

5.-LIQUIDACIO RECAPTACIO 1994

PRECS I PREGUNTES

15-02-1995
1.� ACTES ANTERIORS
2.- RESOLUCIONS DE LA BATllA

3,- DESPESES
4.- RECTIFICACIO PADRO D'HABITANTS
PRECS I PREGUNTES

15-03-1995
l.-ACTA ANTERIOR
3.-DESPESES
4.-ADJUDICACIO OBRES URBANITZACIO SON SERRAlTA

5.-PAGAMENT ANTICIPAr DE lES OBRES DE SON SERRALTA

6.- PLA MUNICIPAL D'ACCIO SOCIAL

7.-PETICIO INFORME ECONOMIC

B.-SERVEIS FUNERARIS
9.-SEGONA CERTIFICACIO OBRES EDIFICI GALILEA

PRECS l PREGUNTES

29-03-1995

ACTA D'APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA

CORPORACIO PER A L'EXERCICI DE 1995

J2-04-1995
l.-ACTES ANTERIORS
l.-RESOlUCIONS DE lA BATlIA

3.-DESPESES
4. -SOL. I.. I CITUDS
S.-INFORME SECRETARIA INTERVENCIO
6.-ADQUISICIO FOTOCOPIADORA

7.-MODIFICACIO PUNTUAL NN.SS.

8.-SUBVENCIO A LA REVISTA GALATZO
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03-0�:;"-l995
l.-ACTA ANTERIOR
2,-RESOLUCIONS
3,-DESPESES
4.-PROJECTE DE DOTACIO DE SERVEIS MUNICIPALS AL CARRER DE LA

VILA I CAMI DE SON NET

5.-PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES ADMIN1STRATIVES DE

DOTACIO DE SERVEIS MUNICIPALS AL CARRER DE LA VILA I

CAMI DE SON NET I CONTRACTACIO DE L.ES OBRES

6.-APLICACIO DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS A LES PERSONES

BENEFICIADES PER L.ES OBRES DE DOTACIO DE SERVEIS

MUNICIPALS AL CARRER DE LA VILA I CAMI DE SON NET I

BASES DE REPARTIMENT
7.-DESIGNACIO OEL.S MEMBRES DE L.ES

PROPERES ELECCIONS DE DIA 28

B.-TERCERA CERTIFICACIO EDIFICI

PRECS I PREGUNTES

MESES EL.ECTORAL.S A LES

DE JVlAIh
POL.IVALENT A GALILEA

18-0:>-1995
l.-ACTA ANTERIOR
l.-PROJECTE DE DOTACIO DE SERVEIS D'�L.S CARRERS DE LA VILA I

SON NET
3.-APROVACIO DEL PLEC DE CONDICIONS ECONOMIC ADMINISTRATIVES

QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIO OF LES

OBRES DE DOTACIO DE SERVEIS AL CARRER DE lA VIL.A l AL

CAMI DE SON NET

4.-COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 1994

1 l}-()(:i- 1995
APROVACIO ACTA SESSIO DE DIA 18-05-95

17-06-1995
CONSTTTUCIO DE L.'AJUNTAMENT I ElECCIO DE BATL.E

26-07-1995

l.-ACTA ANTERIOR
2.-PERIORICITAT DE LES SESSIONS

3.-CREACIO I FORMACIO DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

PERr�ANFNTS
4.-CONSTITUCIO I COMPOSIClO DE lA COMISSI0 ESPECIAL DE

COMPTES 1 HISENDA

5.-NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE lA CORPORACIO ALS ORGANS

COl...LEGIATS
6.-CONEIXEMENT DE lES RESOLUCIONS DEL. BA"fLE EN MATERIA

NOJVlENAMENTS Of. TINENTS BATLE.S, Pf�ESTOE.NT.s DE COMISSIONS

INFORMATIVES I DELEGACIONS QUE EL BATL.E CONSIDERI

OPORTUNES
J.-NOMENAMENT DE TRESSORER
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17-07--1995
l.-ACTA ANTERIOR
l.-RESOlUCIONS DE lA BATlIA
3. --DESPESES
4.-SUPlEMENTS I HABILITACIO DE CREDITS 1995
5.-IMPOSICIO DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS A LES PERSONES

BENEFICIADES PER LES OBRES DE DGTACIO DE SEVEIS
MUNICIPALS Al CARRER VILA l Al CARRER SA TEUlERA� ABANS
CAl'U DE SON NET

G.-PINTAR UNITAT SANITARIA
7.-REMODElACIO DESPATXOS DE LA CASA DE LA VILA
B.-INICIAR GESTIONS PER A lA UBICACIO PUNT VERD A GALILEA
9.-TNICIAR CONVERSACIONS PER A L'ADQUISICIO UNA ZONA VERDA

A GALILEA
10.-CONVOCATORIA PATRONATS MUNICIPALS DE CULTURA l ESPORTS
ll.-PROHIBIR l'ACCES EN VEHICLES A MOTOR Al RECINTE ESCOLAR
ll.-MIllORES A L'ESCOLA
l3.-INSTAL.LAClO D'UN TEMPORITZADOR AMB FITXES PER l'ENLLU-

MENAT DE lA PISTA DE TENIS
14.-NOMENAMENT ENCARREGAT DEL POLIESPORTIU DE PUIGPUNYENT
15.-APROVACIO PROVISIONAL MODIFfCACIO NORMES SUBSIDIARIES
l6.-S0L.LICITUD A lA CONSELLERIA D'AGRICULTURA PER ASFALTAR

EL CAMI DE SON PUIG
17.-NOMENAMENT DE BIBLIOTECARI/A
lB.-COMPRA D'UNA FURGONETA
19.-COL.LOCACIO D'UN SENYAL AL PONT
20.-NOMENAMENT D'ENTERRADOR
2l.-RETRIBUCIONS DELS REGIDORS
22.-SUBVENCIO A GRUPS CULTURALS
23.-QUARTA l DARRERA CERTIFICACIO OBRES DE CONSTRUCCIO D'UN

EDIFICI POLIVALENT A GALILEA
l4.-PRIMERA CfRTIFILACI0 OBRES URBANITZACIO DE SON SERRALTA
PRECS l PREGUNTES

05-08-1995
1.-ADJUDICACIO DE LES OBRES DE DOTACIO DE SERVEIS Al CARRER

DE LA VILA I SA lEULERA
l.-RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT GABRIEL MARTORELL BONEl
3.-APROVACIO PROVISIONAL SEGONA MODIFICACIO DE LES NNSS

18-09-1995
l.-ACTES ANTERIORS
2.-RESOlUCIONS DE lA SAlLIA
3.-DESPFSES
4.-SEGONA CERTIFICACIO OBRES SON SERRAL1A
5. -CONSTITUCIO DE L PATRONAT Ml..JNTCT P/\!.. DE CUL TURA
5.-CONSTITUCIO DEL PATRONAl MUNICIPAL D'ESPORTS
7.-ESCOlA Dl MUSICA.- MEMORIA CURS 94-95 1 PROGRAMACIO CURS

9�)-96
B.-ESCOLA D'ADULTS.- MEMORIA CURS 94-95 I PROGRAMACIO CURS

95-95
9.-IMPOSICIO DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS A LES PERSONES

BENEFICIADES PER OBRES DE DOTACIO DE SERVEIS MUNICIPALS
AL CARRER OF LA VILA 1 AL CARRER DE SA TAULERA. ABANS
CAMI DE SON NET
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1 o , -l.. IO.UTDACIO FESTES PATRONALS 1<195

11.-PROGRAMA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

PRECS I PREGUNTES

16-10-1995
l.-ACTA ANTERIOR
2.-RESOLUCIONS DE LA BATlIA
3.-DESPESES
IJ, -SOl.., LICITlJDS
S.-TERCERA CERTIFICACIO OBRES URBANITZACIO SON SERRALTA

6.-RENOVACIO CONVENI AJUDA A DOMICILI

J.-RENUNCIA DEL CARREC DEL REGIDOR NADAL GOMIS CALDENTEY

B.-DEVOlUeIO IBI DE NATURALESA URBANA ALS PROPIETARIS DE

PARCEL.lES SITUADES EN TERRENY NO URBANITZABLE

9.-PETICIO D'INCLUSIO DE lA SEGONA FASE DE L'EDIFICI

POLIVALENT DE GALILEA EN EL PLA INSULAR D'OBRES I SERVEIS

PER A 1996
lO.-INSTAL.LACIO DEL REPETIDOR TV

11.-COMPRA D'UN VEHICLE A LA POLICIA LOCAL

12.-ENCARREC D'UN DICTAMENT SOBRE EL PREU D'UNA PARCEl.LA

COlINDANT AMB EL CEMENTIRI DE PUIGPUNYENT

13.-REPARACIONS l MILLORES A LA XARXA MUNICIPAL D'ABASTAMENT

D'AIGUA
14.-NORMES DE CONNEXIO D'AIGUES POTABLES I RESIDUALS A LA

XARXA MUNICIPAL
15.-REBUIG DE LES PROVES NUCLEARS FRANCESES

16.-S0L.LICITUD Al FOOESMA PERQUE REHABILITI ALGUNS CAMINS

PUBLICS
17.-S0L,LICITUD D'INFORME FAVORABLE A LA CIU DE MALLORCA PER

A lA SUBSTITUCrO DE LA XARXA ELECTRICA EXISTENT A SON

SERRALTA
PRECS I PREGUNTES

20-11-95
l.-ACTA ANTERIOR
2.-CORRESPONDENCIA
3.-RESOLUCIONS
¿}. -DESPESES
5.-SUBVENCIO D'ACTIVITATS COMPLEMENTARIES CURS 95/96 DEL

COL.lEGI PUBLIC PUIG DE NA FATIMA

5.-CAMP DE TREBALL

7.-SUBVENCIONS ALS GRUPS CULTURALS

8.-MODIFTCACIO ESTATUTS PATRONAl MUNICIPAL DE CULTURA

9.-MODIFICACIO DELS ESTATU1S DEL PATRONAT MUNICIPAL

D'ESPORTS
lO.-SOL.LICITUD CONCESSIO AIGUA DEPURADA

11,-COMPRA D'UN VEHICLE PER A LA POl..ICIA LOCAL

12.-REPARAClP MARGE CARRER DE LA VILA

13.-TRAMITACIO ABREUJADA DE lLICENCIES DIOBRES
14.-ADHESIO AL FONS MALLORQUr DE SOLIDARITAT

15.-SUPLEMENT DE CREDIT PER TRANSFERENCIES

16.-MODIFICACIO PRESSUPOST SEGONA FASE EDIFICI POLIVALENT DE

GALILEA
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18-12-1995
l.-ACTA ANTERIOR
2.-PRESA DE POSSESSIO DE LA REGIDORA ANTONIA LEON

3.-RESOLUClONS DE LA BAILlA

4.-CORRESPONDENCIA
5.-DESPESES
5.-PRIMERA CERflFICACIO DOTACIO SERVEIS CARRER DE LA VILA I

SA TEULERA DE SON NET
J.-QUARTA CERTIFICACIO OBRES URBANITZACIO SON SERRALTA

B.-QUARTA I DARRERA CERTIFICACIO DE LES OBRES PRIMERA FASE

DEL CAMI DE SES VELES
9.-SEGONA I DARRERA CERTIFICACIO DE LA SEGONA FASE DEL CAMI

DE SES VELES
JO.-SEGONA MODIFICACIO PUNTUAL DE LES NN.SS. DE PUIGPUNYENT

11.-MODIFICACIO DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE

TRAMUNTANA
PRECS I PREGUNTES

30-12-95
l.-DESPESES
2.-BAIXES DE REBUTS
3.-LIQUIDACIONS RECAPTACIO
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18- 12- 1 995
l.-ACTA ANTERIOR
2.-PRESA DE POSSESSIO DE LA REGIDORA ANTONIA LEON

S.-RESOLUCIONS DE LA BATLrA
4.-CORRESPONDENCIA
S.-DESPESES
6.-PRIMERA CERTIFICACIO DOTACIO SERVEIS CARRER DE LA VILA I

SA TEULERA DE SON NET
",TO OBFŒS URBANITZACTO SON SERRAtTA

ERTIFICACIO DE LES OBRES PRIMERA FASE

VEL.ES
�TIFICACIO DE LA SEGONA FASE DEL CAMI

PUNTUAL DE LES NN.SS. DE PUIGPUNYENT
ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE
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