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A J U N T A M E N T D E P U I G P U N Y E N T

DILIGENCIA D'OBERTURA: El present llibre, que consta de 66 fulls,
s'habilita per a la transcripció de les actes de les sessions que

celebri l'Ajuntament Ple durant l'any 1990, els folis del qual
s'han numerat correlativament i legalitzat amb les signatures del

President i del Secretari de la Corporació.

Puigpunyent, 1 de gener de 1990
EL SECRETARI



3.-DESPESES.- Examinats els comptes presentats, s'aproven les següents
despeses:

\
A Electrica Jordi, per instal.lació al Saló Parroquial 14.974

A Electrica Jordi per reforma enllumenat exterior de

l'escola 9.816 "

A la mateixa per reparacions rellotges automatitzacio

de l'escola 176.046

A la mateixa per festes Nadal Galilea 103.238

A la mateixa per festes Nadal Puigpunyent 128.245

A la mateixa per treballs varis a Galilea 8.776

A GESA per enllumenat públic agost,setembre 123.273

A la mateixa compafi�ia per enllumenat public,oct-novbre 202952
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE

DIA 15 DE GENER DE 1990

A la vila de Puigpunyent, a les 21 hores de dia 15 de gener de

1990, es reuni l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial, en sessió

pública ordinària, sota la presidencia del Sr. BatIe Antoni Arbona

Pujadas, i amb l'assistència dels regidors Joan Betti Morell, Se

bastià Bauza Martorell, Miquel Vidal Barceló, Onofre Martorell Rever

te; Josep Sintes Ramon i Manuel pinteño Gomez, Hi concorregué l'in-
frascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

l.-ACTA ANTERIOR.- Obert l'acte pel Sr. President, aprovaren l'acta de

la sessió ordinària del mes anterior.

2.-RESOLUCIONS D'ALCALDIA.- S'assabenten de les resolucions adoptades
per l'Alcaldia en dates 16 i 30 del darrer desembre.

4.- BAIXES DE REBUTS.-Examinats els rebuts que per diverses causes són

incobrables, acorden donar de baixa els valors que s'especifiquen
en les relacions formulades i que per conceptes són els que s'ind!
quen a continuació:

Llicència fiscal impost. industrial

Impost sobre solars
Contribució urbana

Impost�de circulació

Recollida de fems�

Liquidacions urbana

Imposts directes d'nys anteriors

Imposts indirectes d'anys anteriors

Taxes d'anys anteriors

...

5.292
78.270
16.447

111,185
20.000

449.006
786.921
221.749

26.100

ptes

S.-LIQUIDACIO RECAPTACIO TRIBUTS, DE L'ANY 1989.-Examinada�la liquidació
que formula la recaptadora municipal dels tributs al seu càrrec,
recaptats durant l'exercici de 1989, la Corporació acorda per unani

mitat aprovar-la conforme al següent detall:

Total càrrec
Baixes

Recaptat
Pendents de cobrament

38.222.912

1,714.970
25.201.198
11.306.744

ptes.
"

"

"

"
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6.-NUMERACIO DE LES CASES DE GALILEA.- La wanca de numeros ales cases de

G Galilea dificulta i retrassa l'arribada de la correspondència als
seus residents des de la jubilació del carter titular, per la qual cosa

i amb la f inalirta<E, de col.laborar en la millor prestació dels serveis

postals i facilitar a qualsavol persona la identificació de les cases

mitjançant el corresponent número es formula la seguent proposta d'acord:

Numerar les cases de Galilea situades a tots els carres que tinguin nom

que els identifiquQ.
La Corporació aprova per unanimitat l'anterior proposta.

7.-CNRSOS DE CATALA.- La realització els dos cursos passats dels graus e

lemental i mitjà de català fa aconsellable fer enguany el grau supe
rior per tal de donar continuïtat als estudis, però degut a l'escàs
pressupost de l'Ajuntament és necessari establir una matrícula i

sol.licitar una subvenció de la Conselleria de Cultura del Govern

Balear.
Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent propos

ta d'acord: organitzar amb la coordinació de l'Obra Cultural Balear
el curs superior de català, facultant al Batle per a subscriure el

corresponent contracte. Establir una matricula de 5.000 ptes per
alumne. Sol.licitar una subvenció de la Conselleria de Cultura del

Govern Balear.
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta

�-DESIGNACIO DE FESTES LOCALS.- No es considera la conveniència de modi
��

ficar les festes locals establertes els darrers anys, que seguiran
essent les mateixes i es concreten a la proposta següent del GRup
Indenpendent: Designar com a festes locals al nucli de Puigpunyent
el 16 d'abril, segona festa de Pasqua i el dia 16 d'agost, Sant Roc;
al nucli de Galilea el 16 d'abril, segona festa de Pasqua i el 8 de

setembre, Natividad de la Mare de Deu.
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta

9.-PRORROGA DEL CONVENI AMB LA CONSELLERIA DE CULTURA PER A LA MILLORA DE

FAÇANES.- L'any passat és va subscriure un conveni amb la Conselle
ria de Cultura del Govern Balear per a la millora de façanes, que
es creu convenient prorrogar per enguany, ja que amb una difusió a

dequada de la campanya és pot millorar la imatge dels nostres po=
bles, especialment per a l'adaptació de les façanes a la normativa
estètica de l'Ajuntament, essent aquests projectes els qui tindran

proferència, respectant-se l'ordre d'entrada a l'Ajuntament. L!a
ortació municipal a l'esmentada campanya serà de 500.000 ptes.i
n el cas de que el pressupost de la Conselleria de Cultura per a

questes obres no arribi en proporció, a l'establert a la indicada

quantitat, aquesta serà rebaixada el que resulti procedent.'
Per tal motiu el Grup Independent formula la següent proposta

d'acord: prorrogar el conveni de referència, facultant al Sr. Batle

per a subscriure'l.

10 '. -SOL �IaCITUD D' INCLUSIO DE LA PISTA COBERTA AL PLA DE CONSTRUCCIONS
ESPORTIVES ESCOLARS.- L'Ajuntament vol acollir-se al Pla de Cons

truccions Esportives Escolars que tenen en marxa el Ministeri d'e
ducació i la Conselleria de Cultura d'Educació i Esports del Go
vern Balear, en col.laboració amb els distints Ajuntaments de la

CAlB, per tal de sol.licitar la construcció d'una pista poliesporti
va coberta.

-

Som conscients que un projecte d'aquestes caracteristiques po�
dria semblar a primera vista d'una envergadura excessiva atesa la

població escolar del municipi però concorren circumstàncies -que
a continuació analitzarem- per estudiar-lo com a projecte singular.
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CARACTERISTIQUES CLIMATOLOGIQUES

Puigpunyent, municipi de la Serra de Tramuntana, és per la seva

altitud (360 m.) un lloc fred de grans serenes nocturnes que mante

nen un grau d'humitat considerable que dificulta extraordinàriament

la pràctica de l'esport a l'hivern, agreujat pel vent del Nort que
bufa sovint, d'aqui que sigui de pura necessitat comptar amb una

pista coberta per a la pràctica de l'esport en condicions acceptables.
PROJECTE TECNIC.-

L'Ajuntament té redactat un projecte tècnic necessari per a la

construcció de la pista coberta, ajustat a les normes NIDE, del qual
està executada la part de cimentació i trispol. Aquest projecte con

templa la utilització dels vestidors i magatzem ja existents. Es un
projecte senzill, adaptat a les necessitats del_municipi i d'un cost

molt inferior al que suposaria fer-ho tot de bell nou, que fins i tot

permetria desenrotllar-lo per fases si per raons pressupostàries és

consideràs més oportú, de tal forma que és realment urgent realitzar

l'estructura metàlica i la coberta, i amb una altre fase és podria
realitzar el tancament de l'estructura.
CARACTERISTIQUES DEL TERRENY

El terreny on s'ha fet la cimentació de la futura pista coberta

és compacte, dur, resultant de l'excavació feta en el seu dia per a

l'anivellament del poliesportiu municipal, els materials que s'exca

varem on es realitzarà la pista, eren tirats als punts més baixos.
INVERSIONS AL POLIESPORTIU

A part de la participació municipal al cost de la Hl fase de

la pista cobert§ l'Ajuntament ha assumit totalment el cost de la

construcció d'un mur per evitar despreniments dels terrenys colin

dants per un import superior als 7.500.000 pessetes.
RENTABILITAT DE LA INSTAL.LACIO

El pati escolar on actualment practiquen les escasses activitats

esportives els alumnes del col.legi d'EGB és clarament insuficient i

cal dotar d'instal.lacions amplies la població escolar, sense que ai

xò sigui possible devora l'escola per no disposar de terreny, essent
l'unic lloc possible al poliesportiu municipal a uns cinc minuts a

peu del recinte escolar.
Per altre part aquesta nayaainstal.lació estaria ocupada diaria7

ment després de l'horari escolar per la resta de la població ja que
hi ha una gran afició a la practica del basquet, amb tres equips fe

deratsu Cal destacar que molts d'alumnes de l'escola forman �art de-
l'equip de mini-basquet.
SUPORT DE LA COMUNITAT ESCOLAR

El projecte de la futura pista coberta compta amb el suport dels
mestres i de l'Associació de Pares d'Alumnes.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la seguent proposta
d'acord: sol.licitar la inclusio de la pista coberta al Pla de Cons

truccions Esportives Escolars, facultant al Sr. Batie per sub'scriure
la documentació necessaria.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

ll.-CONTRACTACIO REDACCIO NORMES SUBSIDIARIES.- En un anterior ple és va

acordar la contractació deis arquitectes Eugenio Perez Mendez, Gui
llermo Mansito Caballero i Joan Vila Martinez, per dur a terme la
redacció de les normes subsidiaries. Els arquitectes Mansito i Vila
han manifestat el seu desig de no estar àfront de la redacció d'a

questes normes, per la qual cosa la contractació és realitza úni
cament amb el Sr. pérez Mendez.

Per la qual cosa el Grup� Independent formula la seguent propos-
ta d'acord facultar al Batie per a subscriure el contracte per a la
redacció de les normes subsidiàries de planejament d'aquest munici

pi amb el Sr. Eugenio Perez Mendez, anul.lar i deisar sense efecte

qualsavol acord anterior d'aquest Ajuntament que s'oposi al present
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta

i contractar amb el SDr. Eugenio Perez Mendez pel preu pactat de

4.000.000 de pessetes.
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12.-DESIGNACIOT DE DOMICILIy DELS � REGIDORS.- La necessitat d'una cornu

n í.cactrò
-

àgil i ràpida de l' Ajuntament amb els seus regidors exigeix
que tots tenguin establert un domicili dins el terme per rebre no

tificacions, per la qual cosa es formula la següent proposta d'acord
tots els regidors designaran en el termini de quinze dies un do

micili dins el terme municipal de Puigpunyent per a rebre notifi

cacions, però es sobrentendrà que designen el de l'empadronament
tots aquells que estan empadronats a Puigpunyent.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

13.-INFORMACIO SOBRE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.- El Regidor de Cultura Sr

Betti informa sobre les activitats extraescolars que l'Associació

de Pares d'Alumnes té previst desenvolupar al curs 1989-90.

La Corporació aprova el programa exposat i acorda patrocinar-lo
dintre les posibilitats pressupostàries.

14?+ PRECS l PREGUNTES.- El Sr. BatIe informa que degut a la necessitat

urgent de reparar dos marges al cami deIs pins de Galilea, s'han

encarregat aquests treballs al picapedres Juan Mayoral Ribas.

No havent-hi més assumptes de que tractar el Sr. President
aixecà .la sessió de la qual s'esten l'acta present i jo com a Se

cretari certifico

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

PLE DIA 12 DE FEBRER DE 1990

A la vila de puigpunyent, a les 21 hores de dia l��de febrer de

1990 es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial, en sessió p�
blica ordinària sota la presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona Puja
das i amb l'assistència dels regidors Josep Ma Perez Fontirroig, Joan�
Betti Morell Miquel Vidal Barceló, Sebastia Bauza Martorell, Josep Sin

tes Ramon i Manuel Pinteüo Gomez, Hi concorregué l'infrascrit Secre
-

taria d'aquest Ajuntament Vicenç Matas.Font.

1.-ACTES ANTERIORS.- Obert l'acte pel Sr. President foren aprovades les

actes de la sessió extraordinària de dia 30 de desembre de 1989, l'or

dinària de dia 15 del darrer gener i la d'aprovació inicial del pre-
ssupost celebrada dia 23 del mes passat.

2.-RESOLUCIONS D'ALCALDIA.- S'assabenten de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia en dates 4,8,13,20,22,24,27 i 30 del darrer gener.
(.\

3.-DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven les despeses

ments 4.045
- A Electrica Jordi per treballs d'electricitat 16.979
- A Electrica Jordi pel mateix concepte 12.544
- A Magdalena Ginard per segells correu 13.800
- El BOP per sUBscripció anual 24.502
- A Preytesa per calendaris 90 Puigpunyent 97.238
El PSOE considera que aquesta despesa és excessiva per a la cap�

citat econòmica del Municipi.
A ASISA pre pD�mes funcionaris

A Avalgo SA per rebuts estàndard
- A Joan Matas per transportar, munta i desmuntar

cadafal
- A Escuderia TR Balear, subvenció VI Pujada

Puigpunyent-Gali�èa·
- A Juventuf Musical subvenció concedida per una

actuació de la coral universitària
- Al Patronat de Cultura, primera entrega a compte

subvenció 1990 250.000
- A Marcos Sabater per honoraris nòmines i asse-

gurançes socials
- A Massanella per un sac de pòrland
- A Eugenio Pérez Méndez primera entrega a comptg

dels treballs de redacció de les normes subsidiàries
- A Fontube per materials de construcció
- A Guillem Pont per treballs realitzats al saló

parroquial
A Angel 24 per serveis prestats mes de desembre
A"Casasnovas y Roca"per clar
A JoanBetti per�telefax
A"Buscapersonas 24" quota mensafono desembre

- A la Comissió de Festes per cavalcada de reis,
materials i subvenció 72.686 "

- A Rafel Ramon per repartiment de programes 7.500"
- A la Compañia Telefonica,centre sanitari 2.849 "

- A la Compañia Telefonica, telefon Casa Consistorial 8.389 "

s.egüents:
- A GESTENER per uns kits per a fotocopiadora

A Bayer Hnos Sa per material d'oficina
A Julià Alemany per despeses suplerts d'agost
Als funcionaris d'aquest Ajuntament per medica-

67 . 267 pc as ,

20.690 "

20.585 "

59.340
9.388

ptas.
"

4.000 ."

60.000 "

25.000 "

"

12.320
650

"

"

448.000
8.243

"

"

261. 730
10.622
68.180

1.600
4.424

"

"

"

"

"
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4.-S0LICITUDS.- Vista la sol.licitud formulada pels funcionaris de ca

rrera d'aquest Ajuntament on demanen una compensació econòmica per
anivellar els desequilibris produits pel major cost de l'IPC durant

l'any 1989, la Corporaciò acorda concedir a cada un d'ells, amb ca

ràcter excepcional, una paga de 52.525 ptes, de la mateixa manera
que ho ha fet l'Estat per als funcionaris i personal de l'adminis

tració pública Estatal.

'5.-RECTIFICACIO PADRO D'HABITANTS 1990.- Examinades les variacions en

el nombre d'habit.ánts reflectides en e.h resum numèric d'ençà de 1'1

de gener de 1898 a 1'1 de gener d'enguany, que dòna una població
de dret de 1.149 persones la Corporació acorda per unanimitat con

cedir-liaprovació i que s'exposi al públic a efectes de reclamacions.

6.- PROJECTE DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI D'ASSISTENCIA DOMICILIARIA PER

L'ANY 1990.-Des del darrer trimestre de 1987 ve funcionant a aquest
municipi el Servei d'Assistència domiciliària, mitjançant conveni

amb l'INSERSO,
Finalitzada la vigència del conveni de 1989, cal aprovar el pro

jecte de funcionament del servei per a l'any 1990.
-

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent propos
ta d'acord: aprovar el projecte de funcionament del servei d'assis
tència domiciliària per a l'any 1990 i facultar el BatIe per signar
amb l'INSERSO el servei d'acord amb el projecte i sol.licitar del

mateix organisme la quantitat de 3,430.890 ptes per a atencions del

servei.
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

7.-S0L.LICITUD SUBVENCIO PER A LA REDACCIO DE NORMES SUBSIDIARIES.- Au

toritzat aquest Ajuntament per la C.P.U. per a la redacció de Normes

Subsidiàries de planejament, i atès el seu cost i l'escassa dispo
nibilitat econòmica de l'Ajuntament cal sol.licitar del Govern Ba

lear l'oportuna subvenció.
El pressupost es de 4.000.000 de pessetes per a la redacció de

les Normes i 4.000.000 per a la confecció de la cartografia, més
l'IVA corresponent.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent propos
ta d'acord: sol.lÏcitar de la Conselleria d'obres públiques i orde
nació del Territori la subvenció d'un 90 % del cost total de la re
dacció de les Normes Subsidiàries i cartografia, equivalent a 8.064.000
ptes.

La Corporació aprova per unanimitat l'anterior proposta.

8.-ACEPTACIO DENUNCIA CONTRACTE OBRES CASA DE CULTURA.-El projecte bàsic

i d'execució redactat per a la construcció de la Casa de Cultura te

nia un pressupost d'execució material de·22.500.000 ptes, per la -,

qual xifra "Construccions santa Maria s'adjudicà l'obra.
Feta l'acta de replanteig i examinat atentament el projecte,

l'empresa adjudicatària observà que hi mancava el benefici industrial
i l'IVA motiu pel qual denuncià el contracte. Tant l'arquitecte di

rector de l'obra com el secretari interventor de l'Ajuntament als
seus respectius informes es manifesten de conformitat amb la denun

cia plantejada.
Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent propo�

ta d'acord:

Aceptar la denùncia i la resolució del contracte signat entre

l' Ajuntament i 1 'empresa -"Construccions Santa Maria SA".
El portaveu del Grup del PSOE, critica la labor del president

de la Comissió d'Obres i Urbanisme, Sr. Betti, per no haver revisat
el projecte de la Casa de Cultura abans de la seva aprovació pel ple,
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Contestant-li aquest que no és competència seva dons està redactat

per bêcnics superiors i per la qual cosa més capacitats que ell per
l'elaboració del pressupost, solicitant del Secretari ùn. informe

sobre si efectivament la revisió del pressupost es tasca pròpia del

president de la Comisió d'obres.
El Sr. Batle es fa solidari amb les paraules del Sr. Betti i a

més assumeix la seva responsabilitat en quan a aques$ fets.

Posada la proposta a votació es aprovada amb el vot en contra

dels tres regidors delGrup Socialista presents a la sessió.

9.-SUBHASTA OBRES CASA DE CULTURA.- Atesa la resolua±á del contracte de

construcció de la Casa de CulturaGiamb l'empresa "Construcciones San

ta Maria SA" cal tEeure novament les obres a subhasta i habilitar el
crèdit necessari per fer front al major import de l'obra.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent proposta
d ' acord: 'rra

1) Treure a subhasta les obres per acabar la construcció de la

Casa de Cultura per un import total de 28.889.755 ptes.
2) Acollirsse al tràmit d'urgència previst a l'article 86 del R�

glament de contractació de l'Estat.

3) Sol.licitar al Consell Insular que es faci cárrec de les dues

terceres parts de l'increment delcost de l'obra ja que està inclosa'

dins el programa d'inversions culturals per a l'any 1988.

4) Habilitar un crèdit de 7.516.356 ptes. amb remanent de treo

soreria de 1889�a l'objecte de poder contractar d'immediat les obres

esmentades.
El PSOE considera que el tipus de suhasta es insuficient per a la

realització de l'obra, dons està previst un imminent aument al cost

dels nòlits i al pDnxim conveni laboral, per la qual cosa considera

que l'obra es irrealitzable per la quantitat indicada i per la qual
cosa no donan suport a la proposta, la qual es aprovada pels vots

favorables del Grup Independent.

10.-HABILITACIO l SUPLEMENTS DE CREDIT.-Donada lectura a l'expedient trami
tat a tal efecte, vist l'informe d'intervenció i l'informe favorable
de la Comissió d'H�senda i discutits ampliament cadascun dels extrems

que comprèn aquesta proposta, el seu objecte i fins i considerant-la
de conformitat amb els serveis que corren a càrrec de la Corporació
Municipal, als quals pot atendr's conforme amb l'article 450 del text

refós aprovat per "Real Dedreto legislativo 781/86� de 18 d'abril

mitjançant la quantitat de vuit milions vuit-centes seixanta-nou mil

vuitanta-nou pessetes resultant i sense aplicació del sobrant de

liquidació del pressupost anterior, s'acorda amb el vot en contra del
tres regidors del Grup Socialista presents a la sessió:

.

1) ApEDvar l'esmentada proposta de suplements i crèdit�extraordi
nari en la forma següent:

a) Quantitat utilitzada amb càrrec al superàvit disposable: set

milions sis-centes setanta-tres mil nou-centes trenta-una

b) Habilitació j suplements que son acordats:
Casa de Cultura 7.516.356 ptes.
Retribucio complementària 157.575 ptes.

2) Que aquest expedient de modificació de crèdits aprovats ini
cialment sigui exposat al püblic durant quinze dies hàbils; previ a

nunci al BOCAIB i al tauló d'edictes d'aquesta Casa Consistorial.
3) Que l'expedient aprovat inicialment es considerarà aprovat

definitivament si no es presenten reclamacions.
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A proposta del Sr. Batle i amb el vot favorable de la totalitat

dels Regidors assistents que representen la majoria absoluta prevista
a l'article 47.3 de la Llei 7/1985, declaren d'urgència aquest assump

te, per ésser tractat a continuació:
-

La Corporació�municipal en acord plenari adoptat en sessió del 15

de gener passat acordá sol.licitar la inclusió d'una pista coberta

en el Pla d'Extensió de l'Educació Física als centres docents.

A l'mojecte de complementar l'anterior acord de sol.licitud i

aportar la documentació administrativa necessària per a la formalit

zació de l'expedient, l'Ajuntament Ple acorda per unanimitat:

1) posar a disposició del ConsellSuperior d'Esports els terrenys
necessaris per a la construcció de la pista coberta.

2) Comprometre's al finançament de la part que correspongui a l'a

juntament, mitjançant el crèdit figurat al pressupost de 1990 o a l'a
bonament de les certificacions d'obra dins el percentatge que corres

pongui a la quantia de l'aportació municipal.
-

3) Comprometre's a finanqar els excessos que es puguin produir
durant l'execució de l'obra a causa d'addicionals, revisions, etct
ninsel mateix percentatge de participació que en la del finançament
del projecte.

4) Comprometre's a dotar l'instal.lació d'aigua, elctricitat i

clavegueram una vegada realitzades les obres.

5) Comprometre' s a ,apQiE.:tai:: llicència d' obres gratüi ta.

6) Comprometre's a la gestió, manteniment i conservació amb ex

pressa responsabilització de tot tipus de despeses durant el periode
en que subsisteixi la necessitat esportiva dels centres escolars,amb
l'aportació del personal i altres mitjans necessaris.

No havent-mi més assumptes a tractar el Sr. President aixecà la

sessió a les vint-i-dues hores y quinze minuts, de la qual s'esten

l'acta present 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 12 DE MARÇ DE 1990

A la vila de puigpunyent, a les vint-i-una hores de dia 12 de

març de 1990, es reuní I�Ajuntament Ple a la Casa Consistorial s�
ta la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona Pujadas i amb l'a

ssistència dels regidors Josep Ma Pérez Fontirroig, Joan Betti

Morell, Sebastià Bauça Martorell, Miquel Vidal Barceló, Onofre Mar

torell Beverte, Josep Sintes Ramon i Manuel pinteño Gomez, amb l'ob
jecte de celebrar sessió ordinária. Hi concorregué l'infrascrit

-

Secretari d'aquest AjuntamE?oi:1 Vicenç Matas Font.

l,-ACTA ANTERIOR. Obert l'acte pel Sr. President és aprovada l'acta de la

sessió ordinària del mes anterior.

2,-CORRESPONDENCIA.- Llegit l'escrit de la coordinadora General de la Carn

pañya de Normalització lingüística acorden per unanimitat adherir-se

a l'esmentada campanya.
S'assabenten dels nomenaments realitzats pel Tribunal Superior

de Justicia de Balears referents als càrrecs de Jutge de Pau dIaques
ta vila a favorde ¡3·ere Barceló Barceló i de Jutge de Pau substitut

-

per a Rafel Ramon Martorell.
Així mateix s'assabenten d'un escrit presentat per Pere Barc�

Ió Barceló que renuncia a figurar a la Candidatura del Grup Inde

pendent degut a la seva designació com a Jutge de Pau d'aquesta vila.

3.- RESOLUCIONS D�ALCALDIA,- S'assabenten de les resolucions adoptades
per l'Alcaldia en dates 6,3,10,,17 i 23 del darrer febrer.

4.-DESPESES?- Examinades les factures presentades aproven les despeses
següents:

- Als funcionaris d ' aquest Ajuntament per med í.òemerrt s
ë

• 356 pt aso

A l'Assessoria laboral Marcos Sabater per honoraris

càlcul i formalització nómines Assegurances socials
- A Neteges Barceló per serveis
- A Angel 24 per serveis missatger
- A Editorial Aranzadi subscripció legislació 1990
- A Construccións Juan Mayoral per reconstrucció

paret de pedra de Galilea
A Francisco Fuentes reparació calculadora
A Impremta Mallorquina material d'oficina
AGuillem Ginard encarregat serve d'aigues

- AI��olegi d'apotecaris informe tècnic sanitari
realitzat per l'apotecari Andreu Bordoy

- A Buscapersones 24 quotas "mensafono"
- Subscripçió a Ultima Hora
- A I�APA per activitats extraescolars 1989/90
- Al fuster Gabriel Barceló per treballs varis
- A la compañyia telefònica per telèfon Centre

12.320
73.920
18.730
38.690

100.800
3.584

68.432
93.481

19.040
8.848
3.200

424.400
40.785

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Sanitari 2.716 "

- A la mateixa companyia per telèfon Casa Consistorial 7244 "

A GESA per enllumenat pùblic a Puigpunyent i Galilea 220838"
- A GESA per enJ:lumenat cementiri 2.373 "

- A GESA per enllumenat centre Sanitari 3.521 4
- A GESA per enllumenat escoles 70.005 "

- A GESA per enllumenat Casa Consistorial 11.578 4
- A Electrica Jordi reparacions enllumenat Puigpunyent

Galilea 78.913
- A "Bayer Hnos." per material d'oficina 42.543
- A LloEenç Carbonell per serveis de gener i febrer 32.000 '"

"

"
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- A Rafel Ramon per repartiment de programes
- A GESA pou la vila
- A Bohigas per fotocòpies
- A laboratoris Bordoy per anàlisi d'aigua

2.500
8.707
1. 500
5.600 "

ptes
"

"

5.-ADJUDICACIO DEFINITIVA OBRES CASA DE CULTURA.-La Corporació Municipal
en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 1990, acordá aCGeptar:
la denùncia i la resolució del contracte d'obres subscrip per aquest
Ajuntament i l'empresa Construccions Santa Maria SA, així com anun

ciar nova subhasta per a la conclusió de l'esmentada obra per la

suma de 28.889.755 ptes.
Publicada al BOCAIB de dia 22 del mes passat la convocatòria

de la subhasta es presentá una sola proposició subscrita pel con

tractista Francisco Rosales Marto que ofereix realitzar les obres

per la quantitat de 28.886.480 ptes ..

Realitzada l'adjudicació provisional de les obres a favor del

contractista Francisco Rosales, correspon efectuar l'adjudicació
definitiva pel PLez Per aixó el Grup Independent formula la següent
proposta d'acord:

Adjudicar definitivament a l'empresa Francisco Rosales Marto'

la ê6nciusd_ó-de les obres de la Casa de Cultura de Puigpunyent, pel
preu total de 28.886.430 ptes, en el qual figura a més de l'execu

ció material, inclòs el benefici industrial,l'IVA i els honoraris
de redacció del projecte i de direcció dels tècnics.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior propos
ta i facultar el Sr. Batle per a la signatura del cDntracte corres
ponent.

6.-S0L.LICITUD D'OBRES AL PLA D'OBRES l SERVEIS DE 1990.- L'any passat
se soTIicitá al mateix Pla d'obres i serveis l'asfaltat de determi

nats camins de Galilea i per enguany es vol completar l'asfaltat de

la resta de camins per tal de tenir la xarxa viària de Galilea amb

bones condicions de circulació ja que actualment està molt deterio

rada.
Concretament els camins a asfaltar son : Ca Madò Rosa, Can perró

Sa Mola Petita, Can Cabellut, Can Goixo, Es Rafal, Serral den Ferrer

i Sa Roteta.
El pressupost es de 6.039.892.
AixŒ mateix se sol.licita a la present convocatòria la constru�

C10 déuna plaça pública al nucli de Puigpunyent al lloc de Son Bru

entre els carrers d !..es Sol i S' Estany, amb un pressupost de 14.439.442

ptes.segons projecte redactat per l'Arquitecte Sr. Joan Vilà Marti

nezeenccompliment de la voluntat manifestada pels veins del muni

cipi, Es Tracta d'una obra d'equipament comunitari davant la man

ca d'espais públics.
Per això el Grup Independent formula la següent proposta d'a

cord:
Sol.licitar la inclusió dels esmentats projectes al Pla d'obres

i Serveis del Consell Insular de Mallorca i assenyalar la construc

ció de la plaça com a obra prioritària dins l'ordre de preferència.
El percentatge d'aportació municipal s'ha fixat en un 25 % del

cost de les obres, segons criteris generals de finançament adoptats
pel CIM.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar la proposta anterior

7.-S0L.LiCITUD D'OBRES AL PLA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS.- A proposta del Sr.

Batle, aquest Assumpte és retirat de l'ordre del dia, per tal d'és
ser tractat en una sessió extraòrdinària que se celebrarà abans d'a
cabar aquest mes.
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8.-S0L�LICITUD DE SUBVENCIO A LA DIRECCIO GENERAL DE JOVENTUT DE LA

CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA.- Per tal d'organitzar una

acampada pels nins i joves de l'escola de puigpunyent que tin

drà lloc entre els dies 18 i 20 del proper mes de juny. Se sol.li

cita una subvenció de la Direcció General de Joventut ja que l'A

juntament no pot assumir el pressupost malgrat es consideri una
activitat interessant a la que cal donar suport.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent pro

posta d'acord:
Sol.licitar una subvenció de 400.000 ptes a la Direcció Gene

ral de Joventut per l'activitat de referència.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior pro

posta.

9.-PRECS I PREGUNTES.- El regidor Sr. Betti manifesta que amb el fi d'�
clarir les darreres desinformacions aparegudes a la premsa local

sobre la llicència deE�osep Ma Perez, informa:

Que a les darreres eleccions municipals i en plena campanya
electoral es produiren determinades acusacions entre alguns can

didats de diferents grups; una d'elles la de l'anterior batle,que
denunciava irregularitats en la construcció de la casa del Sr.

Pérez, amb l'agreujant que el Sr. Pérez era en aquell moment el

responsable d'obres i urbanisme de l'Ajuntament.
Degut a aquesta denúncia l'Ajuntament inicià una investigació

dels fets i incoà un expedient disciplinari urbanistic i convidà

al Sr. Pérez que normalitzàs la situació, el qual sol.licità la

legalització de les obres i l'Ajuntament li concedí�la llicència

oportuna dia 14 d'octubre de 1989_ ja que es tractava d�unes obres

aajutadës a la normativa urbanística de la zona.

E� S�. P¿Œez féu efectives les responsabilitats econòmiques
corresponents, a part de la llicència que abonà en el moment opo£
tú.

Per tant, aquesta explicació intenta aclarir la situació entre

l'Ajuntament i el Sr. Pérez, que és l'esperit d'aquest manifest.
Així mateix cal dir que no ha estat aquest l'unic expedient

d'�nfracció urbanística instruit pel Consistori actual, ja que
també s'han obert expedientes a:

- Norman Henry Albora
- John Barber
- Alejandro Encinar Lopez
- Pedro Montijano Arrabal
- Andy Stanbury
-Otto Ludvingen
- Valentin Ruiz Kaiser
- Ramon Sotos Gomez
- Paul Michael Bower
- Lorenzo Frau Molina
- JoserMª Egea Figueroa
- Juan Oliver Sureda
- Mario Martinez Meca

Bartolome Estelrich Arrom

-Miguel Martinez Muñoz
- Julio Morell Trujillo
- Purificación Jurado Agredano
- Martin Palau Sanso
Dels quals s'han resolt de la mateixa manera quec l'anterio+

els següents:
- Norman Henry Alford
- John Barber
- Alejandro Encinar Lopez
- Pedro Montijano Arrabal
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- Andy Stanbury
- Ramon Sotos Gomez
- Paul Michael Bower
- Manio Martinez meca

- Bartolome Estelrrich Arrom
- Martin palau Sanso

Mentre que la resta es troba en tràmit.
Així mateix el Sr. Betti suggereix que consti en acta l'agrai

ment de la Corporació a favor de Magdalena Balaguer, delegada de

Sa Nostra, en representació de la Caixa de Balears de Puigpunyent,
per la donació de trenta llibres publicats per aquesta entitat Ban

cària a la biblioteca municipal. Acorden la proposta.
També el Sr. Betti dóna compte de la contractació dels serveis

de l'aparellador Sr. Miquel Sureda per a realitzar les tasques que
realitzava en aquest Ajuntament l'arquitecte Sr. Agustin Rocabru

na que ha cessat per raons de caire econòmic.

no havent-hi més assumptes de què tractar, el Sr. president
aixecà la sessió a les vint-i-due� i quinze minuts, de la qual
s'esten l'acta present i jo com a Secretari certifico

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 29 DE MARÇ DE 1990

A laBvila de Puigpunyent al dia vint-i-nou de març de mil nou

cents noranta es reuní a la Casa Consistorial, sota la Presidència
del Sr. 8atle,Antoni Arbona Pujadas, l'Ajuntament pIe al objecte
de celebrar sessió extraordinària i amb l'asistència dels regidors
següents: Josep mª Perez Fontirroig, Joan Betti Morell, Miquel vi
dal Barceló, Josep Sintes Ramon, Nofre Martorell Reverte i Manuel
Pinteño Gomez, assistits de l'infrascrit Secretari Vicenç matas
Font.i essent l'hora de les vint-i-una.

Obert l'acte pel Sr. president es varen aprovar per unanimi
tat els seguen�s punts:

1r.- a) Aprovar l'expedient de sol.licitud de finançament aL;
Consell Insular de Mallorca per a l'obra denominada instal.lacioHs
en pistes poliesportives, segons els seguents projectes, redactats
pels técnics que a continuació es relacionan:

Arquitecte Tècnic Miquel Sureda Rubert, ptes:
Enginyer Industrial: Miquel Rossello Sard,
Enginyer Industrial: Miquel Rossello Sard,

5.404.276
1.656.079
3.277.933

total 10.338.288
a) Demanar-ne la inclusió en el Pla Territorial d'equipaments

Esportius del C.I.�¡ per a 1990, per tal que el C.I.M. el financi
a fons perdut, amb la quantitat de6.892.192 ptes.

2n .- Comprometre's a prendre a dàrrec seu la part del pressu
post de les obres de referéncia que ultrapassi el finançament del
C.I.M. així corn els excessos que sobre el pressupost assenyaiat
es puguin produir corn a conseqüencia de projectes addicionals, re

formes revisions de preus o per qualsevol altra causa.
-

3r.- Obligar-se a dedicar les instal.lacions que es construes

quin en la destinació esportiva sOI.licitada, per un termini de
vint anys, durant el qual no podran alinear-ne ni cedir-ne en cap
cas l'ús ni l'explotació comercial amb finalitats lucratives, sen

se autorització expressa del Consell Insular de Mallorca.
-

4r.- Autoritzar al Consell Insular de Mallorca a utilitzar gra
tuitament les instal.lacions objecte de finançament, que els si-

-

guin requerides per al desenvolupament de competicions o actes es

portius oficials.
:5é. - Acceptar especif icament les normes establertes. "

Acabat l'objecte d'aquesta sessió el sr. BatIe l'aixecà a les
vint-i-nou hores i trenta minuts de la qual s'exten l'acte present
i jo corn a Secretari certifico

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

p PLE DIA 21 D' ABRIL DE 1990

A la vila de Puigpunyent, a les dotze hores de dia 21 d'abril
de 1990,.es reuní l'Ajuntament Ple, a la Casa Consistorial, sota

la Presidència del Sr. BatIe Antonia ARbona Pujadas i amb l'a,
sistència dels regidors Josep Ma Perez Fontirroig, Joan Betti

Morell, Miquel Vidal Barceló, Manuel Pinteño Gomez, en sessió

pública ordinària. Hi concorregué també l'infrascrit Secretari

d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

3.- DESPESES.- Examinades les factures presentades s'aproven les des

peses següents:
- A Rafel Ramon pe�rdos repartiments de programes 5.000 ptes

A Ultima Hora per subscripció mensual 1.500
A Missatgers Angel 24 per serveis febrer 15.249"

�
- Als funcionaris d'aquest Ajuntament per medica

,�... ments 7.108
� - A "�uzman e Hijo§ ,per reparació Dumper 60.520

- A "Seguridad y Limpieza" per materials escola 28.056
- A Julià Alemany per despeses suplerts 13.405
- A Marcos Sabater per honoraris 12.320
- A Laboratoris Bordoy per analisi d'aigua 5.600
- A Espavert per arbres 5.650
- A Magdalena Ginard per segells de correu 9.QOO
- Al Col.legi Públic d'eEGB, excursió 31.690
- A Ferreteria Mateu per reixeta 5.110
� A Bohigas, fotocopias plànols 18.167
- A Canon, reparació màquina d'escriure 7.952

A Bayer, material d'oficina 27.685
Guillem Ginard, treballs i materials 83.048

GES, enllumenat públic Puigpunyent-Galilea 126.748
- A la mateixa empresa, enllumenat Casa Consist. 33.992
- A GESA, pou la vila 29.029
- A GESA, enllumenat cementiri 1.848
- A la mateixa empresa, enllumenat escoles 28.412
- A la mateixa empresa, centre sanitari 7.906
- A Miquel Sureda, treballs aparellador 56.000
- A "Oxidoc Exclusivas", contracte manteniment 13.440
- A Electrica Jordi, reparacions enllumenat 118.822 "

- A ASISA quotes assitència sanitària 59.340 "

- A electrica Jordi, embrancament pou la vila 31.959
- Al Col.legi d'Aparelladors, honoraris projecte

instal.lacions a pista poliesportiva 228.341 "

1.-ACTES ANTERIORS.- Obert l'acte pel Sr. President foren aprovades
les actes de la sessió ordinària del mes anterior i l'extraordi
nària celebrada el darrer dia 29 de març.

2- RESOLUCIONS DE L=ALCALDIA.- S'assabenten de les resolucions adopta
des per l'Alcaldia durant el passat mes de març-folis 23 al 36a
del llibre de resolucions-

"

"

4.-RELACIO D'ENTITATS I NUCLIS DE POBLACIO.- Amb la perspectiva de rea

litzar en breu termini la formació del�cens general de 1990-91
i la renovació padronal de 1991, segons el Reiál Decret 1422/1988
de 18 de novembre, sobre treballs proliminars per a la formació
del cens general i �enovació padronal, la Corporació acorda per
unanimitat aprovar la relació d'entitats i nuclis de població
d'aquest terme municipal.
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5.-RATIFICACIO ACORD SOL.LICITUD D�INCLUSIO AL PLA D'I NF��STRUCTURA

PER A L'EDUCACIO FISICA.- L'Ajuntament Ple en sessió celebrada dia

15 de gener d'enguany acordàpsol.licitar la inelusió de la pista
coberta al Pla d'Extensi6 de l'Educació Física als centres docents

no universitaris.
Publicada l'oportuna convocatòria al BOCAIB, la Corporació mu

nicipal acorda per unanimitat ratificar l'acord anterior de sol.Ii
citud d'inclusió al Pla abans indicat per a l'any 1990.

6.- DEVOLUCIO FIANÇA OBRES ENLLUMENAT PUBLIC DE PUIGPUNYENT,-Conside
rant l'expedient instruît en virtud de la instància subscrita pel
Sr. Francisco Cabello, director financer de "Montates Eà�ct�icos

Sampol SA" on sol.licita la devolució de les fiançes constîtuides

per garantir el contracte de les instal.lacions d'enllumenat pú
blic de Puigpunyent i de línia aèria elè�trica per a l'alimenta
ció de TV per un import de 195.186 Ttde 37.500 ptes. respectiva
ment, mitjançant avals dels Bancs de Crèdit Balear i Sabadell SA,
i havent complit els requisits prevists a l'article 88 del Regla
ment de Contractació de les Corporacions Locals, l'Ajuntament a

corda per unanimitat accedir a la sol.licitud i que s'abonin les

quantitats reclamades a l'interessat.

7.- PRECS l PREGUNTES.- El Regidor de Cultura Sr. Betti exposa que l'or

ganització "Curriculum per a la pau" proposa la creació de llesco
la secundària mallorquina de la pau, basant-se en les circumstànZ
cies següents:

1) A l'escola bàsica ja hi ha un moviment consolidat de norma

lització de la llengua i dels seus continguts. També a la universi
tat el nivell de normalització és esperançador. En can�i a l'ense
nyament mitjà és produeix un buit: no més en alguns centres s'ofe
reix una mínima part de les assignatures en català.

2) La integració europea, a part dels possibles avantatges
en altres camps, suposa -un nou risc en la preservació de la nostra

identitat. Es molt probable que una nova invasió d'extrangers apro
fiti l'eliminació dels obstacles actuals per instal.lar-se a les

-

nostres illes. Nous problemes ecològics, econòmics, socials i

culturals exigiran respostes politiques i també educatives.

3) La reforma educativa que introdueix:l'ensenyament secunda
ri obligatori preveu la possibilitat de dissenyar el curriculum-de
cada centre d'acord amb el seu medi concret.

Les linies d'actuació d'aquesta escola segons els promotors
seran:

- Ensenyament en català, i arrelat al medi.
- Alt nivell acadèmic lligat a la re€erca del curriculum per

a la paul.
- Internacional tant pel que fa a l'alumnat com al profesorat.
- Autònoma: regida per un patronat que integrarà les institu

cions i persones que li donin suport.
-

- Funcionarà com una escola experimental amb l'assessorament

de la universitat.

La Corporació considera lloable la iniciativa de l'organitza�
ció "Curriculum per a la Pau" i en conseqüencia acorda per unani
mitat adherir-se al seu projecte i prestar-li tot el suport per
què pugui realitzar-se.

El mateix sr. Betti exposa que a la sessió de dia 16 d'octu
bre de 1989 en tratar-se el tema de les subvencions a entitats
culturals i esportives, i pel que fa al Grup Xingonera, la subven

ció quedà pendent de resolució ja que no havia realitzat la repr�
sentació teatral en contrapartida a la subvenció rebuda el 1988.



F l' o 16
O 10 n, ------------- _

Arribat a un acord per a la representació pendent per al

proper dia 28 d'abril, proposa concedir al Grup Xingonera una sub

venció de 100.000 ptes. La contrapartida consistirà en realitzar
de forma gratuita una representació en data que es fixarà de cornu

acord amb l'Ajuntament. Un 50 % de la subvenció podrà cobrar-se

a partir de l'aprovació d'aquesta acta i la resta, una vegada feta

la representació establerta co� a contrapartida. S'acorda així per
unanimitat.

No havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. President aixe

cà la sessió a les dotze hores i trenta minuts de la qual s'esté�
l'acta present i jo com a secretari certifico

EL BATLE EL SECRETARI

(J�
I
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 14 DE MAIG DE 1990

A la vila de puigpunyent, a les vint-i-una hores de dia 14
de maig de 1990, es reuni l'Ajuntament Ple, a la Casa Consistorial
en sessió pública ordinària, sota la Presidència del Sr. Batle An
toni Arbona Pujades, i amb l'ass±stència dels regidors Josep Ma

-

Perez Fontirroig, Joan Betti Morell, Sebastià Bauça Martorell, Mi

quel Vidal Barceló, Nofre Martorell Reverte, JOsep Sintes Ramon I
Manuel Pinteño Gomez. Hi concorregué l'infrascrit secretari de l'A

juntament Vicenç Matas Font.

l.-ACTA ANTERIOR.- Obert l'acte pel Sr. President fou aprovada l'acta
de la sessió ordinària celebrada el mes anterior.

2.-RESOLUCIONS DE L'·ALCALDIA.- S'assabenten de les resolucions adopta
des per l'Alcaldia durant el passat mes d'abril, folis 37 al 42,
inclosos, del llibre de resolucions.

�-DES��:����s;;;;�n;;:;:�::�;�:�;:;;s;;:;;;;;;;:'m::rove::�:::d:�::�es
- A Gestener, per un "kit" per a fotocopiadora 33.634 "

- A Merche-Muñoz per disseny i pintura peces
d'escaf:s

- A l'Assesoria Marcos Sabater per honoraris
mines assegurances socials

- A ultima Hora subscrip�ió mensual
- A Buscapersones 24, quotes "mensafono"
- A l'aparellador Miquel Sureda pels seus tre

-alls

28.000 "

nó
12.320 "

1. 600 "

8.848 "

56.000 "

- A la companyia telefonica, telèfon Casa Con
sistorial 7.625 "

- a la mateixa companyia, telèfon Centre sanitari 4.356"
- El Sr.Perez considera que els passos del telèfon del Ce�

tre Sanitari són massa elevats pel nombre de persones que el de
ven utilitzar i, per aquest, motiu, proposa adquirir una clau

-

per al telèfon i que el metge en sigui el dipositari.
- A Casas novas i Roca per "herley Floc" i baxtex 40 40320 ptes
- A Guillem ginard, encarregat servei d'aigues per

treballs i materials 43.904 ptes.
- A Estop, honoraris pels treballs fotogramè-

trics realitzats al terme de Puigpunyent 3.866.284
- A "Cerco Balear" per muntatge de tanca de

malla i pals al pati de les escoles
- A Rafel Ramon per repartiment programes

"Setmana del llibre"
- A Electrica Jordi, pòlissa abonament sub

ministrament energia elèctrica pou de la vila
- Als funcionaris per medicaments

"

151.088 "

2.500 "

44.291
3.256

"

"

4.-DEVOLUCIO FIÁNÇA A MELCIOR MASCARO RIERA.- En consideració a l'expedient
instruit en virtut de la instància subscrita pel Sr. Melcior Mas
caro Riera on sol.licita la devolució de la fiança constituida per
garantir el contracte de l'obra "Construcció d'un mur de conten
ció de terres al poliesportiu municipal" per import de 309.600 ptes
mitjançant aval bancari del Banc Central, i havent-se complit els

requisits que exigeix l'article 88 del reglament de contractació
de les Corporacions Locals, llAjuntament acorda per unanimitat acce

dir a la sol.licitud i que s'aboni a l'interessat la quantitat
reclamada.
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I.-MILLORES AL SALO PARROQUIAL DE GALILEA.- En l'actualitat el Saló Pa

rroquial de Galilea està descuidat malgrat servir de lloc de reu

nió d'alguns grups culturals de Galilea, que darrerament han com

prat cadires i faI el que poden per a la conservació del local.
Considerant que l'Ajuntament firmà un conveni amb la Parroquia

de:Gàl&&ea per a la utilització de les seves dependències, creu o

portú donar suport als grups de Galilea, que de forma desinteressa
da volen mantenir. el saló en bones condicions, pagant els materials
que ells col.locaran, revisant portes i finestres i pintant el local,
mitjançant el personal laboral.

Per tot això el Grup Independent proposa el següent acord:

Ajudar a l'acondicionament del saló parroquial de Galilea, d'a
cord amb els termes de la proposta. S'acorda així per unanimitat.

6.-PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Martorell exposa que a Galilea s'està aca

bant un edifici de consideragThè altura i demana si s'ajusta a la
normativa vigent. El Sr. Betti contesta que, efectivament, l'edi
fici en qüestió compleix amb les normes del Pla General en vigor
actualment per a aquella zona.

El Sr. Perez pregunta si la factura de la solera de la Casa
de Cultura s'ha abonat al contractista, el BatIe contesta de forma
afirmativa.

�l mateix Sr. Pérez s'interessa per l'estat actual de les fos
ses sèptiques. El Sr. batle contesta que se'n donà compte al Con
sell i que, fins a la data, no han tingut noves.

El Sr. Batti proposa que de tots els llibres d'actes de les ses

sions de l'Ajuntament se n'obtengui fotocòpia i que les guardin a la
biblioteca municipal degudament enquadernads. Així les persones inte
ressades podran consultar lliurement les actes sense necessitat d'a
cudir a Secretaria i, alhora, els originals podran conservar-se mi
llor si no son manejats.

Els llibres d'actes fotocopiats seran només per consultar a la

própia biblioteca, no es podran treure pel sistema de préstec com

els damés llibres.
Ho acorden aixi per unanimitat.
El S�. Perez s'interessa per l'estat actual de les obres de la

Casa de Cultura. El Sr. BatIe diu que en breu termini reprendran les
obres i que ja s'ha instal.lat la grua i demés accessoris necessa

ris per a la seva realització.
No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Bresident aixecà

la sessió a les vint-i-una hores i trenta minuts de la qual s'esten
-

l'acta present i jo com a Secretari certifico

EL BATLE EL SECRETARI
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Ala vila de Puigpunyent, a les 21 hores de dia 11 de juny de

1990, es reuní l'Ajuntament Ple, a la Casa Consistorial, en seSSlO

pública�ordinària, sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbo
na Pujadas i amb l'assistència dels Regidors Josep Ma Perez Fon

t�rroig, Joan Betti Morell, Sebastià Bauza Martorell, Miquel Vi
dal barceló, Nofre Martorell Reverte, josep Sintes Ramon i Manuel
Pinteño Gomez. Hi concorregué l'infrascrit Secretari de l'Ajunta
ment Vicenç Matas Font.

l.-ACTA ANTERIOR.- Obert l'acte pel Sr. President, fou aprovada l'acta
de la sessió ordinària celebrada el mes anterior.

2.-RESOLUCIONS DE L�ALCALDIA.- S'assabenten de les resolucions adopta-
des per l'Alcaldia durant el passat mes de maig, folis 43 al50 amb
dos inclosos, del libre de resolucions.

3.-DESPESES.- Examinades les factures pEesentades, s'aproven les despe
ses següents:

- A GESA oer abnergia pou la vila 12.404 ptes.
- A la mateixa companyia per enllumenat centre

sanitari
- A la mateixa companyia per enllumenat Casa

Consistorial
- A La mateixa companyia per enllumenat escoles
- A la mateixa compañyia enllumenat cementiri�

...... - A la mateixa companyia enllumenat Pulù�ttq Puig-
unyent i Galilea 203.294

- Al BOCAIB subscripció anualç l3.400
- A Baltasar Alomar po� Géneres servits 99.351

A Laboratoris Bordoy per anàlisi d'aigua 5.600
- A PRYCA per dos parells de sabates 5.7ª0

A ICARIA per dues carretes 4.442
- A Marcos Sabater per honoraris nòmines i

assegurançes 15.904
A Casasnovas i Roca per lleixiu 70.560
Als funcionaris per medicaments 3.460

- A ASISA per prima assegurança malaltia 59.340
A Jaume Barceló, fuster, per treballs diversos296.747

- A Joan Mayoral per reparacions als carrers de
Galilea

- A Antoni Llabres per treballs a les vies pú
bliques

- A lloneaç Carbonell per transports a Galilea

març, abril, maig
- A Guillem ginard, encarregat servei d'aigües

A Miquel Sureda, aparellador

3.721 Il

30.148
16.474

1. 967

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

56.000 Il

44.184 Il

48.000
43.344
56.000

Il

Il

Il

4.-SUBVENCIO PER A LA REDACCIO DE LES NORMES SUBSIDIARIES.- S'assabenten
d'un escrit de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del

TerritoriLque concedeix una subvenció de 8.064.000 ptes, per a la
redacció de les normes subsidiàries d'aquest terme municipal, a a

bonar en dues anualitats, a raó de 4.032.000 ptes, l'any 1990 i

4.032,000 ptes, el 1991.
En presentar l'a�anç s'abonarà un 25 % és a dir 2.016.000 ptes

un altre 25 % en l'aprovació inicial per l'Ajuntament de les esmen

tades normes i el 50 % restant en aprovar-se definitivament per la
Comissió Provincial d'Urbanisme.
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5.-0BRES A LA PLAÇA DE SON BRU.- La Corporació Municipal en sessió cele
brada Gia 13 de febrer de 1989 acordà anunciar subhasta per a la

-

realfuU:ació de les obres compreses als capítols 1 i 2 del proyecte
de la plaça de Son Bru.

Aquesta obra estava prevista realit�ar-Ia mitjançant conveni de

col.laboració amb l'INEM, si bé, a pesar d'haver-se firmat el conve

ni, les obres no pogueren executar-se per falta de personal en atur
al ram de la construcció.

Davant aquest fet, és aconsellable iniciar èls treballs d'aco�
dicionament dels terrenys, mitjançant les demolicions necessàries,
moviments de terra i fonamentació per construir la plaça -en una fa
se posterior segons el projecte �edactat per l'arquitecte Sr. Joan
Vila i per al qual l'Ajuntament té sol.licitada la seva inclusió al
Pla d'Obres i Serveis de 1990.

El motiu de la urgència de la realització d'aquestes obres"és

que al contracte de prèstec amb el Banc de Crèdit Local, formalit
zat dia 8 de juny de 1989, figura una inversió de 2.000.000 de pe
ssetes per a obres a la plaça de Son Bru i que, d'acord amb les
clàusules del contracte, dia 30 de juny d'enguany finalitzarà el

periode de manca; per la qual cosa es tancarà el compte general de

crèdit, i es procedirà a anular l'import del prèstec no disposat si

l'Ajuntament no sol.licita l'ampliació del termini de mancança
per a un any més, amb un 14 % d'interès.

Han sol.licitud diversos pressuposts i el més avantatjós és
el de Francisco Rosales Marto, que ofereix realitzar les obres per
la quantitat dëe1.739.001 ptes.

� Tenint en compte que la quantia de l'obra és inferi9Dial 5

r� recursos ordinaria del pressupost de la Corporació, és factible acuè

��dir a la contractació directa, segons el que preveu l'article 120.1-3

�el Text refós aprovat per real Decret legislatiu 781/86 de 18
d'abril.

En conseqüència el Grup Independent proposa el següent acord:

1) Contractar directament les obres d'acondicionament de la pla
ça de Son Bru segons el projecte redactat per l'arquitecte Sr. Joan
Vila.

2) Adjudicar a l'empresa Francisco Rosales Martos l'execució de
les obres esmentades per la quantitat total de 1.739.001 ptes.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar la proposta anterior.

6.-ADJUDICACIO PARCEL.LA NUMERO 55 DE CONQUES.- Per la Recaptació Munici_
pal es tramità expedient de constrenyiment contra els deutors Lluis
Maria Zabalka Sarriá i Maria Jose Arrasti Sagartogoitia, per dèbits

a la hisenda local, per un import de 239.196 ptes, inclosos prin
cipal, recàrrecs i costes. per�la qual cosa sells embargà la par
cel.la nº 55 de Conques.

L'acta de subhasta de l'esmentada parcel.la, c�lebrat dia 12 del

maig darrer, quedà desert ja que no es presentaren licitadors amb
la qual cosa la Recaptadora Municipal feu protexta formal que l'A

juntament de Puigpunyent es reservàs el dret a demanar l'adjudicació
de l'immoble per l'import del dèbit. Per providència del Sr. Jutge
de Pau d'aquesta vila dictada dia 19 del mateix mes, es declarà ad

judicada a l'Ajuntament de Puigpunyent, la finca següent:
-

-Rústica terra secà i indivisible, que constitueix l'establit
nº 55 del plànol de parcel.lació de Conques al terme Municipal de

Puigpunyent, de 88 àrees, 79 centiàrees. fa partió al nord amb el
nº 56 i al Sud amb l'establit 86, a llEst amb el cami d'establidors
i a l'Oest amb estanlits nº 51 i 52 d'Ignacio Zabala.
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En conseqü�ncia el Grup Independent formula la següent proposta
d'acord:

1) Acceptar l'adjudicació a favor de l'Ajuntament mitjançant
acte del Jutjat de Pau d'aquesta Vila de data 19 de maig de 1990.

2) Inscriure a l'inventari de bens municipals l'esmentada finca

en concepte de bens propis.
3) Sol.licitar la inscripció al Registre de Propietat d'aquesta

finca a favor de l'Ajuntament de Puigpunyent i la cancel.lació de

l'anotació d'embargament que motivà la §u�hasta de l'immoble.
La Corporació aprova per unanimitat la proposta anterior.

7.-SUBSTITUCIO DE FAROLES AL CARRER DE SA TRAVESSIA.- La substitució de les

faroles del carrer de Sa Travessia ja va esser tractat a una altre

sessió i s'acordà dur-la endavant, però en aquella ocasió sols s'ha

via pressupostat el preu de les noves faroles i no el de la instal�la
ció.

A la present ocasió s'ha demanat dos pressuposts a empreses d'ins

tal.lacions elèctriques i resulta la més avantatjosa per l'Ajunta
ment la presentada per elèctrica Jordi per un total de 1.079.310

pessetes, mes IVA, que inclou la ret irada de les ex í.st-ee t.s ,

Per la qual Cosa el Grup Independent formula la seguent propos
ta d'acord: Adjudicar a elèctrica Jordi la substitució de les 11 fa
roles existents entre el carrer major i la carretera de Galilea se

gons l'oferta presentada.
La Corporació aprova per unanimitat la proposta anterior.

��.-ACTUACIONS A LES VIES PUBLIQUES.- Pretèn aquesta proposta millorar de
�

terminades vies públiques mitjançant la construcció de les voravies

'� de l'escola, el carrer de Na Beltrana, a la carretera de Galilea des

� del Pont fins a Cain Faletyi el carrer major de Sa Travessia finsaa

,� Sa Raconera, pujant a l'esquerra.
� La voravia de l'escola s'enrajolarà i la de la carretera de Ga

lilea es formigonarà i s'instal.larà un tub per a la recollida d'ai

gües pluvials davant Cain Falet que es connectarà a l'actual xarxa

de pluvials existents�prop de la zona. A la voravia del carrer ma

jor es posarà una capa de formigó sobre la qual els propietaris dels

solars enrajolaran quan hmotrobin convenient, i obligatòriament en

edificar.
Així mateix per tal de millorar la seguretat vial es proposa la

instal.lació d'un mirall a la carretera de Palma, davant el camí de

Son Puig i a la carretera de Galilea, davant el carreró d'accés a

les cases del Sr. Martorell Nicolau, Moragues Quetglas i Palmer Pa!
mer.

El Grup Independent formula la seguent proposta: facultar el

Batle per a subscriure un contracte per a la construcció de les vo

ravies esmentades amb una empresa constructora.

Instal.lar els miralls de referència.
La Corporació aprova per unanimidad l'anterior proposta.

9.-MILLORES AL REPETIDOR DE TV.- L'actual repetidor de TV no permet la

recepció del canal 33 ni en el futur de les TV privades. Es tracta

de fer 2és actuacios necessaries per a recepcionar totes les cade
nes en bones condicions i fer un reàs general de les instal.lacions

d'antenes, conductors, etc.
Per la qual cosa el Grup Independent proposa l'adopció del següen

acord: Facultar el Sr. Betti per fer les gestions oportunes i con

tractar el sistema que millor s'adapti a les nostres necessitats.
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anteri.or proposta.
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lO.-CAMPANYA MILLORA DE FAÇANES.- Ala sessió plenària que l'Ajuntament acor

dà adherirse a la campanya s'indicaren com a criteris a tenir en com
te l'adaptació a la normativa estètica d'aquelles façanes que no hi

estaven per aquelles que es trobaven a casc urbà i en igualtat de

condicions se seguIT�ia l'ordre d'entrada al registre municipal.
Acabat el termini donat per l'Ajuntament per incloure obres a l'es

mentada campanya qu��són subvencionades amb un 66 % per l'Ajuntament
i la Conselleria de Cultura, han sol.licitat acollir-s'hi i es conce

deix la llicència corresponent d'obres a

Margalida Moragues Bauza amb un pressupost de
Julià Martorell Fiol
Jaume Ferra Ferra

Vidal Sampol Riera
Mateu Caldentey Morey
Margalida Vidal Palmer
Catalina Roig Llabres

Margalida Martorell Ribot
Maria Suau Ferra

-;
�

.000

371.952
432.320

1.124.604
393.120

1.434.615
159.936
286:188
476.000
178.976
190.400
301. 056

1. 007.104
349.440

ptes.

l
� Així mateix sol.licità subvenció el Sr. Jordi Martorell Coll, per

�� folrar de pedra la casa de la carretera de Galilea, subvenció que

�es denega per mantenir el mateix criteri que fixà la Conselleria per
a l'any passat quan denegà la inclusió d'una obra de les mateixes

característiques a un altra veinat del poble, evitant d'aquesta forma

greág:gs comparatius.
Per manca de pressupost no s'inclouen a la present edició,però

tindran caràcter preferent l'any que vé i fins i tot, es podrien
realitzar enguany si fos possible ampliar la dotació pressupostària,
les sol.licitades per Jose Mi:;1 Mayor Pa�>'eTez, Catalina Riera Capellà,
Andreu Riera Simó, Pilar Zaforteza Sureda, Maria Josefa Ramis d'Ay
reflor.

Les obres, la subvenció de les quals s'ha concedit, s'b�uran de

realitzar en un termini de tres mesos"prorrogables un mes i mig més.
Les que no es realitzin dins aquest termini perdrien la subvenció
amb benefici dels qui per manca de pressupost han quedat exclosos.

Les portes metàl�¡iques d'entrada de garatges ja existents,
s'hauran de pintar del color que indicaran els serveis tècncis de

'Ajuntament.
Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent proposta

'acord: concedir als 13 primers sol.licitants els beneficis que
ssenyala EL Pla de Millora de Façanes y la conceció de la corres-

ponent llicència d'obres.
Denegar a Jordi Martorell Coll la subvenció sol.licitada pe�s �o

tius abans exposats.
-

No incloura a la present edició,si bé tindran caràcter preferent
a la propera, les sol.licituds de Josep Mg Mayor Perez, Catalina
Riera Capellà, Andreu Riera Simo, Pilar aaforteza Sureda i Maria Jo

sefa Ramis d'ayreflor.
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta

d'acord.

Maria Suau Ferra

Miquel Morell Ferra

Onofre Vidal Mayans
Miquel oliver Ponsd

ll.-PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Pérez suggereix que es faci una investig�
ció referent a les cases que encara no han connectat les aigües re

sicuals a la xarxa de clavegueram.
El Sr. Batle manifesta que solament té constància d'una que per

dificultats del terreny no pogué realitzar la connexió. De totes ma

neres suggereix que entre tots es facin les averiguacions oportunes.



Folio n." �_ª _

El mateix Sr. Pérez assenyala la conveniència de col.locar

un o dos contenidors a la zona de Es Trast i que els llocs més

adequats són a prop de la casa nQ 17 del carrer Serral i devora

el dipòsit regulador d'aigüa.
El "âJ1. Batle manifesta que quan disposin de nous conteni

dors tindran en compte aquest suggeriments.

No havent-hi més assumptes que tractar el Sr. President ai

xecà la sessió a les vint-i-una hores i cinquanta minuts, de la

qual s'estén l'acta present i jo com a Secretari certifico

EL SECRETARE::::

�r
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 23 deJUNY DE 1990

Ala vila de puigpunyent, a les dotze hores de dia 23 de juny de

1990, es reuní a la Casa Consistorial l'Ajuntament Ple, en sesslo�
pública extraordinària, sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni
Arbona Pujadas i amb l'assistència dels regidors Josep Mg Perez

Fontirro'�� Joan Betti Morell, Miquel Vidal Barceló, i Manuel Pin
teño gomez, Hi concorregué l' infrascrit:èSecretari d' aquest Ajunta-"¡_
ment Vicenç Matas Font.

l.-ACTA ANTE�IOR,. Obert l'acte pel Sr. President fou\llegida i aprovada
l'acta de la sessió ordinària del mes en curs.

2.-CERTIFICACIONS OBRES CASA DE CULTURA.- Examinades les certificacions

segons i tercera dels treballs realitzats a la Casa de Cultura de

Puigppuyent, subscrites per l'a:r:;:quitecte Director de l'obra el Sr.
Guillem Bujosa, per un import total de 5.667.792 ptes, de les quals
correspon abonar a aquest Ajuntament 1.889.264 ptes, al Consell In

sular de Mallorca 2.361.580 ptes, Q a l'Estat 1.416.948 ptes, amb
càrrec al Programa d'Inversions Culturals per a l'any 1988, la Cor

poració acorda per unanimitat la seva aprovació.

3.-PRIMERA CERTIFICACIO OBRES PLAÇA DE SON BRU.- Vista la primera certifi
cació d'obra visada per l'arquitecte director de l'obra sr. Joan
Vila Martinez, l'import total de la qual és de 2.015.959 ptes, la

Corporació acorda per unanimitat prestar-li la seva aprovació.

4.-RESUM GENERAL DEL PADRO MUNI(l;1:PAL D'HABITANTS 1'1 DE GENER DE 1990.
A la sessió plenària de dia dotze de febrer de 1990 l'Ajuntament
aprová la rectificació del padró municipal d'habitants d'aquesta
referida a l'u de gener d'enguany on es consignava per error una

blació de dret de 1.149 habitants quan en realitat són 1.141.
Amb l'ocjectiu de subsanar aquesta anomalia, la Corporació"acor

da per unanimitat, en primer lloc, declarar l'assumpte d'urgència I�.
incloure'l a l'or,dre del dia de la present sessió i a continuació

aprovar la rectificació abans esmentada.

En aquest estat i havent finalitzat l'opjecte de la reunió, el
Sr. Alcalde aixecà la sessió a les dotze hores i trenta minuts de
la qual s'estén l'acta present i jo com a Secretari certifico

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 5 DE JULIOL DE 1990

A la vila de Puigpunyent (Balears), a les 21 hores de dia 5
de juliol de 1990, es reuní l'Ajuntament a la Casa Consistorial
en sessió pública extraordinaria, sota la Presidència del Sr. Batle
Antoni Arbona Pujadas, i amb l'assitència dels regidors Josep Ma
Perez Fontirroig, Joan Betti Mo�sdl, Sebastià Bauza Martorell, Mi

quel Vidal Barcelo, Nofre Martorell Reverte, Josep Sintes Ramon-
i Manuel Pinteño Gomez, Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'a
quest Ajuntament Vicenç Matas Font.

Havent adquirit els treballs d'elaboració de les Normes Sub
sidiàries de Planejament el grau suficient de desenvolupament que
permet formular els criteris objectius i soiliucions generals del

Planejament, la Corporació Municipal, en sessió extraordinària a

corda per unanimitat obrir un periode d'informació pública de tren
ta dies hàbils, comptats a partir del següent al de la pUblicació
al BOCAIB, durant els quals podran ésser formulats suggeriments i
altres alternatives de planejament per Corporacions, Associacions
i particulars de conformitat amb el que disposa l'article 125.1 del

Reglament de Planejament Urbanistic. en relació amb el 151.2 del ma

te"b{ Reglament i article 4.2 de la Lleu del Sòl.

En aquest estat i no havenbt-hi més assumptes per tractar, el
Sr. President aixecà la sessió a les 21'30 hores de la qual s'es
ten l'acta present i jo com a Secretari certifico

EL BATLE .EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESS,IQ 'ORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 16 DE JULIOL DE 1990

Ala vila de Puigpunyent, Comunitat Autonoma de les Illes Balears,
a les 21 hores de dia 16 de juliol de 1990, es reuní l'Ajuntament
Ple a la Casa Consistorial, en sessió pública ordinària, sota la
Presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona Pujades i amb l'asistència
dels regidors Josep Ma Perez Fontirroig, Joan.Betti Morell, Sebas
tià Bauza Martorell, Miquel Vidal Barceló, Nofre Martorell Reverte,
Josep Sintes Ramon i Manuel Pinteño Gomez. Hi concorregué l'infras
crit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font .

. -ACTA ANTERIOR.- Obert l'acte pel Sr. President fou aprovada l'acta de
la sessió extraordinària celebrada dia 23 del darrer juny .

. -SOLICITUDS.- Vista la sol.liciutd formulada pel Sr. Llorenç Carbonell
Ferrer d'una llicència municipal per destinar al Servei públic un�

� auto-turisme i teninet en compte que en aquest municipi no exis-
l� teix cap vehicle destinat a aquest servei, la Corporació acorda

� per unanimitat concedir-li la llicència sol.licitada; condicionada

�a la matriculació del cotxe i essent requisit necessari que el

�Sr. Carbonell figuri com a propietari del vehicle a la Prefectura
de trànsit.

- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.- S'assabenten de les resolucions adoptades
per l'Alcaldia durant el passat mes de juny i que comprenen els fQ
lis numero 51 al 57, ambdós inclosos del llibre de resolucions .

. -DESPESES.- Examinades les factures presentades acorden les despeses s�
guents:

- A Benet Morey per regada d'arbres 26.000 ptes.
- A Joan Matas per muntatge cadafal 8.000
- A Buscapersonas 24 per quota "mensafono" 4.424
- A Ultima Hora subscripció mensual 2.000
- A Pedro perez per tres ròtuls 29.680
- A Guillem ginard, encarregat d'aigues 42.448

Electrica Jordi, reparacions ehllumenat 117.932
- A "limpiezas Barceló" buidada fossa séptica 125.440
- A Miquel Sureda, aparellador per encàrrecs 56.000
- A Materials Establiments, tres factures 38.305
- A Serralleria Yunke per 50 pals 84.000
- A la companyia telefònica, telèfon Casa Consist. 7.108
- A la mateixa companyià telèfon Centre Sanitari 2.805
- A Antoni Llabres reparacions a carrers 47.376
- A Magdalena Ginard per segell de correus 5.000
- A Assessoria laboral Marcos Sabater, honoraris 15.680
- A Eorteza Tobajas SA per materials 8.977
- A Instal.lacions Herrero per reparacio repetidor 8.120
- A Bernat Vidal, treballs compressor 16.403
- A Angel 24 per serveis mes de maig_ 17.310
- A Bayer Hnos per material d'oficina 4.540
- A Gasolinera Febrer per gas-oil i benzina 11.910
- A Industrial Agricola per recanvis moto-serra 47.618

¡.-QUARTA CERTIFICACIO OBRES CASA DE CULTURA.- Examinada la certificació nQ
4 pels treballs realitzats a la Casa de Cultura de puigpunyent peE:�L I
un import de 2.665.600 ptes, de les quals correspon abonar a aquest

-

Ajuntament la quantitat de 888.548 ptes, la Corporació acorda per u

nanimitat la seva aprovació.



6.-COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST, DEL PATRIMONI,� I DE VALORS INDEPENDENTS

I AUXILIARS DEL PRESSUPOST.- Acte seguit el Sr. President manifestà

que, així com expressava l'oportuna convocatòria, l'objecte de la se

ssió era examinar i aprovar el compte general del pressupost, del Pa
trimoni Municipal i el de Valors Independents i auxiliars correspo�
nents a l'exercici de 1989 que han estat exposats al públic i exami

nats minuciosament per la Comissió, que ha emés els infomres corres
ponents que consten a l'expedient.

Donada lectura immediata dels infomres esmentats pel Secretari
de la Corporació, dels quals resulta que els comptes estan degudament
justificats, el Sr. President anuncià que procedirien a la seva vo

tació i, no havent-se oposat cap tipus d'objecció foren aprovats per
unanimitat.

7.-ADJUDICACIO PARCEL.LA NI 19 DE CONQUES.- Per la Recaptació Municipal

\� es tramità expedient coercitiu contra els deutors Sr. Jesus Zabala

�� Sarrià i la Sra. Pilar Zuarzo Bilbao, per dèbits a la hisenda local,
� per un import de 472.191 ptes. inclosos principal, recàrrecs i cos

� tesi per la qual cosa li embargaren la parcel.la nQ 19 de Conques.
A l'acta de subhasta de l'esmentada parcel.la celebrat dia 2 de

uny de 1990 que quedà deserta ja que no es presentaren licitadors,
la recaptadora municipal féu protesta formal que l'Ajuntament de

Puigpunyent es reservava el dretra demanar l'adjudicació de l'immo
ble per l'import del débit i per providència del Sr. Jutge de Pau

d'aquesta vila, dictada dia 9 del mateix mes de juny, declarà adjudi
cada a l'Ajuntament de Pugpunyent la finca següent:"rústica, terrà'
de secà i indivisible, constitueix el lot o establit nQ 19 de la par
èelació de Conques al terme municipal de Puigpunyent, de cabuda 1 Hec
tàrea, 19 àrees i 90 centiàrees i f.a partió al nord amb el lot nQ 20-
, al sud amb el nQ 18 a l'est amb el camí d'establidors i a l'oest
amb Sa Mola dels hereus de Bartomeu Ferrà".

En conseqüencia el Grup Independent formula la següent proposta
d'acord:

1) Acceptar l'adjudicació a favor de l'Ajuntament mitjançant
acte del Jutjat de Pau d'aquesta vila de data 9 de juny de 1990.

2) Inscriure a l'inventari de béns municipals l'esmentada finca
-n concepte de béns propis.

3) Sol.licitar la inscripció al Registre de la Propietat de la

finca abans esmentada a favor de l'Ajuntament de Puigpunyent, així
com la cancel.lació de l,lianotació d'embargament que motivà la subhas
ta de l'immoble.

-

La Corporació acorda per unanimitat aprovar la proposta anterior.

8.-MILLORES AL REPETIDOR DE TV.- A la passada sessió plenaria fou facultat
el Regidor Sr. Betti per gestionar les reformes necessàries del repe
tidor amb la finalitat de poder veure tota l'oferta televisiva espa-
nyola.

-

Així idò, es tracta d'instal.lar els aparells que figuren al

pressupost d'Instal.lacions Herrero aprofitant l'ocasió per rebre
totes les emissions per UHF, i abandonar definitivament l'antic sis

teema de recepció de TVE que, d'altra banda, quedarà desmuntat a AI
fàbia en un curt termini. Això comporta que totes les cases que

-

actualment no reben TV3, hauran de canviar l'antena per poder veure

qualsevol canal de TV.
El cost d'aquestes millores és el següent:
Torreta Televes 15 m. model 360 i travament
Canvi repetidors TV, canal 4 i canal 11 a UHF

Equip reemissors de 6 canals 1'5 W
Canals privats TV, professionalS W

Folio n." 4:1 _

149.450
385.870
360.000

3.782.600

ptes.
"

"

"
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No s'inclouen canalitzacions ni obra civil tampoc el 12 % d'IVA
Els pressupostos anteriors es beneficiaran d'un descompte del

5 %.
La Corporació aprova per unanimitat la proposta anterior.

9.-ADQUISICIO D'UN ORDINADOR NOU.-L'administració municipal s'ha de dotar

dels mitjans tècnics necessaris per complir amb agilitat els treballs

que li corresponen i des d'aquest punt de vista, qualsevol oficina
moderna disposa de sistemes informàtics adequats.

Consultades diverses cases subministradores i de comú acord amb

els funcionaris que al cap i a la fi són els qui l'han de manejar,
es proposa l'adquisició d'un equip Fujitsu amb els programes corres

ponents, que funciona amb bon rendiment a l'Ajuntament de Esporles�
El pressupost total és de 2.814.560 ptes.
Per tot aixó el Grup Independent formula la següent proposta

d'acord: adquirir l'equip informàtic Fujitsu i els programes de ge�
ti6 municipal.-

La Corporació aprova per unanDitat la proposta anterior.

lO.-PERFORACIO AL POU DE SON BRU.-Quan per primera vegada es perforà el

{PoU
de Son Bru, quedà encallat un tros de broca a la part més baixa

que no es va poder treure. Això impossibilita que la bomba es pugui
col.locar més avall i que d'aquesta manera, augmenti el cabal d'ai

gua. Es tracta de fer una nova perforació al costat de l'existent i

col.locar la bomba a més profunditat.
El Grup Independent formula la següent proposta d'acord:
fer una nova perforació al pou de Son Bru.
La Corporació acorda per unanimitat aprovar la proposta anterior.

lL-AGRAIMENT A LA SRA MARGARIDA VIDAL FONT.-En agraîment a les facili
tats donades per la Sra. Margarida Vidal Font per al funcionament del

pou de la Vila, la Corporacm'acorda per unanimitat facilitar-li gra
tuîtament i'9ígua per al consum de la seva casa durant un periode

-

de tres anysss

12.';';OPERACIO DE CREDIT AMB SA NOSTRA. - Per finançar els projectes d' inver
sions inclosos al pressupost ordinariade 1990 es calculà una oper�
ció de crèdit de 16.466.168 ptes. a concertar amb entitat bancària.

Raons econòmiques i d'interés social han aconsellat modificar
el pla previst inicialment i queda de la manera següent:

Reformes a pistes poliesportives
Pla�a de Son Bru

.���--�l±llores al repetidor de TV

Torre Rellotge
Adquisició ordinador

3.515.018
1. 000.000
6.000.000
1. 500.000
2.800.000

ptes.
"

"

"

"

total 14.515.018 ptes.

En virtud d'això el Grup Independent formula la següent proposta:
facultar el e;Sr. BatIe per gestionar amb la Caixa de Balears "Sa
Nostra" una operació de prèstec a llarg termini i amb les condicions

assenyalades per la Conselleria d'economia i Hisenda de la Comunitat
Autônoma de les Illes Balears .

La Corporació acorda per unanimitat modificar el pla financer al

pressupost d'enguany amb els projectes abans indicats i facultar el
Sr� BatIe per realitzar les gestions oportunes per dur a terme la
contractació del prèstec abans al.ludit amb la CaiRa de Balears "Sa
Nostra" .
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13.-PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Martorell critica que s
t haqtí asfaltat la

plaça de Galilea sense assabentar-se la Corporació, tenint en comE:::.
te que en una ocasió anterior el seu grup proposà l'enllosat de l'es

mentada plaça sense aconseguir un resultat positiu.
-

El portaveu del Grup del ESOE fa constar la seva protesta per
les decisions uni§ersonals que a l'asfaltat de Galilea ha duit a

terme el Sr. Pinteño.
El Batle indica que en futures ocasions s'haurà d'evitar que es

repeteixin aquests fets.
En aquest estat i no havent-hi més assumptes per tractar el Sr.

President aixecà la sessió a les 22 hores i quinze minuts, de la qual
s'esten l'acta present i jo com a Secretari certifico

EL SECRETARI
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L'AJUNTAMENT PLE DIA 21 DE JULIOL DE 1990 Folio n." 3U _

La impugnació i/o esmenes a la documentació per a les Nor
mes Subsidiàries i Complementàries del Planejament del Terme
Municipal de Puigpunyent, en substitució del planejament vi

gent, suspés, en aplicació de l'article 51 de la llei del
Sòl, corn a mesura cautelar de protecció de les àrees inc-loses
a la proposta del Catàleg d'Espais Naturals.

L'esmentada documentació estableix, entre altres disposi
cions, una normativa de protecció especifica del Sòl No Urba
nitzable aplicada a les quatre zones o àmbits en què se subdi

videix, denominades Protecció A, B, CiD. En relació amb el
contingut d'aquestes determinacions de protecció, manifestam
el nostre desacord ja que les consideram insuficients i con

tràries a l'objectiu que persegueixen, per tal corn deixen un

ampli marge per a la implantació d'edificacions i activitats
en oberta col.lisió amb el manteniment i recuperació dels re

cursos ecològics, forestals i paisatgistics que constitueixen
.el patrimoni més valuós del nostre terme municipal.

'-��r-- En conseqüència,proposam que la seva redacció es modifiqui
i s'acomodi en base a la documentació que acompanyam, on indi
cam les demarcacións dels tres nivells de protecció en sòl no
urbanitzable, i les àrees que, en la revisió del planejament
v:igent, són proposades corn a sòl urbà i que queden suficient
ment descrites en el Plànol que adjuntam i en la normativa que
transcrivim a continuació:

A la vila de Puigpunyent, a les 9 hores del dia 21 de ju
liol de 1990, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial,
en sessió pública ordinària, sota la Presidència del Sr.Batle
Antoni Arbona Pujadas i amb l'asistència dels regidd:rs Josep
Mª Perez Fontirroig, Joan Betti Morell, Sebastià Bauza marto-

rell, Miquel Vidal Barceló, Nofre Martorell Reverte, Josep
Sin®es Ramon, i Mamuel Pinteño Gomez. Hi concorregué l'infras
crit Secretariod'aquest AjuntamentVicenç Matas Font.

"

NIVELL DE REGULACIO BASICA.-
En el nivell de Regulació Bàsica s'autoritzen els usos i

construccios que contemplam a l'article 86 de la Llei del Sòl
en les condicions que s'estableixen a continuació:

EXDlotacions agricoles.-
Estan permeses d'acord amb la parcel.la mínima i determi

nacions establertes per la legislació especifica.

Construccions i instal.lacions vinculades al servei de les
Obres Públiques i edificacions d'utilitat pública o interès
social.-

1) En tots els casos es tramiten conforme regula a llar
ticle 44.2 del Reglament de Gestió Urbanistica i en les condi
cions quedeterrninam a continuació:

- Parcel.la minima: 10.000 m2.
- Edificabilitat: 0'05 m2/m2.
- Ocupació planta: 2'5 %.
- Alçada màxima: 2 plantes (7'50 métres)
- Separacions: 10 metres a totes les vores.

Longitud màxima de façana: 50 metres.

2) Es consideren exceptuades d'aquestes condicions les ac

tivitats relacionades amb l'execució de les obres públiques.
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Os residencial.-
La seva autorització estarà sotmesa a la tramitació que s'estableix a l'article 44,2 del Reglament de Gestió Urbanística i
en les condicions que assenyalam a continuació per tal d'imp�dir la formació de nulis de població.

- Parcel.la minima: 35.000 m2.
- Edificabilitat: 0'030 m2/m2, amb un límit màxim de 400m2,.
- Ocupació de planta: 3 % amb un límit de 200 m2.
- Alçada màxima: 2 plantes (7'50 metres)
- Separacions: 10 metres a totes les vores.
- Condicions estètiques: coberta inclinada 30 %, teula corba i materials, colors i textures tradicionals.

Tots els altres usos.-

Prohibits
(1) S'exceptuen d'aquesta limitació les parcel.les existentssegregades amb anterioritat a l'I de gener de 1990 que podranésser edificades amb un minim de 10.000 m2.

NIVELL D'ESPECIAL PROTECCIO GRAU 1 .-

Al nivell Especial Grau són aplicables les condicions establertes �l Nivell de Regulació Bàiic en tot allò que no esti
��__�·ui expressament reglamentat a continuació:

Us residencial

La seva autorització estarà sotmesa a la tramitació que estableix l'article 44'2 del Reglament de Gestió Urbanística i
en les condicions que assenyalam a continuació per tal d'impedir la formació de nuclis de població.

-

Parcel.la mínima: Cada unitat familiar haurà de disposard'una parcel.la mínima de 70.000 m2. Es contempla la possibilitat d'una menor parcel.la, fins 10.000 m2. sempre que es
-

vinculin a l'edificació els restants 60.000 m2 que restaraninscrits amb aquesta condició d'inedificables amb caràcter
permanent al Registre de Propietat.

Edificabilitat: 0'004 m2/m2.
Ocupació planta: 0'4 %
Alçada màxima: 2 plantes (7'5 metres)
Separacions: 25 metres a totes les vores.
Condicions estètiques: coberta inclinada 30 %, teula corbai materials, colors i textures tradicionals.

NIVELL D'ESPECIAL PROTECCIO GRAU 2.-
Al Nivell Especial de Proteccio Grau 2, són d'aplicacióles condicions establertes al Nivell de Regulació Bàsic en totallò que no estigui expressament reglamentat a continuaci6.
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-,

Us agro-pecuari.-
S'autoritza unicament la tala d'arbratge subjecta a les

disposicions que regulen aquesta activitat.

Construccions i instal.lacions vinculades al servei de les o
bres Públiques i edificacions d'ACTIVITAT Pública o interès
Social.-

Prohib ides.

Us residencial.

Prohibit.

Hom recomana en aquesta àrea i enla seva zona d'influència,
l'establiment d'un Pla Especial de Protecció i conse=vació del
Medi que proporcioni el suport, criteris i recursos necessaris
per a la seva preservació i manteniment.

En aquest estat i havent vi:alitzat l'objecte de la seSSlO

el Sr. BatIe aixecà la seSSlO a les 9nores i 30 minuts-de
s'esten l'acta present i jo com a Secretari certifie.

EL BATLE EL SECRETARI
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DILIGENCIA.- S'exten per a fer constar que durant el present mes

d'agost l'Ajuntament no ha celebrat sessió ordinària per no tenir

assumptes a tractar i no haver-ser presentat cap dels seus membres

per esser època de vacances.

Puigpunyent, 31 d'agost de 1990

EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 10 DE SETEMBRE DE

1990<-

A la vila de Puígpunyent, Comunitat Autonoma de les Illes Balears,
a les 21 hores de dia 10 de setembre de 1990, es reuní l'Ajuntament
Ple a la Casa Consistorial en sessió pública ordinaria sota la Presi
dència del Sr. Batle Antoni ARbona Pujadas i amb l'assistència dels
Regidors Josep Ma Perez Fontirroig, Joan Betti Morell, Sebastià Bauza
Martorell, Miquel Vidal Barceló, Nofre Martorell Reverte, Josep Sintes
Ramon i Manuel pinteño Gomez. Hi concorrega'l'infrascrit Secretari
d'aquest Ajuntament *icenç Matas Font.

l.-ACTES ANTERIORS.- Obert l'acte pel Sr. President foren aprovades les
actes de la sessió ordinaria del mes de juliol i les extraordinà
ries dels dies 5 i 21 del mateix mes.

2.-CORRESPONDENCIA.- Donaren compte de l'escrit subscrit pel Sr. Francesc
Horrach Horrach que fa una oferta de compra de la parcel.la nQ 79
de Conques, propietat de l'Ajuntament.

No tenen en compte L: oferta rebuda ja que la Corporació no té, en

aquesta Moments, interès en vendre l'esmentada parcel.la.
S'assabenten de l'escrit presentat pel Secretari del C.D. Puigpu

nyent on agreeix les ajuàes prestades per l�Ajuntament, tant econòmi
ca com personal per a l'acondicionament del camp i el convida a una
mateixa actuació per a la temporada vinent. La Corporació en pren bo
na nota i ho tindrà en compte en el moment oportú.

-

Fop llegit un escrit d'acció Cultural del País Valencià relatiu
al debat de la Comissió d'industria, Obres Públiques i Serveis relatiu
al tema de la TV-3 i la TVV.

La Corporació estima d'interés aquest assumpte i, en conseqüencia,
adopta per unanimitat ['acord següent:

- Actiualment, canal 9, Televisió Valenciana arriba ja a algunes
zones de Catalunya i es preveu la seva arribada a la resta del terri
tori català i les Illes Balears. D'altra banda, TV-3 pot ser sintonlt
zada a la major part de les comarques valencianes i les Illes Balears.
Es tracta d'un intercanvi positiu per a tots, en la línia de les re

-omanacions del parlament europeu i de la UNESCO sobre la televisió
sense fronteres, que ha fet realitat la voluntat de reciprocitat ex

pressada peJ::s Honorables presidents de la GeneraJ_itat Valenciana i-de
Catalunya &s demanaQqp més, pels parlaments de catalunya, de la Cornu
nitat Valenciana i de les Illes Balears.

En conseqüencia el ple de l'Ajuntament acorda:
- Que el Ministeri de Transports i Comunicacions retiri els pre

cintes dels repetidors per facilitar i �er normal la recepci6 de TV3.
- Que el Ministeri de Transports i Comunicacions no posi obsta

cles, ni ara ni en el futur, de tipus tècnic ni administratiu, que
puguin impedir l' actual reciprocitat ennla d í.f úeí.ó de TV3 i TVV a la
Comunitat Valenciana, a Catalunya i a les Illes Balears.

- Enviar certificació d'aquest acord a Acció Cultural del País
Valencià.

3.-RESOLUCIONS DI'ALCALDIA. - S' assabenten de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia durant els mesos de juliol i agost.

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

- A Julià Alemany per suplerts juliol i agost
Als funcionaris per medicaments
-Per subscripció a la revista Galatzo
-A Buscapersonas a", quotas mensafono
- A Magdalena Ginard, segells de correus
- A UltimacHora, subscripció, juny, juliol i

12.710
6.443
1.500

13.272
8.150

agost6.000

ptes.
"

"

"

"

"
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- Al Colegi d'Arquitectes, projecte plaça Son Bru 401.170u
- A la Conselleria d'Industria, taxes expedient �

distribució aigua potableç 15.555
Subvenció a l'escola de Basquet i Futbol Sala 86.900

- A laboratoris Bordoy per analisi d'aigua 22.400
A ASISA iguales assitència sanitaria 59.340

• A Casa Pomar Flores per cinc bastiments 20.700
- APremsa Universitaria per l'edició de quatre-cents

exemplars "Normes Subsidiaries" 305.174
- Al col.legidd'Enginyers per projecte pista polies

port iva 164.202
- A GESa per enllumenat carrers Puigpunyent i

sanitari 2.949
- A la mateixa companyia telefon casa Consistorial 7.252
- A Mari-lin por ropa de treball 16.491
- A Casasnovas y Roca per clor 193.340
- A Guillem Ginard per un motor i treballs 240.240
- A Transports J. Martorell per recollida ferralla 370.048

A Norbert Ramos per disckettes ordinador 12.919
- A Jaume Barcelo, fuster 140.081
- A A Ultima Hora anunci avanç Normes Subsidiàries 40.320
- A Marcos Sabater, nòmines i assegurances socials 28.224
- A Joan Creus per enrajolar vestuaris poliesportiu 142.240
- A Elèctrica Jordi, per instal.lació pou carretera

de Galilea 601.576
Eléctrica Jordi enllumenat públic 349.235

- A Electrica Jordi, substitució faroles 1.220.587
- A Elèctrica Jordi estabilitzador ordinador 167.135
- A EràncíâcQ Rosàl�s, treballs a repetidor 248.691

5.-CERTIFICACIO OBRES CASA DE CULTURA.-Examinades les certificacions co

rresponents als treballs realitzats a la Casa de Cultura pe� con

tratista Francisco Rosales Martos, La Corporació acorda per unanimitat
la seva aprovació segons el detall següent:

Galilea
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A
- A

GESA, enllumenat escola
GESA enllumenat centre sanitari
GESA enllumenat Casa Consistorial
COMACOP lloguer tanques protecció
GESA enllumenat cementiri

Bohigas por fotocopias
Rafel Ramon per repartiment de programes
l'Impremta Mallorquina per material oficina
Gabriel Martorell per treballs recollida fems
Mateu Caldentey per igual concepte
GESA energia elèctrica pOll la vila
"Graficas Madrid" per rebuts standar
"Muebles Apolo" per taula ordinador
Benet Morey per regada d'arbres
Miquel Sureda treballs mes de juliol
Miquel Sureda, treballs mes d'agost
la Companyia telefònica per telèfon centre

Certificacio n1Q 5

Aportació del Consell Insular de mallorca
Aportació de l'Estat
Aportació de l'ajuntament

113.487
163.109

3.721
10.731
97.351

1. 864
13.616
7.500

46.144
10.869
10.869
58.647
5.808

18.000
56.000
56.000
28.000

ptes

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

1.899.316 ptes.
1.139.792 ..

1.519.553 "

total certifico 4.558.661 ptes.

"

"

"

"

"

"
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Certificacio nQ 6

Aportació del Consell Insular de Mallorca

Aportació de l'Estat

Aportació de l'Ajuntament

1. 420.962 ptes.
852.270 "

1.136.616 ..

total certificació 8.409.842 ptes.

6.-PROJECTES OBRES EN SOL NO URBANITZABLE.- Donada compte de les autorit
zacions de la Comissió Provincial d'Urbanisme als projectesper a

la construcció de cases unifamiliars aillades en sòl no urbanitzab¡e
promogudes pel Sr. Xavier Molina Vidal i ARECOR SA, la Corporació�
acorda �eixar-les pendenti de resoluciónfins a coneixer noves dades.

7.-0PERACIO DE CREDIT.- La Corporació Municipal en sessió celebrada dia16
de juliol acordà concertar una operació de prestec a llarg termini
amb la caixa de Balears Sa Nostra, per finançar obres d'inversions.
Conegudes amb posterioritat les quantitats que la Corporació ha d'a

portar a les obres de la Plaça de Son Bru, incloses al Pla d'obres
i Serveis de 1990, i amb el fi d'obtenir els beneficis prevists al
conveni de col.laboració financera subscrit per la Conselleria d'e
conomia i H�âenda i diverses entitats financeres i vist l'informe
del Secretari Interventorj, el Grup Independent formula la seguent
proposta d'acord:

�

� 1) Aprovar la redistribució del credit en la forma següent:

:� Plaça de Son Bru 5.053.805 ptes.

� Reformes pista poliesportiva 3.515.018 "

Millores repetidor TV 1.846.195 "

Torre Rellotge 1.500.000 "

Adquisició Ordinador 2.600.000 "

2) Sol.licitar a la Conselleria d'Economia i Hisenda la inclusió�
d'aquesta operació de crèdit dins dàl conveni de col.laboració finan
cera subscrit el 28 d'abril de 1988 amb diverses entitats financeres
amb les següents característiques :

Importtdel crèdit: 14.515.018 ptes.
Interés fix: 13'50 % inicial + 0'50 Comissio d'obertura

Termini: 10 anys

3) Anunciar aquest acord al BOCAIB a efectes d'informació públ�
ca.

La Corporació aprova per unanimitat l'anterior proposta d'acord.

8.-S0LLTIICITUD A LA CONSELLERIA DE CULTURA DE L'ELABORACIO DE L'INVENTARI
DE JACIMENTS ARQUEOLOGICS AL TERME.- Coneguda la intenció de la
Conselleria de Cultura d'elaborar un catàleg dels jaciments arqueo
lògics de les nostres illes, cal demanar que es realitzi l'inven
tari corresponent al terme de Puigpunyent on anys enrera se'n loca
litzaren desset segons l'estudi fet pel Sr. Mascaró Passarius.

-

Es ben segur que amb una nova recerca se'n localitzarien més i
permetria conèixer amb exactitud l'estat de conservació de tots ells.

El fet que en aquests moments s'estigui revisant el planejament
urbanistic municipal, fa aconsellable disposar de les dades que un

nou catàleg proporcionaria, per la qual cosa es creu necessari i COB

venient acometre aquesta tasca amb caràcter immediat.
Així mateix volem fer pa�ès a la Direcció General de Cultura el

nostre suport en la política que du a terme en la protecció del Pa.
trimoni Històric, i especialment el que fa referència a la contrac�
tació de personal tècnic qualificat per a realitzar tasques d'asse
sorament als municipis en qüestions de Patrimoni. Conscients de l'es
mentada importància, aquest Ajuntament voldria procedir a la contrac
tació d'un tècnic en la matèria, però per raons pressupostàries resul
ta impossible si no es compta amb el suport econòmic de la Conselle-
ria de Cultura.
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Per la qual cosa el Grup Independent formula la seg··uent propos
ta d'acord: Sol.licitar l'elaboració de forma immediata de l'inventa
ri dels jacimentsarqueològics del terme de Puigpunyent i el pagament
d'un tècnic qualificat en qüestions de Patrimoni Històric.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar la proposta anterior.

9.-CURS DE CATALA.-Des de la constitució d'aquest Ajuntament s'ha cregut
important desenrotllar una tasca normalitzadora en qüestions lingüist
ques,per aixó es varen iniciar, entre altres coses, cursos de català

que cal completar amb el darrer cicle per tal de donar continuïtat als
estudis. De fet l'any passat ja es va prendre aquest mateix acord,pe
rò les classes no arribaren a començar perqúè el curs escolar ja era

�81Ee�vançat. Es creu convenient que els alumnes contribueixin al paga
ment dels curs, en funció de les subvencions que es puguin obtenir.

-

Per la qual cosa el Grpp Independent formula la següent proposta:
Contractar amb l'Obra Cultural Balear el Curs superior de Llengua Ca
talana i facultar el Batle per a signar el corresponent contractè�

-

La Corporació acorda per unanimitat aprovar la proposta anterior.

O.-MILLORES ALS VESTIDORS DEL POLIESPORTIU.-Per raons higièniques es creu

convenient enrajolar les parets dels vestidors i dutxes del polies
portiu (local i visitant) :If'ins una alçada aproximada de 1'05 m. als ve

tiidors i de 2'10 m a les dutxes. D'aquesta manera es facilita la nete

ja i la higiene.
-

Per tal de tenir-los en bones condicions les netejadores municipals
cada dilluns realitzarien la neteja dels esmentats vestidors.
� Per la qual cosa el Grup Independent formula la seguent proposta
d'acord: enrajalar els vestidors i netejar-los segons els termes de
l'antecedent.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

ll.-MILLORES AL PATI DE L'ESCOLA.- El Consell Escolar ha demanat que s'as�
falti el pati de l'escola, obra que es considera necessària donat el
mal estat actual en desperfectes generals.

Aprofitant aquesta obra es creu convenient conduir mitjançant una

canonada les aigües pluvials i conduir-les a la xarxa general pel ca

rreró fins al carrer de na Beltrana. D'aquesta manera s'evitaria l'acu
mulació d'aigües i es protegiria el marge. Les obres s'executarien du-
rantsles properes vacacions de Nadal.

-

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent proposta
d'acord: Asfaltar el pati de l'Escola, prèvia conducció de les aigües
pluvials a la xarxa general, segons el que s'assenyala a l'antecedent
i facu�tar el Batle per a signar els corresponents contractes.

La Corporació Municipal, acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

12.-ADQUISICIO DE QUADRES PER A LA CASA DE CULTURA. - Aquest punt va ésser
retirat de l'ordre del dia per indicació del Sr. Batle, per ser tractat
en una futura sessió.

13.-ADQUISICIO DE PRESTATGERIES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-La bibliotecà
ria ens ha manifestat la necessitat d'adquirir noves prestatgeries per
a la col.locació de llibres, ja que amb la compra anual de llibres
amb càrrec al pressupost municipal i a l'aportació del Consell Insu
lar les actuals són insuficients.

Amb la nova ubicació de la nova biblioteca a la Casa de Cultura i
Ia la vista de l'espai existent i d'una distribució racional dels mobles

s'en podrien col.locar nou de 0'615 x 0'25 x 2'02 i una de 0'500xO'25x
2'02, mides iguals a les existents, amb un pressupost total de 274.736
ptes més enlacat.
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Per la qual cosa el Grup Independent formula la proposta d'adqui
rir les prestatgeries que s'indiquen a l'antecedent.

-

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

14.-S0L?LICITUD AL CIM DE SUBVENCION PARA MEJORA DEL REPETIDOR DE TV.-La

recepció de la televisió a alguns indrets del poble és molt deficient

per la qual cosa és fa necessari millorar les instal.lacions mitjançant
la col.locació d'una antena més alta i d'un reemissor a la zona del
Trast. Aixi mateix s'instal.laran els �parells necessaris per a la re

cepció de les cadenes privades.
-

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

Sol.licitar al Consell Insular de Mallorca una subvenció directa

per a dur a terme les esmentades obres.
La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

15. -CONVOCATORIA SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS r ESPORTIVE'S';'-L' Aj untament

vol, un any més, subvencionar els grups Culturals i Esportius esta
blerts al nostre terme perquè puguin portar a terme les seves inici�
tives.

Cal demanar als beneficiaris que ajustin al màxim les seves peti
cions a les necessitats reals, ja que la inversió feta per l'Ajunta�
ment enguany en matèria culturalmha estat molt elevada i, per tant,
la quantitat a destinar a subvencioas no podrà ser molt grossa.

Per això el Grup:lndependent formula la següent prop@sta d'a-
cord: convocar les entitats culturals i esportives perquè en el ter

mini de quinze dies sol.licitmn a l'Ajuntament la subvenció de les
se"'ïllestactivitats, han d'adjuntar, si és possible, com a minim el

programa d'activitats a desenvolupar durant el curs pròxim; finan

çament del grup durant el curs 89-90 (entrades i sortides) i breu ex I
plicació sobre com s'invertí o gastà la sub�enció rebuda l'any passat;
aixi com qual sevol altra dada que es consideri d'interés.

'

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta
d'acord.

16.-PROJECTE SERVEI D'INEORMACIO, ORIENTACIO l ASSESSORAMENT EN MATERIA
D'ACCIO SOCIAL.- La Corporació acorda per unanimitat declarar d'urgèm
cia aquest assumpte i tractar-lo en aquesta sessió, encara que no f�
guri mnclòs a l'ordre del dia.

Es donà compte del projecte del servei d'Informació, Orie�tació:
i assessorament que en matèria d'acció social pensa dur a terme aquest
Ajuntament durant aquest any, amb un pressupost total de 863.380 ptes,
destinat al pagament de l'assistenta social, adquisició d'una màqui
na d'escriure i material d'oficina.

Tenint en compte que els mitjans econòmics amb què compte la Cor

poració per fer front a aquestes atencions són escassos, i en base
al que preveu el conveni de col.laboració subscrit entre el Cons�ll
Insular de Mallorca i aquest Ajuntament, la Corporació acorda per una

nimitat:
1) Aprovar el projecte del Servei d'Informació, Orientació i

Assessorament en matèria d'accíó Social per a l'any 1990.

2) Sol.licitar del Consell Insular de Mallorca una subvenció per
fer front al cost d'aquest servei social d'atenció primària, tan:àmpli�
com sigui possible.

l7.-PRECS l PREGUNTES.- El Sr. Batle informa als reunits de l'entrevista

tinguda amb Margarida Martorell Ribot per tal de donar una solució
satisfactoria al problema motivat per les obres de la plaça de Son Bru
amb el desmunt d'una porció de terreny propietat de la Sra. Martorell
La Corporació en quedar assabentada dels compromisos pactats pel Sr.
Batle amb la Sra.Margar.ida Martorell Ribot segons document signat da
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vant el Secretari d'aquest Ajuntament el 18 del darrer juliol, acor

da per unanimitat ratificar-lo en tot el seu contingut.
-

El Sr. Batle manifesta que amb motiu d'un escrit subscrit per d!
versos veinats de la localitat, on posen en congixement d'aquesta al
caldia el malestar pels renous de motos i demésa altes hores de la nit,
aquest tema fou tractat directament amb el públic assistent a la sessió
del mes de juliol, una vegada conclòs l'ordre del dia de la reunió,
i s'arribà a la conclusió de publicar un ban on es demanava als joves
que moderassion els renous i velocitats de les motos quan circulassin

pel poble, i als majors comprensió amb l'estil de vida dels joves, amb

l'objectiu d'aconseguir una convivència agradable, ja que amb el res

pecte i comprensi6 mutua pot tenir solució el problema dels renous.-
Aquest ban fou publicat dia 3 d'agost i repartit -a totes les ca

ses del poble i s'estima que=el seu contingut ha estat eficaç ja que
els renous han disminuit considerablement.

El Sr. Pérez assenyala la convenéncia de pintar a la carretera a

l'altura de l'accès a les escoles un triangle de velocitat limitada
a 80 Km/hora, seguit d'un pas de peatons, amb el fi de donar protecció
diaria als nins que van a l'escola.

La Corporació ho considera necessari i acorda encarregar a la em

presa "Casa Hernandez" la pintada deIs senyals.
El Sr. Batle manifesta que el llogue de les tanques de protecció

col.locades a la plaça de Son Bru representa per a l'Ajuntament un

cost mensual de 56.941 ptes, i suggereix la idea d'adquirir un nombre
determina<t:t de tanques perqué l'ajuntament pugui utilitzar-les quan
en tengui necessitat sense haver de llogar-les.

La�Corporació ho considera convenient i acorda facultar el Sr.Bat
le per a la seva compra.

En aquest estat i no havent-ji més assumptes per tractar el sr�

Batle aixecà la sess�o a les vint-i-dQes hores i trenta minuts de
la qual súestén l'acta present i jo com a Secretari certifico

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

PLE DIA 15 DE SETEMBRE DE 1990

A la vila de Puigpunyent a les dotze hores de dia 15 de setembre

de 1990, es reuní l'Ajuntament Ple�a la Casa Consistorial en sesió

pública extraordinaria sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni Ar

bona Pujadas i amb l'assitència dels Regidors .yosep Mg Perez Fon=
tirroig, Joan Rebtffi Morell, Miquel Vidal Barceló i Manuel pinteño
Gomez, hi concorregué també l'infrascrit Secretari Vicenç Matas

Font.

1) Fent ús de la facultad concedida a l'article 79 del "Reglamento
de Organización, Funciohamiento y Regimen Juridico de las COFPora
ciones Locales" el Sr. BatIe ha convocat la seSSlO present extraor,
dinària urgent, amb la finalitat d' acordar la suspensió de llicen

cies en sòl no urbanitzable.
-

La urgència ve justificada pel fet d,levitar que l', Ajuntament
indemnxzi als peticionaris de llicències sol�licitades amb anterio
ritat a la publicació de l'acord de suspessió i que els projectes
resultin incompatibles amb les determinacions del nou planetjament.

L'Ajuntament Ple considera la urgència, passant a continuació

al debat de l'unic punt de l'ordre del dia, objecte de la present
sessió.

2)SUSPENSIO DE LLICENCIES EN SOL NO URBANI'Z'ABLE!" FONAMENTADA EN

LA CONVENIENCIA D'ESTUDIAR EL NOU PLANEJAMENT.- Davant la necessitat

de prevenir que les llicències que s'atorguin durant el periode de

formació de les NNSS puguin contradir l'ordenació projectada, difi

cuItant la execució del nou planejament i la realització del mòdul
urbanistic que es proposa, el Grup Independent proposa la suspensió
de llicències per termini màxim d'un any, prorrogable per un altre

any d'acoird amb allò que disposa el Reglament de Planejam,ent Ur

banistic, Llei del Sòl i Reial Decret de 16 d'octubre de 1981, que
tenguin per objecte activitats de parcel.lació de terrenys i edifi

cacions o demolicions en sól urbanitzable no programat.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior proposta.

No havent-hi més assumptes a tractar el Sr. BatIe aixeca la
sessió a les 13 hores de la qual jo, el Secretari, certifico

EL SECRETARI



l.-SOL.LICITUD D'OBRES A INCLOURE AL PLA D'OBRES l SERVEIS DEL CIM.- Es de

sig de la Corporació dur a terme les obres de reforma de la plaça de

llAjuntament que, alhora, servesqui d'accés als edificis municipals
existents. Sol.liciten la seva inclusió al Pla d'obres i Serveis del
Consell Insular de Mallorca.

El projecte, redactat per l'arquitecte Sr. Joan Vila Martínez,
té un pressupost total de 15.455.424 ptes.

La quantitat sol.licitada a fons perdut és de 11.591.568ptes. �
quivalent al 75 % del seu cost, segons els criteris de finançament
del pla establerts pel CIM.

La Corporació Municipal acorda per unanimitat sol.licitar la in
clusió áili Pla d'Obres i Serveis del Consell Insular de Mallorca de
l'esmentada obra segons els termes expressats anteriorment.
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 28 DE SETEMBRE DE 1990

A la vila de Puigpunyent, Comunitat autònoma de les Illes Balears,
a les 21 hores de dia 28 de setembre de 1990, es reuní l'Ajuntament
Ple en sessi6'pública extraordinària, sota la Presidència del Sr
BatIe Antoni Arbona Pujadas i amb l'assistència dels regidors Josep
Ma Perez Fontirroig, Joan Betti Morell, SebastËà Bauza Martorell,Mi
quel vidal Barceló, Manuel Pinteño Gomez. Hi concorregué l'infras-
crit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

Obert l'acte pel Sr. President, en passaren al debat dels assump
tes presents a l'ordre del dia i que són els indicats a continuació�

2.-S0L.LICITUD D'INCLUSIO D'OBRA AL PLA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS.- Assaben
tada la Corporació de les Normes que regeixen el pla d'equipaments
esportius del Consell Insular de Mallorca, âcorda per unanimitat, el

següent:
1) Aprovar l' expedient de sol.licitud de finançament pel Consel'!J:

Insular de Mallorca per a l'obra denominada "Millores a realitzar en

zona.esportiva de galilea", segons el projecte redactat per l'arqui
tecte tècnic Sr. Miquel Sureda Rubert i que té un pressupost de

-

4.225.025 ptes i sol.licitar la inclusió al Pla Territorial d'Equipa
ments esportius del CIM per a 1991, amb el fi que el CIM ho financiI,
a fons perdut amb la quantitat de 2.816.683 ptes.

2) Comprometre's a prendre a càrrec seu la part del pressupost
d'aquestes obres qué�sobrepassi el finançament del CIM, així com els

����e�x�cessos que sobre el pressupost assenyalat puguin produir-se com a

onsequüencia de projectes addicionals, reformes, revisions de preus
per qualsevol altra causa.

3) OBligar-se a dedicar les instal.lacions que es construeixin�
amb finalitat esportiva per un termini de 20 anys, durant el qual no
podrá alinear-se ni cedir-se en cap cas l'ús ni l'explotació comer

cial amb finalitats lucratives, sense autorització del consell Insular
de Mallorca.

4) Autoritzar el Consell Insular de Mallorca a utilitzar gratuï
tament les instal.lacions objecte de finançament quan es requereixin
per al desenvolypament de competicions o actes esportius oficials.

5) Acceptar especificament les normes establertes.

6) Acordar crear una partida econòmica amb el crèdit suficient

per al finançament de la part corresponent a aquest Ajuntament.
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3. -PImC DE CONDICIONS ECONOMICO-'-ADMINISTRATIVES i2E LA PLAÇA DE SON BRU

I DE MILLORES AL POLIESPORTIU MUNICIPAL.- Examina�s�els plecs que
han de regir les contractacions dels projectes denominats "Plaça
de Son bru" i "Reforma pista A per transformar;;.la en pista de tennis.
Paret de tancament de la pista B i acondicionament per a la pràc
tica de "futbito" i basquet. Instalació xarxa de baixa tensió i

enllumenament de pista" redactats per l'arquitecte tècnic Miquel Su

reda Rubert i l'enginyer industrial Miquel Rossello Sard pel que
fa al poliesportiu municipal i per l'arquitecte Joan Vila per al pro

jecte de la plaça de Son bru. La Corporació acorda per unanimitat

aprovar ambdós plecs i exposar-los al públic a efecte de reclamacions

4.-SISTEMA DE CONTRACTACIO D'OBRES PLAÇA DE�SON BRU.- Vist l'expedient
instruit a tals efectes i haverrne se acredi:tat la urgència en la

contractació prevista a l'article 120-2 del Reial Decret �egisla
tiu 781/1986, de devuit d'abril, la Corporació acorda per unanimitat
reconeixer la urgència i realitzar les obres per contractació direc

ta, consultant abans de la seva adjudicació, al menys tres empreses,
si aixó és possible capacitades per a l'execució de les obres i

fixar amb la seleccionada, el preu just del contracte; a més de dei

xar-ne constància a l'expedient.

5.-ANUNCI SUBHASTA DE LES OBRES DE REFORMA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.-El
Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada dia 4 de juny de 1990
acordà aprovar el Pla Territorial d'Equipaments Esportius per a l'any
1990 en el qual és inclòs aquest Ajuntament amb el projecte de refor

mes a les pistes del poliesportiu i instal.lacions de xarxes de bai=
xa tensió i enllumenat de pistes, segons el projecte redactat per

-

l'enginyer industrial Miquel Rossello Sard i l'arquitecte tècnic

Miquel Sureda Rubert.
Vista la comunicació del Consell Insular de Mallorca de data 14

del corrents que autoritza l'Ajuntament a procedir a la contracta

ció de les obres, d'acord amb la norma 7 de les que regulen l'es�
nebtat okam ka -Corporació, després d'have17raprovattel plec corres

ponent de condicions econòmico-administratives, acorda per unanimI
tat treure a subhasta l'execució d'aquestes obres i publicar els

anuncis oportuns.

I havent finalitzat l'objecte de la reunió, el Sr. Batle aixecà

la sessi6 a les 21 hores i 45 minuts de la qual s'estén l'acta pr�
sent 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 15 DE OCTUBRE DE 1990

A la vila de Puigpunyent, Comunitat Autonoma de les Illes
Baleares, a les vint-i-una hores del dia 15 d'octubre de 1990, es

reuni l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial en sessió pública
ordinària, sota la presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona
Pujadas, i amb l'assistència dels Regidors Josep Mê Perez
Fontirroig, Joan Betti Morell, Sebastià Bauzá Martorell, Miquel
Vidal Barceló, Nofre Martorell Reverte, Josep Sintes Ramon i
Manuel Pinte�o Gomez. Hi concorregué l'infrascrit Secretari
d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

1.-ACTES ANTERIORS.-Obert l'acte pel Sr. President foren
aprovades les actes de la sessió ordinària del mes anterior, i
les extraordinàries dels dies 15 i 28 de setembre.

2. -CORRESF'ONDENCl.B. ..

- S' assabenten de ).' esc:roi t d' Acci Ó Cul t.ure I
del Pais Valencià agraint l'adhesiÓ d'aquest Ajuntament a les
peticions formulades per l'anomenada entitat en relaciÓ al tema
de recepciÓ de la TV3 a les comarques valencianes, així com per
aconseguir que TV9 també arribi a Catalunya i a les Illes
BaIE'aros.

També és donà compte d'un escrit de l'AssociaciÓ de Pares
del Col.legi Públic de Puigpunyent referent a major altura de la
barana del pati escolar.

Tot seguit es donà lectura a un altre escrit de la mateixa
associació que conté les activitats extraescolars programades pel
curs 1990-91. La Corporació acordà per unanimitat aprovar-les i
tenir-les en compte a l'hora de formalitzar els pressuposts
per a l'any segUent.

3-RESOLUCIONS DE LA BATLIA ..
- Sla�;:;�:�iabenten dE? IE'S roesolucions

adoptades per l'Alcaldia durant el mes de setembre passat.

4.-DESF'ESES.- Examinades les factures presentades s'aproven les
despeses seguents�

- Subscripció a l'Ultima Hora
A Julià Alemany per suplerts mes de setembre
A Baltasar Alomar per gèneres servits
A Buscapersones SA quota mensàfene
A Papereria Company per material oficina
A Magatzems Rullan per materials

- A Guillem Ginard, encarregat d'aigues mesos d'a-
gost i setembre 98.283

- Al Grup de Teatre Xingonera per despeses acon

dicionament salen-teatre
- A l'assessor laboral Marcos Sabater per honora

ris nòmines i assegurançes socials
A CIMA per material ordinador i impressora
A Llorenç Carbonell per serveis d'autobós

- A AF'AD pero cí n t es màquina d'esc:r-°iLlroe
A Benet Morey per recollida de fems de Galilea
Al Grup Coanegra per una actuació a la II Tro-

2.000 pt:oE'�;¡; ..

"4.24°('
65. 8:.3:.3
4.424

"

"

1 ti :�5() "

1. • 775 "

"

76.1ï'9 "

12" �320 "

50. 1:1'60 "

408. 000 "

co 045 "
�.

:2(> ft 1. so "



bada de balls Folklorics
- A Pablo Rodriguez per treballs realitzats al

repetidor TV i als carrers

Al mateix per eixermar
A Antoni Colom publicació anunci al BOCAIB
A la Comissió de Festes de Galilea aportació

festes patronals 1990
A Vallados Rotger per lloguer de 700 cadires

- A Miquel Sureda� aparellador, pels seus tre
balls mes de setembre

- A ASISA per quotes assistència sanitaria
A GESA força motriu pou de la vila
A GESA enllumenat centre sanitari
A GESA enllumenat Casa Consistorial

- A GESA enllumenat escoles
A GESA enllumenat públic carrers Puigpunyent

i Gal i le,::\
Al" Consul t.or- de los Ayuntami entos" per' u.n

manual del Jutjat de Pau
A Angel 24 per quota missatgers
Al Diari de Mallorca per anunci subscripció

suspensió de llicències 25.088
- A CIMA per reconfiguració del sistema operatiu

de llordinador 9.800
A Sebastiana Lluisa Canyelles per material d'o

ficina pel servei d'assistència social
A COMACOP per lloguer de 20 baranes de pro-

tecció
A materials Establiments per gèneres servits
A ATM per un exemplar reforma règim urbanistic

i valoracions del sòl
A Canon per cintes màquina d'escriure
A Elèctrica Jordi per reparacions enllumenat

públic
A Control per cinta impressora Fujitsu
A l'Aparellador Alejandro Fernandez, honoraris

direcciÓ obres Casa de Cultura
- Als funcionaris d'aquest Ajuntament per medi

C'::imf!:�nt�;;;
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62.500

19.600
9.600
3.020

350.000
50.286

56.000

�J. 350
16.627'
1. ï'. 124
34.4·69

217'.076

6.212
.1 �5. 433

3.409 Il

�55. 104 "

121- .48t:. "

1.400 "

14.220 "

92. :l �7ï2 "

2.4tA "

89.600 !I

8 -,�,"O' fi
. ( ..:: (

fi

fi

"

"

"

"

fi

"

"

"

Il

"

"

"

"

5-CE ,�T IElÇ.e£LQ. OE!B.�S. C�.§A P.S ÇJ::!..\""I.W.R.B:- E:-: am i n ad a 1 a e: et-·tif i e ac i ó
nQ 7 de les obres corresponents als treballs realitzats a la Casa
de Cultura pel contratista Francisco Rosales Martos, la
Corporació per unanimitat acordà la seva aprovació segons el
detall següent�

Aportació del Consell Insular de Mallorca
Aportació de l'Estat

Aportació de l'Ajuntament

1.700.817 ptes.
1.020. 165

1.360.491

Il

"

total •.•.•...•.•..•.•.•...•..•.•.......•••. 4.081.473 ptes.

Q_�.!?_l}..E:...I.".EM._g.!)l_TS I Ç.8.5J2..tUi E �J_F3.eP_F3QJ NAf: I S •
- E s don ¿\ 1 ec: t. LI r- a a J. s

expedient.s a l'efecte t.ramesos, vists els informes del Secret.ari
interventor i els informes favorables de la Comissió d'Hisenda i
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discutits ampliament cada un dels extrems que comprenen dites
propostes, el seu objecte i finalitats i trobant-la comformes amb
els serveis que estan a càrrec de la Corporació Municipal, es

prengueren els seguents acords:
1.- A) Suplementar amb càrrec al remanent de tresoreria de

l'any 1989 les partides segUents:
Partida 161.1. personal laboral
Partida 181.5. assegurances socials

300. ooo pte1::;.

Palr-ti da

Par-tida

200.000
medicines 100.000

100.000 "

"

182.5. assistència mèdica i
enllumenat escoles

"

Partida 257.6. subministrament d'aigues
Partida 263.6. vies públiques

300.000
19�5" 158

"

"

·t CJt a]. "" n gil ... Il " ... cr II • Il ft It ft a .. 1.195. 158 pt e ss ,

t.otal
B) Amb càrrec als majors ingressos recaptats sobre el

prevists al pressupost.
Partida 257.7.subministrament d'electricitat 400.000 ptes.
I:::'ay·-tidë\ 2:'.'59.1.altr··(·2s de�::>p€��:�e�"; d€;, {uncicm,;;lment 800.000 "

Pal'··t. i da
Part; :i. cia

Pal,··t i cia

Par·t :i. d a

259.7.altres despeses de funcionament
471.9.aportació al SERPREISAL

692.7.adquisiciÓ parcel.les Conques
693.7.reformes repeticlor TV

1. • �.300. 000 "

"

j'li. 387' "

1. OEn. 1332 "

total ....•••.•........•.•..• 4.301.046 ptes.

C) Per transferència d'unes partides a altres dintre el
mateix pressupost

Partida 693.7. reformes repetidor TV 4.416.168 ptes.

2.- Que els expedients de suplements i crèdits
extraorclinaris abans esmentats, aprovats inicialment siguin
exposats al públic a efectes de reclamació.

3.- Que els expedients aprovats inicialment es consideraran

aprovats definitivament si no es presenten reclamacions.

?,�:::-"'p'g.b..LMl.JACI.O DE;;L E:.9LJGQN �,g è.. P'E §..QJ�. §.�RR.e.t- "T:A 1 !l�T�BJ�J"r.iA_ç}O
!lEL ê.IS�U::f':IA º"':"ttC-rQ.0C Hl UF;I,Yj.�.. L§�[J_ÇA. - El PI a p ar-c i al df:?J. pol i gon
nQ 6 (Son Serraltal aprovat definitivament per la Comisió
d'Urbanisme de Balears dia 14 de gener de 1984� assenyala que el
sistema d'ac uaci6 podrà establir-se al moment de la delimitació
del polígon i serà qualsevol dels prevists a la llei del sòl.

En el mateix sentit es pronuncia l'article 154 del reglament
de gesti6 urbanística.

D'altra banda, l'associació de propietaris del polígon nQ6
en assemblea celebrada dia 6 d'agost cie 1990, davant el notari
Sr. Francesc d'Asis Sanchez-Ventura Ferrer, i que representen més
del 60 % de la propietat del terreny compresos al polígon 6,
ac or'db PE:'I'" un <::\n i m :i. t at. I'" tE.:'C¡ I

..
I (·:ëil····:i. r· <::\ 1 I Prj unta m€;;)[,t. cl e Pu i gp unyr.·:·)n t.

perquè acordi el sistema d'actuació de compensació urbanística
amb el fi cie poder formalitzar-se la Junt.a de Compensació.

Vist l'article 154 del Reglament de Gestió Urbanística i el

desig de la majoria de propietaris de Son Serralta de constituir
se en Junta de Campen aciO per a poder dur a terme el projecte
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d'urbanització per a la realització material del pla parcial
aprovat, el Grup Independent formula la segUent proposta d'acord:

1) Aprovar inicialment l'expedient de delimitació del
poligon nº 6 (Son Serralta) i sometre'l a informació pública
durant un termini de 15 dies mitjançant anuncis al BOCAIB i a un

periOdic de la Comunitat, en citació personal als propietaris del
terreny inclosos al polígon nQ6.

2) Det(,·:!r--m:i.në\I'·· COITI ,,':\ �"i�;¡;tE'rl'l¿:\ d'actuació I..lr·bi:':\fi:í.st:.:i.li-t (';';':'1 de
COMPENSACIO, previst a l'article 157 del Reglament de Gestió
Urbanistica, al qual donaran el mateix tramit d'informació
antel"'i air.•

La Corporació acordà per unanimitat aprovar
proposta d'acord.

I '
i:':i ri u,! 1"- :i. o r-

8. -"MLI,-LQBES_ �1.f:_ê. E�ld..ªb.)G!Uf-S p� §.AL:Lb.EA «: -. ('YI. C¿WI'··(:,·.'r- dt'!! e I
an ¡:=-on'-y,,':\ :i.

a Es Comellar dels Inferns hi ha dos revois perillosos pel
d¡.;·:�sn í Vf.:�ll e)·� :i. st.r."nt (:"::i'\tr··E·� el ':;; c¿:'.I"·r-·el'··s i 1 (;:�s pr-op i st.ats ve :(I"H��;¡; 'J que
fa aconsellable la instal.12ció d' unes pEdres de protec�ió
col.locades de tal forma que no estrenguin els carrers.

Per això el Grup Independent formula la segUent proposta
d '

ac ord r

Col.locar les pedres de
La Corporació acordà

proposta d'acord.

protecciÓ abans esmentades.
per unanimitat aprovar l'anterior

blr, •

Martorell ve col.laborant amb l'Ajuntament en quantes
fan referència al repetidor de TV, la qual cosa li
desplaçaments, gestions, cridades telefOnicas,
especialment als darrers mesos, en que s'han instal.lat
repetidors de TV. �ncara que aqupsta ajuda
desinteres�adament, es vel denar-li una subvenció per
en t.ot:.(�S ,',\(::!LU,,:.J. I es (::Ie�::;p(·:?""(·:·�::; qLH;':' SE' 1 í han oc a sí onat.

Per tal metiu el Grup Independent formula la
pr' op C)�� l, el:

AtOt-'Ji:'�I" i:d Gr'. Per·,;·:! Ivl,;,:\r- Lut ¡"lI UI"i¿:\ <,LIb,·. (:'I'Ie:: ·i. Ô d€�: '?:," noo p Lp ..

La CorpClració aprova per unanimitat dita proposta.

questiDns
cornp orte
etc" í

(=ls nous

es fa

ajudar"-l Cl

19.. !:...:::::.A.J.,,!:J..!l& PE;,R A. b.f:S IB.&..êAL1-..,aPPRs"ê. F..AJ·'Q..b.lf)RS. - Les t,Y"eb,;:\} 1 ë\dC:)I"'e�:;
familiars en ocasió de la prestació del seus serveis, es veuen

obligades a efectuar desplaçaments a Galilea i a Palma utilitzant
els seus propis mitjans de transperts sense que fins ara se les
I <:: (Ji I. (¡tr'pf')I);,:;at aqup';;:,t".i::\ (k':·:>pI2�::.i:.\ af s;nI u' ë\fY)E�r1t.. 11(·::)c:¡?s�",àr,j. ¡::\ pel b on
¡! \. J. (- l t�_ 'j Ct /"1 ;:':\ ti" (':';';'1 'I f: 1",1 E·I 1 '. t or' . � t C";,ç <':";'1 j t .. l e ¡ �':';t (.,':'t ('! e.1 rj'! i ( t, 1. 'L '; P E·:'I"· I (Y:\, e! t {è-�-l e o �;:� .:':;l f·:.' �.,�

p r· (;J p Q ��) <� '::> t,(;j V l;::.�' l \.... i, o iH• ti i:" (?:\ \:1 u es t; �":). <:;! C: .::-,.�} 1'.... ',: \:\ E: il 5 ... o e, () t:1 t �:-? f::: Hl :;;, r'I �:.I I J':.\ 1 e::. r' � r

Ci:'�c:lë\ un a ,

PeF- a
í

:.� Ò e 1. Dr' up I nc:iep(·:·�ncl�r It:. ·f Of' mu 1 a l a �;¡(;�gu(:,�nt. pr' Dpo�::;t.a
d' acord s

CDncedir una subvenció de 5.000 ptes a cada treballadora
familiar pels conceptes abans assenyalats.

La Corporació aprova per unanimitat l'anterior proposta
cl l

,:':'lC CW· d •

1.L....::.A.P..J11.!lJ_ç,(.� C 1 Cl CUif:iLEi E:f�D ,:] E G T E�;. L::.!,,,,.A.9 (..':¡ �iºN t�f\ U" .... F: n p I' ;Î. hi £;: r

Corporació acordà per unanimitat declarar d'urgència
Jl(JC J,::I

¿tqLle�::;t.
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assumpte i tractarlo en aquesta sessió� encara que no figuri
inclòs a l'ordre del dia.

Tot seguit, tenint en compte que l/Ajuntament Ple a la
sessió celebrada el dia 28 de setembre passat acordà contractar
directament l'adjudicació de les obre� de la plaça de Son Bru,
segons projecte redactat per l'arquitecte Joan Vila Martinez, amb
un pressupost de 14.439.442 ptas., s'han demanat a tres empreses
pressupostos per a la realització d'aquesta obra.

S'han rebut dues ofertes, una presentada pel mestre d'obres
Miquel Duran, que es compromet a fer l'obra pel preu de
15.552.250 ptes. i l'altra del contratista Francisco Rosales
Martos que s'ofereix a fer l'obra pel preu de 14.390.843 ptes.

Considerant que l'oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament
es la del Sr. Rosales, tota vegada que la del Sr. Duran
sobrepassa la quantitat pressupostada, la CorporaciÓ acordà per
unanimitat adjudicar al contractista Francisco Rosales Martos la
realització de l'obra de la plaça de Son Bru, en subjecció al
projecte de l'arquitecte Joan Vila i al plec de condicions
aprovat per l'Ajuntament a la sessió del 28.09.90, pel preu total
de 14.390.843 ptes.

Així mateix acorden facultar al Sr. BatIe per signar el
contracte corresponent per dur a terme la realitzaciÓ de l'obra
al)ë'�ns ('2sm(�ntadE¡ •

. 14."�--=f:.B.�ÇJ]i 1. r::"8..�.(2J::l.NTEG •..• El Ir'egi dor- df�'� Cul tura dor'Ii!:\ compt(,� d0:'� 1 e�::'

act :i. vi ti:':I't:s c ornp 1 €7:·rnent.àr i e�s que l' (:-�sco). a pens<:,¡ c:leS€7!nvo). up ar- durant
el proper any 1991 en activitats culturals, excursions i

carnpa((H:::nt. �:;¡ , per· un :i. mp cr t. Lot, <:'it 1 df:'·:· 3:;;::6 u 800 P t ("':'�:". � acor· Cr(7�n
sel.licitar a la Direcció General de la Joventut de la
Conselleria Adjunta a la Presidència les subvencions pertinents.

El mateix Regidor transmet un desig a la Direct.ora del
Centre Escolar de supervisar les fact.ures que afectin a l'escola
i que es doni més pubIL .itat a les actes del ple. corden que
es tendrà en compt.e el suggeriment.

En aquest estat i no havent-hi més assumptes per tractar el
Sr. BatIe aixecà la sessiÓ a les vint-i-dues hores de la qua]
s'estén l'acta present i jo com a Secret.ari certifie.

EL .. üt¡"f LF El SECI':�[: f {-:,f, I:
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
DIA 12 DE NOVEMBRE DE 1990

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

A la vila de Puigpunyent, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, a les vint-i-una hores del dia dotze de novembre de

1990, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa Consistorial, en sessió

pÓblica ordinària, sota la Presidència del Sr. BatIe Antoni
Arbona Pujadas i l'assistència dels Regidors Josep Mª Perez

Fontirroig, Joan Betti Morell, Sebastià Bauza Martorell, Miquel
Vidal Barceló, Nofre Martorell Reverte i Manuel pinteño Gomez. Hi

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

l.-ACTA ANTERIOR.- Obert l'acte pel Sr. President fou aprovada
l'acta de la sessiÓ ordinària del mes anterior.

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

adoptades per la Batlia durant el passat mes d'octubre.

3.-DESPESES.-Examinades les

despeses següents:

Telèfon Casa de la Vila

factures presentades s'aproven les

6.189 ptes.
8.196

3.412 "

"

- Telefon Centre Sanitari
Anunci al Oiaria de Mallorca

- A Julià Alemany per bestretes
- A GESTENER per un kit fotocopiadora
- A Jaume Martorell transport de ferralla
- A Teleben per telegrama
- A Papereria Hamar per enquadernar 13 lli-

bres d'actes
- A Miquel Sureda, aparellador mes d'octubre
- A Rafel Ramon, repartiment de fullets
- A "Seguridad y limpieza SA" per dos tova-

llolers i dotze rotlles de paper per l'escola
- A Ultima Hora per subscripciÓ
- A Guillem Ginard, encarregat d'aigues
- A Joan Mayoral per col.locar pedres als

carrers Comellar d'els Inferns i Can Fonya
- A Marc Sabater per honoraris formalitza

ció nòmines i assegurances socials
- A Buscapersonas 24, quotes mensàfono

•

- A Antoni Llabres per arreglar fossa sèptica
i tapar dos tubs 41.440

- A Magdalena Ginard per segells de correu 5.000
- A Angel 24 per serveis de missatgers 13.220
- A Excavacions F. Muñoz per treballs de

25.078 "

24.500
35.652

104.160
410

"

"

"

"

17.472 "

56.000 "

4.500 "

40.074 "

2.000 "

40.992 "

44.800 "

"12.320
4.424 "

"

"

"

pala 3.500 "

- A la Guardia Civil per despeses del dia
de la Patrona

- A Control Central per una cinta per a

la impressora de l'ordinador

15.000 "

2.464 "
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- Cost de les festes d'agost 1990 714.278 ptes.

4.-DEVOLUCIO FIANÇA MILLORA l ASFALTAT DELS CAMINS COMELLAR DETS
INFERNS l ES CLAPERS.- Donat compte de l'expedient instruït en

virtut d'instància signada per Sion Mascaró Riera, on sol.licita
la devolució de la fiança constituïda per garantir el contracte
de l'obra "Millora i asfaltat dels camins Comellar d'ets Inferns
i Es Clapers de Galilea" per import de 97.000 ptes en metàl.lic,
i havent-se complit els requisits que exigeix l'article 48 del

Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, l'Ajunta
ment acorda per unanimitat accedir a la sol.licitud i que es

pagui a l'interessat la quantitat reclamada.

5.-APROVACIO INICIAL SOL.LICITUD CONSTITUCIO JUNTA DE COMPENSACIO
DE SON SERRALTA.- L'Ajuntament Ple en sessió celebrada dia

quinze d'octubre passat acordà determinar com a sistema d'actua
ció urbanistica del 'poligon nQ G de Son Serralta, el de compensa
ció. Per altra part el president de l'Associació de parce
l.listes propietaris de Son Serralta Lluis Pla Margarit, amb
escrit de data G de l'indicat mes d'octubre, sol.licità la cons

titució de la Junta acordada en assemblea celebrada dia 24

d'agost de 1990, davant el notari Francesc de Asis Sànchez-
Ventura Ferrer. A l'escriptura hi figura l'acord següent:

"Requerir al Ayuntamiento para que acuerde el sistema de
actuación de compensación urbanistica, y por la tanto pueda
formalizarse, la antes posible, la Junta de Compensación, ya que
hay un porcentaje de propietarios superior al GO % legal en esta

Junta, y unanimemente se aprueba por todos los presentes solici
tar este sistema de actuación urbanistica".

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

1) Aprovar inicialment la sol.licitud de constitució de la
Junta de Compensació per tal com que queda justificada la repre
sentació de més del GO % de la superficie del poligon delimitat.

2) Exposar l'acord a informació pública per termini de

quinze dies, mitjançant anuncis al BOCAIB i a un diari de la

capital, en notificació personal a la resta de propietaris que no

signaren l'acord de constitució de la Junta de Compensació.
3) Rebudes les al.legacions, es donarà audiència, per termi

ni d'altres quinze dies, als sol.licitants inicials.
La Corporació aprova per unanimitat l'anterior proposta.

G.-LLICENCIES D'OBRES EN SOL NO URBANITZABLE.- Vistes les auto

ritzacions de la Comissió Provincial d'Urbanisme de la Conselle
ria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori del Govern

Balear, la Corporació acorda per unanimitat concedir les següents
llicències municipals:

- A Josep Morey Serra per construir una casa unifamiliar
aïllada al poligon 3, parcel.la 75 al cami de Son Puig, segons

projecte redactat per l'arquitecte Jaume Amengual Cavas.
- A ARECOR SA per construir una casa unifamiliar aïllada a

l'urbanització de Son Net, parcel.la 221, segons projecte redac

tat per Alejo Reynes Corbella.
- A Xavier Molina Vidal per construir una casa unifamiliar



Folio n." �¡:;L _

aïllada al poligon 3, parcel.la 81 a la parcel.lació de Son Puig,
segons projecte redactat per l'arquitecte Xavier Molina Vidal.

- A Salvador Ramon Matas per construir una casa unifamiliar

aïllada a la parcel.la 106, poligon 3 (Son Canari), segons pro

jecte redactat per l'arquitecte Nofre Rullan Bauza.
La concessió d'aquestes llicències queda condicionada a la

inscripció al registre de la propietat com a finques indivisi
bles.

7.-COL.LOCACIO BARANA DE PROTECCIO AL PATI ESCOLAR.-L'APA del

Col.legi de Puigpunyent ha fet saber a l'Ajuntament que en vota

ció de l'assemblea general acordaren sol.licitar que s'augmentàs
l'actual barana col.locada sobre el carrer de Na Beltrana per tal
d'evitar el perill que al seu criteri existia. Malgrat no es

consti que s'hagi produït cap accident volem assumir la petició
per garantir una major protecció als escolars.

El pressupost és de 160.000 ptes a més de l'IVA.
Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent

proposta d'acord: encarregar a Serralleries Yunke la construcció

i col.locació d'una barana complementaria de 40 cm. a l'existent

que es col.locaria sobre aquella formant un angle de 45 graus que
volaria sobre el marge.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior pro

posta.

8.-S0L.LICITUD DE SUBVENCIO PER A L'ADQUISICIO DE MOBILIARI PER A
LA CASA DE CULTURA.- El mobiliari mínim de què s'haurà de dotar

la Casa de Cultura és de 81 cadires, per a la sala de teatre i

música, 25 cadires per a la sala polivalent del primer pis, cinc

armaris i quatre taules i deu prestatgeries per a la biblioteca.
El pressupost és de 3.585.440 ptes.
Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent

proposta d'acord:
Sol.licitar subvenció d'institucions i Organismes per a

l'adquisició de mobiliari assenyalat a l'antecedents,i facultar
el Batle per a la seva adquisició.

A���

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior pro-

.-SUBVENCIONS A GRUPS CULTURALS l ESPORTIUS.- Continuant amb la

política de subvencionar els Grups Culturals i Esportius del

terme, amb la finalitat de donar suport econòmic pel desenvolupa
ment de les seves activitats, també enguany es convocaren als
esmentats grups perquè comunicassin a l'Ajuntament les seves

necessitats. Acabat el termini que els fou concedit, han presen
tat sengles escrits la Revista Galatzó, l'Associació de la Terce
ra Edad, Terra Alta, Taller Clau, Club de Futbol, Club de Bas

quet, Grup S'Arbre, Gall de Foc, Xingonera i Flors des Salt.

Ni la Revista ni l'Associació de la Tercera Edad han sol.li

citat cap quantitat concreta, pero la seva trajectòria i activi
tats que realitzen mereixen esser subvencionades amb 50.000 ptes
cada una.

El novel Grup Terra Alta dedicat a l'esplai dels joves a

Galilea presenta un programa concret d'activitats del present
curs, de les quals per manca de pressupost i per considerar que
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malgrat el seu interès no es pot subvencionar una sortida als
Pirineus ja que representa un cost molt elevat, és subvenciona
rien la resta d'activitats per un import de 110.000 ptes.

El Grup S'árbre i el Taller Clau es subvencionen amb les
quantitats sol.licitades de 45.000 ptes. i 36.780 ptes. per
considerar d'interés les activitats que volen realitzar.

Els Clubs de Futbol i Basquet es subvencionaran amb el cost
dels arbitratges.

Als Grups de Teatre Xingonera i Gall de Foc s'el subvenciona
amb 100.000 ptes. a cada un.

Pel que fa al Grup Flors des Salt, vista l'experiencia de
les dues anteriors edicions de les trobades de ball folklorics no

es creu oportú col.laborar amb la contractació d'un grup musical
que, tanmateix en arribar l'hora de la seva actuació quasi no

queden espectadors i sembla un cost molt elevat per a la seva

rentabilitat. Pel que respecte a l'escola de ball per tractar-se
d'un ensenyament pagat pels aprenents, no es veu la necessitat de
subvencionar-lo. Així mateix la participació a la colcada del
carro de la beata es fa a nivell de grup sense representació
institucional de l'Ajuntament. per aixó la subvenció es centraria
a l'infraestructura de la trobada de balls folklorics, aportant
cadires, il.luminació i cadafal, per un import aproximat a les
80.000 ptes., i a la meitat de l'import del desplaçament a Palma
per a participar al carro triomfal de la beata.

Quant a les contraprestacions, la revista editarà un nÚmero
monografic dels Grups Culturals i Esportius. Terra Alta estarà
obert a tots els joves del terme municipal. El Club de futbol no

cobrarà entrada a dos partits oficials de lliga. El Club de
Basquet mantindrà la gratuïtat de l'entrada als encontres. Els
Grups Gall de Foc, Xingonera, Flors des Salt i Taller Clau,
realitzaran una actuació gratuita cada un. El Grup S'Arbre posarà
a disposició de la Biblioteca Municipal els volums enquadernats
de la revista Galatzó.

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

Atorgar les subvencions assenyalades als antecedents d'aques
ta proposta.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar les subvencions
abans esmentades.

10.-LIQUIDACIO FESTES D'AGOST.- Es donà compte de les entrades i
sortides corresponents a les festes d'Agost de 1990 amb el se

güent resum:

Despeses 1.721.572 ptes.
Ingressos 1.007.294 "

Dèficit 714.278 ptes.
La Corporació aprova per unanimitat la present liquidació.

ll.-DONACIO ARTISTICA PER A LA CASA DE CULTURA.- Després d'al
gunes conversacions amb diversos artistes locals per tal d'enca
rregar la realització de treballs artístics per a col.locar a les
finestres cegues de la Casa de Cultura i donada la desinteressada
col.laboraciÓ de Rafel Pomar, Diego Arango, i Rosemarie Deckel es

considera l'oportunitat que fossin aquests tres els artistes que
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finalment realitzassin el treball.

Rafel pomar executaria una pintura, Diego Arango un tapis,
del qual l'Ajuntament hauria d'assumir el pagament del treball
material per un import aproximat a 300.000 ptes. i Rosemarie
Decker realitzaria un treball en ceràmica.

La generositat d'aquests artistes es tanta que fins i tot

s'han oferit per pintar gratuitament tot el recinte de la sala de

teatre amb els motius que creguin oportuns.
Per la qual cosa el grup Independent formula la següent

� proposta d'acord: Acceptar la donació que s'explica anteriorment

� i agrair als esmentats artistes la seva generositat i

col.laboració amb el que sens dubte és l'inici d'un fons artistic

municipal, l'Ajuntament es compromet a mantenir les obres

d'aquests artistes permanentment col.locades a llocs preferents
de propietats municipals, de les quals unicament podran sortir

temporalment per intercanvis culturals amb altres institucions

sense que en cap cas es puguin vendre ni cedir per cap titol a

tercers. El compromis inclou aixi mateix no repintar la sala de
teatre en un termini de vint anys.

La Corporació acordà per unanimtat aprovar l'anterior

proposta.

12.-EXPOSICIO DE FOTOGRAFIA.- Amb motiu de la propera inauguració
de la Casa de Cultura es pretén organitzar una exposició de

fotografies de gent del poble a càrrec de Sebastià Terrassa

segons la proposta següent:
" A petició del Regidor de Cultura del Excm. Ajuntament de

Puigpunyent, i amb motiu de la propera inauguració de la Casa de

Cultura, en Sebastià Terrasa, fotógraf i periodista, presenta una

proposta d'exposició fotogràfica, que tè per finalitat obrir

'activitat cultural de l'esmentada Casa de Cultura, amb el desig
de que aquesta iniciativa representi l'inici d'una dinàmica
cultural fructifera i on la participació popular sigui el valor

principal a fòmentar. A més a més, creiem que és una excel.lent

idea obrir l'activitat de la Casa de Cultura del POBLE amb un

homenatge pel POBLE, plasmant amb les fotografies un sentiment

entranyable i carinyós cap a tota la gent en general, gent que,
en definitiva és l'element primordial d'un poble, molt més que
els seus carrers i edificis.

L'exposició fotogràfica consistirà en vint-i-cinc

fotografies, reunides sota la idea genèrica de "un poble, una

gent".
Del cost de l'exposició es farà càrrec la Corporació

Municipal.
Les fotografies es montaràn en marcs senzillIs de

negres i fins.
De cada imatge és faran dues copies: una per montar

l'altra, sense marc, per arxiu.
Es fa constar que l'interés de

l'exposició durant un temps raonable a

Casa de Cultura i, després, recollir

àlbum per arxivar.

L'autor proposa

l'Ajuntament es quedi
l'esmentat album-arxiu,

cantells

en marc,

l'Ajuntament és mantenir

l'espai habilitat dins la

les fotografies dins un

que, una vegada finalitzada l'exposició,
una copia de cada fotografia per a

i també es quedi tots els marcs buits



Folio n." �_� _

utilit6zats. l'autor recorda a l'Ajuntament que un Centre
Cultural sempre té marcs en reserva, el que suposa tenir una
minima "infraestructura cultural" per a posteriors activitats.
Els marcs sempre seran útils per altres exposicions
fotogràfiques, de dibuixos, de documents històrics, etc. Es pot
fomentar aixi la participació - més o menys freqüent - d'artistes
locals, per a contribuir a la dinàmica cultural de la qual
parlavem a la introducció d'aquest escrit.

Respecte a l'altra copia de cada fotografia, l'autor proposa
el següent: una vegada finalitzada l'exposició o bé l'Ajuntament
o bé el mateix autor (aixi com ho trobi oportú la Corporació)
farà entrega d'una copia a cada pèrsonatge retratat, com a signe
d'agraïment per a la seva col.laboració. S'ha de tenir molt em

compte que per fer les fotografies, el fotògraf tindrà que
requerir l'ajuda dels personatges a retratar. Això representa
certa molèstia pels retratats, la seva disponibilitat durant un

temps per a la labor fotogràfica, realitzar diverses proves, etc.
Tot això no és tan fàcil com pareix i és motiu d'agraïment cap a

la persona que es deixa retratar amb paciència i bona voluntat.
Això ho sap molt bé el fotògraf per llarga experiència propia.

L'autor vol mantenir l'esperit d'homenatge a la gent,
d'agraïment cap al poble que l'ha vist neixer i creixer, i al

qual tot Puigpunyenti vol retornar qualque dia. En definitiva,
creu firmement que la temàtica de l'exposició no permet la venda
de les fotografies. El cost d'una copia sense marc es minim, i

l'entrega del seu retrat a cada retratat és el minim que és pot
fer, segons l'autor, en nom de l'Ajuntament si aquest ho troba

oportú.
Per finalitzar només resta agraïr a l'Ajuntament l'esforç

per donar impuls a

El pressupost
Per la qual

proposta d'acord:
Contractar amb Sebastià

realització d'una exposició
presentada pel fotògraf, les

expressament.
La Corporació acorda per

proposta d'acord.

la cultura".
és de 140.397 ptes

cosa el Grup Independent formula la següent

Terrassa l'organització i

fotografica segons la proposta
condicions de la qual s'accepten

aprovar l'anteriorunanimitat

13.-CERTIFICACIO OBRES CASA DE CULTURA.-Examinada l'octava
certificació d'obres realitzades a la Casa de Cultura de

Puigpunyent que importa un total de 990.039 ptes, de les quals
corresponen a aquest Ajuntament 330.013 ptes, al Consell Insular
de mallorca 412.253 ptes i a l'Estat 247.773 ptes, la Corporació
acorda per unanimitat aprovar aquesta certificació i que es

remeti al Consell Insular de Mallorca per al pagament de les
parts que corresponen al CIM i a l'Estat.

14.-PRECS I PREGUNTES.- El Sr. BatIe manifesta que en el marge
del carni de Can goixo s'han fet dos porteslls que necessiten
esser reparats, apart de fer un "zuncho" a ras de trispòl per
evitar que les pedres que queden puguin caure per manca de base.
Per això s'han encarregat dos pressupostos d'aquesta obra a dos
professionals.
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El Regidor Sr. Perez exposa que la recepció de la televisió
en alguns indrets del poble com pot esser la zona del Trast, és

bastant deficient i tenint en compte que l'Ajuntament darrerament

ha fet una inversió considerable perquè els veïns puguin
disfrutar d'un bon servei, entén que la casa instal.ladora hauria

de corretgir aquestes anomalies. La Corporació aix1 ho considera
i acorda posar-se en contacte amb la Casa Herrero amb la

finalitat de donar solució al problema.
El Regidor Sr. Martorell exposa que tota

l'Ajuntament sovint tè necessitat d'arrendar cadires

públics, festes, etc, considera que seria interesant

cadires plegables per aquestes finalitats. l que més

podria incrementar aquest nombre.

La Corporació estima acertada la proposta del Regidor Sr.

Martorell i acorden fer les gestions oportunes per la compra de
les cadires.

vegada que
per actes

comprar 150

endavant es

En aquest estat i no havent-hi més assumptes per tractar el

Sr. Batle aixeca la sessió a les vint-i-dues hores, i jo com a

Secretari certifico

EL BATLE EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER

L'AJUNTAMENT PLE DIA 27 DE NOVEMBRE DE 1990

===============================================================

A la vila de Puigpunyent, Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a les vint-i-una hores del dia vint-i-set de novembre de
mil nou-cents noranta, es reuní l'Ajuntament Ple a la Casa
Consistorial, en sessió pública extraordinària, sota la Presidèn
cia del Sr. Batle Antoni Arbona Pujadas, i l'assistèbncia dels
Regidors Josep Mª Perez Fontirroig, Joan Betti Morell, Sebastià
Bauza Martorell, Miquel Vidal Barceló, Nofre Martorell Reverte,
Manuel Pinteño Gomez i Josep Sintes Ramon. Hi concorregué l'in
frascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

l.-ACTA ANTERIOR.- Es aprovada després d'introduir-hi

güents modificacions:
les se-

A l'apartat de despeses es suprimeix la frase "A la Comisió

Organitzadora de les festes d'agost" i en el punt 12 respecte a

l'exposició de fotografia s'acorda passi a formar part de l'acta

l'exposició de motius presentada per el fotograf Sebastià Terrassa.

2.-INFORME MUNICIPAL DE L'AVANT PROJECTE DE CAMP DE GOLF A LA
FINCA SON PONT.- A continuació el Sr. President donà lectura a la

proposta formulada pels Grups Municipals Independents i Socialis
ta respecte a l'avant-projecte de Camp de Golf a la Finca de Son
Pont d'aquest municipi el contingut de la qual és el següent:

La trajectòria que l'Ajuntament de Puigpunyent ve seguint en

matèria urbanística no deixa lloc a la confusió. Des del primer
moments ens hem decantat per una política proteccionista de

l'entorn, respectuosa amb el paisatge i la naturalesa, amb el

convenciment que l'unic actiu del poble, el vertader atractiu, és

precisament la seva bellesa natural, el seu paisatge, que cal

espectar per a conservar la identitat del poble.

Aquest és l'esperit que guia la redacció de les NNSS per
tant no pot sorprende que qualsevol actuació que atempti contra

aquesta línia serà rebutjada pel Consistori, per ésser incompati
ble amb el planajament proposat i més de forma irreversible,
la qual cosa motivà que l'Ajuntament acordàs la suspensió de
llicències en sòl urbanitzable no programat per un any, acord

publicat al BOCAIB nQ 116 del 22-09-90.

L'Ajuntament per tal de contrastar la documentació

presentada per la societat promotora del Camp de Golf de Son Pont

i poder emetre en serietat i rigor l'informe previst a l'article

44.2 del "Reglamento de Gestión Urbanística" en relació a

l'article 85 de la Llei del Sòl i a l'article 2 de la Llei de

Camps de Golf, encarregà al Laboratori d'Avaluació Ambiental i
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Territorial del Departament de Ciències de la Terra de la
Universitat de les Illes Balears un estudi d'impacte ambiental,
el contingut del qual, que la Corporació assumeix, s'unirà al

present informe del que en formarà part. Amb aquest fonament
tècnic i cientific l'Ajuntament informa desfavorablement la
declaració d'interès social per a la construcció d'un camp de

golf i oferta complementària a la finca de Son Pont per les

següents raons:

Qyªnt ªl§ ªgYifê£§�
L'impacte de l'explotació d'un camp de golf sobre els

aqüifers pot avaluar-se segons els criteris que s'exposen a

continuació:

1) L'explotació del pou autoritzat per a l'abastament de rec

al camp de golf i a la dotació complementària semble que podrà
tenir influències sobre els propis aqüifers.

2) Existeix el risc d'afecció dels altres pous de les zones

properes al pou autoritzat a la finca de Son Pont que es pensa
utilitzar pel rec del camp de golf i abastament d'aigua potable,
que exploten el mateix aqüifer. En especial pot afectar als de
Son Puig, establit de Son Puig i al pou municipal del Cami de Son
Bru.

3) L'aqüifer és molt sensible a una explotació intensiva.
Les extraccions previstes a la captació de Son Pont representen
incrementar en un 100 % les explotacions totals actuals, ja que
el pou anteriorment no estava en explotació.

4) Tenint en compte les referències que sobre descensos de

nivell s'estan produint a l'aqüifer burdibalia, no és probable
que aquest aqüifer pugui soportar els increments abans dits sense

davallades molt notables del nivell, la qual cosa afectaria sens

dubte els pous mencionats abans.

5) Per tot el indicat anteriorment i considerant els assajos
bombeix efectuats al pou de la finca de Son Pont, ha de

questionar-se la possibilitat d'una explotació continuada al

llarg d'alguns mesos d'un cabdal de 30-35 m3/h, tal i com es

preveu necessari per l'abastament del camp de golf i de l'oferta

complementària.

Qyªnt ª lê§ ªigYê§ §YEê£fiçiªl§
L'existència del petit torrent de Son Pont desaconsella la

instal.lació de qualsevol construcció dins el llit i la zona

inundable del torrent. Tant la zona superior com la part final

del seu curs es podrien veure afectats per les possibles
inundacions i procesos erosius generats en cas de torrentada.

Tambè cal tenir present que aquests procesos afectaràn igualment
a les pistes del camp de golf, de forma que en cas de fortes

plujes hi haurà, sense cap dubte, pèrdues de gespa i erosió de
sòls en les zones afectades.
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Les repercusions de la construcció del camp de golf
provocaria el trencament de la dinàmica natural de recuperació de

la vegetació potencial i les seves conseqüencies botàniques i

ecològiques.

-Desaparició de les actuals espècies i imposibilitat de que
es dugui a terme la succesió espontànea de comunitats per assolir
la situació potencial i climàtica.

-La minva de la diversitat en funció del

d'espècies de gespa i jardi.
monoconreu

-La introducció d'especies exògenes que sustituiràn i

desplaçaràn les autòctones, transformant irreversiblement les

condicions ecològiques de les comunitats vegetals (introduint
nous factors de competència de resultats imprevisibles).

-L'ús d'adobs, herbicides i plaguicides, imprescindibles per

al manteniment del monoconreu de gespa, que provocaràn l'erradi
cació de les comunitats vegetals espontànees.

Qyª!ü: ª lª fªynª
La transformació dels hàbitants resultants de la construcció

d'un camp de golf i la seva urganització, trencarà la seva hete

reogeneitat, que ara enriqueix tant la seva fauna. La introducció

d'espècies de gespa i jard1 uniformitzarà els hàbitants des

plaçant a més de la flora autòctona, tota la fauna que hi té el

seu hàbitat.

Segons la experiència dels camps de golf ja construits, el

monocultiu de gespa i el seu tractament (plaguicides, herbicides

i sega continua) provoca un empobriment dràstic de la fauna. De

igual manera, la construcció d'un camp de golf a Son Pont serà

dràsticament perniciós per a la fauna existent a l'actualitat.

Qªn:!;;, ªl 2ª.!§ª:!;;,gg
El desenvolupament del projecte de camp de golf sobre la

zona en estudi causarà greus e irreversibles impactes sobre el

seu paisatge.

La major distorsió perceptual serà deguda a les

construccions incloses a l'oferta complementària contemplades al

projecte. L'important volum d'edificacions i la seva ubicació en

llocs amb altura i pendent elevades supossa un grau perjudici a

la qualitat paisatg1stica de la zona.

La heterogeneitat i diversitat d'elements ambientals sobre

el sector serà forçada cap una homogeneitat d'espais (pistes de

golf) que minvarà sensiblement el seu valor estètic-perceptual.

Entre d'altres conseqüencies:
Es produirà una alteració irreversible de la conca visual

per l'aparició d'elements antròpics.
Alteració cromàtica, per l'introducció de les pistes de

color verd homogeni durant tot l'any.



El projecte podrà facilitar un augment poblacional de la mà

del personal d'alt nivell salarial que treballi al complexe, la

qual cosa pot produir un increment en la demanda d'habitatges i

per tant una tendència a l'alça quant als preus de lloguers i

habitatges. Per altre banda, pot haver-hi un descens de la

colònia estrangera, a al menys, un descens en l'index de

creixament d'aquest grup, ja que la raó principal per viure a

Puigpunyent és precisament a desconnexió del municipi amb el

� mercat turistic juntament amb la seva integració amb l'espai

�
natural.

� 2) Conflicte amb els interessos dels residents

Del que s'en desprèn a l'enquesta elaborada pel Laboratori
d'Avaluació Ambiental i Territorial, si el projecte se du a terme

serà contra la voluntat de la majoria dels habitants del

municipi. L'oposició al projecte, compartida pel 80 % del

enquestats, obeieix a què el nivell de benestar de la comunitat

baixarà degut al conflicte existent entre els aspectes positius
del poble i al model de poble desitjat per una banda i a la

realització del projecte per l'altra. Tanmateix, s'ha de dir que
el conflicte no seria tan greu si no fos per la inclusió d'oferta

complementària en el projecte, la qual cosa suposa duplicar el

mbre d'habitants existents en el nucli de Puigpunyent.

Folio n." ;?_� _

Destrucció de la vegetació natural.

Alteració de la forma del relleu, pels moviments de terra

(zones d'extracció, ompliment de pistes, etc.)
Modificació de les estructures antròpiques actuals, camins

conreus, etc.

1) Impacte Demogràfic

3) Activitat econòmica:

Hi ha dues questions a resaltar, per una banda l'index

d'atur en el municipi és prou baix (2'19 % en el 1986) i en segon

lloc, no existeix el suficient personal especialitzat
(recepcionistes, chefs de cuina, encarregats, etc.) en el

municipi com per a què el residents puguin absorbir l'oferta

laboral.

4) Impacte sobre el planejament urbanistic

L'impacte serà negatiu tant pel que fa el planejament vigent
com pel proposat. De tota manera l'impacte serà més negatiu
respecta al planejament proposat ja que les futures Normes

Subsidiàries no preveuen cap instal.lació d'aquest tipus. També

cal dir que el projecte romp amb l'esperit conservacionista del

planejament proposat.

L'anterior proposta es aprovada per unanimitat dels vuit

membres de la Corporació que assistiren a aquesta reunió.
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En aquest estat i havent finalitzat l'objecte de la present
reunió el Sr. BatIe aixeca la sessió a les vint-i-una hores i
vint minuts, i jo com a Secretari certifie.

EL BATLE EL SECRETARI

(!)r¡i(
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ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 10 DE DESEMBRE DE 1990

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

A la vila de Puigpunyent, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, a les vint-i-una hores de dia deu de desembre de mil
nou-cents noranta, es reuni a la Casa Consistorial l'Ajuntament
Ple, en sessió pública ordinària, sota la presidencia del Sr.
Batle Antoni Arbona Pujadas i amb l'assistència dels Regidors
Josep Mª Perez Fontirroig, Joan Betti Morell, Miquel Vidal Barce

ló, Nofre Martorell Reverte, Manuel Pinteño Gomez i Josep Sintes
Ramon. Hi concorregué l'infrascrit Secretari d'aquest Ajuntament
Vicenç Matas Font.

l-ACTA ANTERIOR.- Obert l'acta pel Sr. President és aprovada
l'acta de la sessió extraordinaria del passat dia 27 de novembre.

2.-RESOLUCIONS DE LA BATLIA.- Es donà compte de les resolucions

adoptades per la Batlia el passat mes de novembre.

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

següents:
- Als funcionaris per medicaments 6.335 ptes.

A Diario de Mallorca per anunci 25.088 «

A Ultima Hora per subscripció mensual 2.000 "

Al personal laboral per dos parells de sabates 6.310 "

A JAB SL estació de Servei per carburant 9.600"
- A ATM per un manual pràctic de pressuposts

de les entitats locals 3.500 "

- A Elèctrica Jordi per reparacions a l'enllu-

menat públic 29.888 "

- A la mateixa emprsa per reparacions a l'escola43.961 "

- A "Calzados Mallorca" per un parell de sabates 5.460 "

- A COMACOP per lloguer de baranes de protecció 56.941 "

- A Materials Establiments per gèneres servits 18.245 "

- A Instal.lacions Herrero per revisió repetidor 22.574 "

- A Guzman e hijos per reparació del Dumper 45.493
- A Continente per dues capses de disquets 3.000
- A Magdalena Ginard per segells de correus 13.400
- A Angel 24 per quotes i servei missatgers 22.095
- A Casasnovas y Roca per herly floc i bactex 110.880
- A l'assistenta social per material d'oficina 6.945
- A Hilario per material d'oficina 9.155
- A Marcos Sabater per redacció nòmines i con-

tractes laborals 19.712 "

- A Excavacions Muñoz per treballs de pala retro 11.760 "

- A Laboratoris Bordoy per dues analisis d'aigua 11.200 "

- A Miquel Sureda per treballs mes de novembre 56.000 "

- A "Cerrajeria Yunke" per c�nstrucció parrilla 97.720 "

- A Llibreria Fondevila pel llibre "La Biblia
del Word Perfect"

- A GESA per enllumenat cementeri
- A G�SA per enllumenat escoles

6.572
1.890

46.115 "

"
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- A GESA per enllumenat Casa Consistorial
- A GESA per enllumenat Centre Sanitari
- A ASISA per assistència sanitaria novembre
- A GESA enllumenat públic Puigpunyent-Galilea

13.130 ptes.
6.217 "

65.274
182.397

"

"

4.-CORRESPONDENCIA.- Es donà compte d'un escrit signat per Josep
Bibiloni Mesa i Margalida Bibiloni Mesa fent constar que fa set o

vuit anys la seva mare cedi a l'Ajuntament un terreny de la
Sa Tanca o Can Martorell de Galilea per obrir un nou cami.
a contrapartida l'Ajuntament es comprometé a tancar de nou

solar o bé l'exempció dels imposts durant alguns anys.
Vist que efectivament el carrer es va obrir i que els

reclamants no han rebut cap tipus de compensació pels terrenys
ocupats, la Corporació acordà per unanimitat tancar pel seu

compte, mitjançant reixeta, el solar dels senyors Bibiloni.

finca

Com

el

Vist l'escrit de la Direcció General de Treball

es proposin dues festes locals per a l'any 1991, la

acorda per unanimitat designar com a festes locals de
i Galilea, la segona festa de Pasqua de Resurrecció

d'agost, festivitat de Sant Roc.

interessant

Corporació
Puigpunyent
i el dia 16

�
S.-NOM DEL CENTRE ESCOLAR DE PUIGPUNYENT.- El Consell Escolar

proposà com a nom de l'escola de Puigpunyent el de "Fàtima". El

Grup Socialista suggeria el de "Puig de Na Fàtima" que expressa

j�
en realitat l'accident geografic escollit per donar nom a l'esco

�la. Consultats els mestres hi expressaren la seva conformitat.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent
proposta:

Acceptar com a nom del Col.legi Públic de Puigpunyent el de

"PUIG DE NA FATIMA".

La Corpòració acorda per unanimitat aprovar l'anterior

proposta.

6.-ADJUDICACIO DEFINITIVA OBRES I INSTAL.LACIONS EN PISTA

POLIESPORTIVA.- El passat dia 24 de novembre es va adjudicar
provisionalment a l'empresa INELBA SA les obres de reforma de

pistes, instal.lació de xarxa de baixa tensió i enllumenat de

pistes del poliesportiu municipal, per la quantitat total de

9.415.205 ptes. ja que era la proposta més favorable per l'A-

juntament.
Resultant que durant el periode de cinc dies hàbils següents

de l'acte de l'adjudicació provisional no s'ha presentat cap

reclamació, la Corporació acorda per unanimitat:

1) Declarar la validesa de l'acte de licitació celebrat i,
en conseqüència, adjudicar definitivament a l'empresa INELBA SA

l'adjudicació de les esmentades obres per la quantitat de

9.415.205 ptes.
2) Notificar a l'adjudicatari aquest acord, i requerir-lo

perquè dintre un termini de deu dies seguents a la data de noti

ficació presenti el document d'haver constituit la garantia defi

nitiva i signi el corresponent contracte, fixant-se dia i hora

per subscriure'l.

3) Facultar al Sr. President perque en representació de la

Corporació signi els documents necessaris per l'execució d'aquest
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acord.

7.-RETRIBUCIONS TREBALLADORES DE NETEJA.- La plantilla de neteja
dores municipal cobre la mateixa retribució des que es va

subscriure el contracte de treball el mes d'agost de l'any pa
ssat. Les pròpies interessades han sol.licitat en diverses oca

sions un augment del sou i es considera oportú atendre aquesta
reivindicació i situar-lo en 590 ptes l'hora.

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

Fixar en 590 ptes integres l'hora la retribució de les

netejadores municipals amb efectes retroactius del primer de
desembre de 1990

La Corporació aprova per unanimitat l'anterior proposta
d'acord.

S.-DONACIO OBRA D'ART DE NA GIOIA.-Na Gioia ha mostrat de fa anys
el seu interés per a la cultura del poble i s'ha oferit
recentment per realitzar una obra artistica per a la Casa de

Cultura.
Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent

proposta d'acord: acceptar i agrair a Gioia la donació d'una obra

� artistica per a la Casa de Cultura amb els mateixos termes que es

� va acceptar a la darrera sessió ordinària del ple de l'Ajuntament

� la de Rosmarie Decker, Rafel Pomar i Diego Arango.

�, La Corporació aprova per unanimitat l'anterior proposta

I�'acord.
9.-REPARACIO DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE S'ESTANY.- Per
recollir les aigües de pluja que discorren pel carrer de

S'Estany, acorden reparar una antiga claveguera existent a

aquell carrer mitjançant la col.locació de tub per conduir les

aigües del ploure.

PROJECTE DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI D'ASSISTENCIA DOMICILIARIA
PER A L'ANY 1991.- La Direcció Provincial de l'INSERSO envià un

escrit referent al concert d'Ajuda a Domicili del pròxim any per
si aquest Ajuntament estàs interessat en subscriure el nou con

cert i tota vegada que l'acord s'ha de prendre dins el present
mes de desembre, la Corporació considera d'urgència tractar

aquest assumpte en aquesta sessió, encara que no figuràs inclòs a

l'ordre del dia.

Seguidament es pren el següent acord: Des del darrer trimes
de 1987 funciona a aquest municipi el servei d'assistència

domiciliària mitjançant conveni amb l'INSERSO.

Essent a punt de finalitzar la vigència del conveni de 1990,
cal aprovar el projecte de funcionament del servei per a l'any
1991.

Per la qual cosa el Grup Independent formula la següent
proposta d'acord: aprovar el projecte de funcionament del servei

d'assistència domiciliaria per a l'any 1991, i facultar el Sr.

BatIe per subscriure amb l'INSERSO el servei d'acord amb el

projecte i sol.licitar de la mateixa institucio la quantitat de

3.665.545 ptes per a atencions del servei.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior
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proposta.

PRECS I PREGUNTES.-EI Sr. BatIe donà compte dels pressuposts d'un

sondeig que ha presentat "Perforaciones Roig" de Sa Pobla per a

la captació d'aigües subterranies al lloc de Son Bru i per l'ab
sorció d'aigües pluvials prop de la casa de cultura.

Discutit aquest darrer punt, acorden en principi deixar

pendent el sondeig per absorció d'aigües pluvials per a estudiar
altres solucions per conduir l'aigua del ploure.

Quant al sondeig de captació d'aigües subterrànies s'acorda

acceptar el pressupost presentat i que se comencin les obres

pertinents.

En aquest estat i no havent-hi més assumptes per tractar el

Sr. BatIe aixecà la sessió a les vint-i-dues hores i quinze
minuts, i jo com a Secretari certifico

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

PLE DIA 28 DE DESEMBRE DE 1990

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

A la vila de Puigpunyent, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, a les vint-i-una hores de dia vint-i-vuit de desembre de
mil nou-cents noranta, es reuni a la Casa Consistorial l'Ajunta
ment Ple, en sessió pública extra-ordinària, sota la presidència
del Sr. BatIe Antoni Arbona Pujadas i amb l'assistència dels

Regidors Josep Mª Perez Fontirroig, Joan Betti Morell, Sebastià

Bauza Martorell, Miquel Vidal Barceló, Nofre Martorell Reverte,
Manuel Pinteño Gomez i Josep Sintes Ramon. Hi concorregué l'in

frascrit Secretari d'aquest Ajuntament Vicenç Matas Font.

l�=��I� �NIgBIQB.- Obert l'acte pel Sr. President és aprovada
l'acta de la sessió ordinaria celebrada dia 10 d'aquest mes.

��=IN�QBMg �BQJg�Ig º�QªBgâ gN âQ� NQ ºBª�NIIZ�ª�g.- Examinat el

projecte presentat pel Sr. Mateu Lladó Mora per a la construcció

d'una casa unifamiliar aïllada anexa a explotació agricola, si

tuada a la finca "Sa Rateta" de Galilea, segons projecte redactat

per l'arquitecte Sr. Tomeu Nicolau Mayal, i vist l'informe tècnic

municipal i considerant que no existeix perill de formació de

nucli de població, la Corporació acorda per unanimitat informar

favorablement aquest projecte i enviar-lo a la Comissió Provin

cial d'Urbanisme als efectes prevists a l'article 85 de la Llei

del Sòl.

â�=��BQY��IQ INI�I�� NQBMgâ âºªâIºI�RIgâ.- Examinades les Normes

Subsidiàries de Planejament Municipal de Puigpunyent, redactades

per l'arquitecte Eugenio Pérez Méndez i considerant-les confor

mes, la Corporació acorda per unanimitat l'aprovació inicial i

exposar-les a informació pública durant el termini d'un mes

perquè es puguin formular les al.legacions que estimin pertinents.
Aixi mateix es farà pública la suspensió de l'atorgament de

llicències que afectarà a tot el terme municipal i que tendrà una

duració màxima de dos anys, que en tot cas, s'extinguirà amb

l'aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries.

No obstant, en virtut del previst a l'article 120 del Regla
ment de Planejament Urbanistic, l'Ajuntament podrà concedir lli

cències basades en el Règim urbanistic vigent, sempre que es

respetin les determinacions del Nou Planejament.

En aquest estat i havent finalitzat l'objecte de la sessió

el Sr. BatIe aixecà la sessió a les vint-i-dues hores i trenta

minuts de la quale acta i jo com a Secretari

certifie.

EL EL SECRETARI
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ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT

PLE DIA 31 DE DESEMBRE DE 1990

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

A la vila de Puigpunyent, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, a les vint-i-una hores de dia trenta-un de desembre de

1990, es reuní l'Ajuntament Ple, en sessió pública extra-ordinà

ria, sota la presidència del Sr. BatIe Antoni Arbona Pujadas i
amb l'assistència dels Regidors Josep Mª Perez Fontirroig, Joan

Betti Morell, Sebastià Bauzà Martorell, Miquel Vidal Barceló,
Nofre Martorell Reverte, Manuel Pinteño Gomez i Josep Sintes

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

�icenç
Matas Font.

Obert l'acte pel Sr. President es posaren a debat els punts
figurats a l'ordre del dia i que són els següents:

l�=º�Q��Q�Q�= Examinades les factures

s'aprovaren les següents:
- A la companyia telefònica, telèfon centre

sanitari
Als missatgers Angel 24, serveis novbre.

A TERSA per un transport de pel.lícules
- A Buscapersones 24 quotes "mensafono" del

mes de novembre

A Francisco Navio Ruiz por dos taulers i

transport
- A elèctrica Jordi per reparacions
- A elèctrica Jordi per arreglar la bomba

d'aigua
- A GESA enllumenat del cementiri
- A Julià Alemany per suplerts desembre
- Al dipositari per petites despeses
- Als funcionaris per medicaments
- A Bodegas Ripoll per lots de Nadal
- A "Seguridad y limpieza" por portarollers

. de paper higiènic
- A "El Consultor de los Ayuntamientos" per un

exemplar del nou Règim Urbanístic
- A Ultima Hora, subscripció mensual
- A CIVER per dues estufes per a la Casa de

la vila
- A Forteza Tobajas per materials
- A Teleben per dos telegrames
- A Marcos Sabater per honora�is confecció

nòmines i assegurances socials
- Al Regidor Joan Betti per un desplaçament

a Madrid
- Al Grup Gall de Foc per despeses dels

Reis Mags 15.000
- A Continente per tres estufes per a la casa

presentades

3.495 ptes.
15.769 "

1. 968 "

4.424 "

23.640 ..

28.338 "

12.768 "

7.800 "

14.979 "

14.806 "

8.831 "

50.075 "

5.236 "

7.318 "

2.000 "

4.990 ft

14.281 ..

757 ft

15.904 "

19.800 ..

ft
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de Cultura
- A La Filadora per camises i pantalons per

al guàrdia municipal
- A Francisco Rosales per obrir una siquia i

col.locar grellats
- A Miquel Sureda per treballs aparellador
- A Llorenç Carbonell serveis d'autocar a

Galilea mesos setembre a desembre
- A Sebastià Terrassa per materials de foto

grafia

12.101 "

9.800

46.150

56.000

"

"

64.000 "

20.009 "

6�=�Qyg�A ÇgBIIEIÇAÇIQ Q�Bgâ ÇAâA ºg Çº�IºBA.- Examinada la

novena certificació de les obres de la Casa de Cultura de

l'Ajuntament realitzades pel contractista Francisco Rosales

Martas per un import total de 5.123.611 ptes., la Corporació
acorda per unanimitat aprovar l'esmentada certificació, que es

farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària
corresponent.

En aquest estat i havent finalitzat l'objecte de la sessió
el Sr. Batle aixecà la sessió a les vint-i-una hores i quaranta
cinc minuts de la qual s'esten la present acta i jo com a

Secretari certifie.

EL BATLE EL SECRETARI
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de Cultura
- A La Filadora per camises i pantalons per

al guàrdia municipal
- A Francisco Rosales per obrir una síquia i

col.locar grellats
- A Miquel Sureda per treballs aparellador
- A Llorenç Carbonell serveis d'autocar a

Galilea mesos setembre a desembre
- A Sebastià Terrassa per materials de foto-

12.101 "

9.800 "

46.150
56.000

"

"

64.000 "

20.009 "

ºº�TºRA.- Examinada la
Casa de Cultura de

Francisco Rosales

ptes., la Corporació
ntada certificació, que es

partida pressupostària

tzat l'objecte de la sessió

vint-i-una hores i quaranta
present acta i jo com a

EL SECRETARI
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