
 



GOVERN BALEAR

Conselleria de Governació

LLIBRE D ACTES DE LES SESSIONS DEL

PLE DE L' AJUNTAMENT

1996

VOLUM I

DILIGENCIA D OBERTURA:

El pr^esent llibre d'Actes consta de cenx-setze

fols útils enquadernats, numerats i legalitzaxs

cada un d'ells amb la rúbrica del President i -

el segell de la Corporació.

Esporles, 31 de desembre de 1996.

Vist-i-Plau

EL PRESIDENT, LA SECRETARIA,
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GOVERN BALEAR

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 23 DE GENER DE 1996

Membres assistents:

Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Jaume Balaguer Llinàs
Sr. Jaume Font Bordoy
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Lorenzo Sebastian Margarit Trias.
Sr. Rafael Angel Bosch Sans.

Sra. Catalina Matas Sastre

Sr. Gabriel Coll Barceló

Membres que han excusat la seva abssencia:
Sr. Jaime Pou Reynes
Sr. Joan Ferrà Capllonch

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, essent les vint hores i trenta-cinc minuts del dia vint-i-

tres de gener de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala
d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de
la Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Aulí, i
amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i
en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual
fou degudament notificat. Assisteix com a Secretària la de la

Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
de 28 de desembre de 1995, copia de la qual fou entregada juntament
amb la convocatòria d'aquesta sessió.

Sotmès a votació es aprovada per unanimitat.

PLA EQUIPAMENTS ESPORTIUS 1995.- El Sr. Josep Alemany
Martinez, donar lectura a la següent proposta:

CONTRACTACIÓ: AMPLIACIÓ EDIFICI DESTINAT A VESTUARIS, obra
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inclosa dins el Pla d'Equipaments Esportius per a 1995.

Havent-se adonat de l'expedient de contractació incoat, per

a adjudicar el contracte de l'obra de referència.

Vist tant el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
com el Plec de Prescripcions Tècniques, informes de Secretaria i
Intervenció i el dictamen de la Comissió Informativa en data 23 de
Gener de 1996 i tenint en compte el que no es pot aplaçar. El Ple
d'aquest Ajuntament, ha decidit:

Adjudicació Contracte d'AMPLIACIO EDIFICI DESTINAT A VESTUARIS,
tramitat mitjançant Procediment obert i per subhasta.

Havent vist l'estat de procediment en que es troba
l'expedient de contractació tramitat per a adjudicar l'obra
d'AMPLIACIO D'EDIFICI DESTINAT A VESTUARIS, mitjançant procediment
obert a través de subhasta. Resultant que, durant el plaç hàbil
obert amb aquest fi, es van presentar les següents propostes:

"CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS"

Resultant que per la Taula- de Contractació es proposa

l'adjudicació del contracte a D. CONTRATISTAS MALLORQUINES
ASOCIADOS, com autor de l'única proposta. Considerant que la
Comissió Informativa de 23 de Gener de 1996 va emetre dictàmen

favorable a l'adjudicació. Vists els art. 83 al 91 de LCAP, la
Corporació dels seus membres assistents va acordar:

Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació.

Segon. Adjudicar la subhasta per a executar les obres a D.
CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS, com autor de la proposta UNICA
per a la Corporació, en la quantitat de 10.390.000 pessetes.

Tercer. Requerir a "CONTRATISTA MALLORQUINES ASOCIADOS" per

fer efectiva la garantia definitiva, en el plaç dels quinze dies
naturals següents a la notificació del present acord.
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Quart. Facultar als senyors President

l'amplitud precisa, per a la firma del contracte administratiu i/o

públic.

Sotmès a votació fou aprovat amb al següent resultat;

- Set (7) vots a favor, quatre (4) del PP i tres (3) del PAS-

PSM.

- Dos (2) vots encontra del PSOE, que manifestar que el seu

vot era de protesta no encontra del que se estava debatin.

dia, essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts, el Sr.
Batle aixecà la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha
tractat, jo la Secretària en don fe, i amb el seu Vist-i-Plau
estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a

1'encapçalament.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del

Esporles
El Batle,

23 de gener de 1996
La Secretària,

A
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 30 DE GENER DE 1996

Membres assistents:
Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Jaume Balaguer Llinàs
Sr. Joan Ferrà Capllonch
Sr. Jaume Font Bordoy
Sr. Jaime Pou Reynes
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias.
Sr. Rafael Angel Bosch Sans.
Sra. Catalina Matas Sastre

Sr. Gabriel Coll Barceló

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, essent les vint hores i trenta minuts del dia trenta de
gener de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala d'Actes de
la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la
Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Auli, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretària la de la
Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- Es dona per llegida 1 ' acta de la sessió
de 23 de Gener de 1996, còpia de la qual fou entregada juntament
amb la convocatòria d'aquesta sessió.

PAS-PSM.

anterior)

Sotmès a votació fou aprovada amb al següent resultat:
- Vuit (8) vots a favor, cinc (5) del PP i tres (3) del

- Tres (3) abstencions del PSOE. ( poner lo del pleno
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L'acta de dia 21 de Novembre de 1995 es deixa damunt la
taula a petició del regidor Jaume Balaguer.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de
eorrcspondcneia, la Secretària dóna compte del següent:

- Jaume Balaguer Llinàs, registre d'entrada num. 6 de 2 Gener
de 1996, on sol.licita còpia dels decrets de Batlia des del dia 1
de juliol de 1995 fins el dia d'avui.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada num. 8 de 3
de gener de 1996, on sol.licita una pròrroga de l'obra inclosa dins
al Pla d'Obres i Serveis 1995, Reforma Ccmentcri Municipal.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada num. 18 de
3 de gener de 1996, remetent les Normes Bàsiques que regeixen les
subvencions en matèria d'esports.

- Conselleria de Governació, registre d'entrada num. 21 de 3
Gener de 1996, informa sobre la Cursa per la Tolerància.

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, registre d'entrada
num. 29 de 3 de Gener de 1996, remeteix estadística del mes de
Novembre del nivell d'ocupació

- Federación Territorial Balear de Ciclismo, rcsigrc d'entrada
num. 48 de dia 5 de Gener de 1996, autorització passar pel nostre
municipi la V Challenge a Mallorca.

- Ministerio de Agricultura Pesca i alimentación, registre
d'entrada num. 49 de 5 de Gener de 1996, posar en eoncixament que
s'ha emès la Guía de Materiales para la Educación Ambiental..

- Bcn Amies, registre d'entrada num. 71 de 11 de gcncr de 1996
que la proposta per a la creació del registre municipal d'unions
civils sigui tractada en una propera sessió plenària.

- Ministeri d'Educació i Ciència, registre d'entrada num. 78
de dia 11 de Gener de 1996, reclamen la liquidació de la
instal.laeió esportiva M-3b C.P. Gabriel Comas i Ribas.

- Institut Balear de Sanejament, reigstre d'entrada num. 80 de
11 de Gener de 1996, informe previ per al tractament de les aigües
residuals d'Esporles.

Fons Mallorquí de solidaritat i Cooperació, registre
d'entrada num. 94 de 15 de Gener de 1996 aportació econòmica al
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Consorci.
- Partit Popular, registre d'entrada num. 110 de 16 de Gener

de 1996, demana extracte o còpia del Registre de Sortida des de 1'
1 de novembre de 1995 fins a la data d'avui.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada num. 124 de
18 de gener de 1996, aprovà inicialment el Pla d'Obres i Serveis

- Jaume Balaguer Llinàs, registre d'entrada num. 136 de 18
Enero de 1996, torna demanar fotocòpia dels decrets de batlia des
de dia 1 de juliol de 1995, fins el dia d'avui.

- Partit Popular, registre d'entrada num. 137 de 19 de Gener
de 1996, presenta la moció per solucionar el problema del parc
automobilístic.

- Greenpeace, registre d'entrada num. 140 de dia 19 Enero
1996, remet document del Pla de reciclatge per Mallorca, una
alternativa a la incineradora de Son Reus.

- Patronat Municipal de Cultura i Esports d'Esporles, registre
d'entrada num. 143 de 22 Gener de 1996 tramet l'ordre del dia dels

assumptes tractas i còpia de l'Acta de la sessió celebrada per la
Junta del Patronat Municipal del dia 8 Gener de 1996.

- Partit Popular, registre d'entrada num. 161 de 23 de Gener
de 1996, sol.licita còpia de documents del registre d'entrada.

- Asociación Vecinos Jardin de Flores, adjunta informe
realitzat per l'empresa Embasa que expressa l'estat de la
instal·lació de l'enllumanat públic.

- Ministerio de Asuntos Sociales, registre d'entrada num. 171
de 24 de Enero de 1996, obri el période per presentar sol·licitud
per les ajudes pel col·lectiu de la tercera edat.

- C.P. Gabriel Comas i Ribas, registre d'entrada num. 177 de
25 de gener de 1996, sol·licita la col·laboració de la brigada de
l'Ajuntament per recollir un material d'Educació Física .

- A.P.A, registre d'entrada num. 178 de 25 de Gener de 1996,
comunica la renovació efectuada a la Junta de l'associació.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada num. 201 de
26 de gener de 1996, aprova inicialment el Pla Bianual de 1996-
1997, de l'obra Magatzem Municipal.

- La Alcadessa de València, registre d'entrada num. 205 de 26

1996 .
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de gener de 1996, agraeix l'atenció que ha tingut en coinunicar-li
l'acord del pic pel raotiu dc l'atemptat terrorista.

- Jaume Balaguer Llinàs, resgistre d'entrada num. 206 de 26 de
gener dc 1996, on sol.licita veure uns expedients d'obres.

- Pas-Psm, registre d'entrada num. 212 de 27 de gener de 1995,
presenta una proposta de suport a la marxa a peu a Ginebra D'ongs
mallorquins per la pau al Burundi i Rwanda.

- Batle de Madrid, registre d'entrada num. 223 de 29 de Gener
de 1996, agraeix el condol per l'atemptat de Madrid de dia 11 de
desembre de 1995.

- Patronat Municipal de Cultura i Esports d'Esporles, es dóna
compte de l'ordre del dia de la sessió celebrada per la Junta del
Patronat dia 21 de setembre de 1995.

- Ministeri d'Educació i Ciència, BOE de 5 de Gener de 1996
num.5, resolución de 1 diciembre de 1995 on denega la subvenció
sol. licitada per la realització en el marc de l'educació de
persones adultes per al curs 1995-1966.

- Ministeri d'Educació i Ciencia, BOE 9 desembre de 1995,
resolución de 24 de noviembre de 1995, on denega la subvenció
sol.licitada per destinar a l'Escola de Música.

La Corporació es dóna per assabentada.

de Batlia, haguts desde l'últim Ple, fent especial menció als
següents decrets:

D. 3 Autoritzar al personal de les Oficines Municipals per a
trasmetre als portaveus dels Grups Polítics llistat registre
d'entrada i sortida sol.licitat per escrit.

D. 14 Autoritzar al personal de les Oficines Municipals per a
trasmetre als portaveus dels Grups Municipals prèvia sol.licitud
verbal, fotocòpies del registre d'entrada i sortida, sempre que

correspongui a registres d'Entitats Oficials.

La Corporació es dóna per assebentada.

DECRETS DE BATLIA.- El Sr. Batle dóna compte dels decrets
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PLA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 1996.- El Sr. Josep Alemany
explica la ncsscsitat que té aquest municipi dc la construcció
d'unes grades al pabelló poliesportiu, per evitar la situació de
perill i inconveniència que s' esta donant ara, també explica la
necessitat de la il·luminació del camp de futbol per facilitar
l'horari d'hivern i facilitar el desenvolupament amb millors
condicions de l'activitat esportiva i dóna lectura a la següent
proposta :

GOVERN BALEAR

PROPOSTA PLA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 1996.

Vist que el Consell Insular de Mallorca ha obert el
període per la presentació de sol·licituds i projectes per la seva
inclusió en el Pla d'Equipaments Esportius per 1996 , es proposa al
Ple l'aprovació de la següent proposta.

A. -

1.- Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell
Insular de Mallorca per a l'obra demoninada ENLLUMENAT CAMP DE
FUTBOL, segons avant-projecte redactat per l'enginyer Sr. Gabriel
Prohens i té un pressupost de dos milions nou-centes quaranta-cinc
mil set-centes cinquanta-vuit (2.945.758) pessetes i demanar-ne la
inclusió en el Pla Territorial d'Equipaments Esportius del C.I.M
per a 1996, per tal que el C.I.M el financi, a fons perdut, amb la
quantitat de dos milions seixanta-dues mil trenta (2.062.030)
pessetes.

2.- Comprometre's a prendre a càrrec seu la part del pressupost de
les obres de referència que ultrapassi el finançament del CIM, així
com els excessos que sobre el pressupost assenyalat, es puguin
produir com a conseqüència de projectes adicionáis, reformes,
revisions de preus o per qualsevol altra causa.
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3.- Obligar-se a dedicar les instal·lacions que construeixxïi"<5n la
destinació csportiuva sol·licitada, per un termini de vint anys,
durant el qual no podrà alienar-ne ni cedir-ne en cap cas l'ús ni
l'explotació comercial amb finalitats lucratives, sense
l'autorització expressa del Consell Insular de Mallorca,

4,- Autoritzar al Consell Insular de Mallorca a utilitzar

gratuïtament les instal·lacions objecte de finançament, que siguin
requerides per al desenvolupament de competicions o actes esportius
oficials•

5,- Acceptar específicament les normes establertes.

6,- Acordà crear una partida econòmica amb el crèdit suficient,
per al finançament de la part corresponent a aquest Ajuntament,

B,-

1,- Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell
Insular de Mallorca per a l'obra demoninada CONSTRUCCIÓ GRADES
POLIESPORTIU COBERT, segons avant-projecte redactat per
l'arquitecte Sr•Angel Garcia de Jalom Jastra i té un pressupost de
catorze milions cinc-centes deu mil nou-centes trenta-sis

(14,510,936) pessetes i demanar-ne la inclusió en el Pla
Territorial d'Equipaments Esportius del C,I,M per a 1996, per tal
que el C,I,M el financi, a fons perdut, amb la quantitat de deu
milions cent cinquanta-set mil sis-centes cinquanta-cinc
(10,157,655) pessetes,

2,- Comprometre's a prendre a càrrec seu la part del pressupost de
les obres de referència que ultrapassi el finançament del CIM, així
com els excessos que sobre el pressupost assenyalat, es puguin
produir com a conseqüència de projectes adicionáis, reformes,
revisions de preus o per qualsevol altra causa.

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN BALEAR

lonselleria de Governació

3.- Obligar-se a dedicar les instal·lacions que construeix
destinació esportiva sol·licitada, per un termini dc vint
durant el qual no podrà alienar-ne ni cedir-ne en cap cas 1
l'explotació comercial amb finalitats lucratives,
l'autorització expressa del Consell Insular de Mallorca,

Pàqtji na

4,- Autoritzar al Consell Insular dc Mallorca a utilitzar

gratuïtament les instal·lacions objecte de finançament, que siguin
requerides per al desenvolupament de competicions o actes esportius
oficials•

5,- Acceptar específicament Ics normes establertes,

6,- Acordà crear una partida econòmica amb el crèdit suficient,
per al finançament de la part corresponent a aquest Ajuntament,

EL Sr, Jaume Pou,pel gurp municipal PP digué: que el seu grup
recolzaria la reforma perque era necessària, però que en el seu
moment ja va advertir de que el Poliesportiu que s'anava a
construir no era suficient i que tindrien problemes, degut a que
era més petit que les necessitats que tenia el poble i que el
projecte que vengué de Madrid li pareixia més oportú que el que es
va dur a terme modificat, i que el poble dirà: " no fa un any i ja
es modifica".

El Sr, Jaume Balaguer manifestà que ell compartia
responsabilitats de Govern quan es va construir el mateix i que
també li hagués agradat més fer-lo més gros,i amb tots els elements
necessaris, però que es va trobar amb la disjuntiva de aquest o cap
altre, ja que era un mòdul escolar i això és el que hi havia, i
preferiren construir aquest amb les seves mancances a no res, pel
que fa al reformat, es va procedir al mateix perque complís
mínimament la normativa urbanística i millorar l'estètica del

projecte inicial.
El Sr. Batle digué que si ell li va donar suport va ser per que

en aquells moments o es feia aquest o no se'n feia d'altre, i que
el projecte que va venir de Madrid era mes convenient que el
definitiu, amb la reforma que es proposa s'arreglen algunes de les
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Sotmòs a votació és aprovat amb cl següent resultat:
- Vuit (8) vots a favor. Cine (5) del PP i tres (3) del PAS-

PSM.
- Tres (3) vots en contra del PSOE, que explicà el seu vot

dient :

Independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les
propostes que presenta l'actual equip de govern,

REITERAM la nostra postura de PROTESTA per la situació
política actual que ha propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la
eonsideram

INSOLITA

moralment INJUSTA

ANTI-DEMOCRÀTICA

Per tant el nostre vot serà en CONTRA.

MOCIO PP.- El Sr. Jaume Pou donà lectura i explicà els
motius que han portat al seu grup a presentar la següent moció:

Els sotasignats. Regidors del Grup Polític Partir Popular, de
l'Ajuntament d'Esporles exposen:

L'augment important del parc automobiíistic d'aquest municipi
ocasiona alguns problemes de circulació en uns sectors concrets del
casc antic. Creim que hi ha tres punts que necessiten una solució
urgent per dismunuir aquesta problemàtica. Per millorar la fluidesa
i evitar possibles accidents presenten la següent :

MOCIÓ

Insten al Sr. Balte disposi l'elaboració d'un estudi per
senyalitzar els sentits més adients pels carrers llindants a les
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següents zones;

- Passeig del Rei i voltants.
- Ramon Llull i Francesc de Borja Moll.
- Pont de Fusta.

Tot i això cl Ple d'aquesta corporació, amb el millor criteri,
decidirà.

El Sr. Josep Alemany digué que ja s' estava fent un estudi
d'aquestes zones i d'altres, i una vegada acabat es convocarà a una

reunió o es prendrà una solució politica consensuada.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat:
- Vuit (8) vots a favor, tres (3) del PAS-PSM i cinc (5) del

PP.
- Tres (3) vots en contra del PSOE, el Sr. Jaume Balaguer

explicant el mateix digué: independentment d'estar en el fons a
favor o en contra de les propostes que presenta l'actual equip de
govern,

REITERAM la nostra postura del PROTESTA per la situació
política actual que ha propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la
consideram

INSOLITA

moralment INJUSTA

ANTI-DEMOCRÀTICA

Per tant el nostre vot serà en CONTRA.

PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA.- El Sr. Batle donà lectura
a la següent proposta.

PROPOSTA
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Atès el conveni de cooperació
municipis dc Mallorca i la Federació
províncies per la implantació d'un
domiciliaria, es proposa al ple:

1.- Autoritzar l'adhesió al programa.

2.- Acceptar el plec de condicions tècniques i de la
participació econòmica i pressupostària en els termes assenyalats
en el Conveni-Marc INSERSO-FEMP.

3.- Autoritzar al Balte per signar els documents
necessaris.

Sotmès a votació és aprovat amb el següent resultat:
- Vuit (8) vots a favor, tres (3) del PAS-PSM i cinc (5) del

PP.
- Tres (3) vots en contra del PSOE, explicació del mateix:

independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les

propostes que presenta l'actual equip de govern,

REITERAM la nostra postura del PROTESTA per la situació
política actual que ha propiciat i que raantée el Pas/PSM, i que la
considerara

INSOLITA

moralment INJUSTA

ANTI-DEMOCRÀTICA

Per tant el nostre vot serà en CONTRA.

Espanyola de Municipis i
servei de Teleassistència

EL Sr. Batle digué que volia procedir a sotmetre a
votació l'urgència de la moció presentada pel PAS,PSM .

El Sr. Jaume Pou digué: que el sistema emprat per l'equip de
govern en quant a la presentació de Mocions, ja s'havia dit altres
vegades que no era el més adient, encara que els temes plantejats
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tinguessen un contigut molt alt de sensibilitat per tothom, i que
li agrairia que a partir d'ara, no cs plantcjasscn les mocions
sempre en tanta urgència i que li demanava cinc minuts d'aplaçament
del Pic per poder deliberar amb el seu grup al respecte.

El Sr. Batle procedir a suspendre el Ple per cinc minuts.
El Ple continuà quan eren les vint-i-una hores i vint-i-cinc

minuts.

El Sr. Batle sotmet a votació la urgència en tractar el tema
i es aprovat amb el següent resultat;

- Vuit (8) vots a favor, tres (3) del PAS-PSM i cinc (5)
del PP.

- Tres (3) en contra del PSOE , independentment d'estar
en el fons a favor o en contra de les propostes que presenta
l'actual equip de govern,

REITERAM la nostra postura de PROTESTA per la situació
política actual que ha propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la
consideram

INSOLITA

moralment INJUSTA

ANTI-DEMOCRÀTICA

Per tant el nostre vot serà en CONTRA.

MOCIO PAS-PSM.- El Sr. Jaume Font donà lectura a la

següent proposta:

PROPOSTA DE SUPORT A LA MARXA A PEU A GINEBRA D'ONGS
MAL·LOQUINS PER LA PAU AL BURUNDI I RWANDA

El passat dimecres, 24 de gener , començà des de Palma la
marxa a peu cap a Ginegra d'un grup de set mallorquins, membres de
distintes ONGS, el seu objectiu és entregar a l'esmentada ciutat
suïssa unes propostes a la seu de l'ONU, adreçades al Secretari
General, Boutros Boutros-Ghaili en reinvindicació de l'adopció
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d'unes mesures que accelerin la pau, la convivència i el
restabliment del respecte als drets humanas i la democràcia a

Burundi i Rwanda. Aquest grup de la Unió Europea, Emma Bonino i a

París, al Director General de 1'UNESCO; Frederic Mayor Zaragoza,
les mateixes propostes amb les matitzacions adients en relació als
organismes que ambdós representen.

Els aconteixements succeïts a Burundi i Rwanda són per tots
coneguts, els mitjans de comunicació han donat a conèixer la
crueltat dels enrontaments al Burundi provocats per l'ètnia tutsi
enfront de les masses hutu que formen part de la majoria guanyadora
de les eleccions democràtiques del 93. Segons les valoracions del
comunicat que ens ha tramès el grup de mallorquins que marxen a

Ginebra, els objectius de l'intent de cop d'estat d'octubre de 93,
que decapità els principals dirigents de les institucions
democràtiques, s'ha anat aconseguint: deteriorament accelerat del
poder sorgit de les urnes, matances indiscriminades de la població
civil indefensa arreu del país, intimidació permanent dels moderats
i dels estrangers, assassinats selectius dels demòcrates mós
compromesos i millor preparats, entre d'altres.

La ineficàcia de l'acció de la Comissió Internacional

d ' Investiació de la ONU a la zona i la denegació del Consell de
Seguretat de I'ONU per desplegar al Zaire cascos blaus que estassin
preparats per intervenir en el Burundi en cas d'una guerra civil
que pareix inminent agreugen mes la situació no sois en aquest país
sinó també a tota la regió del Grans Llacs africans ( Rwanda,
Zaire, Tanzània i Uganda) on es produirien novament enormes
moviments de població i la inseguretat generalitzada. Aquesta
situació de terror ha provocat la sortida de les ONGS d'aquests
llocs, intimidades pels llançaments de granades, la sortida de la
Creu Roja Internacional, atacada tres vegades i momentàniament
s'han tallat les ajudes de cooperació internacional.

Des de fa molt de temps Mallorca mantó amb Burundi una estreta
relació, missioners, monges, metges, infermeres, mestres, gent
d'oficis han estimulat el desenvolupament d'aquest país. Mós
recentment Mallorca s'ha agermanat amb Burundi a través d'un
treball de prevenció de conflictes i de projectes de cooperació per
al desenvolupament que obliguen a no deixar a la població del
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Burundi en els moments més crítics.

Per tot això, proposam al Pic dc l'Ajuntament d'Esporles,
l'aprovació de la següent

MOCIÓ
Ir Donar suport a aquesta iniciativa de marxar a peu a Ginebra per

part d'ONGS mallorquines per la pau al Burundi i Rwanda.

2n Contribuir a les despeses de la campanya amb la qüantitat de
25.000 ptes.

3r Traslladar a Ginebra al Secretari General de l'ONU, Boutros
Boutros-Ghali, les següents propostes;

la Exigir-li que s'aturin les matances al Burundi i
Rwanda, emprant els mitjans i els recursos que té al seu abast.

2a Demanar-li que treballi amb força perquè s'acabi d'una
vegada amb la impunitat, fent que siguin identificats, per un
costat, els responsables de tot tipus de violència i de violació
dels drets humans i aquells siguin posats, per 1'altre, en mans de
la justícia i que creïn les condicions que garanteixin la seguretat
a la població civil d'aquest països i als coopérants estrangers.

4t Traslladar a la Comissària, Emma Bonino, en el moment en què el
seu país, Itàlia, presideix la ünió Europea, les següents
propostes :

la Que asseguri la cooperació internacional cap a Burundi
i Rwanda, exigint que el govern de Rwanda respecti abans els drets
humans i que els signataris de la Convenció Governamental del
Burundi de setembre de 1994 acompleixin els seus compromisos.

2a Que intercedesqui davant els Estats Membres de la U.E
que formen part del Consell de Seguretat de l'ONU perquè no vetin
iniciatives de pau i prenguin les decisions oportunes per garantir
a Burundi la seguretat, el suport i la protecció a la fràgil
democràcia que no té ja els mitjans suficients al seu abast i les
desaparicions, es faciliti la labor del Tribunal Internacional i es
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creïn les condicions per al retorn dels refugiats i desplaçats als
seus turons, baix garanties.

5t. Traslladar a París al Director General de la UNESCO, Frederic
Mayor Zaragoza, les següents propostes:

la. Que posi tots els mitjans al seu abast per garantir
a Rwanda i a Burundi l'exercici del dret a l'educació i a la
cultura a totes les ètnies sense cap tipus de discirminació.

2a. Que denuncïi les violacions permanents d'aquest dret,
sobre tot dins els col.legis de secundària i la Universitat.

3a Que posi en marxa programes d'educació per a la pau i
el respecte als drets humans i afavoreixi dins aquests països el
treball de les ONGS que hi desenvolupen projectes educatius.

6c. L'Ajuntament d'Esporles es compromet a incentivar i donar
suport a qualsevol iniciativa que fomenti la col.laboració activa
per a la pau i la cooperació internacionals, especialment en
l'àmbit educatiu escolar, i a seguir difonent i sensibilitzant a la
població en aquest sentit.

El Sr. Jaume Font manifestà que la urgència en tractar el tema
venia donada perque la marxa ja va sortir la setmana passada, i
aprovar aquesta Mocio quant tot hagi acabat no tindria sentit.

El Sr. Biel Coll pel PP, manifestà que la temàtica afectava a
molts més però, que en definitiva compartia aquest sentiment i si
es retirava el punt 2P de la Mocio, per no tenir precedents,
sustituint-lo per:

2P.- Aquest Ajuntament obrirà un compte amb una quantitat
simbòlica de 1000 ptes, i serà el poble qui amb la seva

participació, si ho creu oportú, contribuirà amb les despeses de la
campanya.

El St. Font digué que li pareixia bé la modificació i que el seu
grup l'acceptava.

Sotmès a votació la Moció amb l'esmentada modificació, es

aprovat amb el següent resultat:
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- Vuit (8) vots a favor, tres (3) del PAS-PSM i cinc (5) del
PP.

- Tres (3) vots cn contra del PSOE, El Sr. Jaume Balaguer
digué que de cada vegada s'els feia més difícil i manifestà que

independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les
propostes que presenta l'actual equip de govern,

REITERAM la nostra postura de PROTESTA per la situació
política actual que ha propiciat i que manté el PAS/PSM, i que la
consideram

INSOLITA

moralment INJUSTA

ANTI-DEMOCRÀTICA

Per tant el nostre vot serà en CONTRA.

PRECS I PREGUNTES.-
- El Sr. Jaume Pou pel PP digué al Sr. Batle que havia pogut
constatar que a partir de la ruptura amb el partit Socialista ,

venien aquest Ajuntament i s'hi estaven de vegades molt de temps
fent feina, suposava, distintes persones i que ell no sabia si en

qualitat de col.laboradors , assesors etc. I que li agradaria saber
quan venien i fins i tot si venien quan l'Ajuntament estava tancat
que fins i tot als partits de l'oposició els estava vetada
l'entrada.

I que li volia dir que en aquest Ajuntament hi havia onze

regidors, i capacitats per portar a terme aquestes tasques i que
creia que era mes oportú que ho fessin ells. El Sr. Batle
respongué que no s'havien nomenat assessors, ni es pensava fer-ho,
pero que hi havia diverses persones que col.laboren amb els
regidors com tenen els altres grups.

Que sempre venien en hores d'ofieina però si alguna vegada
havien de venir per necessitat fora d'aquest horari, anaven
acompanyats per un regidor.

També manifestà que li agradava saber aquesta disposició dels

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN BALEAR

onselleria de Governació
Pàgi

Oi

regidors i que apart de diferències polítiques,es donaran proves
per intentar que els regidors puguin col·laborar amb l'equip de
Govern amb les seves tasques.

- El Sr. Gabriel Sabater demanà que li agradaria saber, per què
quan es dóna pas als nins de l'escola, un policia es posava a un
lloc i 1'altre a un altre, quan tots saben que el punt delicat ós
la carretera.

Respecte al calendari repartit aquest any per l'Ajuntament , hi
he pogut constatar diverses errades i vull demanar si això serà una
feina que es donarà per bona, si ja s'han pres mesures per reduir
el cost o que s'ha fet.

Aixi mateix vull demanar que com és que hi ha una furgoneta
abandonada al carrer del quarter, que molesta als veïns i que

aquests saben que el propietari ja no viu a Esporles, que si es
poden prende mesures per retirar-la.

El Sr. Batle li respongué:
1.- Després de parlar amb els dos policies varen voler esperar la
incorporació d'un objector perque anas a l'escola i així la policia
podria estar a la carretera. Vàrem pensar que el policia es podia
posar a la carretera i un objector es podia posar a l'escola i
així es podrien cobrir els dos llocs, cosa que s'ha vista
retrassada ja que la incorporació s'ha postposada pel mes de Juny,
es per lo que farem anar al policia a la carretera sense espera

1'objector.

2.- Pel que fa al calendari, si que és veritat que hi ha varis
errors, no record si ja s'ha pagat, però que ho mirarà per si es

pot fer alguna cosa.
El Sr. Alemany respongué a la tercera, dient que s'havia

interessat pel tema i que hi havia empreses que ho retiraven amb un
servei totalment gratuït, però el problema venia donat perque el
cotxes que tinguessen matrícula etc. els tràmits per retirar-los
eren molt lents, però que es tenia en compte.

I pel que fa a la carretera s'havia parlat amb Carreteres per
posar passos cebra, però que a Carreteres, funcionaven amb
estadístiques i se li va dir que en aquesta carretera en concret.
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podia ser més perillós, a causa de la confiança que podia agafar la
gent i els cotxes no els rcspcctasscn.

El Sr. Joan Ferrà pel PSOE digué que volia fer una partida de
preguntes, que a la primera ja se li havia contestat, quan s'havia
respost al Sr. Jaume Pou.
Segona.- Aquest ajuntament tenia per costum dintre del mes de

desembre a gener presentar els pressupostos que havien de regir per

l'any en curs, i que aquest fet no s'havia produït, que la seva

pregunta era, quan pensava el Sr. Batle portar-los al plenari?
El Sr. Batle li respongué que encara estava recollint informació

i que tan prest com els tingués enllestits, posaria un avanç al
coneixament dels distins partits polítics que conformen aquest
Consistori, perque a partir d'aqui es poguessen discutir,
consensuar etc. i si fos possible portar-los al ple del mes de
febrer.

Tercera.- Fa uns deu dies ens va donar a coneixer uns

pressupostos de dos gabinets d'arquitectura per procedir a la
redacció de la modificació de les Normes Subsidiàries, la pregunta
és: ja s'han contractat,amb quin suport compta per aprovar aquestes
normes?, hi ha alguna mena de pactes secrets amb el PP per aprovar¬
ies?, perque si no és així, el nostre grup considera un

"despilfarro" el fer aquesta despesa si realment no es compta amb
el suport suficient per poder aprovar les mateixes al Ple.

El Sr. Batle li digué que no havia cap mena de pacte secret, i
que el seu grup encara mantenia el pacte amb el PSOE , però que si
es continuava amb l'actitud tinguda fins ara per aquest grup, ho
haurien de repensar. I respecte a la contractació de les Normes fin
després dels pressupostos no està pensat posar-les en marxa.

El Sr. Gabriel Coll volgué intervenir per fer una al.lusió, però
Ferrà li recordà al Batle que en precs i preguntes no hi havia
debat.

El Sr. Coll digué que estava d'acord en no entrar en el debat,
però que llegís l'acta del 28 de desembre de 1995, on ja se li va
fer saber que no hi havia cap pacte.

El Sr. Balaguer incidint amb la pregunta del Sr. Ferrà i com el
mateix Sr. Ferrà havia dit, recordà que per la redacció de les
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normes hi havia unes directrius tècniques, però que també n'hi
havia unes de polítiques, i que li pareix fora de context, invertir
aquests doblers sense haver consensuat aquesta part.

El Sr. Batle els respongué que no es podia contractar
l'esmentada redacció, fins que no hi hagués partida pressupostaria
i que no tenia res que veure consensuar ni coses així, però que els
agraïa l'avís i posava al seu coneixament que encara no esatava
contractat.

El Sr. Balaguer li respongué que a una Comissió s'havia donat per

fet el que es podia contractar ja.

dia, essent les deu hores, el Sr. Batle aixecà la sessió, i per
fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en don fe,
i amb el seu Vist-i-Plau extenc la present Acta al lloc i la data
assenyalats a l'encapçalament.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del

Esporles
El Batle,

, 30 de Gener de 1996
La Secretària,
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPÜRACIÍ)

EL DIA 6 DE FEBRER DE 1996

Membr-es Assistents:
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Juan Ferra Capllonch
Sr. Jaime Pou Reines

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Lorenzo Margarit Trias
Sr. Rafael A. Bosch Sanz

Sr. Gabriel Sabater Camps

Membres absents que han excusat l'assistència:
Sr. Jaume Font Bordoy
Sr. Josep Alemany Martínez
Sra. Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, essent les vint hores del dia sis de febrer de mil
nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de
la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació, sota la
Presidència del Batle, Sr. Pere Trias Auli, i amb l'assistència
dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a
l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els
assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament
notificat. Assisteix com a Secretaria, la de la Corporació, Sra.
Maria Dolores Su reda Trujillo.

SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS.-
Seguidament es realitza el sorteig públic per a la designació dels
membres de les Meses electorals per a les Eleccions a Corts
Generals, que es celebraran el proper dia 3 de març, d'acord amb el
que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica Electoral de 19 de
juny de 1985, quedan aquestes compostes de la següent forma:
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Districte 1
- President

Titular:
1er. Suplent
2on. Suplent

- 1er. Vocal
Ti tul a r :

1er. Suplent
2on. Suplent

- 2 0 n. Vocal
T i t u 1 a r :

1er. Suplent
2on. Suplent

Secció 1 Mesa A

Margarita Camps Gaya
Luis Alberto Gómez Gómez
Maria Joséfa Español Dotras

Margarita Torres Alemany
Jorge López Solans
Francisco Balaguer Llinàs

Maria Victoria Barceló Bascuñana
Francisco Bosch Contestí
Maria Calafell Rosselló

Districte 1 Secció 1 Mesa B

President
Titular:

1er. Suplent:
2on. Suplent:

1er. Vocal
Titular:
1er. Suplent:
2on. Suplent:

2 0 n. Vocal
Titular:

1er. Suplent:
2on. Suplent;

Patricia Ozonas

Margarita Tomas
Maria Magdalena

Gonzâlez

Mol i net

Sal as Balaguer

Julio SantaeUfemia Marquez
Antonio Pou Rosselló
Rafael Siria de López

Margarita Mir Ferrà
Antonia Mauro León
Rafael Pascual Roca

Districte 1 ~ Secció 2 Mesa A

President
T i t u 1 a r ;

1er. Suplent:
2 on. Suplent:

1er. Vocal
Titular:
1er. Suplent:
2on. Suplent:

2on. Vocal

Isabel Maria Guardia Peñalver
Juan Garau Aulí
Miguel Amoros Vera

Fernando Blanes Salom

Miguel Corro A(~rom
Miguel Fernández Chalamanch
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Titular;
1er. Suplent:
2on. Suplent:

Districte 1
- President

Titular:
1er. Suplent:
2on. Suplent:

- 1er. Vocal

Titular:
1er. Suplent:
2on. Suplent :

~ 2on. Vocal

Titular:

1er. Suplent:
2on. Suplent:

Secció 2 - Mesa B

Francisca Marimon Soler
Silvia Moulaert Glanz
Jacinto Robredo Redondo

Cosme Mayor Puigserver
José Pou Borras

Aina Salom Soler

Pedro José Oliver Sastre
Francisca Solivellas Garau
Frances Gay Vandy

057793 o

Antonio Fuster Caubet
Maria Inmaculada Cabot Coll
Antonio Caubet Villalonga

En aquest estat i un cop examinats els assumptes
inclosos a l'ordre del dia, essent les vint hores i trenta minuts,
el Sr. Bat le aixeca la sessió, de la qual s'esten la presenta acta.
i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat
donc fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la

jo la Secretaria,
present Acta .

e n
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDI NÍ\R IA I URGENT
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 24 DE FEBRER DE 1996

Membres assistents:
Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Joan Ferrà Capllonch
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Rafael Angel Bosch Sans.
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias.

Membres que han excusat la seva abssencia:
Sr. Jaume Font Sor doy
Sr. Jaume Balaguer Llinàs
Sr. Jaime Pou Reynes
S ra. Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes
Balears, essent les deu hores i trenta minuts del dia vint-i-quatre
de Febrer de mil nou- cents noranta-sis, es reuneix a la Sala
d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de
la Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Aulí, i
amb 1'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinàri a i
urgent i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia,
el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari en

funcions la de la Corporació Sr. Pere AulT Matas.

PRONUNCIAMENT DE L'URGENCIA.- Pren la paraula el sr. President per
exposar que durant aquesta campanya electoral s'han col·locats
cartells als arbres, cosa que esta prohibida per la nova ordenança
reguladora de la publicitat i que un partit polític es va queixar
sobre aquest fer, que la proposta que es dur es per sortir del pas
i que mes endavant ja s'estudiarà els llocs que convé que estiguin
destinats a tal afer.
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sotmesa a votació es aprovada la urgència per sis vots a f avo^- s c a p/
en contra i amb l'abstenció del sr. Juan Ferra.

SENYALITZACIÓ ESPAIS PÚBLICS PROPAGANDA ELECTORAL.- Pren la paraula
el sr. Pere Tries per a donar compte que atesa la necessitat de
comptar amb espais per col·locar propaganda electoral per les
Eleccions General 1996 i d'acord amb l'article 3 de l'Ordenança
Municipal Reguladora de la Publicitat i els Cartells indicador al
Municipi d'Esporles,

PROPOS exclusivament per aquestes Eleccions General 96, el següent:

1.- Que puguin esser utilitzats els arbres sempre i quant no es

col·loquin mitjançant claus, coles o altres materials que puguin
fer mal be als arbres, i

2.- Que es puguin col·locar pancartes, sempre i quant estiguin a
una altura suficient per a la lliure circulació de vehicles i
vianants.

Gabriel Coll, demana que és el partit que es va queixar.
Pere Tries, ha sigut Esquerra Unida, perquè ells coneixien
l'ordenança i no en varen penjar.

Juan Ferra, això ja era un pacte verbal entre els partits polítics
i se sap que ja s'havia fet això durant les darreres 4 o 5
campanyes i Esquerre Unida ja tenia coneixement d'aquest pacte

Gabriel Coll, proposa que aquesta proposta no sigui exclusivament
per aquestes eleccions, sinó que sigui vàlida fins que el Ple
acordi lo contrari.

Tot segui es sotmesa a votació la proposta amb la modificació de
que la validesa sigui fins que el Ple acordi lo contrari i és
aprovada per sis vots a favor, cap en contra i amb l'abstenció del
sr. Juan Ferra.
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Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del
dia, essent les onze hores, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per
fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en don fe,
i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present Acta al lloc i la data
assenyalats a l'encapçalament.
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CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 26 DE MARÇ DE 1996
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Membres assistents:

Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Joan Ferrà Capllonch
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Rafael Angel Bosch Sans.
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias.
Sr. Jaume Font Bordoy
Sr. Jaume Balaguer Llinàs
Sr. Jaime Pou Reynes
Sra. Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, essent les denou hores i cinquanta minuts del dia vint-i-
sis de març de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala
d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de
la Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Auli, i
amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretaria el de la
Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
de 21 de Novembre de 1995, 30 de gener de 1996, 6 de febrer de
1996, 24 febrer de 1996, copia de la qual fou entregada juntament
amb la convocatòria d'aquesta sessió.

Sotmès a votació es aprovat amb al següent resultat:
- Vuit (8) vots a favor, tres (3) del PAS-SPM i cinc (5)

del PP.

- Tres (3) abstencions del PSOE.
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CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A 1 ' apartàt

correspondència, la Secretària dóna compte del següent:

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada num.

666 de dia 21.0396, recollida selectiva de residus a la part forana
de Mallorca de paper i cartó, vidre.

- Conselleria de Governació, registre d'entrada num 653
de 20 .03 .96, remet copi del BOCAIB num. 25 de dia 24 de febrer

1996, del Reglament d'Activitats Classificades i el Nomenclàtor
d'activitats molestes.

- C.P. Gabriel Comas i Ribas, registre d'entrada num. 500
de 28.03.96, sol.licita la Casa des Poble, per utilitzaria durant
la setmana Cultura.

- Grup Municipal Socialista, registre d'entrada num. 482
de 27.02.96, sol.licita poder examinar els expedients d'infracció
urbanística.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada num.

416 de 16.02.96, ens comunica que s'ha obert la primera
convocatoria de concessió de subvencions amb la col.laboració de

l'INEM per la restauració del Patrimoni.
- Tribunal Suprem sala tercera, registre d'entrada num.

370 de 14 .02.96, ens remet la sentencia del R. Contenciós

administratiu Disgasa Ajuntament d'Esporles.

DECRETS DE BATLIA.-

decrets de Batlia, haguts desde
als següents decrets:

Aprovació de la liquidació del
Llicencies d'obres.

Incorporació de Remanents

El Sr. Batle donar compte dels
l'últim Ple, fent especial menció

pressupost per a 1995.
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CODEFOC.- El Sr. Batle donar lectura a la

proposta :

PROPOSTA

Vist als programes de desenvolupament de la formació

ocupacional que realitza el Consorci i que aquest Ajuntament esta

interessat, es proposa:

1.- Sol·licitar la integració al Consorci per al
desenvolupament de la formació ocupacional.

2.- Adherir-se al contingut dels Estatuts reguladors de
l'esmentat Consorci, publicats al BOCAIB num. 112 de data 14-9-92.

3.- Designar al Sr. Rafel Angel Bosch Sans com a

representat de l'Ajuntament davant aquest Consorci.

Sotmès a votació fou aprovat amb al següent resultat;

- Vuit (8) vots a favor, tres (3) del PAS-PSM i cinc (5) del
PP.

- Tres (3) vots en contra del PSOE, que explicà el seu vot
dient :

Independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les

propostes que presenta l'actual equip de govern, reiteram la nostra
postura de protesta per la situació política actual que ha
propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la consideram insòlita,
moralment injusta i anti-democratica, per tant el nostre vot serà
en contra.
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PROGRAMA LEADER.- El Sr. Batle donar lectura a la següent

proposta :

La iniciativa comunitaria LEADER es un programa dirigit a

fomentar el desenvolupament rural.
Durant el període 1992-95, ha actuat a la Serra de Tramuntana

el programa LEADER (Iniciativa Europea de Desenvolupament Rural).
S'han realitzat 180 projectes, amb un pressupost de 1.200 milions
de pessetes. La subvenció màxima concedida ha esta del 35%. Les
línies d'actuació: assessorament tècnic, turisme rural, conservació
del paisatge, petita i mitjana empresa i valoració dels productes
locals. S'adjunta un fullet amb el resum de les activitats.

Per al període 1996-1999, es planteja l'aplicació del programa

LEADER II, amb actuaciones en els 30 municipis de la Serra
Tramuntana i del Pla de Mallorca. Les línies d'actuació són

similars i s'insisteix en tres punts diferents; caràcter innovador,
transferiment tecnològic i efecte demostratiu dels projectes.

El pla d'actuació del LEADER II contempla les següents fases:

A.- Qüestionari de necessitat a realitzar cada poble per

l'Ajuntament, entitas i persones interesadas.
B.- Elaboració d'una proposta d'actuació a elaborar per la

U.I.B en base al qüestionari. Dit document serà subvencionat amb un

45% per la Unió Europea, la resta a càrrec dels Ajuntament (a rao

d'unes 50.000 pessetes per Ajutament).
C.- Elaboració de la proposta definitiva i presentació a la

Conselleria d'Agricultura dins el mes de Juny.
D.- El programa LEADER II començarà esser operatiu a partir de

1-7-1996.

Per tal de poder participa dins el programa LEADER II fa falta
l'adhesió de l'Ajuntament, per això es proposa:

PROPOSTA LEADER II
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1.- Sol·licitar l'adhesió d'aquest Ajuntament al Programa
Leader II.

2.- Nomenar com a representant d'aquesta Ajuntament al Sr.
Pere Trias Aulí, que serà el seu interlocutor i podrà pendre
aquelles decisions necessaries per tal de dur endavant la seva

tasca dinst el Programa Leader II.

3.- Crear una partida pressupostaria amb el títol "Programa
Leader II" dotada amb la quantitat de cinquanta mil (50.000)
pessetes.

Sotmès a votació fou aprovat amb al següent resultat;

- Vuit (8) vots a favor, tres (3) del PAS-PSM i cinc (5) del
PP.

- Tres (3) vots en contra del PSOE, que explicà el seu vot
dient ;

Independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les

propostes que presenta l'actual equip de govern,

Reiteram la nostra postura de protesta per la situació,
política actual que ha propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la
consideram insòlita, moralment injusta i anti-democratica per tant
el nostre vot serà en contra.

MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA.- El Sr. Batle presentar la següent
proposta ;

Ates la proposta de la Junta de la Mancomunitat de la
Tramuntana, propós al Ple de l'Ajuntament la següent resolució:

A canvi de 180.000 ptes. anuals l'Ajuntament d' Esporles es
compromet a soportar la seu de la mancomunitat de Tramuntana, la
infraestructura administrativa i contable amb aportació del
material no fungible.
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El Sr. Jaume Pou digue que aquesta proposta no havia estat

informada per la Comissió pertinent i per tant demanava es retiras.

El Sr. Batle digue que ho considerava un tema urgent i que era un

tema que s'ha havia de tractat a la Junta de la Mancomunitat a on

hi assistiren representants del PSOE i del PP i va esser aprovat
per unanimitat, i que actualment l'Ajuntament d'Esporles no cobrava
res per soportar la seu, per tant demanar per tractar 1'urgencia de
la proposta de la Mancomunitat de Tramuntana.

056073 c

El Sr. Pou digue que aquest acord implicava en certa manera una

modificació d'Estatuts i que era convenient parlarna mes, abans de
prende desicions i que el Sr. Gabriel Coll i Llorenç Margarit no

assistiren a la Junta de la Mancomunitat per tot l'expresat
manifestar que el seu grup votaria en contra .

Sotmès a votació tractar per urgencia la proposta no es

aprovat ja que el resultat de la mateixa fou;

- Tres (3) vots a favor del PAS-PSM.
- Cinc (5) vots en contra del PP.

- Tres (3) abstencions del PSOE, que explicà el seu vot dient:

Independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les
propostes que presenta l'actual equip de govern, reiteram la nostra
postura de protesta per la situació política actual que ha
propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la consideram insòlita,
moralment injusta i anti-democràtica, per tant el nostre vot serà
en abstenció.

MODIFICACIÓ CREDIT EXTRAORDINARI.- El Sr. Batle demanar per
tractar per urgencia la proposta de modificació de crédit, sotmès
a votació es aprovada 1'urgencia amb al següent resultat:

- Vuit (8) vots a favor, cinc (5) del PP i tres (3) del
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PAS-PSM.
- Tres (3) vots en contra del PSOE, que explicà el seu

vot dient:

Independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les

propostes que presenta l'actual equip de govern,

Reiteram la nostra postura de protesta per la situació

política actual que ha propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la
consideram insòlita, moralment injusta i anti-democràtica, per tant
el nostre vot serà en contra.

El Sr. Batle donar lectura a la següent proposta:

PROPOSTA DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins el

proper exercici, i no existint en el Pressupost General PRORROGAT
crèdit suficient, es proposa:

- Declarar necessàries i urgents les despeses a suplementar.

El primer bloc d'Inversions la urgència ve donada pels
compromisos que ha adquirit aquest Ajuntament mitjançant acords de
Ple dels distints anys a que fan referència els deutes amb el

Consell Insular i constructors, per poder portar a terme el
distints Plans d'equipaments i d'Obres i Serveis, en quasi tots els
casos que es proposen, les obres ja estan enllestides i
certificades convenientment, per la qual cosa els deutes amb els
constructors són anteriors a l'any en curs.

Incluim previsions pels pagaments de honoraris advocats de
diversos expedients (el més important el de Ca l'Amet),
modificació del sistema tractament d'aigua (passar de clor gas a
clor líquid), parades d'autobues, asfalt i bombillas de baix
consum.
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Aprovar el següent crèdit extraordinari:

a num. 8

PARTIDA CRÈDIT A

A SUPLEMENTAR

43.6 A Inversions 2.000.000 ptes.
( Asfalt, parades de Bus, Can Verd, Bombilles baix consum)

44.6 A Inversions

( Dipòsit cloració aigua)

500.000 ptes

43.62201 A Inversions 3.874.093 ptes.

806.000 ptes
total 4.680.093 ptes.

( Pla d'Obres i Serveis 1996 vivenda Conserge)

45.62302 A Inversions 305.388. ptes.
( Pla d'Equipaments 1994, Recinte Poliesportiu)

44.62000 A Inversions 3.194.611 ptes.
( Pla d' Obres i Serveis 1995, Reforma Cementeri)

45.60008 A Inversions 325.248 ptes.
( Pla d'equipaments 1993, Camp de Futbol)

43.22

42.62

43.22

Disgasa Honoraris advocats 361.069 ptes.

Ca L'Amet Honoraris advocats 4.664.875 ptes.

Varis ;

- Hermanos Font i Joan Font

350.000 ptes

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 16.381.284 ptes

INGRESSOS DE FIANÇAMENT
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1.-ROMANENT DE TRESORERIA PRESSUPOST ANY 1995

Superàvit Disponible 58.464.780 ptes.

El Sr. Jaume Pou pel PP digue que el seu grup votaria en contra

per raons que s'entenian, ja que era del parer que primer s'aprovas
el pressupost i després ja es parlaria de modificacions, i que no

era qüestió de política com insinuava el Sr. Batle, sino de voler
les coses clares i de que si no es té la majoria adient, els
pressupostos han de esser consensúate i que encara que el seu grup

estigui d'acord amb algunes partides a les altres no hi esta.

El Sr. Juan Ferra pel PSOE, digue que el seu vot seria contrari,
encara que efectivament era vera que hi havia partides que era

necessari modificar, pero que si en el mes de Gener s'haguesen
presentat el pressupostos hi hauria partides que ja estarían
sol. lucionades, i que el seu grup enten que tot el tema aquest
abans de modificacions necesista un tractament pressupostari, ja
que primer es podria mirar les partides que

podrían sufrir ratalls, i quines no han de esser revisades , per
lo tant ara no es urgent tractar aquest tema sino l'urgent es

aprovar els pressupostos, dintra d'un breu termini i que encara

que aquests no siguin el mes adients pel grup que governa, li
recordar el Sr. Batle , que havia d'entendra que sense tenir la
majoria nessesaria era lògic.

El Sr. Batle explicar que no entenia com no s'aprovaven aquestes
modificacions ja que la major part d'elles eran partides que no
tenían partida pressupostaria i que eren feines encarregades quan

l'equip de govern estava format pel PSOE, i que li pareixia qüestió
de política.

A més respecte de les partides unes eran nessesitats urgents i
les altres eran feines que ja estaven fetes i que ell no havia
encomenat a ningú.

Pel que fa el pressupost digue que no comprenia com no es

presentar el projecte el mes d'octubre com es preceptiu a la llei,
quant el regidor responsable d'Hisenda era del PSOE i era resulta
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tan urgent.
En quant a que el dia de la fetxa no s'haguí presentat el

pressupost es explicable si contemplan la sentencia de ca 1'Amet
que condena a l'Ajuntament a pagar una quantitat molt important i
que aquest Ajuntament no dispossa, per tant es precis prende unes
mesures especials.

El Sr. Balaguer digue que era d'un cinisme fora de la mida
insinuar que no va presentar el projecte el seu moment ja que el
Sr. Batle es coneixedor que pel mes d'octubre era quant estava
damunt la taula la seva reprovació pel que no es sabia si
continuaria o no, com ha passat, i es molt mes recriminador que a

les dates en que estam hi essent el responsable d'hisenda
actualment el Sr. Batle encara no els hagui presentat.

Sotmès a votació no fou aprovat, al resultat de la mateixa
fou :

- Tres (3) vots a favor del PAS-PSM.
- Vuit (8) en contra, cinc (5) del PP i tres (3) del PSOE que

aquest darrer grup polític explicà el seu vot dient:

Independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les

propostes que presenta l'actual equip de govern, reiteram la nostra
postura de protesta per la situació política actual que ha
propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la consideram insòlita,
moralment injusta i anti-democràtica, per tant el nostre vot serà
en contra.

La segona proposta de modificació presentada pel Sr. Batle fou
la següent:

PROPOSTA CRÈDIT EXTRAORDINARI CA L'AMET.
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Pel que fa al deute amb el Sres. Roca, també^'g^preveu, que es

farà necessari dintre d'un termini pròxim el seu pagament.

42.62002 A Inversions 20.000.000 ptes

(A compte Justi Preu, Roca Albertí, Olsen,
sentència Recurs. 7171/93 C'a L'Amet)

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 20.000.000 ptes

INGRESSOS DE FIANÇAMENT

1.- Romanent de Tresoreria 1995. 58.464.780 ptes

Crèdit Extraordinari 1/96 16.381.284 ptes

SUPERÀVIT DISPONIBLE 42.083.496 ptes

El Sr. Jaume Pou pel grup PP, presentar una esmena a la
modificació presentada pel Sr. Batle, rectificant el total del
credit extraordinari quedant en la quantitat de 36.000.000 (afagir
el pico) mil.lions de pessetes la quantitat a modificar per fer
front a la despesa de compliment de sentecia de ca l'Amet.

El Sr. Batle digue que esperava aquesta proposta, pero que el
seu grup no hi estava d'acord, perque tan importans son els deutors
a que es feia referencia a la seva proposta com els de la
sentencia, I li pareix una incoherència del partit popular, que el
mitj d'unes negociacions, de les quals estavan totalment
assebentats ja que ell mateix els havia posat el corrent de tot
quant ha passat a les mateixes, es prengues aquesta determinació.

El Sr. Jaume Pou digue que si fins el mes da juny no s'ha havia
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de pagar el primer plaç això no tenia perque influir.

El Sr. Juan Ferra, davant l'esmena presentada pel partit

popular, demanar suspendre el plenari per un breu termini, per

poder posar amb ordre les idees referents a n'aquesta esmena.

El Sr. Batle va suspendre el plenari quant eran les 20 hores 33
minuts.

Quant son les 20 hores 45 minuts es repren novament el plenari.

El Sr. Batle concedir la paraula al Sr. Juan Ferra del PSOE, qui

procedir a exposar le proposta del seu grup que va amb el següent
sentit :

Davant la proposta del Sr. Batle i la posterior esmena del partit
popular el meu grup vol anar mes enllà i dedicar els 50.000.000
mil.lions del romanent de tresoreria, sense pecar de suicides, a

pagar ca 1'Amet.

El Sr. Jaume Pou, digue que no entenia com no havian pagat ja, el
temps que estaven al Govern i s'haguesen estelviat els interessos
i que el meyns te que pensar que el romanent es correcte. Així
mateix digue que el seu grup era coherent amb les propostes que el
seu dia va fer.

El Sr. Juan Ferra, digue que el que proposava el Sr. Pou no es

podia fer ja que no sabian quina seria la quantitat exacta que el
Tribunal Suprem diria que s'havia de pagar. Així mateix digue que

no era tècnic pero que li pareixia correcte emplear el romanent de
tresoreria i en cas de que en el devenir del pressupost no es

pogués fer front a les obligacions corrents que es concertas una

operació de tresoreria, només per un parell de mesos, que no hi
veia cap inconvenient. I que sobretot que l'equip de govern portas
a plenari els pressupostos i sabrían cap on es pot anar i realment
quins son els recursos que es poden utilitzar, i recordar al Sr.
Batle que aquets no tenían perque necessàriament esser els que ell
creia oportuns sino que hauria de passar per un consens. També
digue que tots els grups i estavan d'acord amb donar compliment a
la sentencia, pero que era amb la forma on hi havia les
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El Sr. Batle digue que el preacord a que havia arribat amb els

propietaris de Ca l'Amet era de pagar 70 milions abans del 30 de
juny de 1996 i la resta (uns 82 milions) abans del 31 desembre de
1996, amb aquests condicions els propietaris estaven dispossats a

fer una donació d'uns 15 milions a l'Ajuntament. El correcte era

habilitar la partida i fer totes les gestions oportunes per poder

cumplir els plaços de pagaments els mesos de Juny i desembre com

s'estava pactant, que els camins que sa allunyaven de això eran

pocs seriosos que li pareixian un farol i d'una falta de

responsabilitat total i no podia adivinar quines intencions

portavan amb les esmentades propostes, ja que el correcte seria
pagar no sols un acreedor si no tots ja que li pareixia que tots
tenian la mateixa necessitat i que igualment s'haurian de pagar.

Pel que fa a l'operació de tresoreria li pareixia que produiria uns

efectes molts negatius a la economia de l'Ajuntament ja que aquest
es veuria obligat a pagar uns interessos molt elevats. I que

quedava alucinat per aquestes propostes ja que si seguian parlant
resultaria que no hi havia cap problema i que es podia haver pagat
fa temps. I finalment que no es podia supeditar el pagament en

qüestió a propostas d'aquestes.

A continuació es somèt a votació la proposta presentada pel Sr.
Batle que no prosperà ja que el de la mateixa fou:

* Tres (3) vots a favor del PAS-PSM.
* Vuit (8) vots en contra, cinc (5) del PP i tres (3) del

PSOE que aquest darrer grup polític explicà el seu vot dient;

Independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les

propostes que presenta l'actual equip de govern, reiteram la nostra
postura de protesta per la situació política actual que ha
propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la consideram insòlita,
moralment injusta i anti-democràtica, per tant el nostre vot serà
en contra.
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diferencies.
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A continuació es somet a votació la següent proposta del PP;

56081 c

42.62002 A Inversions 36.000.000 ptes
(A compte Justi Preu, Roca Albertí, Olsen,
sentència Recurs. 7171/93 Ca L'Amet)

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 36.000.000 ptes

INGRESSOS DE FINANÇAMENT

1.- Romanent de Tresoreria 1995. 58.464.780 ptes

SUPERAVIT DISPONIBLE 58.464.780 ptes

Al resultat de la mateixa fou la següent:

* Cinc (5) vots a favor del PP.
* Tres (3) abstencions del PAS-PSM
* Tres (3) vots en contra del PSOE que explicà el seu vot

dient ;

Independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les

propostes que presenta l'actual equip de govern, reiteram la nostra
postura de protesta per la situació politica actual que ha
propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la consideram insòlita,
moralment injusta i anti-democràtica, per tant el nostre vot serà
en contra.

Per tant queda aprovada l'esmentada proposta.

A continuació es procedir a sometra a votació la proposta del
partit PSOE que era la següent:
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42.62002 A Inversions 50.000.000 ptes
(A compte Justí Preu, Roca Albertí, Olsen,
sentència Recurs. 7171/93 C'a L'Amet)

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 50.000.000 pte

INGRESSOS DE FIANÇAMENT

1.- Romanent de Tresoreria 1995. 58.464.780 ptes

SUPERÀVIT DISPONIBLE 58.464.780 ptes

Sotmesa a votació la proposta no prosperà ja que el resultat
de la mateixa fou:

Tres (3) vots a favor del POSE.
Vuit (8) vots en contra del PP i PAS

PROPOSTA EXECUCIÓ SENTENCIA 6-6-95 TRIBUNAL SUPREM (CA

L'AMET).-

Tot seguit el Sr. Batle sometre a votació tractar per urgencia
la proposta d'execució de la sentencia de ca 1'Amet.

Es sotmet a votació 1'urgencia que es aprovada i el resultat
de la mateixa fou:

- Vuit (8) vots a favor, cinc (5) del PP i tres (3) del PAS-
PSM.

- Tres (3) abstencions del PSOE que explicà el seu vot dient:

Independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les

propostes que presenta l'actual equip de govern,

Reiteram la nostra postura de protesta per la situació

Paper transcripció acords i resolucions



50VERN BALEAR

inselleria de Governació

056083 c

iá oOOO''^·
gina num.16

política actual que ha propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la
consideram insòlita, moralment injusta i anti-democràtica, per tant
el nostre vot serà en contra.

El Sr. Batle donar lectura a la seva proposta:

Desistir del recurs presentat per l'Ajuntament davant el
Tribunal Suprem (Autos 7261/93) contra la sentencia num. 486 del
Tribunal Superior de Justícia de les Balears.

Sotmès a votació la proposta es aprovada amb al següent
resultat ;

- Vuit (8) vots a favor, cinc (5) del PP i tres (3) del PAS-
PSM.

- Tres (3) abstencions del PSOE que explicà el seu vot dient:

Independentment d'estar en el fons a favor o en contra de les
propostes que presenta l'actual equip de govern, reiteram la nostra
postura de protesta per la situació política actual que ha
propiciat i que manté el Pas/PSM, i que la consideram insòlita,
moralment injusta i anti-democràtica, per tant el nostre serà en

contra.

PRECS I PREGUNTES.-

- El Sr. Jaume Pou pel PP, recordar al Sr. Batle que governava amb
una minoria precaria, i que li demanava que cumplis el que estava
ordenat pel Ple, com convocar sessió Plenari cada mes, ja que del
contrari, si pasaven dos mesos com en aquest cas, poques coses se

li havian pogut demanar.
El Sr. Batle li respongué, que com que era tradició d'aquest

Ajuntament que si no hi havia assumptes a tractar no es convocava
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tindria amb compte amb el sucsesiu.

- EI Sr. Gabriel Sabater pel PP, demanar quantes sol.licituts de

llicencies de protecció oficial , s'havian presentat i que si li
podia destriar quantes d'espor1erins i quantes de gent de fora.

El Sr. Batle li respongué que li contestaria el proper Ple.

- També demanar si la piscina publica es sometria a subasta o no

i quant.
El Sr. Batle li contestar que ho havia mirat i encara era vigent

el contracta.

- Referent a les taxes del mestres d'obres per ocupació de la via
pública que havia passat i si només s'ha havia tingut amb conte els
mestres d'obres o d'altres activitats que també ocupasen la
mateixa.

El Sr. Batle li respongué, que no s'havia fet res nou si no la

simple aplicació de l'ordenança, i que tot va partir de unes

queixes dels veinats que protestaven de les molèsties reiterades a

que estaven sotmesos per alguns mestres d'obres i per solucionar el
tema vaig encarregar als policies locals un estudi del que

l'ocupaven la via publica i a dels que resultas que no tenian
llicència sels se va comunicar que la havian de sol.licitar.

- El Sr. Jaume Pou demanar si seria posible saber per activitats
el que s'havia recaptat.

El Sr. Batle respon que li contestará al pròxim Ple.

El Sr. Gabriel Sabater, arrel de la poda indiscrimida dels
arbres del poble, demanar quins criteris se havian seguit i quines
mesures s'havian pres perque aquest no es fesen mal be com havia
passat els que estan a prop de 1'Església. Així mateix per recolsar
la seva protesta llegir el següent informe:
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INFORME DE LA PODA REALITZADA ALS PLATERS^-^^S-PORLES

Aquest informe es limita a exposar l'opinió de l'enginyer
tècnic agrícola que sotascriu i que, a partir dels coneixements de
què disposa i de les tècniques actuals pel que fa referència a la
poda ornamental, entén que la poda realitzada a la viala d'Esporles
als plater ha estat un gravíssim error, tant que pot arribar a

costar la vida de més d'un dels arbres afectats, la qual cosa seria
veritablement imperdonable.

En els fulls adjunts s'exposen unes normes bàsiques a tenir en

compte a l'hora de considerar la necessitat de podar els arbres i
que, no essent les úniques, però si les més importants, poden
ajudar a comprendre que un error d'aquest tipus hipoteca tota la
resta de la vida de l'arbre.

¿Quina falta feia podar aquest arbres i milt menys destrossar-
los d'aquesta manera?. Uns arbres sans i amb mols pocs defectes...
Tenien lloc suficient per a creixer, no molestaven a ningú. La seva

estructura era prou correcte i, probablement, només els feia falta
fer una poda d'aclariment d'algunes branques mortes, trencades o

mal disposades, però mai una coronació com la que se'ls ha fet.
Penseu que per a recuperar l'estructura que tenien i/o que

hauriene pogut tenir en el futur, si s'aconsegueix, faràn falta
molts d'anys i una dedicació quasi constant del personal de
manteniment, sense comptar amb les possibles enfermetats que pugui
agafar. Un dels efectes més inmediats és el podriment de la fusta
en molts dels talls que s'ha fet, ja qu ferides tan grans són
entrades ideals per a atacs d'insectes, fong, etc., al quedar
destruit el teixit que els protegeix que és l'escorça.

Uns dels efectes més importatns d'aquest tipus de poda són:
* El podriment de les zones afectades pels talls on es pot produir
dèbil.litació a les insercions de futures branques, amb el perill
de rompuedes i el conseqüent risc de caure damunt les persones o

bens (cotxes, habitatges, etc.)
* La poda extrema ocasiona la mort de part dels sistema radicular,
i aixó provoca un insuficient ancoratge de l'arbre a la terra i
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facilitar la seva caigua.
* Es produeix un esgotament de l'arbre, el que redueix
considerablement la seva esperança de vida.
* Des del punt de vista estètic no cal dir que aquest tipus de poda
lleva tota gràcia a l'arbre, ja que li han llevat la seva forma

natural, i sobretot la seva funció bàsica com pot esser la que ens

decoració (un arbre ben format resulta més relaxant), l'ombra que

ens proporciona i els efectes socio-sanitaris (el.1iminació de

soroll, pol.lució, etc)
* Fins i tot m'atreviria a afegir l'efecte que es produeix en el
ciutadà o visitant del poble pel que fa referència a la relació de

l'arbres en el seu entorn urbà, el formar part aquest del valor
ambiental, històric i pintoresc del poble.

RAONS BASIQUES PER PODAR UN ARBRE:

1. Manteniment normal: operacions de petita envergadura i
esencialemnt preventives;

* La poda de branques mortes o trencades, la supressió de
munyos per evitar que siguin focus d'infeccions de paràsits o

podriment.
* El.liminació de rebrotacions o xupons.
* Supressió de branques estructurals mal disposades que poden

produir danys a altres branques, dificultar el seu creixement o

presentar perill de rotura.

2. Objectiu estètic: orientar el seu desenvolupament cap a un forma
diferent amb una poda de formació adaptada.

* Una simple regularització del perfil natural equilibrant el
vigor de l'estructura.

* Una conducció de la copa cap a un perfil totalment
artificial. Això pot esser interesant al hora de donar resposta als
casos de restriccions d'ubicació.

FA FALTA REALMENT PODAR ELS ARBRES?
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3. Objectiu sanitari: consideracions de tipus sârïitari-curatives.
* Quan un arbre presenta símptomes de debilitat i nombroses

branques mortes.
* Quan el sistema radicular ha sofert danys.
* Per falta d'aliments suficients per a la part aèrea:

equilibrar el sistema aeri amb el sistema subterrani.
* Aturar o dificultar alguns atacs de paràsits: eliminació de

branques afectades.

L'ARBRE A L'ENTORN ÜRBA

El volum aeri del que poden disposar els arbres es veu réduit
en molta freqüència per a la presència de construccions, vies de
ciruclació, línies elèctriques, serveis públics d'enllumenats,
semàfors, etc.

El mateix succeeix amb la part subterrània on les arrels es

troben limitades a l'espai per desenvolupar-se i en la qualitat del
terreny.

Totes aquestes limitacions juntament amb la situació de
l'arbre condueixen a la poda. Molt sovint a podes extremes:
coronació, terciat o "desmochado", etc.

Això es podria evitar prenent unes mínimes mesures com a:
* Plantació racional dels arbres en funció de les limitacions,

dels espais i de les necessitats social.
* Selecció de les espècies segons la seva forma, dimensions en

estat adult, el caràcter de les seves fulles, etc.
* Les condicions de realització de la plantació: volum dels

forats, qualitats de les terres, etc.
* La cura donada a la formació dels arbres al seu entorn, al

desenvolupament i estat sanitari, per tant la seva gestió futura i
sobre tot el que fa referència a la poda.
+

Una poda extremada ocasiona la mort de part del sistema
radicular, la qual cosa pot produir una serie deficiencia a

l'ancoratge de l'arbre al sól i facilitar la seva caiguda.
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RESUM

1. La poda és una agressió a l'abre.
2. Es precís evitar la poda sempre que sigui posible, donant a

l'arbre les condicions de vida satisfactòries i l'espai necessari

pel seu desenvolupament mitjançant l'elecció d'espècies adqüades.
3. En el cas d'esser necessari podar, realitzar operacions

lleugeres i freqüents, més que podes a llarg termini en talls

importants.
4. Limitar l'extensió de les ferides, ja que la citatrització és

més fàcil. En talls de més de 3 cms. el risc de podriment augmenta
considerablement.

5. Les podes importans serán excepcional.
6. Suprimir les podes dràstiques: terciats i "desmochados".
7. Conèixer les tècniques segons la biologia del arbre.
8. Treballar amb bones eines, esmolades i desinfectades.

El Sr. Batle li respongué que el personal de l'Ajuntament estava
assistint a cursets de jardineria i Josep Alemany els arbres
havian rebut el mateix tractament que s'havia fet fins ara.

El Sr. Juan Ferra pel PSOE, demanar que havia passat amb la
contractació de les Normes Subsidiaries, si hi havia qualque pacte
secret, ja que quant se li ensenyaren el dos pressupostos per la
seva contractació, se li va asegurar que aquestes no es

contractarien fins després de l'aprovació del pressupost, i quine
va ser la meva sorpresa quant dia 7 de febrer es contracten les

mateixes, només amb dos pressuposts i només la meitat de la feina
ja que no hi havia dobles per tot, resultant que per la resta de
redacció ja queda fermat aquest Ajuntament ja que no en redactarà
la meitat un equip i la meitat un altre. Sr. Batle s'ha n'ha donat

compte de que governa amb minoria? , jo no se qui es el culpable,
pero una despesa tan significativa pareix esser que s'havia de
consensuar, ja que l'aprovació de les Normes i la mateixa redacció
i aprovació es política, no pareix prudent que encarregui la feina
a un gabinet de la seva confiança, tirant pel camí del mitj, sense
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soport unanim, no li pareix un malgastament?.

El Sr. Batle el que vaig dir es que no hi havia partida
pressupostaria i per això no es varen contractar les Normes
Subsidiaries si no unes feines preliminar i concretas que pujen
aquesta quantitat, per tant la contractació es ben legal.

Ajuntament, digue que aixi i tot recordant que se esta governant
amb minoria això no deixa que s'hagui de paralizar tota la feina,
i fins que ens deixeu aixi es continuará, pel que fa a la
contractació d'aquest arquitecte, s'ha feta per unes feines molt
concretes, ja que les Normes son molt antigues i crean problemes,
i a part hi ha tres punts molt puntuals que per llei han de quedar
enllestits abans de dei 31 de juliol i això es el que farà
l'arquitecte contractat.

- El El Sr. Juan Ferrà digue que portava molts d'anys en política
i que no se li podia vendra en tanta facilitat la moto, el que
passa que els que governan en minoria s'han de empasar algunes
coses a disgust, i el que es clar que si dia 30 no hi ha partida
dia 7 no es pot contractar, i que enteng que me diu mentides amb
premeditació i deman que apartir de ara al manco no donas a
entendra que ens engana i porti ja a aprovar el pressuposts i
sabren per quin camí va, del contrari no ens ho caban de creure.

El Sr. Batle li responguer que amb els seus problemes de
confiança no hi podia entrar, i que creia que si hi havia partida
es podia contractar i que no entenia la preocupació del PSOE quan

aquest Ple hem duit propostes per reconeixement de crèdits de
feines contractades per l'anterior equip de govern del PSOE sense

partida pressupostaria i això si que no es legal.

El Sr. Gabriel Coll parlar de l'ilegalitat de les feines fetes
sensa partida encara que passa a alguns Ajuntaments.

Així mateix recordar la carta enviada per l'Assosiació de Jardin

El Sr. Jaume Font responsable d'urbanisme d'aquest
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si la mateixa es podia fer amb la mateixa ràpides i eficiencia que
s'havia fet l'esmentada contractació.

El Sr. Jaume Font digue que era cert que s'havia retresat un poc,

ja que abans de contestar ho varen anar a veure i havian de
redactar la carta i l'arquitecte dijous no ho va poder fer, pero ho
tenia amb compte pel que ve.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essent les nou hores i trenta-cinc minuts, el Sr. Batle aixeca la

sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secretària en don fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present
Acta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 26 de Març de 1996
El Batle, La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARI

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 26 DE MARÇ DE 1996

la num.l

Membres assistents;

Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Joan Ferrà Capllonch
Sr. Gabriel Sabater Camps

Sr. Rafael Angel Bosch Sans.
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias.
Sr. Jaume Font Bordoy
Sr. Jaume Balaguer Llinàs
Sr. Jaime Pou Reynes
Sra. Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, essent les vint-i-una hores i cinquanta minuts del dia
vint-i-sis de març de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la
Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple
de la Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Aulí,
i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en

ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretaria la de la

Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

MOCIO DEL PP.- El Sr. Jaume Pou Reynes donar lectura a la
següent proposta;

El grup polític Partit Popular, vist l'escrit presentat el dia
14 de Febrer de 1996 per Dña. Vicky Roca i D. Antonio Roca,
sol.licita la celebració d'un Ple Extraordinari urgent, donada la
importància de les coses sol.licitadas en l'esmetat escrit.

Les propostes del Grup Polític Partit Popular per l'esmentat
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Ple Extraordinari, per a la seva discussió i

aprovació son;
1er.- Acatar, en tots els termes, la sentència del Tribunal

Suprem, amb data del 6 de Juny de 1995, referida a l'apreuament de
la finca Ca l'Amet.

2on.- Utilitzar tot el romanent de tresoreria existent el dia

de presentació de l'escrit abans esmentat, o sia, el 14 de febrer
de 1996, per al pagament de part del deute de Ca l'Amet.

3er.- Que el Sr. Batle, en la major brevetat possible,
presenti al Ple d'aquest Ajuntament, un estudi econòmic, referent
a les quanties de les distintes partides que s'han d'incloure en el
proper pressupost, amb la finalitat de pagar la parte del deute que

quedarà pendent o en tot cas, proposi la millor fórmula per poder
fer front a l'esmentat deute.

El Sr. Jaume Balaguer pel PSOE, digue que només volia fer dues
reflexions a cada partit, referent a unes manifestacions unes de
paraula i les altres per escrit, que havian fet, en relació a la
sentencia de ca l'Amet, que deixaven entendre que era una herencia
del govern passat, el que si vull que quedi clar es el contingut de
l'herencia que es l'edifici de les Escoles i que gràcies a que

varen esser construidos els nostres fills han pogut gaudir d'unes
instal.lacions dignes tant per 1'ensenyament com per la pràctica
esportiva. Pel que fa el pagament el nostre equip ja havia iniciat
una politice d'estalvi, prova es el voluminós romanent de
tresoreria que existeix,i en vistes a un futur pagament, si aquest
no era suficient es guardava l'edifici de les Escoles Velles per

fer front a la despesa. Actualment es nota a faltar aquesta
política d'estalvi dons s'ha invertit bastans dels nostres

estalvis, amb mobiliari per exemple, que si be era necessari el
nostre grup no ho feia precisament per poder tenir un dobles per

pagar l'expropiació el seu dia. Pel que fa a la proposta presentada
pel PP. acatam el primer punt, el segon aportar-hi el màxim i pel
que fa el tercer veurem el que exposará el Sr. Batle, pero

insistecs que notam a faltar una política d'estalvi.
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El Sr. Jaume Pou pel PP digue que no volia entrar en política de
12 anys, i que abans de començar l'anterior legislatura les arques

municipals es trobaven totalment buides i m'ha vaig cansar de
demanar una política mes estalviadora, pero si entram a defensar
cadescu la seva postura poden arribar a un Plenari molt mes llarg
i crec que no es el moment.

El Sr. Batle manifestar que no es recordava que bagues criticat
mai el seu estalvi, es mes a la campanya electoral vaig alabar
l'esforç i la gestió dels darres quatre anys, el que si vaig notar
a faltar i no se perque no es va fer era depositar els dobles, per

evitar els interessos.

El Sr. Jaume Balaguer manifestar que no s'havia fet perque el
resultat de la sentencia tant podia esser d'una manera com a de

l'altra, i sempre es va actuar en base als informes i consells
degudament documentats.

El Sr. Gabriel Coll digue que ha la circular lo que es d'alguna
manera no li pareixia be era la forma de comprar, pero que ara no

ho considerava ni ètic ni prudent entrar en aquest debat, que això
ja es discutiria després.

El Sr. Batle procedir a donar lectura a la proposta econòmica que

ja portava preparada que es la següent:

PROPOSTA EXECUCIÓ SENTENCIA 6-6-95 TRIBUNAL SUPREM (CA L'AMET).

1.- Acatar la sentència del Tribunal Suprem de dia 6-6-95.

2.- Desistir del recurs presentat per l'Ajuntament davant el
Tribunal Suprem (Autos 7261/93) contra la sentencia num. 486 del
Tribunal Superior de Justícia de les Balears.

3.- Després de les converses que s'han tingut amb els representants
de Donya Viki Roca, i que considerem que hem de continuar, es

proposa que el Ple aprovi la següent proposta inicial d'acord amb
Donya Viki Roca a formalitzar definitivament el dia del pagament
dels 70 milions:
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a) L'Ajuntament abonarà a Donya Viki Roca là~-"quantitat de
70.000.000,- ptes abans del 30-06-96 i la quantitat restant
(actualment uns 82 milions de ptes.) abans del 31-12-96. dita
quantitat serà fixada de forma definitiva el dia del pagament dels
70 milions. En aquest cas la senyora Viki Roca donarà a

l'Ajuntament d'Esporles la quantitat de 15 milions de ptes. i
tendra per totalment pagada la deute i executada la setència.

b) L'Ajuntament incoporarà la totalitat de la deute en el
pressupost de l'any 1.996.

4.- Per tal de poder cumplir el punt anterior, es proposa:

a) Habilitar crèdit extraordinari per un import de 36 milions de
ptes en càrrec al Romanent de Tresoreria de l'any 1.995.
b) Gestionar un préstec bancari per un import màxim de 150 milions
de ptes. destinat a cobrir l'import pendent de pagar de Ca 1'Amet
i la renegociació de la deute existent amb prestecs a llarg plaç,
d'acord amb les següents condicions;

1) El tipus d'interès serà com a màxim del Mibor mensual o

trimestral més 0,25 punts.

2) La duració del préstec: màxim 15 anys.

3) Periodicitat d'amortització: mensual o trimestral.

4) Els pagaments es faran per mensualitats destinada a

interessos i s'allarga el plaç d'amortització. Si el Mibor baixa,
creix la part destinada a amortització i baixa per tant el plaç.

5) Comissió d'apertura: màxim 0,25 %
6) Remuneració dels saldos a favor, com a mínim: Mibor -0,75

punts.

7) El préstec serà adjuticat per el Ple de l'Ajuntament a la
entitat que presenti la millor oferta.

c) Habilitar les partides corresponents dins al pressupost de l'anu
1996 per fer front al pagament de dites operacions.

d) Sol.licitar al Consell Insular de Mallorca i altres organismes
pertinents la autoritzacions necessàries per formalitzar dita
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e) Sol·licitar al Govern Balear, al Consell Insular de Mallorca i
a la Delegació del Govern ajuda econòmica per poder fer front a

n'aquestes obligacions.

f) Facultat al Batle perque dugui a terme els presents acords.

El Sr. Balaguer digue que per esser consequents, el que no li

pareixia correcte era el no emplear els cincuenta mil.lions, i per

això no recolçarian aquest punt, pero que pel demés no hi tenian
inconvenient.

El Sr. Jaume Pou digue que li pareixia una proposta molt
correcta i esperava que es començas un estudi per les distintes
formules i que tindria el seu recolçament.

Sotmès a votació la proposta del PP es aprovada per

unanimitat.

Es sotmet a votació de la proposta del Sr. Batle els punts
num. 3 i 4 i son aprovats per unanimitat. Els punts 1 i 2 de la
proposta del Sr.Batle no es someten a votació perque ja estan
aprovades.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essent les deu hores i quinze minuts, el Sr. Batle aixeca la
sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secretària en don fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present
Acta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 26 de Març de 1996
El Batle, La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARI

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTA

EL DIA 30 D'ABRIL DE 1996

Membres assistents:

Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Joan Ferrà Capllonch
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Rafael Angel Bosch Sans.
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias.
Sr. Jaume Font Bordoy
Sr. Jaume Balaguer Llinàs
Sr. Jaime Pou Reynes
Sra. Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, essent les vint hores i trenta minuts del dia trenta

d'abril de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala d'Actes
de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la
Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Aulí, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretaria el de la

Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
ordinaria de 26 de març de 1996, i l'acta de la sessió
extraordinaria de 26 de març, copia de la qual fou entregada
juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.

Sotmès a votació es aprovat amb al següent resultat;
- Vuit (8) vots a favor, tres (3) del PAS-SPM i cinc (5)

del PP.
- Tres (3) abstencions del PSGE.
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CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de
correspondència, la Secretària dóna compte del següent:

Conselleria d'obres públiques i ordenació del
territori, (registre d'entrada num. 955 21.04.96), implantació
d'antenes de telefonia mòbil.

Junta d'Aigües, registre d'entrada num. 885 de
17.04.96, indemnització pels costos de conservació, manteniment i
explotació del servei de depuració d'aigües residuals d'Esporles,
a l'empara del decret 25/1992 de 12 març.

- Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, teatre

infantil i teatre per adults per als pobles de la Part Forana de
Mallorca.

- Fons Mallorquí de Solidaritat, registre d'entrada num.

851 de 15.04.96, convocatoria per al finançament de projectes de
1996.

- Conselleria de Governació, registre d'entrada num. 850
15.04.96, comunica la implantació del Servei Telefònic
d'Emergències.

Associació d'Escoles de Música de Mallorca, registre
d'entrada num. 823 de 12.04.96, convoca a la reunió d'Escoles de
Música a celebrar a Montuiri.

- Obra Cultural Balear, registre d'entrada num. 779 de
a09.04.96, que del 13 al 18 de maig hi haura una exposició de
material educatiu llibres de text, literatura, jocs, material
informàtic, de consulta.

Respecta de les disposicions oficials es donar compta de la
següent relació:ç

R.D.390/96 de 1 de març,desarolla parcialment la llei 13/95 de 18
de maig de Contractes de les Administracions Publiques.

Legislació Activitats Clasificadas: LLei 8/95, de 30 de març.

19/96, 8 de febrer, sâprova el nomemclator de activitats molestas.

Decret 18/96, de 8 de febrer, s'aprova el reglament d'activitats
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clasificades.

DECRETS DE BATL·IA.- El Sr. Batle donar compte dels

decrets de Batlia, haguts desde l'últim Ple, diguent que anaven del
núm. 77 al 99 d'abril, explicant molt rònegament el contingut del
mateixos.

El Sr. Jaume Balaguer Llinàs donar lectura al següents

"En nom del Grup Municipal Socialista, vull manifestar
que no entenem de cap manera com a hores d'ara la coalició PAS/PSM
pot mantenir una situació com l'actual.

Et vull recordar, Pere, que la Batlia que ostentes es

fruit d'una confiança que vàrem depositar en voltros, renunciat a

la nostra candidatura i donant-te el nostre recolzament i el nostre

vot per investir-te Batle,
Saps perfectament que aquesta confiança i aquest

recolzament es va acabar quant vàreu presentar la mocio de
reprovació i que vares rubricar amb el decret de cesament.

A partir d'aqui noltros adoptarem una postura consequent
dimitint de tots el nostre càrrecs, cosa que esperàvem que fesiu
1'endemà d'haver presentat noltros la dimissió.

T'hem demant en diverses ocasions que et manifestis en

relació a si comptes amb el recolzament del PP i cada vegada ens

heu dit tant per part vostre com per part del PP que no hi ha cap

mena de pacte.
Per tant, si això es així, entenem que no estas legitimat

per exercir el poder com a Batle ni tampoc ho estan els teus dos
regidors.

En definitiva, segons noltros tens tres alternatives:
1.- Arribar públicament un pacte de Govern amb el PP.
2.- Presentar una moció de confiança al Ple.
3.- Dimitir.

Com que ja va per a mig any que denunciam aquesta
insòlita situació i voltros seguiu aferrats a la cadira i a damunt
vos n'heu aprofitat del nostre vot de protesta per a fer-nos quedar
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malament davant un colectiu de gent, amb la postura que ara

adoptarem al manco no podreu enviar circular diguent que tal o qual
cosa s'ha aprovat amb el vot en contra dels socialistes. Avui la
nostra postura es que no volem seure a aquesta taula presidida per

una persona que, per noltros, no està legitimat com a Batle.

I arribats aquest punt els Sres. que composen el grup municipal
Socialista abandonan la sala.

El Sr. Batle digue que com que el grup Socialista se'n havia
anat ja els se contestaria amb base el moment oportú.

MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA.- El Sr. Batle donar lectura a

la següent proposta:

PROPOSTA

Ates la proposta de la Junta de la Mancomunitat de Tramuntana,
propos al Ple de l'Ajuntament la següent resolució:

1.- A canvi de 180.000 ptes. anuals l'Ajuntament d'Esporles es

compromet a soportar la seu de la Mancomunitat de Tramuntana, la
infraestructura administrativa i contable amb aportació del
material no fungible.

2.- Dins el Pressuposts de l'any 1996 l'Ajuntament d'Esporles
incorporara la partida económica necessària per compensar les
despeses del personal de contabilitat, que actualment forma part de
la Mancomunitat.

El Sr. Jaume Pou digue que una vegada estudiats els costos i vist
que aquests no eran superiors, el seu vot seria afirmatiu.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat dels presents.
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PLEC DE CONDICONS CONCERTACIÓ PER S PRESTEC 150

MILIONS.- El Sr. Batle donar lectura a la següent proposta:

Propos que s'aprovi el Plec de condicions per la
concertació per concurs d'un contracte de prestec per la
financiació de la sentencia del Tribunal Suprem Ca l'Amet.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte serà el concerta una operació de
préstec per import de 150.000.000 pessetes, amb la finalitat de
financiar la sentencia dictada pel Tribunal Suprem dia 6 de juny de
1995 de Ca l'Amet i renegociació del deute existent en préstecs a

llarg plaç d'aquest Ajuntament i altres inversions que pugui
acordar el Ple.

2.- OUANTIA DEL PRESTEC.

La Entitat financera concedirà un prestec en aquest Ajuntament
per un import màxim de 150.000.000 milions de pessetes.

3.- FORMA DE SELECCIÓ DEL CONTRATISTA.

PROPOSTA

PLEC DE CONDICIONS PER LA CONCERTACIÓ PER

CONCURS D'ÜN CONTRACTE DE PRESTEC PER

LA FINANCIACIÓ DE LA SENTENCIA DEL

TRIBUNAL SUPREM "CA L'AMET"
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La entitat financera prestamista es seleccionara mitjançant el

procediment de concurs obert de licitadors, d'acord amb els
principis de publicitat i concurrència,
criteris de selecció que es determinan

presents.

tenint en

a la norma

conta

9â de

els

les

4.- CAPACITAT PER PRESENTAR OFERTES.

Podran presentar ofertes tot tipus de entitats de crèdit i

estalvi que cumpleixin els requisits que a continuació es

detallen ;

A.- Que figurin inscrites en el Registre Oficial del Banc

d'Espanya.
B.- Que disposin de oficina oberta al públic a la provincia de

Balears.

5.- CONDICIONS PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL PRESTEC I GARANTIES
DEL PRESTATARI;

5.1.- Quantia del préstec;

L'import del préstec a concertar queda fitxat en la xifra de
CENT-CINQUANTA MILIONS de pessetes (150.000.000 pessetes).

5.2.- Condicions del préstec.

a) La periodicitat de l'amortització: mensual.

b) Els pagament es faran per mensualitats constants de tal
forma que si el Mibor puja creix la mensualitat destinada a

interessos i s'allarga el plaç d'amortització. Si el Mibor baixa,
creix la part destinada a amortització i baixa per tant el plaç.

c) L'entitat financera remunera els saldos existentts a favor
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5.3.- Típus d'interés;

Per la fixació del tipus d'interés, la entitat financera
oferirà un tipus d'interès que serà com a màxim el Mibor mensual o

trimestral més 0,25 punts.

5.4.- Comisions;

La Comissió d'apertura sera màxim 0,25%o

5.5.- Amortització del prestec.

La amortització del préstec sera mitjançant mensualitats
constants i es realitzaran mitjançant 180 mensualitats, que

començaran una vegada firmat el contracte del préstec.

5.6.- Garanties del Préstec.

L'Ajuntament durant la vigencia del préstec i fins a la total
cancelació de les seves obligacions consignara en el corresponent
pressupots anuals les quantitats necessaries per fer front a les
despeses de intessos, comissions, i en al seu cas amortitzacions
derivades del esmentat contracte.

6.- OFERTES I PLAC DE PRESENTACIÓ

Les proposicions es presentaran a les Oficines Municipals
davant la Comissió de Contractació, dins l'horari normal
d'oficines, en dos sobres tancats, firmades per el licitador o

persona el representi, en el que s'induira la documentació
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requerida en la claussula 8®. ' ■

EI plaç de presentació sera de 10 dies naturals contats a

partir del dia següent a aquell en que es publiqui l'anunci de
l'operació de prestec en el BOCAIB i en un diari dels de major
tirara a la Provincia.

7.- INFORMACIÓ A LES ENTITATS FINANCERES INTERESSADES.

Qualsevol entitat de crèdit o estalvi que cumpleixi a les
condicions establertes a les present normes per a concurrir, podra
consultar a les oficines d'aquest Ajuntament la següent
documentació :

a) Pressupost General de 1995.

b) Resumen de la liquidació de 1994 i 1995.
c) Comptes Anuals de 1994 i 1995.

8.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES ENTITAT FINANCERES.

Es presentara amb dos sobres tançants i sera la següent;

I.- SOBRE A; DOCUMENTACIÓ

a) Certificació acreditativa de l'inscripció com entitat de
crèdit o estalvi en el Registre Oficial del Banc d'Espanya.

b) Declaració de tenir oficina oberta al públic a la Illa de
Mallorca.

c) Poder notarial en el que s'acrediti la representació de la
persona o entitat del nom que presenta la corresponent oferta, que
haura de ser bastantetjat per la Secretaria de la Corporació o
funcionari habilitat a l'efecte.
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no es trobad) Declaració expresa de que l'entitat in
incurs en cap de les prohicions per contractar o incompatibilitats
establertes en l'art 20 de la vigent Ley de Contracte de les

ADministracions Públiques.,

II.- SOBRE B: OFERTA.

a) Ofeta u ofertes econòmiques que induiran totes les
condicons particular que s'ha especifiquen en el plec, d'acord amb
el següent model:

D amb domicili en . . .

Carrer..... num. Códig Postal telefon
amb DNI num o passaport o document que el
substituí, actuant en representació de amb

domicili en ........ num Códig Postal pren

part en el concurs convocat per al Consell Insular de Mallorca

publicat en el BOCAIB num de data per concertar un

contracte de préstec per import de ptes, i fer
constar que coneix i acepta el Plec de Condicions i acompanya com
anexe al present document i com constitutiu de la oferta económica
el Projecte de Préctec.

En
, a de 1996.

(El licitador, firmat i rubricat),

b) Projecte de contracte de préstec.

9.- CRITERIS DE SELECCIÓ

Els criteris de seleció del contratista vendran definits per
l'oferta que les condicions econòmiques siguin más favorables per

l'Ajuntament, en el sentit de suposar un cost financer
previsiblement inferior durant la vida del préstec. Els criteris
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erta económica

10.- TAULA DE CONTRACTACIÓ.

Les ofertes presentades seran evaluadas per la Taula de
Contractació que previ informe d'intervenció, formulara proposta.
La Taula de Contractació estarà formada per els següent membres:

a) President: Batle de la Corporació.
b) Vocals: Membres de la Comissió Comptes i Tresorer que

aquest darrer no tindrà vot.
c) Secretaria de la Corporació.

Si qualcuna de les ofertes presentades oferirà dubtes
interpretatives a la Taula de contratació, es donara conta de les
mateixes a l'entitat financera.

11.- QRGRN D'ADJUDICACIÓ.

L'expedient juntament amb el dictamen de la Taula de
Contractació sera sotmès al Ple de la Corporació per la seva

adjudicació, d'acord amb allò previst a l'art. 53.1 de la llei
39/88 reguladora d'Hisendes Locals.

L'Ajuntament es reserva el dret de no adjudicar el contracte
si cap de les ofertes resultas favorable pel interessos del mateix
degut a la evolució previssible dels mercats financer o per

qualsevol altre causa que pugui justificar. Així mateix
l'ajuntament es reserva la posibilitat d'adjudicar al prestec a mes
d'una entitat financera, fraccionant l'import del mateix, sempre

que les ofertes siguin equiparables econòmicament.
En tot cas, l'adjudicació quedara condicionada a l'obtenció de

Paper transcripció acords i resolucions



056106 c

iOVERN BALEAR •

isclleria de Governació num. 11

la corresponent autorització del Consell Insular de Mallorca.

12.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

Una vegada obtinguda la preceptiva autorització indicada en el

punt anterior, es notificarà a l'entita adjudicataria per procedir
a la firma del corresponent contracte que haura de formalitzarse en

el plaç de 10 dies a partir de tal notificació, davant la
Secretaria de l'Ajuntament.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat dels presents.

RENOVACIÓ CONTRACTE ESCOLETA INFANTIL.- El Sr. Batle

donar lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Propós que s'aprovi la renovació del contracte del servei
de 1'Escoleta d'acord amb la clausula 4® del vigent contracte per
la quantitat de 5.900.000 ptes.

I manifestar que vist que estava en marcha l'homologació, fins
que aquests tràmits no s'acabasin li parexia oportú renovar el
contracta existent.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat dels presents.

ENLLUMENAT JARDIN DE FLORES.- El Sr. Jaume Font Bordoy
digue que encara que el seu grup creia que era de justicia
l'esmentada recepció, retiraria l'assumpte de l'ordre del dia a
l'espera de fer unes consultes tècniques i juridiques al Consell
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aquesta recepció parcial o la total.

ESTUDI DE DETALL.- El Sr. Jaume Font Bordoy regidor
d'urbanisme donar lectura a la següent proposta:

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

Presentat pel Sr. Eduardo Catalano Bica l'Estudi de Detall
redactat per l'Estudi d'Arquitectura Juncosa,

ATENINT que les determinacions que completa i adapta de les
NN.SS d'aquest terme municipal, i els documents que compren

s'adeqüen a les previsions de les NN.SS., essent favorables els
informes tècnic i jurídic, es proposa al Ple de l'Ajuntament
d'adopció del següent

ACORD

Primer,. Aprovar inicialment l'Estudi de Detall redactat per

l'Estudi d'Arquitectura Juncosa a instància del Sr. Eduardo

Catalano Bica, referit al sòl urbà a l'àrea compresa a la cantonada
entre els carrer Darrera Sa Paret i Mateu Font.

Segon.- Obrir un tràmit d'informació públic per el termini de
quinze dies en el "Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears", al tauló d'anuncis de la Casa de la Vila i a un

dels diaris de major circulació de l'illa, quedant el procediment
a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo a la Secretaria de

l'Ajuntament, per deudir al.legacions. Si no es produeixen
al. legacions, es considerarà aprovat definitivament.

No obstant, la Corporació acordarà el pertinent.

El Sr. Jaume Pou, digue que creia que per aprovar aquest tema
es nessesitava la majoria absoluta i que el seu grup ( P.P.) no ho
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tenia molt clar ja que era sentar un prce(T8te¿-.-^¿^r daltres

situacions similars, lo que si crei era oportú era teniro en compta

per la redacció de les Normes Subsidiaries i recollir a les
mateixes la problamatica dels caps de cantons.

El Sr. Jaume Font pel grup PAS digue que a la redacció que es

venia fent ho comtemplava.

Sotmès a votació no es aprovat amb al següent resultat;

- Tres (3) vost a favor del PAS-PSM
- Cinc (5) abstencions del PP.

No es aprovat per falta de majoria absoluta.

MOCIO DEL PAS-PSM i PP.- El Sr. Josep Alemany Martinez
donar lectura a la següent proposta:

Per part de diferents entitats i institucions cíviques de
Balears s'està organitzant, pel proper dia 18 de maig, la "Diada
per la Llengua i l'Autogovern" en base a les idees següents;

"Tretze anys després de la promulgació de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i després de gairebé denou de les
primeres eleccions general democràtiques a Espanya, els pobles de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera segueixen sense assolir el
ple dret a l'autonomia que la Constitució de 1978 reconeix i
garanteix, ni per tant la protecció efectiva que el seu preàmbul
predica per a tots els ciutadans i pobles de l'Estat en l'exercici
de les seves cultures i tradicions, llengües i institucions.

En el moment en què un nou Parlament de Madrid, sorgit d'unes
eleccions democràtiques, ha esta elegit per exercir les seves
funcions fins traspassat el dintell de l'any 2000, és el moment
d'exigir que la nostra Comunitat Autònoma rebi el tracte igualitari
amb la resta de nacionalitats històriques, que la nostra llengua,
cultura, història, institucions diferenciades, dret propi i
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Feim una crida a tots els grups polítics i al propi Govern
espanyol perquè dins la present legislatura se solucioni el greuge
comparatiu que pateixen les Illes Balears, i siguin dotades de les
comptències, el finançament, el règim econòmic propi i en general
tots els mitjans necessaris i constitucionalment prevists per

convertir-nos en responsables del nostre destí històric com a

poble."

Per tot l'expost anteriorment el grup municipal del PAS-PSM
i PP presenta al Ple de l'Ajuntament, la següent

PROPOSTA

Ir L'Ajuntament d'Esporles fa seves les idees expostes
anteriorment i s'adhereix a la "Diada per la Llengua i
1 ' Autogovern"

2n L'Ajuntament d'Esporles convoca a totes les persones i
entitats del poble a adherir-se i a participar a la "Diada per la
Llengua i l'Autogovern" de la nostra Comunitat Autónoma.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat dels presents.

PRECS I PREGUNTES.-

- El Sr. Batle, fer una reflexió damunt la sortida de la sala
pel partit Socialista i va explica al següent;

En primer lloc vull dir que he deixat que en Jaume Balaguer
intervingués com ha fet altres vegades encara que la seva
intervenció no tengues res a veure amb al punt que s'estava
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debatint, percju© no hsrn poguss acusar de coartar la llibertat

d'expressió, pero entenc que la hauria haver expresat al punt de
precs i preguntes perque aixi s'ha hagués pogut debatre tot el que

s'ha exposat. Consider que hagués estat el mes correcte perque així
tothom hagués pogut debatre la qüestió.

En quan a la moralitat no entrerien a la discussió del que es

moral o no, ja que el nivell de moralitat depen dels diversos punts
de vista i per això existeixen diferents partits polítics. Per
raons de moralitat i d'ética vàrem presentar la moció de reprovació
i la seguim mantenguent, encara que això, ja vàrem comprendre que
ens constaria la cadira a la qual no esteim afarrats com vol

suposar en Jaume Balaguer.
Durant aquest mesos hem intentat reconstruir el pacte amb al

PSOE, ja que existint un electorat majoritàriament progressista,
entenem que es el mes correcte. Hem oferit al PSOE la meva dimissió
i elecció d'un nou Batle, que el PSOE tengui el govern municipal
als dos darrers anys amb el Batle Jaume Balaguer encara que sense

participar el PAS.PSM de l'equip de govern, tot això no ha estat
aceptat pel PSOE ja que passa com a primera condició la retirada de
la moció de reprovació. El PAS.PSM considera que no poden retirar
aquesta moció.

En vista de la impossibilitat d'acord amb el PSOE i que no

podem pactar amb el PP al PAS.PSM consideram que ha de governar la
llista mes votada, perque no volem conduir a l'Ajuntament una
situació de inestabilitat i de bloqueig institucional. No entrarem
en el joc de PSOE de crear una situació de ingovernabilitat. Volem
recordar que durant 4 anys 1991-1995 el PSOE ha tengut la batlia
sense esser la llista més votada gracies al suport que va tenir del
PAS. Si el PSOE considera que hi ha de haver un altre Batle la llei
li dona el camí de presentar una moció de censura.

Ates la situació existent amb l'execució de la Sentència de Ca

l'Amet, amb tots els acords que s'han de prendre (pressupost,
préstec, ordenances fiscals, ...) normalment per majoria absoluta,
juntament amb la necessitat de modificacions puntual de la Normes
Subsidiaries, fan que considerem de mutu acord amb el PP, que sigui
més convenient un canvi en l'equip de govern una vegada aquestes
qüestions estiguin enllestides. Per tant presentara la dimissió i
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el PAS.PSM deixara el govern municipal a la llisl^^més votada una
vegada s'haguin resolt tots els acords abans esmentats, que en
qualsevol cas ha d'esser com a màxim el mes de Octubre.

Per últim no hem acabat d'entendre la qüestió de manipulació
de la informació de que parlava el PSGE. Tota la informació del Ple
que es pública al Bolleti d'Informació Municipal es enviada abans
de surtir a tots els grups politics perque expresin la seva opinio
pel que hem de considerar que surt "consensuada" per tots el grups
polítics. No poden acusar de falta de transperencia o manipular
l'informació a l'actual govern municipal, perque tot hi així tenen

el mateix Bolleti d'Informació Municipal per expressar les seves

opinions, sense cap tipus de "censura previa":.

El Sr. Jaume Pou, pel PP digue que la postura del PSGE no

era molt il.lògica, ja que aquest grup va esser el que que va fer
posible el nombrament del Batle i si ara no hi esta d'acord te
l'arma legal de la moció de cesura i no enten com així no ho fa.

Pel que fa a la nostra actuació, el grup que represent, creu

que te 1'obligado de permetre la governabilitat de l'ajuntament i
que hi ha temes prou importans per resoldre com Ca l'Amet,
pressuposts etc, que agoten tota la nostra atenció i una vegada
resolts ja ens plantearem d'altres.

El Sr. Jaume Pou demanar al Sr. Batle com es trobava

1'assumpte del CSIC amb les "Escoles Velles".

El Sr. Batle li respongué que el dia 17 de maig, el
President del CSIC tenia previst venir a Esporles, per presentar el
projecte i tenir un contacte amb l'Ajuntament, pero no sab si
l'ajornaran, pero que si sab que ja ha sortit a concurs la redacció
del projecte.

El Sr. Gabriel Sabater demanar com estava l'assumpte de la
piscina, que ja havia demanat.

El Sr. Batle li respongué, que en principi el contracte
estava prorrogat, pero que a en aquests últims dies hi havia hagut

Paper transcripció acords i resolucions



jQVERN BALEAR

nscllcria de Governació
■Ir

56112 c

un canvi ja que el contratista havia renunciat al mateix hi ara

s'havia de procedir a una nova contractació.

EI Sr. Sabater demanar respecta de l'ocupació de la via

pública si només es s'ha havia dirigit escrit els mestres d'obres
i el que s'havia cobrat per aquest concepte.

El Sr. Jaume Font respongué que en principi només s'havia

dirigit els mestres d'obres, pero que es pensava continuar amb els
demes pero degut a que el sistema es diferent ja que la normativa
dels primers esta recollida dintre de les Normes Subsidiaries i la
dels altres dintre les ordenançes generals de l'ajuntament aixó ho
ha retresat.

Pel que fa el cobro , digue que abans no es cobrava i que de
lo previst a cobrar faltan 60.000 ptes.

El Sr. Sabater demanar quantes sol.licituds s'havian rebut
de vivendes socials i si eran de gent d'Esporles.

Se li contesta que 8 sol.licituts d'espor1erins i que per

fer-ho la gent de defora era precis uns anys de residencia.

El Sr. Sabater demanar al respecte de l'informe de la poda
dels arbres.

limita a exposar una opinió , es a dir que això no vol dir que no
n ' existesquin d'altres, aqui on diu "pot costar al vida dels
arbres. La qusl cosa seria veritablement imperdonable", podeu estar
ben tranquils perque tots han rebrotats i son ben vius.

Quina falta fei podar els arbres? La falta que feia podar aquest
arbres es que segons oponios tècniques, i degut al mal que sofrien
amb el rebaix del passeig, la poda reforça les arrels i a la resta
de carrers perque precisamente ja superaven les cases i si
molestaven i donaben perjudicis als veinats.
Si els abres com diu l'informe eren sans i amb molts pocs defectes
es veu que el sistema que s'havia fet fins ara no era tan

El Sr. Pep Alemany del PAS, li respongué que l'informe es
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catastròfic ja que enguany s'ha fet al mateix
- Que es un impacte visual
- Que l'arbre sofreig debilitació.
- Que les eines han d'esser desinfactades.
- Que produeix un mal efecte al ciutada o visitant del poble, al
formar part aquest del valor ambiental, històric i pintoresc, hi
estam totalment d'acord.

Allà on diu plantació racional dels arbres en funció de les
limitacions del espais i de les necessitats socials. No ens pod em

sentir responsables d'uns arbres sembrat:

RAONS PER LES QUALS S'HA REALITZAT AQUESTA PODA

1.- Per evitar que esl arbres donim probles a les edificacions
i en conseqüència. Pensem que quan l'arbre sobre-passa les
edificacions aquestes sofreisen les conseqüències. A sobre hi cauen

les fulles, la polsina, les bolles i fins i tot hi poden caure les
branques molt altes.

2.- Per donar una forma més baixa i arrodonida a l'arbre. Per

exemple els del Passeig s'han fet així per aconseguir que es

toquin uns amb els altres i arribin a fer un túnel.
3.- Al estar al arbres sembrats a la vora de les edificacions,

a vegades 1,5 metres com a màxim, no queda altre remei que no

deixar-lo creixer molt.

4.- Feia molts d'anys que no es podaven i per aixó no han
quedat altra opció per poder aconseguir, en pocs anys, una forma i
estètica adequada.

5.- A partir d'aquesta poda el manteniment serà mínim sí es

realitza quasi cada any. Així aquest manteniment ho podrà realitzar
el personal a l'ajuntament i no tendrem que contratar-lo una

empresa especilitzada tal com succeix a Palma abaratant les
despeses d'aquesta partida.

Pensam que l'informe hauria d'haver-se presentat abans quan
feia poc temps, ja que es var demanar l'opinió dels grups polítics
i tots hi estaven d'acord.
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El Sr. Sabater digue que no estava d'acord amb aquest tipus
de poda i com a mostra que es mirasen els arbres de l'Hostal.

producte d'una coronació fora de temps i no tenia res a veure amb
el que sa fet ara, encara qui si reconeix 1'existencia de noves
tècniques que demandan la moderació amb la poda i que no
descartava que fos el que es faria en un futur.

El Sr. Batle volgué fer un capitol d'agraïments al que han
colaborat amb el poble desinteresadament i anomana els següents;

Al Sr. Ahmad Alfead per haver donat les oliveres que s'han
colocat el pastera de la benzinera.

Al Sr. Jaume Pou per haver donat la pedra que ha fet posible
resteurar determinats camins.

Al Sr. Rafael Tugores, Escultor, per haver cedit una obra que ha
estat colocada a l'entrada del poble.

I finalment posa en coneixement de la corporació que fodesma
havia dit que continuarien amb les obres de restauració mentres

tinguesen pedre.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essent les vint-i-una hores i vint minuts, el Sr. Batle aixeca la
sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secretària en don fe, i amb el- seu Vist-i-Plau estenc la present
Acta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

El Sr. Alemany digue que aquesta situació estrema era

Esporles, 30 d'abril de 1996
El Batle, La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 28 DE MAIG DE 1996

a num.1

Membres assistents:

Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Gabriel Sabater Camps

Sr. Rafael Angel Bosch Sans.
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias.
Sr. Jaume Font Bordoy

Sr. Jaime Pou Reynes

Membres absents:

Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, essent les vint hores i trenta minuts del dia vint-i-vuit
de maig de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala d'Actes
de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la
Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Aulí, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretaria la de la

Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
ordinària de 30 d'abril de 1996, copia de la qual fou entregada
juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
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CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de

correspondència, la Secretària dóna compte del següent;

- Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears,

(registre d'entrada num. 1145, del 03.05.96), celebració de
reunions informatives en matèria d'urbanisme.

- Leader Serra de Tramuntana, (registre d'entrada num.

1146 del 03.05.96), convocatòria a l'Assemblea General de dia
09.05.

- Magdalena Vallecillo Terrasa i tots els veïns del C/.
dels Estricadors, (registre d'entrada núm. 1174, del 08.05.96),
denunciant l'estat de l'asfalt del seu carrer.

- Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa

(G.O.B.), (registre d'entrada núm. 1184, del 08.05.96), informe i

petició de negació de l'autorització a que al nostre municipi
s'instal.li un abocador de cendres.

- Ajuntament de Ciutadella de Menorca (registre d'entrada
núm. 1189, del 09.05.96), exemplars del Conveni de Teleassistència
per signar-los i trametrer-los a l'Institut Nacional de Serveis

Socials.
- Consell Insular de Mallorca, Cooperació Municipal,

Foment i Ocupació, (registre d'entrada núm,. 1190, del 09.05.96),
aprovació definitiva de la inclusió de l'obra "Habitatge Conserge"
en el Pla d'Obres i Serveis de 1996.

- Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, (registre
d'entrada núm. 1192, del 09.05.96), convocatòria per al finançament
de projectes 1996.

- Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears, (registre
d'entrada núm. 1209, del 10.05.96), resultats analítics de
diferents mostres d'aigües.

- Leader Serra de Tramuntana, (registre d'entrada núm.
1225, del 13.05.96), convocatòria assemblea pel proper dia 16 de
maig a les 18 hores.

Consell Insular de Mallorca, Servei d'Assistència
Tècnica als Municipis, (registre d'entrada núm. 1226, del
13.05.96), dades relatives a la posada en funcionament de la
incineradora de Son Reus.
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- Fundació Ecca, Xesca Riera, (registre^^^rcrada núm.

1227, del 13.05.96), mostra del cronograma del curs de prevenció
d'incendis forestals.

- Govern Balears, Conselleria de Governació, Direcció

General d'Interior, (registre d'entrada núm. 1228, del 13.05.96),
inscripció per a les IV-Jornades de sistemes d'informació i
comunicacions per a la seguretat d'emergència pública (Serpa '96).

Govern Balears, Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, Direcció General d'Ordenació del Territori
i Medi Ambient, (registre d'entrada núm. 1232, del 13.05.96), còpia
documentació Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes
Balears.

- Ministeri de Justicia i Interior, Direcció General

d'Objecció de Consciència, Subdirecció General de Coordinació i
Inspecció, (registre d'entrada núm. 1256, del 15.05.96), llistat
d'objectors que han d'incorporar-se a aquest Municipi.

- Govern Balear, Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola a les Illes Balears, (registre d'entrada núm. 1315, del
22.05.96), sol.licitan suport a la campanya "Illes Balears,
Projecte de País.

- Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears,
Consell Superior d'Investigacions Científiques (registre d'entrada
núm. 1328, del 23.05.96), agraïment pels actes de recepció Escoles
Velles.

A l'apartat de disposicions oficials, la Secretaria dona
compte del següent:

- Entrada en vigor del Codig Penal, dia 24 de maig de
1996.

- Decret 41/96, de 28 de març, sobre incendis.

DECRETS DE BATLIA.- El Sr. Batle donar compte dels
decrets de Batlia, haguts desde l'últim Ple, diguent que anaven del
núm. 100 al 131, explicant molt rònegament el contingut dels
mateixos.
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La Corporació es dona per assabentada.

PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTACIÓ ESCOLETA INFANTIL.- El Sr.
Batle donar lectura a la següent proposta;

Es proposa al Ple l'aprovació del Plec de Clàusules
Administratives particulars per a la Contractació del Servei Públic
d'Escoleta Municipal de l'Ajuntament d'Esporles:

- Procediment d'Adjudicació: Obert amb caràcter urgent
- Forma d'adjudicació: Concurs.

I.A OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis
propis de l'Eescoleta municipal infantil de 0 a 3 anys, i d'uns
serveis addicionals de guarderia i menjador. A tal efecte es

contracta una empresa o professional que assumirà amb el personal
corresponent, la gestió global de 1'Escoleta Municipal. De les
seves obligacions cal destacar les següents:

a) L'activitat de l'Escola infantil anirà dirigida a consecució
dels fins previstos a l'art. 1 de la LOOSE d'acord amb els
principis de l'art. 2 de la mateixa Llei.

b) Les linies bàsiques de l'Escola Infantil Municipal són:
- el català com a llengua d'aprenentatge.
- la coeducació.
- l'activitat com a pluralisme i els valors democràtics.
- 1 ' aconfessionalitat.

c) La linia metodològica es concretarà en els següents punts:
- Model d'escola activa que tingui en compte: el respecte

pel desenvolupament de la nina/nin, l'acollida dels interessos,
necessitats i iniciatives de l'infant, l'activitat com a motor
d'evolució, la vinculació al medi.

-

ensenyament globalitzat
- importància de l'àmbit
-

aprenentatge significatiu

Paper transcripció acords i resolucions



056Í|l c

Q 0 0 ^iOVERN BALEAR
iselleria de Governació .num. 5

- col·laboració amb les fam.ílies
- treball de les àrees que marca la LOGSE: identitat i

autonomia personal, coneixement del medi físic i social, treball de
tots els llenguatges comunicatius i de representació.

d) Fer-se càrrec de l'alimentació escolar dels nins en horari
escolar i del servei de menjador (excepte l'elaboració dels
menjars) .

e) Donar als pares informació periòdica dels seus fills.

f) Donar a l'Ajuntament una memòria anual de les activitats de
1'Escoleta.

g) Establir la necessària coordinació pedagògica amb el
Col·legi Públic G. Comas i Ribas.

h) Participar, en el seu cas, en el Consell Escolar de l'escola
infantil municipal.

I.B. HORARI DE PRESTACIÓ
De dilluns a divendres, l'horari de 1'Escoleta infantil serà de

9 h. a 16'30 h. (de 9 a 12 h. i de 15 a 16'30 h. pels qui no es

queden a dinar). A les 17 h. serà l'hora màxima de recollida dels
infants. De 8 a 9 h. i de 16,30 a 17 h. hi haurà servei de
guarderia.

Aquests horaris podran ser modificats pel contractista prèvia
conformitat dels pares i del Regidor Delegat que haurà d'informar
al Ple.

L'Escoleta estarà oberta tot l'any, excepte el mes d'agost, que
estarà tancada per vacances. Les vacances de Nadal i Pasqua,
s'equipararan al calendari del MEC, encara que pugui estar oberta
en funcions de guarderia.

I.e. REQUISITS DELS CONTRACTISTES

Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
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la Seguretat Social.
No estar dins cap de les causes d'incapacitat i

d'incompatibilitat establertes a l'art. 23 del Reglament General de
Contractació de l'Estat i als arts. 4 i 5 del Reglament de
Contractació de les Corporacions Locals.

- Quan es tracti de personal subjecte a la Llei 53/1984, de 26
de desembre, abans de l'adjudicació del contracte haurà d'acreditar
la concessió de la compatibilitat corresponent.

- El contractista haurà d'aportar el personal necessari per la

prestació del servei d'acord amb el que preveu 1' article 15 del RD
1004/91 (BOE 26/6/91), que transcrit diu:

"1. Els centres d'Educació Infantil en els quals s'imparteix,

axclusivamen, el primer cicle hauran de comptar amb personal
qualificat en nombre igual al d'unitats en funcionament, més un.

Per cada sis unitats o fracció hi ha d'haver, al manco, un

Mestre especialista en Educació Infantil o Professors d'Educació
General Bàsica especialista en Preescolar.

2. El personal qualificat a que es refereix l'apartat anterior
estarà format per Mestres especialistes en Educació Infantil o

Professor d'Educació General Bàsica especialista en Preescolar, i
per Tècnics superiors en Educació Infantil o Tècnics especialistes
en Jardi d'Infància.

3. Els nins seran atesos en tot moment pel personal qualificat
a que es refereix aquest article.

- Tot el personal haurà de parlar i llegir correctament el
català.

- En quant al nombre d'alumnes s'adequarà a allò previst a 1'
article 13 de l'esmentat Decret.

- Serà d'aplicació el Reglament Orgànic de les Escoles
d'Educació Infantil (RD 82/1996 de 26 de gener)

II. FINANCIACIO DEL CONTRACTE.

La prestació dels Serveis d'Escoleta Infantil objecte del
Contracte, es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària
42.22 del Pressupost General en vigor.
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III. PAGAMENT DEL PREU D'ADJUDICACIÓ.

\
n

El pagament del preu del remat, s'abonarà en 11 terminis de
536.364 ptes. Cada termini s'abonarà l'últim dia del mes, a apartir
del dia 30 de setembre de 1996, prèvia presentació de la factura

corresponent, fins a un total de 5.900.000 ptes anuals.
El contractista també cobrarà mensualment la totalitat del

servei de guarderia, d'acord am,b els preus establerts a l'ordenança
fiscal.

IV. DURADA DEL CONTRACTE.

El contracte tindrà una duració d'un any. De l'I de setembre de
1996 al 31 d'agost de 1997. Serà susceptible de modificació o

pròrroga, per acord mutu,del Ple amb l'adjudicatari, fins un màxim
de 3 anys, sotmetent-se la contracta a la revisió de l'I.P.C.
anual. Es valorarà per a la seva renovació, tant la feina feta com

la possibilitat de garantir la continuïtat del projecte i de
l'equip. En tot cas el contracte haurà de ser renovat abans del 30

de maig.

V. BASE 0 TIPUS DE LICITACIÓ.

Es pressupost del contracte que servirà de base a la licitació,
serà de 5.900.000 pessetes.

VI. CAPACITAT PER A CONTRACTAR.
Estan capacitats per a contractar les persones naturals o

jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat
d'obrar i acreditin la corresponent classificació o, si aquesta
falta, solvència econòmica, professional i tècnica en els termes de
l'art. 19 de la LCAP i no estiguin afectats per cap de les
circumstàncies que enumera l'art. 20 com. a prohibitives per a
contractar. La plantilla de personal haurà de complir els requisits
de titulació exigits per la LOOSE, per a les escoles d'educació
infantil ( i disposicions que la desenvolupen).

L Administració podrà contractar amb unions d'empreses que es
constitueixin temporalment a l'efecte (sense que sigui necessària
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la formalització de les mateixes en Escriptures Pu^í¿S|ueí^fins que

s'hagi realitzat l'adjudicació), les quals respondran solidàriament
davant l'Administració i davant la qual nomenaran un representant
o un apoderat únic. Les esmentades empreses hauran de tenir com a
finalitat, la realització d'activitats que tinguin relació directa
amb l'objecte del contracte i disposin d'una organització dotada
d'elements personals i materials suficients per a l'execució del
contracte.

VII. GARANTIA PROVISIONAL.

La garantia provisional serà la de cent divuit mil (118.000.-)
pessetes., equivalent al 2% del pressupost del contracte o base de
licitació, i es podrà constituir en qualsevol de les formes
previstes a l'art. 36 de la LCAP.

VIII. GARANTIA DEFINITIVA.

La garantia definitiva serà del 4% del pressupost del contracte
i es podrà constituir de qualsevol de les maneres previstes a

l'art. 37 de la LCAP.

IX. EXPOSICIÓ SIMULTÀNIA DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PARTICULARS I DE L'ANUNCI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Conforme al pàrraf 2^ de l'art. 122 del RDL 781/86, de 18
d'abril. l'exposició de Plec de Clàusules Administratives
Particulars i de l'anunci per a la presentació de proposicions (de
licitació) es realitzarà en un sol acte, es podran presentar
reclamacions contra el plec durant els 8 dies hàbils següents a la
publicació de l'anunci.

Si dins aquest termini es produïssin reclamacions contra el
plec, es suspendrà la licitació i el plaç per al presentació de
proposicions, tornant a començar el que resti a partir del dia
següent al de la resolució d'aquelles.

X. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS; LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ,
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FORMALITATS I DOCUMENTACIÓ.

11.1. Lloc i plaç de presentació.- Les propostes es

presentaran en el Registre General, de les 9 a les 14 hores, durant
els 15 dies naturals següents a la publicació de l'anunci en el
BOCAIB.

11.2. Formalitats.- Les proposicions i document enumerats

aquest plec s'han de presentar en sobres separats i tancats i
firmats pel contractista o persona que el representi i s'hi ha de
fer constar en cadascun el contingut respectiu i en tots dos el nom

de l'interessat.

Les proposicions s'han de presentar amb el justificant d'haver
satisfet les taxes amb la quantia prevista en l'ordenança fiscal
vigent.

Contingut sobres:
Sobre A: Proposició econòmica, s'ajustarà el model contingut a

la clàusula final.

a) Document nacional d'identitat, si es una persona física, o

escriptura de constitució o modificació, si es el cas, degudament
inscrita al Registre Mercantil, si el proponent es una societat.

b) Poder notarial si la proposició es firma amb nom d'altri.

c) Declaració expressa responsable de no trobar-se compres en

cap de les causes de incompatibilitat establertes a l'art. 20 de
l'esmentada normativa.

d) Certificació de l'Administració Tributaria de l'Estat de que
el proponent es troba el corrent en el compliment de les seves
obligacions tributaries.

e) Document acreditatiu de l'alta a l'impost sobre activitats
econòmiques i pagament del darrer rebut.

Sobre B:
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f) Certificació de la Tresoreria de la Segureta
proponent es troba el corrent en el compliment
obligacions amb la Seguretat Social.

56146 c

que el
les seves

g) Document acreditatiu de la classificació exigida, en el cas
que no fos nessesaria, algun dels documents previstos als art. 16
i 17 de la Llei 13/95.

h) Les titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris
i del personal responsable de l'execució del contracte.

i) Projecte de feina en Educació Infantil per nins d'l a 2 anys

a l'Escola Infantil Municipal d'Esporles.

XI. TAULA DE CONTRACTACIÓ

La taula de contractació estarà integrada o constituïda de la
manera següent; - President, ho serà el de la Corporació Municipal,
o el membre en qui delegui.

- Vocals: 1 representant del PP
1 representant del PSOE

1 representant del PAS-PSM
1 representant del Col.legi Públic
Gabriel Comas i Ribas d'Educació Infantil

Secretari: el de la Corporació o funcionari amb
qui delegui.

Mitjançant les facultats de delegació dels membres de la Taula
de Contractació en els suplents que disigin, s'haurà de respectar
el principi d'especialitat prevista a l'article 11.2 del R.D.
2223/84.

XII. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL.

Conclòs el plaç de presentació de proposicions, la Taula de
Contractació procedirà a la qualificació de la documentació general
presentada pels licitadors.
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Si la Taula de Contractació observes defí
documentació presentada, podrà concedir, si ho estima convenient,
un plaç no superior a tres dies per a que el licitador ho
solucioni. Si la documentació tingués defectes substancials o
deficiències materials no reparables, es rebutjarà la proposició.

XIII. CRITERIS BASE PER A L'ADJUDICACIÓ.
Els criteris objectius que serviran de base per a

l'adjudicació del concurs per ordre decreixent en importància seran
els següents:

1) El projecte de feina en educació infantil per a nins d'un
i dos anys, a 1'Escoleta Municipal d'Esporles. Es puntuarà de 0 a
5 punts.

2) Una entrevista personal amb la persona que es proposa com

a Director. Es puntuarà de 0 a 3 punts.

3) El currículum professional del Director es puntuarà segons

els següents criteris;
- Experiència en etapa preescolar o educació infantil:

O'l per mes treballat, fins un màxim de 3 punts.
- Cursets relacionats amb l'ensenyament preescolar: O'l

punt per hora lectiva, fins un màxim de l'5 punts. Sinó estan
clarament justificades les hores lectives, es considerarà O'l per

curset.

- Publicacions relacionades amb l'ensenyament
preescolar: 0'2 per publicació fins un màxim d'l punt.

- Reciclatge de català: es puntuarà de 0 a 1 punt.

XIV. OBERTURA DE PROPOSICIONS.

La Taula de Contractació, en acte públic, celebrat el primer
dimarts hàbil següent procedirà a l'obertura de proposicions
econòmiques, a les 17 hores a la Casa de la Vila, comunicarà el
resultat de la qualificació de la documentació general presentada
pels licitadors en el sobre B, indicant els licitadors exclosos i
les causes de la seva exclusió, convidant als assistents a formular
observacions que es recolliran en acta. A continuació, el Secretari
de la Taula, procedirà a l'obertura dels sobres A i llegirà les
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proposicicioons econòmiques formulades per elles^sè©^elevarà amb
l'acta i la proposta que estimi pertinent a 1'Organ de Contractació
que hagi de dur a terme l'adjudicació.

XV. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA.

1'Organ de Contractació, una vegada rebuda la documentació
de la Taula de Contractació i havent buidat els informes tècnics
corresponents, dictarà alternativament, dins els set dies naturals
següent a l'obertura de proposicions econòmiques, resolució
motivada adjudicant el contracte a la proposició més avantatjada,
sense tenir en compte exclusivament el valor econòmic de la

mateixa, o declarar desert el concurs.

XVI. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

L'Administració i el contractista hauran de formalitzar el

contracte en Document Administratiu, dins els 30 dies egüents al de
la notificació de l'adjudicació, constituint títol suficient per a

accedir a qualsevol Registre. Malgrat això, aquest contracte
administratiu podrà elevar-se a Escriptura Pública a petició del
contractista i al seu càrrec. El contractista, a més del contracte,
haurà de firmar el Plec de clàusules administratives particulars,
si no estigués incorporat al mateix.

XVII. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI.

Aniran a compte de l'adjudicatari les següents despeses:
a) Els tributs estatals, municipals i regionals que

derivin del contracte.

b) Fer-se càrrec del pagament de l'IVA, que s'entendrà
inclòs dins el preu d'adjudicació.

c) Les despeses de formalització pública del contracte
d-'adjudicació.

XVIII. REVISIÓ DE PREUS.

Tenint en compte la duració del contracte, no és aplicable
al mateix la revisió de preus, conforme a l'art. 104 de la LCAP.
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En cas de renovació s'aplicarà l'incr
que publica l'Institut nacional d'Estadística o organisme que el
sustituexi.

XIX. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.
El contracte es podrà extingir per alguna de les causes de

resolució dels arts. 112 i 214 de la LCAP.

XX. REGIM JURÍDIC.
Aquest contracta tendrá caràcter administratiu i es regirà

pel que estableix el present plec, la Llei 13/95, i en general les
disposicions vigents amb la matèria.

XXI. MODEL DE PROPOSTA.

Don.

major d'edat, vei de....... amb domicili a.
. .titular del DNI

n2. .expedit en data.
en nom propi (o en representació de

vei de.

amb domicili a

.., (conforme acredito amb poder verificat) assabentat
del concurs tramès per a adjudicar, mitjançant procediment obert el
SERVEI DE'ESCOLETA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES, es

compromet a realitzar-lo en les següents condicions:
- Solvència;

Preu 1

- Plaç d'execució.
Qualitat :

de.

de 1.9

El Sr. Batle exposa que d'acord amb l'article 96.5 del
R.O.F., venc a presentar al Ple d'aquest Ajuntament, la següent
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contractació del Servei Públic d'Escoleta Municipal de l'Ajuntament
d ' Esporles ;

- Al punt III i V de l'esmentat Plec a on diu que el
preu total de la contracta seran 5.900.000.- pessetes, ha de dir
6.100.000.- pessetes.

Al punt I.B. "Horari de Prestació", ha de
suprimir-se les vacances de Nadal i Pasqua, i ha de dir: "les
vacances s'equipararan al calendari del MEC, encara que pugui estar
oberta en funcions de guarderia".

Sotmesa a votació la proposta i l'esmena les
mateixes s'aproven per unanimitat.

DEVOLUCIONS I BAIXES REBUTS.- El Sr. Batle dona lectura

a la següent proposta;

PROPOSTA DE DEVOLUCIONS: Vista la documentació obrant es

proposa la devolució de 932.402.- pessetes.

PROPOSTA BAIXES DE PADRONS: Examinada la documentació
obran dels rebuts i informe facilitat pel Recaptador, es proposa al
Ple la baixa dels rebuts per un import de 96.394.- pessetes.

Sotmeses a votació, ambdues proposta son aprovades amb el
següent resultat de la votació:

- tres (3) vots a favor del PAS.PSM
- cinc (5) abastencions del P.P.

BAIXES PRESSUPOST.- El Sr. Batle dona lectura a la
següent proposta:

Relació d'Obligacions Reconegudes per anul.lar
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Exercici Cl.fun. Cl.económica Concepte lirport
g3 2 22706 Estudis i Treballs Tècnics 5.000
g3 45 60004 Repetidors TV i ràdio 80.911
g4 41 22200 Telefòniques 32.781
No pressupostari 5
rebut voravies Ca 1'Amet any 1986 1.214.008

Es proposa la baixa d'aquestes obligacions reconegudes ja
que no existeixen documents pendents de pagament per les mateixes
a comptabilitat.

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per unanimitat.

INICI RECEPCIÓ JARDIN DE FLORES.- El Sr. Jaume Font,

Regidor delegat de l'Area d'Urbanisme dona lectura a la següent
proposta !

Vist l'escrit del veïns de Jardin de Flores interessant

la recepció de la urbanització, venc a proposar al Ple d'aquesta
Corporació :

D'acord amb l'article 10 del Decret 38/1987 , de 4 de
juny, sobre la recepció d'urbanitzacions pels Ajuntaments, iniciar
l'expedient de recepció corresponent, de l'esmentada urbanització,
prèvia citació dels promotors responsables, sota apercibiment que

les despeses que origini la recepció s'han de sufragar totalment a

expenses seves.

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per unanimitat
dels assistents.

ORDENANÇA FISCAL ESCOLA INFANTIL.- El Sr. Batle dona
lectura a la següent propostaî

D'^acord amb l'^article 15 i següents de la llei 39/1988, de
28 de desembre, es du a Ple per a la seva aprovació provisional, si
procedeix, de la present ordenança i que s'^exposi al públic durant
trenta dies, perque els interessats puguin examinar l'^expedient i
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presentar les reclamacions que estimin oportunes, en cas de que no
se"n presentin, s'^entendrá definitivament adoptat l'record fins
abans provisional.

ORDENANÇA REGULADORA PREU PÚBLIC SERVEI D'ESCOLA INFANTIL

Nova redacció de l'articulat que es proposa modificar:

Article 3r.- Quantia de les tarifes de cada servei.

A) PER SERVEI EDUCATIU

1.- Per assistència i estada d'un infant, que la renda per

càpita de la seva unitat familiar sigui superior al resultat del
1,1 del salari minim interprofessional 22.500 ptes/m,es

2.- Per assistència i estada d'un infant, que la renda per

càpita de la seva unitat familiar estigui compresa entre el 0,9 i
el 1,1 del salari mínim, interprofessional...........16.000 ptes/mes

3.- Per assistència i estada d'un infant, que la renda per

càpita de la seva unitat familiar estigui compresa entre el 0,6 i
el 0,9 del salari mínim interprofessional........... 9.500 ptes/m.es

4.- Per assistència i estada d'un infant, que la renda per
càpita de la seva unitat familiar sigui inferior al 0,6 del salari
mínim interprofessional........... 6.500 ptes/mes

La renda per capita de la unitat familiar serà el resultat de
dividir la suma de totes les Bases Liquidables (regular e
irregular) de tots els membres de la unitat familiar entre el
número resultant de la suma del numero de membres de la unitat
familiar i altres persones amb deducció.

S'agafarà com a referència la declaració de renda de l'any
anterior al inici del curs i el salari mínim corresponent a l'any
del inici del curs (Per l'any 1996 el salari mínim es de 908.880
pessetes/any)

En el moment de formalitzar la matricula es presentarà una
fotocòpia de la/les declaracions de la renda de la unitat
familiar. Aquelles famílies que no justifiquin els ingressos
corresponents a l'exercici econòmic que serveix de criteri per
1 aplicació dels preus sels podrà aplicar la quota màxima.

En el supòsit de que la unitat familiar no hagués estat
subjecte a la obligació de declarar, presentarà un certificat
negatiu de la renda de cada un dels membres, expedit per l'Agència
Tributaria.
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Dins els preus establerts pel servei educatiu no estan
inclosos el material necessari per a festes, sortides i altres
despeses que seran aportats directament pels pares.

b) Servei de guarderia;

- 1 hora diaria: 1.900 ptes mensuals.
- 1 hora sola..: 210 ptes/hora (fins un màxim de 1.900 ptes/mes)

c) Servei de menjador.
- Ticket per un dinar: 650 ptes

Article 5è.- Normes de Gestió

1.- L'exacció es considerarà devengada simultaneament a la
prestació del serveis i la seva liquidació i recaptació es dura a
terme per mensualitats vençudes per les oficines municipals en base
a les dades que es rebin de l'esmentada escola municipal.

2.- El pagament s'efectuarà per mensualitats vençudes, a les
oficines municipals, dintre del mes següent.

Així mateix es podrà fer us de la domiciliació bancària dels
pagaments.

3.- Un retard en el pagament de més de dues mensualitats sense
motiu que ho justifiqui significarà la baixa de l'infant al centre.
L'Ajuntament ha de comunicar amb 15 dies d'antelació la baixa per
escrit.

Article 6è.- Exempcions.
A instància de part i en tot cas previ informe tècnic

favorable dels serveis socials municipals, el Batle pot otorgar
l'exempció de tot o part del pagament, quan les circumstàncies
socio-econòmiques del sol·licitant manifestin una situació no

adequada a les normes o l'us que marquin en cada moment un nivell
mínim de subsistència.

Sotmesa a votació la proposta la mateixa es aprovada per
unanimitat.

ORDENANÇA FISCAL CURSOS I ACTIVITATS FORMATIVES.- El Sr.
Batle dona lectura a la següent proposta:

D'^acord amb l'^article 15 i següents de la llei 39/1988,
óe 28 de desembre, es du a Ple per a la seva aprovació provisional.
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1 públic
examinar

l'^expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, en
cas de que no se"n presentin, s'^entendrá definitivament adoptat
l""acord fins abans provisional.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS
SERVEIS DE CURSOS i ACTIVITATS FORMATIVES

Article Ir.- Concepte

De conformitat amb allò previst a l'art. 117 en relació amb
l'art. 41.b), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el
preu públic pel servei de Cursos i Activitat Formatives,
especificant a les tarifes contingudes a l'article 3r. següent, que
es regirá per la present Ordenança.

Article 2n.- Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del peu públic regulat per aquesta
Ordenança les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats
prestats o realitzades per aquest Ajuntament, als quals fa
referència l'article anterior.

Article 3r.- Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà
la fitxada en les tarifes contingudes als annexes.

Article 4t.- Obligació de pagament

Neix des de que s'inicia la prestació del servei.

Article 5è.- Normes de Gestió

1.- L'exacció es considerarà devengada simultaneament a la
prestació del servei i la seva liquidació i recaptació es dura a
terme per mensualitats vençudes a les oficines municipals en base
a les dades que es rebin dels esmentats Cursos i Activitats
formatives..

2.- El pagament s'efectuarà per mensualitats vençudes, a lesoficines municipals, dintre dels quinze dies del mes següent. Aixímateix es podrà fer us de la domiciliació bancària dels pagaments.
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article 6è.- Exempcions.

A instància de part i en tot cas prevI^^aÈííÍorme tècnic
favorable dels serveis socials municipals, el Batle pot otorgar
l'exempció de tot o part del pagament, quan les circumstàncies
socio-econòmiques del sol·licitant manifestin una situació no
adequada a les normes o l'us que marquin en cada moment un nivell
mínim de subsistència.

DISPOSICIONS FINALS

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva

publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, estant en vigor fins a la seva modificació o

derogació expressa.

Quan hagi entrat en vigor la present ordenanza quederan
derogades les Ordenances Fiscals de l'Escola de Musica i de
l'Escola d'Adults.

Sotmesa a votació al proposta la mateixa és aprovada per
unanimitat.

PROJECTE HABITATGE CONSERGE.- El Sr. Josep Alemany
Martínez, Regidor delegat de l'Ares d'Obres Municipals dona lectura
a la següent proposta:

Vista l'aprovació de la inclussió en el Pla d'Obres i
Serveis de 1996 per a les obres de la vivenda del conserge, pel
present venc a proposar al Ple l'adopció del següent acord:

Aprovar el projecte d'Habitatge Conserge, redactat per
l'Arquitecte Angel Garcia Jalon Lastra.

Sotmesa a votació la proposta la mateixa és aprovada per
unanimitat.

CONVENI COLONIES D'ESTIÜ.- El Sr. Batle dona lectura a la
següent proposta:

Mantingudes reunions amb els responsables del Grup
d'Esplai de "Sa Cadernera" d'Esporles i amb la finalitat de
fomentar un clima d'intercanvi amb nins i nines dels Pobles del Pla
1 de la Serra i dinamitzar així els recursos materials i humans del
Poble d'Esporles, per la present venc a proposar al Ple.

L'aprovació del conveni de cooperació per a
1 organització de col.lonies d'Estiu a Esporles:
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CONVENI DE COOPERACIÓ PER A L'ORCÍ^
COL.LÔNIES D'ESTIU A ESPORLES

Esporles, 16 de maig de 1996
REUNITS

D'una Banda, Pere Trias Aulí
D'una altra, Miquel Ensenyat Riutort

INTERVENEN

El primer, en nom i representació de l'Ajuntment d'Esporles,
El segon en nom i representació del Centre d'Esplai "Sa

Cadernera" d'Esporles.

Que l'Ajuntament d'Esporles ha previst l'execució d'un
programa de Col.lònies durant els mesos de Juliol i Agost de 1996,
amb la finalitat d'ampliar l'oferta d'activitats d'oci i temps
lliure de les Illes, crear un clima d'intercanvi entre nins/es de
Pobles del Pla i pobles de la Serra i dinamitzar els recursos
materials i humans del poble. Per tal afer s'han mantingut
diferents contactes entre els Ajuntaments interessats.

Per tot el nomenat, ambdues parts acorden concloure un conveni
de cooperació.

PRIMERA; Es objecte del present conveni la realització de
prestacions de col.laboració per l'execució de les activitats de
quatre torns de col.lònies d'estiu de set dies de duració cadascun
d'ells, obertes a nins/es de sis a 14 anys de tots els indrets de
Mallorca. Les activitats es duran a terme en el Municipi
d ' Esporles.

Els torns de col.lònies es realitzaran en les següents dades;
- Del 8 al 14 de Juliol de 1996
- Del 25 al 21 de Juliol de 1996
- Del 22 al 28 de Juliol de 1996
- Del 29 de Juliol al 4 d'Agost de 1996
Número màxim de nins/es per torn; 60

SEGONA; L'Ajuntament d'Esporles cobrirà en relació a les
col.lònies les prestacions que a continuació s'indiquen;

Gestió, Promoció i tramitació de les activitats de les

EXPOSEN

CLAUSULES
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Col.lònies .
- Instal·lacions del Col·legi Públic "Gabriel Comas i Ribes",

(previ acord d'utilització amb el Consell Escolar).
- Neteja de les escoles.

TERCERA; El Centre d'Esplai "Sa Cadernera" es compromet a
proporcionar les prestacions que seguidament s'indiquen, amb
l'objecte de coadjudar a l'execució de les activitats pròpies de
les col.lònies.

- Personal responsable de l'activitat: un director i un
monitor per cada deu nins/es participants.

- Organització i execució de les activitats de les col.lònies.
- Cobrament de la quota de participació a les activitats, per

part dels assistents.
- Assegurança de responsabilitat civil.
- El Centre d'Esplai "Sa Cadernera" ingressarà a l'Ajuntament

la quantitat de 1000 ptes. per participant en concepte de despeses
de manteniment (neteja, pintura de les aules utilitzades, etc.).

PER L'AJUNTAMENT PEL CENTRE D'ESPLAI "SA CADERNERA"

Sgt. Pere Trias Aulí Sgt. Miquel Ensenyat Riutort

Sotmesa votació la proposta la mateixa és aprovada per
unanimitat.

ESTUDI DE DETALL.- El Sr. Jaume Font Bordoy regidor
d'urbanisme donar lectura a la següent proposta:

Es proposa al Ple l'aprovació inicial de l'Estudi de
Detall per a l'ordenació dels volums de la cantonada situada al C/.
Darrera Sa Paret amb C/. Mateu Font, presentat per Eduardo Catalano
Bica, i redactat per Juncosa, Arquitectura i Urbanismo, amb la
salvetat que a la façana principal del carrer Mateu Font, es
construirá una paret de 4,5 metres de longitud, tres metres
d'alçada i 0,4 metres de gruixa, com a mínim, començant en el solar
del veïnat, per donar continuïtat a l'alineació de la pròpia façana
i minorar l'impacte visual que podria ocasionar una futura
construcció en el solar del veïnat.

La resta de la façana del carrer Mateu Font ha de tenir una
alçada mínima de 1,6 metres i les obertures en planta baixa han de
ha ser no transparents, com per exemple les portasses mallorquines.

No obstant, la llicència de l'obra posterior estarà
condicionada a la normativa establerta per les Normes Subsidiàries
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vigents en el dia de la seva presentació.
Sotmesa a votació la proposta la mateixa és aprovada amb

el següent resultat de la votació:
- set (7) vots a favor, tres (3) del PAS.PSM i quatre (4)

del P.P.
- una (1) abstència del P.P.

Es sotmet a votació dur per la via d'urgència, tal i com

disposa l'article 83 del R.O.F., la formalització del préstec d'un
montant de 150.000.000.- pessetes..

Sotmesa a votació la urgència es aprovada per unanimitat.

FORMALITZACIÓ PRÉSTEC.- El Sr. Batle dona compte del
Dictamen de la Taula de Contractació formada a l'efecte de
l'obertura de pliques del Plec de condicions per a la concertació
per concurs d'un contracte de préstec per a la financiació de la
Sentència del Tribunal Suprem "Ca l'Amet", la qual resol entendre
com a millor opció, la presentada per "La Caixa de Balears, Sa
Nostra", que manifesta coneixer i acceptar al Plec de Clàusules i
presenta les següent oferta econòmica;

- Import: 150.000.000.- pessetes
- Interés: MIBOR trimestral + 0.15%
- Duració: 15 anys sense carència
- Comissió d'obertura: 0.10%
- Sense comissió d'estudi
- Sense comissió per amortització anticipada
- Interés PASSIU: MIBOR menys 0.50%

Sotmès a votació, s'aprova per unanimitat:
1.- L'adjudicació a "La Caixa de Balears, Sa Nostra" del

préstec
2.- Trametre l'expedient al Consell Insular per a la seva

informació, d'acord amb l'article 54.2 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre. Reguladora de les Hisendes Locals.

3.- Autoritzar al Batle per a signar el contracte.

PRECS I PREGUNTES.-

- El Sr. Gabriel Sabater pel PP. prega al Sr. Batle el
següent.

^ ajardinada de Can Campos existeix unafarola en molt mal estat, demanar que fos arreglada.
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2.- A Can Campos hi ha una pastera que 1î5^€l^res sembrat
i si aparque un cotxe, demanar s'arreglas i prohibir l'aparcament.

3.- digue que a la plaça del deportiu, el mobiliari urba:
bancs, pergoles etc. es troben en mal estat que s'arreglin.

4. Respecte de les pesteres de devant 1'Església, que
s'arreglin o es llevin.

5.- La fonteta de devant l'Ajuntament es troba en un

estat deplorable, que s'arregli.
6.- Respecte de la poda dels arbres, a més dels informes

contradictoris etc. i vista que aquest any ha plogut molt, si
s'havia mirat l'estat en que estroban les arrels i si s'ha de
actuar.

7.- Pel que fa a la petició de l'Escola de arreglar
l'estractor, dipòsit d'aigua etc. si ja s'ha solucionat.

- El Sr. Josep Alamany li respongué:
Respecta dels desperfectes del mobiliari urbà i les zones

ajardinadas, ja se n'han solucionat bastans i se'n solucionaran
més, a mesura que sigui posible.

Pel que fa a l'Escola ja s'ha solucionat el tema de
l'aigua va ser molt poc temps i es repartir aigua embotellada.

La font de s'Esglaieta que no s'havia anat mai, també es
faran els analissi i es clorara l'aigua.

I darrerament es porta un control periodic, cada tres
mesos a sa font de S'Esgleieta i del dipòsit de les escoles i cada
mes de la Font Major, del pou d'aigua del Pla des Murterar i de
l'aigua una vegada clorada.

i més estricta dels analissi de les aiguas.
Pel que fa els arbres, es va consultar i pareix que es

més perillos foradar que deixar-ho.
Respecta del Cementeri, a les obres que s'hi estan

executant, ja que a més pareix i cabien 28 ninxols més pert damunt
els antics, ens posarem em contacte amb sanitat perque ho
autoritzas i es va denegar, en part perque segons se'ns va
manifestar no estaven molt contens de l'actuació d'aquest
Ajuntament, ja que reitaradement a les distintes visites
d'inspecció s'havien notat deficiències hi havian estat exposades
i s'acometia una reforma sense contemplar les mateixes.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essent les vint-i-una hores i vint minuts, el Sr. Batle aixeca la
sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secretària en don fe, i amb el seu Vistj-i-Plau estenc la presentActa al lloc i la data assenyalats a 1'qncapçalament.

Esporles, 28 de maia
El Batle, L
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 13 DE JUNY DE 1996

Membres assistents;

Sr. Josep Alemany Martínez
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Lorenzo Sebastián Margarit Trias.
Sr. Jaume Font Bordoy
Sr. Jaime Pou Reynes

Membres absents;

Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Catalina Matas Sastre

Sr. Rafael Angel Bosch Sans

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, essent les vint hores i trenta minuts del dia tretze de

juny de mil nou-cents noranta-sis, es reuneix a la Sala d'Actes de
la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la
Corporació sota la Presidència del Batle Sr. Pere Trias Aulí, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extra-ordinària i
en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual
fou degudament notificat. Assisteix com a Secretaria la de la

Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

El Sr. Jaume Pou excusar la absència del Sr. Rafael Angel
Bosch Sans, diguent que no havia pogut asistir a la mateixa degut
a que com que en principi s'havia previst que seria el dimarts ell
havia preperat totes les seves obligacions profesionals per poder
tenir aquest dia lliure, pero després el Sr. Juan Ferra en nom del
PSOE solicitar que es canvias el dia degut a que el seu grup no
havia pogut estudiar amb el temps suficient el projecte del
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pressupost . El Sr Pou volgué deixar constancia de la sé¥S^^testa
ja que amb la seva aptitud el grup Socialista havia impedit que un
un concejal cumplis amb la seva obligació i per altre part els
concejals del partit esmentat no s'ha havian presentat i
aparentment no havian presentat excusa.

PRESSUPOST I PLANTILLA 1996.- El Sr. Batle presentar els
pressupostos per a 1996 donant una complida explicació del que es
pretenia amb els mateixos i com havia volgut adaptar aquests i la
Plantilla a la realitat existent aquest Municipi.

El pressupost que presentam, corresponent a 1' any 1996 té com a

principal característica la de incorporar la major part del
pagament a realitzar per donar cumpliment a la sentencia del
Tribunal Supremo respecte a 1' expropiació dels terrenys de Ca
1'Amet destinats al Col.legi Públic.
El Tribunal Supremo per sentencia de dia 06.06.95 ha fixat el
justipreu en la quantitat de 79.747.087.- ptes. Considerant que

s'havien pagat 9.002.500.- ptes. i que s'ha habilitar una partida,
amb càrrec al Romanent de Tresoreria, per un import de 36 milions,
s'incorporen al pressupost de 1.996 un total de 118.623.989,-
ptes., que es la quantitat que queda pendent de habilitar,
corresponent al justipreu pendent més els interessos.

Es preveu la cancelació, al 30-6-96, de tots els prestecs
existents.

Per poder fer front a les operacions abans esmentades de
renegociació de la deuta i reconeixement de l'expropiació de Ca
l'Amet es preveu concertar un prestec a 15 anys al tipus d'ínteres
del MIBOR +0,15 punts, amb lo cual es reduirà de form.a
considerable el tipus d'ínteres passant del 14% que tenia el

1-1

MEMORIA PRESSUPOST 1996
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prestec més elevat al 7,7% que tendra inicialment el nou prestec.

En quan al personal, es preveu un increment general del 3,5%. En
alguns casos s' adeqüen el nivell i retribucions del personal a la
feina que estan realitzant. Es suprimeixen, com a criteri general
les hores extres y que es realitzin exclusivament les
imprescindibles. D'acord amb el conveni laboral les hores extres es
compensaran preferentment amb hores/dies lliures, excepte aquelles
que venguin motivades per actes organitzats per 1' Ajuntament, que
seran compensades econòmicament.
Es preveu realitzar el corresponent concurs-oposicio per cobrir
plaçes fitxes de: 1 auxiliar administratiu centre salut,3 peons.

1 bibliotecari-arxiu, 2 treballadores familiars, 1 coordinador
esportiu. En tots els casos es tracta de convertir contractes
temporals en bastants d'anys de servei a l'Ajuntament, en fixos.
Tambe es preveu la creació d'una plaça, amb carácter temporal, de
conserge i el manteniment del contracte temporal de coordinador
socio-cultural.

D' acord amb les Bases Generals de Contractació de Personal Laboral

Temporal i Funcionaris interins, sempre que existesqui el crèdit
suficient es podrà contractar personal. Així es preveun credits per

contractes de substitució temporal o per acumulació de feines, dins
totes les funcions. Especialment destacable, per lo novedos, es la
previssió d'un auxiliar de policia pels mesos d'estiu.

Havent de realitzar la revisió del padró es preveu una partida de
490.000 pta. per fer front a n'aquesta despesa.

Les compensacions pels regidors s' adeqüen al acord de Ple de
Desembre de 1.995 en lo qual aquesta partida es redueix de 3,4
milions que tenia l'any 1995 a 2,1 milions.

1-2

Es preveu una partida de 700.000 pta. per la contractació d'una
assegurança de responsabilitat civil.
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Com a consecuencia de la modificació de la p^^^^iS5d8tgció de
l'Ajuntament d'Esporles en les despeses de Serveis Socials de la
Mancomunitat de Tramuntana, provocada per la integració dels
Ajuntaments de Banyalbufar i Estellencs, es redueix aquesta partida
mantenguent el mateix nivell de servei.

S' incrementa la partida destinada a ajudes i atencions benèfiques
essent els principals conceptes; 0,7% dels recursos ordinaris pel
Fons Mallorquí de Solidaritat, bonificacions jubilats de la taxa de
fems, transport escolar de secundària i primària, tele-assitència

Es preveu la organització de colonies d' estiu destinantse els
ingressos al manteniment del Col·legi Públic. Es preveu un

increment per manteniment del Col·legi Públic, Escola Infantil i
Casal de Cultura.

Es preveu l'augment de la partida destinada a la contractació del
servei d'escola infantil, tota vegada que en el nou contracte
s'establirà la necessitat de que el personal tengui la titulació
que exigeix la LOGSE

Es preveu la equiparació dels honoraris de Psicòloga amb les altres
contractacions de prestació de serveis.

Es preveu la realització de cursos i activitats formatives, tant
els realitzats directament per 1' Ajuntament (Escola de Musica i
Dansa, natació, tennis,...), com els que es preveu realitzar dins
l'àmbit del programa Mestral del CODEFOC (marjadors, brodats,
jardineria, turisme rural, idiomes, prevenció d'incendis,...).

Per primera vegada es preveu una partida pel Pla de Millorament de
façanes del Consell Insular de Mallorca. També es preveu una
partida inicial pel programa Leader II.

1-3
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La transfsrència que es realitza al Patronat Municipal
esports i Temps ILiure s' incrementa de 2,8 milions a 3,2 mr )ns.

Es preveuen partides pel manteniment del Punt d' Informació Juvenil,
edició de llibres, aquesta amb aportació del Consell Insular de
Mallorca, i realització d' un camp de treball d' acord amb el Govern
Balear .

En quan a les inversions es preveuen les següents:

1-4

3odi d'identifcació: 1-62

Denominació; Programes informàtics i equipaments d'oficina
^ny de començament i any de finalització prevists: 1996
Import de l'anualitat: 444.288 ptes
Tipus de financiació: recursos generals
Vinculació del crèdit assignat: grup funció i article
Drgan encarregat de la gestió: Batlia

Dodi d'identificació: 41 - 62

Denominació: Equipaments Centre Salut:
?\ny de començament i any de finalització prevists: 1996
Import de l'anualitat: 1.000

Tipus de financiació: recursos generals
Vinculació del crèdit assignat: funció i article
Organ encarregat de la gestió: Batlia

Codi d'identificació; 42 - 60
Denominació: Vivenda Conserge
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Any de començament i finalització prevists: 1.996 i 1.99
Import anualitat: 13.950.612
Tipus de financiació: recursos generals i aportació C.I.M.
Vinculació del crèdit assignat: funció i article
Organ encarregat de la gestió: Area vies i obres municipals

Codi d'identificació: 42 - 60
Denominació: Escoleta i Escoles

Any de començament i finalització prevists: 1.996
Import anualitat: 500.000

1

Tipus de financiació: recursos generals
Vinculació del crèdit assignat: funció i article
Organ encarregat de la gestió: Area vies i obres municipals

Codi d'identificació: 42 - 62

Denominació: justipreu ca l'Amet
Any de començament i finalització prevists: 1.996.
Import anualitat: 118.623.989

Tipus de financiació: préstec
Vinculació del crèdit assignat: funció i article
Organ encarregat de la gestió: Batlia

Codi d'identificació: 43 - 62

Denominació: Parc Infantil
Any de començament i finalització prevists: 1.996.
Import anualitat: 500.000
Tipus de financiació: recursos generals
Vinculació del crèdit assignat: funció i article
Organ encarregat de la gestió: Area vies i obres municipals

Codi d'identificació: 43 - 62
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d) Denominació; Aturades Bus
-) Any de començament i finalització prevists; 1.996.
i) Import anualitat; 700.000
3) Tipus de financiació; recursos generals
E) Vinculació del crèdit assignat; funció i article
j) Organ encarregat de la gestió; Area vies i obres municipals

num. 7

1-6

i) Codi d'identificació; 43 - 62
d) Denominació; Camí de Sant Pere
:) Any de començament i finalització prevists; 1.996.
i) Import anualitat; 792.076
3) Tipus de financiació; recursos generals
E) Vinculació del crèdit assignat; funció i article
j) Organ encarregat de la gestió; Area vies i obres municipals

à) codi d'identificació; 45 - 62

d) Denominació; Calefacció i equipaments
:) Any de començament i finalització prevists; 1.996.
i) Import anualitat; 250.000

3) Tipus de financiació; recursos generals
:) Vinculació del crèdit assignat; funció i article
ï) Organ encarregat de la gestió; Area vies i obres municipals

a) codi d'identificació; 45-62
b) Denominació; 2n pagament furgoneta
c) Any de començament i finalització prevists; 1.996.
d) Import anualitat; 800.000
a) Tipus de financiació; recursos generals
f) Vinculació del crèdit assignat; funció i article
9) Organ encarregat de la gestió; Area vies i obres municipals

a) Codi d'identificació; 44 - 60
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b) Denominació: Inversions Ses Rotgetes
c) Any de començament i finalització prevists; 1.995
d) Import anualitat: 1.000
e) Tipus de financiació: recursos generals
f) Vinculació del crèdit assignat: funció i article
g) Organ encarregat de la gestió: Area vies i obres

• a) Codi d'identificació: 45 - 60
b) Denominació: inversions locals
c) Any de començament i finalització prevists; 1.996
d) Import anualitat: 1.000
e) Tipus de financiació: recursos generals
f) Vinculació del crèdit assignat: funció i article
g) Organ encarregat de la gestió: Batlia

- a) Codi d'identificació: 44-62

b) Denominació: Canvi sistema clor

c) Any començament i finalització prevists: 1.996.
d) Import anualitat: 1.000

e) Tipus de financiació: recursos generals
f) Vinculació del crèdit assignat: funció i article
g) Organ encarregat de la gestió: Area vies i obres

a) Codi d'identificació: 45 - 62

b) Denominació: Equipaments Esportius
c) Any començament i finalització prevists: 1.996.
d) Import anualitat: 350.000

e) Tipus de financiació: recursos generals
f) Vinculació del crèdit assignat: funció i article
9) Organ encarregat de la gestió: Batlia
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Codi d'identificació; 45 - 62
Denominació: Pla Equipaments Esportius 1.995
Any començament i finalització prevists. 1.996
Import anualitat; 2.945.758
Tipus de financiació; recursos generals i subvenció CIM
Vinculació del crèdit assignat; funció i article
Organ encarregat de la gestió; Ares Urbanisme

num. 9

1-8

a) Codi d'identificació; 45 - 62
b) Denominació; Fons bibliogràfics i audiovisuals
c) Any començament i finalització prevists; 1.996
d) Import anualitat; 330.000
e) Tipus de financiació; recursos generals
f) Vinculació del crèdit assignat; funció i article
g) Organ encarregat de la gestió; Batlia

a) Codi d'identificació; 45 - 62

b) Denominació; Inversions Escola de Música
c) Any de començament i finalització prevists; 1.996
d) Import anualitat; 1.000

e) Tipus de financiació; recursos generals
f) Vinculació del crèdit assignat; funció i article
9) Organ encarregat de la gestió; Batlia

uan els ingressos es preveuen els corrents en base als padrons previsibles i
•ides noves de preus publics per cursos i activitats formatives i venda de

i ingressos per colonies d'estiu.
'i^in les partides resultant del conveni amb el CSIC per 30 milions de pta., el
■ rama d ajudes als municipis de la Serra de Tramuntana del Govern Balear per
lions de pta., i les possibles transferències del Consell Insular de Mallorca
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pla de millora de façanes, circuit de teatre.
ireveu els ingressos de la Mancomunitat de Tramuntana a partir del 1-7-96 a rao
15000 ptes. mensuals en concepte de soportar la seu de la Mancomunitat i
/eis administratius.
n Sr. Jaume Pou digue que volia expresar la seva mes enérgica protesta per
:titud del PSOE, ja que havent reclamat que es posas el pressupost damunt la
La per poder discutir-lo i havent retresat la convocatoria pel mateix motiu,
;roba justificable que el dia d'avui no es presentin i demanar al Sr. Batle que
exigis la serietat que es mereix l'Institució.

3l que fa els pressupostos assenyalar que aquests venian molt condicionats per
circunstancies, la sentencia de Ca 1 ' Amet. Que tècnicament els trobava molt
prentats i correctes, que no entrava a discutir els distints punts ja que

3sts havian estat consensuats prèviament, respecte del capítol de personal li
3ixia be , les inversions correctes pero que el seu grup per qüestions obvias
3r esser coherent amb el que ha dit el teu grup PAS, que no volia pactar amb
'P, no li donaria soport pero si posibilitaria amb la seva abstenció que aquest
in aprovats.

El Sr. Batle digue que pel que fa a l'actitud del PSOE encara que es
riminable i que trobava que el fet de fer retresar la convocatoria i després
asistir-hi era una postura poc seria, impropi d'un equip responsable i que
nic que es conseguía era obstaculitzar 1'executiu sense conseguir una oposició
structiva, no els sancionaria, encara que d'acord amb el ROE podia fer-ho.
0 que era una llàstima que aquest pressupost d'enguany condicionat a un parell
nys, que el PSOE no hi hagui volgut participar i que volia deixar constancia

en el mes de desembre havia enviat una carta a tots el grups perque

sentasin suggerencias per la confecció dels mateixos i que moltes de les
icions s'ha havian induit i que havia retresat la convocatoria perque els
uesen estudiar.

Així mateix digue que aquest pressupost son fruit d'un consens perque no podían
er d altre manera i pel que fa a l'actitud del PP comprenia la seva abstenció
labava al seu sentit de responsabilitat ja que amb la seva abstenció aquest
ian sortir endavant.

Sotmès a votació el pressupost i la plantilla següents;
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PRESSUPOST PROPI 1996

CAPITOLS E C 0 10 il

056170 c

C S

INGRESSOS

:T0l i imposts directes. ei.880. 382
ii imposts indirectes. ..... 8.071.846
iii taxes i altres ingressos 51.941.659
iv transferències corrents ... 55.444.257

v ingressos patrimolnials 2.101.000
vi enajenació d'inversions reals 1.000

vii transferències de capital ... 17.419.292
ix passius financers 150.000.000

total ............ 346.859.436

despeses

itol I personal 77.027. 323

ii bens corrents i serveis ........... 64.186.186
iii financers 7.955.208
iv transferències corrents . 19.181.676
vi inversions reals 140.441.723
ix passius financers . 38.067.320

total 346 .859 . 436
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PLANTILLA PERSONAL

-■ord amb allò disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril,
"^ladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de
íonal de l'Ajuntament D'Esporles;

num.

funcionaris
Fscala habilit.caràcter nacional
^SECRETARI- INTERVENTOR ....

Fscala d'Administració General
b) Subescala Administrativa
ADMINISTRATIU ....

ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU

c) Subescala auxiliar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS. . . .

Escala d'Administració Especial
b) Subescala Serveis Especials
b) Clase Policia Local i Auxiliars
AUXILIARS POLICIA LOCAL
d) Personal d'oficis
ordenança

PERSONAL LABORAL
Contractes indefinits

capataç
OFICIALS lera
OFICIAL lera Serv. Tènic
peo

netejadores
ADMINISTRATIU- RECAPTADOR
bibliot.i arxiu ( 30h/setmana ) . .

arquitecte (l/8jornada)
COORDINADOR ESPORTIU (30 h/set.)
AUXILIAR ADMINISTRATIU
treballadora familiar
aux. ADM.Dispen.Mèdic (16 h/set).

Places Grup Nivell Vacants Actual

Contractes temporals

aux. administratiu Dispen.Mèdic . .

pj^^^^^^dora familiarCONSERGE-PEO
peo .

1
2
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1

1
2
1
3

B 18

1 c 16
1 c 12
1 c 12

1 d 9

2 e 9

1 e 7

1

1

2
1

1
1
1

2

1

1
2
1

3
1

1

1

1

2
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:OORDINADOR CULURAL .
AUXILIAR POLICIA (3 mesos) ....
'ERSONAL EVENTUAL

10-2

1. - DETERMINACIÓ DE PORCENTATGES D'INCREMENT. - A partit de l'I de
3r de 1996, les integres devengades pels funcionaris d'aquest Ajuntament,
Dalraent considerats, s'ajustaran a allò disposat a la Resolució de de 29 de
ímbre de 1995, de la Secretaria de l'Estat de Hisenda,mitjatçant la qual es
:en instruccións en relació a les nòmines dels funcionaris induits dins
nbit d'aplicació de la Llei 30/84.

2. - RETRIBUCIONS BASIQUES. - En aplicació de les referides normes
ils es fixen les retribucions bàsiques del funcionaris d'aquest Ajuntament
un import de 10.729.016 pessetes.

3. - RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- Pujen a la quantitat de 8.603.652
setes.

4. - RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL. - S'ajusten al Conveni Col.lectiu
Personal Laboral d'aquest Ajuntament aprovat en la sessió del 26 de juny

1.990 (B.O.C.A.I.B núm. 143, de 22.11.90) amb un increment del 3,50%
pacte a l'any anterior, per un import de 34. 163 .188 ptes.

- Tres (3) vots a favor del PAS-PSM.
- Quatre (4) abstencions del PP.

CONTRACTACIÓ HABITATGE CONSERGE.- Al Sr. Josep Alemany Martinez regidor de
rea donar lectura a la següent proposta;

CONTRACTACIÓ HABITATGE CONSERGE.

Vist l'escrit del Consell Insular en el qual emplaça a aquest Ajuntament per

I sigui adjudicada abans de dia 16 de setembre l'obra de vivenda conserge,
osa en el Pla d'Obres i Serveis de 1996, propos al Ple que adopti al següent

)ra;

la contractació de les obres de la vivenda conserge per un import
12.913.642 ptes.
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num. 14

2 - Aprovar el Plec de Clausules administratives particulars que ha de regir
contractació, que es al següents:

' de les clàusules administratives particulars que han de regir la contractació
,es obres de la vivenda conserge.

- procediment adjudicació: obert amb caàcter urgent.
- forma d'adjudicació; subhasta

isula primera. Objecte del contracte.- Es l'execució de les obres compreses
1 projecte titulat VIVENDA CONSERGE redactat per l'Arquitecte Angel Garcia de
■n.

de carácter contractual el Plec de Condicions Generals en tota allò que no
iQsi a la Llei 13/1.995 de data 18 de maig, el Plec de prescripcions tècniques
s quadres de preues d'aquest, que a tots els efectes es consideren incorporats
)resent plec. En cas de discordança entre aquest plec i el de prescripcions
liqües, s'aplicaran els presents plecs.

isula segona. Pressupost.- El pressupost total de l'obra suma la quantitat de
!13.642 pessetes.

isula tercera. Constatació expressa de l'existència de crèdit.- Hi ha
;ignació pressupostària suficient en el pressupost de tal com consta en
iforrae d'existència de crèdit amb càrrec a la partida pressupostària 42 60007.

isula quarta. Termini d'execució.- Es fixa com a termini d'execució de les
ÎS el de deu (10) mesos.

termini començarà a comptar a partir de l'endemà de la data de l'acte de
provació de replantejament.

Jsula cinquena. Procediment de licitació i forma d'adjudicació.- El procediment
icitació d'aquest contracte d'obres és l'obert i urgent,i la forma

]udicació serà per subhasta, d'acord amb l'article 83 i següent de la LLei
95 de data 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques.

Jsula sisena. Model de proposició.- Les proposicions que presentin els
rac istes s'han d'ajustar al model següent:

Sr./Sra

^domicili a carrer/plaça
número districte postal amb
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: num

ipromet
• t t • •

realitzar I
actuant (3) . .

'obra objecte del contracte d'acord
. . , es
amb el

num.15

detall i les

ndicions següents (4)

Tot això, d'acord amb les clàusules d'aquest plec, el contingut del qual
liara conèixer expressament.

d de 19. .

rma )

S'entén a tots els efectes que les proposicions comprenen no només el preu
la contracta, sinó també l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA),
cord amb el que estableix l'art.25 del Reglament d'aquest impost, aprovat per
2028/1985, de 30 d'octubre, i l'article 78 de la Llei 13/95 de data 18 de maig
Contractes de les Administracions Públiques.

[usula setena. Documents que s'han d'ajuntar a la proposició. A les
iposicions, s'hi han d'adjuntar obligatòriament els documents següents:
Document Nacional d'Identitat, si és una persona física, o escriptura de

.stitució o modificació, se és el cas, degudament inscrita en el Registre
cantil, si el proponent és una societat.
Poder Notarial si la proposició es firma en nom d'altre.
Declaració expressa responsable de no trobar-se comprès en cap de les
ncapacitat i incompatibilitat establertes en l'art. 20 de l'esmentada
mativa.

Certificació de l'Administració Tributària de l'Estat de que el proponent es
>ba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.

document acreditatiu de l'alata a l'impost sobre activités econòmiques i del
lament del darrer rebut.
Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social de què el

iponent es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la
luretat Social.
Resgiard acreditatiu de la garantia provisional.
Document acreditatiu de la classifiació exigida. En el cas que no fos

•essària, algun dels documents prevists als articles 16 i 17 de la Llei 13/1995 .

Si l'empresa propnent és estrangera, també ha de presentar els documents
íenaylats en els articles 15.2, 23 i 80.2 de la Llei 13//1.995 de data 18 de
-9 e Contractes de la Administracions Públiques, i se l'oferta la formula una
■Pacio temporal d'empreses, ha d'adjuntar els documents esmentats a l'art. 24■l·a indicada Llei.

^•licit necessària la presentació d'uns altres documents, s'haurà dear per escrit i l'adjudicatari els prodrà presentar en qualsevol moment
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>rior a la formalització del contracte, llevat que el citat escrit disposi una
■a cosa.

Dels documents citats en aquesta clàusula se'n poden presentar els originals
s còpies que tenguin caràcter d'autèntiques d'acord amb la lesgislació vigent.

isula vuitena. Presentació de la proposició i dels documents.- La proposició
Ls documents enumerats en la clàusula anterior s'han de presentar en sobre
irats i, tancats i firmats pel contractista o persona que el representi i s'hi
íe fer constar en cadascun el contingut respectiu i en tots dos el nom de
iteressat.

Les proposicions s'han de presentar amb els justificants d'haver satisfet les
ís en la quantia prevista en l'Ordenança fiscal vigent del

L'acta d'obertura de les proposicions econòmiques tendrá lloc a les 17 hores
primer dimarts hàbil després de la finalització del termini de presentació de
lostes.

isula novena. Mesa de contractació.- Formaran part de la Mesa:

- President: el Batle o el regidor en qui delegui.
- Vocals: un representat del Consell Insular de Mallorca i un representat de

I un dels Grups polítics de l'Ajuntament.
- Secretaria: serà el de la corporació o funcionari en qui delgui que també

lara com assessor jurídic de la Mesa.

Tots els components de la Mesa actuaran amb veu i vot. Per al còput de
)ries s'aplicaran les normes sobre formació de la voluntat dels òrgans
legiats, segons el que diposa la Llei 30/1992, disposant en tot cas el
íident del vot de qualitat.

Si la Mesa observàs a la documentació presentada errors materials o defectes
mables, podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres
> hàbils perquè el licitador rectifiqui els errors o esmeni els defectes.

Jsula desena. Garantia provisional. Per a prendre part en aquesta
^i^ac ació, s'haurà d'acreditar la constitució d'una garantia provisional
•esponent al 2^ del pressupost de contracte i que puja a la quqntitat de dues-
' s cinquanta-vuit mil dues-centes setanta-tres (258.273.-) pessetes.

Jsula onzena. Garantia definitiva.- L'adjudicatari en el termini de quinze

-onstit-^ ÇOERptadors des de la notificació de l'adjudicació haurà d'acreditar
"racte garantia definitiva corresponent al 4% del presssupot del1 gue puja a la quantitat de cinc-centes setze mil cinc-centes quaratna-
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(516.546.-) pessetes.

ula dotzena. Garantia complementària.- A mes de la garantia definitiva per
uest contracte s'ha d'acredjtar la constitució d'una fiança complementaria
responent al (5) % del pressupost del contracte. (6)

govern balear
onsellcria de Governació num.17

sola tretzena. Disposicions comuns a les garanties.— Les garanties es podran
tar per alguna de les formes i condicions previstes a l'art. 36 de la Llei
995 i del capítol III del Reial Decret 390/1996, de dia 1 de març.

sula catorzena. Formalització del contracte. L'adjudicatari queda obligat a
scriure, dins el termini de trenta dies naturals comptadors des del següent
i notificació de l'adjudicació, al corresponent document administratiu de
lalització del contracte i el Secretari de la corporació n'ha de donar fe.

El contracte es podrà formalitzar en escriptura pública quan ho sol·liciti
:ontractista i serà al seu càrrec.

isula quinzena. Drets i obligacions derivats del contracte.- Són els que
:tableixen en el present Plec, en els docuemnts que s'hi cosideren incorporats
.s que es derivin de la legislació aplicable.

En particular, seran a compte del contractista les despeses derivades dels
icis de licitació, les taxes per presentació de treballs de replantejament,
ïcció, inspecció i liquidació i qualsevol altres que resultin d'aplicació
)ns les disposicions vigents, incloses les autoritzacions i les llicències
itres organismes públics.

També el contractista adjudicatari de les obres haurà de col·locar a càrrec
un cartell dissenyat pel CIM, a peu d'obra, en un lloca visible des de la via
Lica, on s'inidicarà l'organismes o organismes que subvencionin el projecte,
ïmentat cartell ha de tenir com a mínim 2 x 1,50 m. i ha de contenir el logotip
CIM, que s'identificarà amb la marca en blanc pintada sobre una banda blava

itone 295). El cartell anirà pintat a una cara i galvanitzat a la part
-erior, amb el corresponent IPN, ancoratges i cargols.

usula setzena. Abonaments al contractista.- El contractista tendrá dret a
bonament de l'obra que realment executi d'acord amb el preu convingut. En
3st sentit, l'import de les obres executades s'ha d'acreditar mensualemnte al
ractista mitjançant certficats expedits pel director de l'obra i aprovades per

'-orporació.

usula dessetena. Termini de garantia.- El termini de garantia que s'estableix

formlt^t^^^ c)bres es d'un any (1) comptador desde la data de recepció de
í obra s'arruina amb posterioritat al termini de garantia s'aplicarà el
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disposa l'art 149 de la L·Lei 13/1995, de 18 de maig.
jsula devuitena. Penalitzacions.- Les penalitzacions i les pròrrogues son les
s'estableixen en l'art. 96 de la Llei 13/1995, de 18 de maig de Contractes de
Administracions Públiques.

jsula denovena. Resolució.- Son causes de resolució d'aquest contractes les
Bcificades en els arts. 112 i 150 de la LLei 13/1995 de data 18 de maig de
tractes de les Administracions Públiques.

usula vintena. Classificació del contractista.- Serà la prevista, si pertoca,
projecte tècnic de les obres.

usula vint-i-unena.- Revisió de preus.- A causa de la duració del contracte no
aplicable al mateix la revisió de preus, conforme a l'article 104 de la
.A.P.

usula vint-i-duesena.- Legislació aplicable.- Aquest contracte tendrá caràcter
inistratiu i es regirà pel que estableix el present plec, la Llei 13/1995 de
a 18 de maig de contractes de les Administracions Públiques i en general les
posicions vigents en materia de contractació administrativa que hi siguin
plicació i també els preceptes que regulen les normes tributaries de compliment
igat.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat dels assistents.

FORMACIÓ TAULA NEGOCIADORA DEL CONVENI DEL PERSONAL.-

NEGOCIACIÓ CONVENI PERSONAL AJUNTAMENT

Vista la intancia presentada per a 1'el• laboració del Conveni del Personal
l'Ajuntament d'Esporles, HE RESOLT;

Constituir la Mesa Negociadora del Conveni de condicions de treball del
sonal funcionari i del personal Laboral al Servei de l'Ajuntament d'Esporles,
ant com a data de constitució pel pròxim dimecres dia 12 de Juny de 1996 a les

ores, a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, facultant per a formar par
amentada Mesa, als regidors següents:

JAIME FONT BORDOY.
JAIME POU REYNES.
JAIME BALAGUER LLINÀS.
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Que es remeti el present acord als Delegats de Personal i als Sindicats
•resentatius, se'ls hi faci la pertinent convocatoria a tal efecte.

Que es doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
ebri.

Sotmès a votació fou aprovat amb al següent resultat;
- Set (7) vots a favor, tres (3) del PAS-PSM i quatre (4) del PP.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-
hores , el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha

.ctat, jo la Secretària en don fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present

.a al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

El Batle,

Esporles, 13 de juny de 1996

La Secretaria,
A
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remeti el present acord als Delegats de Personal i als
us, se'ls hi faci la pertinent convocatoria a tal efecte.
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