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GOVERN DE LES ILLES BALEARS

LLIBRE D'ACTES DE LES SESSIONS
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

(VOLUM II)

El present llibre d'Actes consta de noranta-set fols
útils enquadernats, numerats i legalitzats cada un
d'ells amb la rúbrica del President i el segell de la
Corporació.

Esporles, 31 de desembre de 2001.
Vist-i-Plau

2001

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

EL PRESIDENT, LA SECRETÀRIA,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 24 D'ABRIL DE 2001

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà
Sra. Francisca Gili Nebot

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent les
vint hores i trenta minuts del dia vint-i-quatre d'abril de l'any dos mil u, 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. Jaume Pou Reynés, 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.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta de la sessió de dia 27 de
febrer de 2001.

El Sr. Pere Trias demanar es rectifiqués:
a la pag. 32 des de " Sr. Bemat fins seu programa" suprimir.
Abans del Sr. Batle afegí:" Amb la finalitat d'arribar a un consens el PAS
PSM, està d'acord en proposar a la Conselleria els terrenys de ca l'Amet i els de
la vora de la benzinera, i que sigui la Conselleria que informi al respecte.
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sotmesa a votació l'aprovaclô de l'acta amb les modificacions, és ápPBvfioa
amb el següent resultat;

- Nou (9) vots a favor, cinc (4) del PP, un (1) independent i tres (3) del
PAS.PSM, un(1)delPS0E.

- Dues (2) abstencions del PSOE, PP.

Es dona per llegida l'acta de la sessió de dia 27 de març de 2001,
El Sr. Pere Trias demanà es rectifiqués:
A la pàg. 20, abans de " sotmetre a votació " ha de dir " Que van ser els
grups PSOE,PSM i DM els que van presentar el que deia el Sr. Coll de Son
Trias".
Sotmesa a votació l'acta amb la rectificació, és aprovada per unanimitat.

CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de
correspondència, dóna compte del següent:

- Francisco Bonnin Miró, registre d'entrada núm. 653 de 12.03.00 de
sol·licitud recopilació informació per edició de llibre.

- Universitat de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 658 de
12.03.01, sol·licitud ajuda diada cultural UIB.

- Conselleria Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 677 de dia
13.03.01, comunicació construcció institut tramuntana.

- Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 682 de 14.03.01,
comunicació adhesió cara Aalborg

- Conselleria de Benestar Social, registre d'entrada núm. 686
del 4.03.01, comunicació modificació estructura orgànica de
conselleria.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 748 de 20.03.01,
comunicació i diada primavera de l'Esport Escolar.

- Grup Municipal PP, registre d'entrada núm. 799 de dia 22.03.01,
remissió moció carta d'Aalborg

- Conselleria de Medi Ambient. Registre d'entrada núm. 804 de23.03.01,
remissió acord recursos hídrics torrent ca l'Amet.

- Ministeri de Sanitat, registre d'entrada núm. 903 de 02.04.01, remissió
avanç memòria 2000.

- Conselleria Medi Ambient, registre d'entrada núm. 966 de dia
05.04.01, comunicació adaptació instruments urbanístics a la llei 6/99
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DOT.
- Conselleria de Cultura, Educació i Esports, registre d'entrada núnn. 969

de dia 05.04.01, comunicació subvenció pla coordinador 2001.
- Conselleria d'innovació Energia, registre d'entrada núm. 978 de

06.04.01, comunicació estudi aplicació energia solar tèrmica edificis.
- Govem Balear, registre d'entrada núm. 1096 de 20.04.01, remissió

acord ple ajuntament llei estrangeria.
- Govern Balear, registre d'entrada núm. 1097 de 20.01.01, remissió

exemplar quaderns d'agricultura.
- Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1110 de dia

23.04.01, comunicació marxa gerent cadastre.
- Conselleria Cultura, Educació i Esports, registre d'entrada núm. 1045

de 11.04.01, comunicació subvenció projecte pla coordinador política
lingüística.

- Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 991 de dia
09.04.01, remissió informació campanya defensa contra incendis
forestals.

- Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1027 de
11.04.01, comunicació iniciatives comunitàries fons estructurals.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària donà compte dels decrets de
Batlia haguts des de l'últim Ple, dient que anaven des del núm. 123 /2001 fins al
151/2001.

La Corporació es dóna per assabentada.

PLEC CLAUSSULES CONTRACTACIÓ SES ROTGETES DE CANET.-
L'assumpte és deixa damunt la taula.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS POS 2001-2002.- El Sr.Batle donà
lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vist que aquest Ajuntament té previst realitzar l'obra " Dotació Serveis
Dels Carrers Vilanova, Joan Cabot, Beata, J.Riutort, i Carreró de Son Comes
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Fase 11" inclosa dintre del POS 2001,2002 ( CIM), i que les eí
obres constitueixen un benefici pels propietaris de totes aquel.^^^^^^
confronten amb els carrers Vilanova, Joan Cabot, Beata, J.Riutoir^NdefíTí
de Son Comes, es proposa al ple el següent acord;

1°.- En compliment del que disposen els arts. 15,1 i 34,1 i 4 de la llei
39/1988, de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals, (
modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals,
Administratives i d'Ordre Social i de conformitat amb el que preveu l'art. 17,1
de la mateixa llei, s'acorda provisionalment imposar contribucions especials
per a la realització de les obres abans esmentades l'ordenança de la qual
figura com annex del present acord.

2°.- De conformitat amb allò que disposa l'art. 36 i 17,1 al qual es refereix al
punt anterior, el present acord provisional, així com l'ordenança fiscal
Annexa al mateix, s'exposaran al públic al tauler d'aquest Ajuntament, durant
el termini de (30) trenta dies comptats a partir de la publicació d'aquest
anunci al BOCAIB a fi de que els interessats puguin examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes.

1® ANUALITAT, any 2001

PLA D'OBRES I SERVEIS 2001

"DOTACIÓ DE SERVEIS DELS CARRERS VILANOVA, JOAN CABOT,
BEATA, J.RIUTORT I CARRERÓ DE SON COMES FASE II "

Pressupost 8.114.817 ptes.
48.771,03 euros

Aportació CIM 6.293.180 ptes.

Aportació Ajuntament 1.573.296 ptes. + 248.341 ptes

2® ANUALITAT, any 2002
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PLA D'OBRES I SERVEIS 2002

"DOTACIÓ DE SERVEIS DELS CARRERS VILANOVA, JOAN
BEATA, JOAN RIUTORT I CARRERÓ DE SON COMES Fase

Pressupost 40.000.000 ptes.
240.404,84 Euros

Aportació CIM 32.000.000 ptes.

Aportació Ajuntament 8.000.000 ptes.

TOTAL PRESSUPOST DE L'OBRA 48.114.817 ptes.
289.175,87 Euros

COST DE LES OBRES: El cost de les obres a càrrec de l'AJUNTAMENT és:

Pel POS 2001 el cost a càrrec de l'Ajuntament és de ( 1.573.296 + 248.341)
un milió cinc-centes setanta-tres mil dues-centes noranta-sis mes dues-
centes quaranta-vuit mil tres-centes quaranta-una ptes.

Pel POS 2002 el cost a càrrec de l'Ajuntament és de ( 8.000.000) vuit
milions ptes.

Total Ajuntament 9.821.637 ptes

BASE IMPOSABLE:

La base imposable de les contribucions especials es calcula conforme
especifica l'art. 31 de la Llei 39/1988.

PLA D'OBRES I SERVEIS 2001

"DOTACIÓ DE SERVEIS DELS CARRERS VILANOVA, JOAN CABOT,
BEATA, JOAN RIUTORT I CARRERÓ DE SON COMES FASE I I "

La Corporació suporta 1. 573.296 ptes.

â
i
5
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Base imposable 629. 318 ptes. 40.%

PLA D'OBRES I SERVEIS 2002

"DOTACIÓ DE SERVEIS DELS CARRERS VILANOVA, JOAN CABOT,
BEATA, J. RIUTORT I CARRERÓ DE SON COMES FASE II "

La Corporació suporta 8.000.000 ptes.

Base imposable 3.200.000 ptes 40,00%

"ORDENANÇA DE LA CONTRIBUCIÓ ESPECIAL PER LES
OBRES DE "DOTACIÓ DE SERVEIS DELS CARRERS VILANOVA, JOAN
CABOT, BEATA, J. RIUTORT I CARRERÓ DE SON COMES FASE II "

Article 1.

1. Determinació del cost previst de les obres: 48.114.817 ptes.
289.175,87 Euros

(48.114.817) quaranta-vuit milions cent catorze mil vuit-centes desset
pessetes.

2. Quantitat a repartir entre els beneficiaris: ( 3.829. 318) (tres milions
vuit-centes vint-i-nou mil tres-centes devuit) pessetes.

3. Criteris de repartiment: metres lineals de façana principal dels
immobles, i aquells que facin cantonada, només es tindrà en compte una
façana, la principal.

4. Subjectes passius: propietaris dels béns immobles afectats.
Article 2.

En tot el que resta serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal General de les
Contribucions Especials (Aprovada pel Ple de la Corporacio en sessió de
26.10.89, B.O.C.A.I.B núm 161, de 29.12.89)."

ordenança.
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El Sr. Vicens Matas digué que el seu vot seria en contra, pel
venien reivindicant des de sempre, que es soterres el cablatge.
El Sr. Vidal digué que el seu grup tenia la mateixa postura que el
demanava el mateix.

Sotmès a votació és aprovada amb el següent resultat:
- Sis (6) vots a favor, cinc (5) del PP i un (1) independent.
- Cinc (5) vots en contra, tres (3) del PAS.PSM, dos (2) del PSGE.

PLEC CLAUSSULES CONTRACTACIÓ ROS PLURIANUAL 2001-
2002.- El Sr. Batle donà lectura a la següent proposta;

PROPOSTA

Vista la necessitat que té aquest Ajuntament de contractar l'obra
"DOTACIÓ DE SERVEIS DELS CARRERS VILANOVA, JOAN CABOT,
BEATA, J. RIUTORT I CARRERO DE SON COMES, FASE II ", obra inclosa
dintre el PLA D'OBRES I SERVEIS pel 2001, 2002., projecte redactat per
l'enginyer Sr. Bartolomé Reus Cañellas.

Donat que el CIM a dividit la despesa en dues anualitats és precís
programar la mateixa, pel present he resolt proposar el Ple de l'Ajuntament el
següent acord:

1.- Aprovar la següent despesa plurianual, d'acord amb l'art. 79 i següents del
R.D. 500/90:

a) Autorització i compromís de la despesa plurianual de un total de 48.114.817
ptes, 289.175,87 Euros.
b) Habilitar les partides corresponents per fer front a les despeses.
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TOTAL PRESSUPOST DE L'OBRA 48.114.817 ptes.
289.175,87 Euros.

1^ ANUALITAT, any 2001

PLA D'OBRES I SERVEIS 2001

"DOTACIO DE SERVEIS DELS CARRERS VILANOVA, JOAN CABOT,
BEATA, J.RIUTORT I CARRERO DE SON COMES Fase II "

Pressupost 8.114.817 ptes.
48.771,03 Euros.

Aportació CIM 6.293.180 ptes.

Aportació Ajuntament 1.573.296 ptes. + 248.341 ptes

2^ ANUALITAT, any 2002

PLA D'OBRES I SERVEIS 2002

"DOTACIÓ DE SERVEIS DELS CARRERS VILANOVA, JOAN CABOT,
BEATA, JOAN RIUTORT I CARRERO DE SON COMES Fase II "

Paper transcripció acords i resolucions



240.404,84 Euros.

Aportado CIM 32.000.000 ptes.

Aportació Ajuntament 8.000.000 ptes.

2 - Nomenar director de les obres el tècnic redactor de les mateixes Sr.
Bartolomé Reus Cañellas

3.- Aprovar el plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir
el contracte de les obres esmentades mitjançant subhasta amb procediment
obert.

PLEC TIPUS DE LES CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE
HAN DE REGIR ELS CONTRACTES D'OBRES DE L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES MITJANÇANT SUBHASTA AMB PROCEDIMENT OBERT POS
2001,2002, "DOTACIÓ DE SERVEIS DELS CARRERS VILANOVA, JOAN
CABOT, BEATA, JOAN RIUTORT I CARRERO DE SON COMES Fase II "

Clàusula primera. Objecte del contracte.- Es l'execució de les obres
compreses en el projecte titulat "DOTACIÓ DE SERVEIS DELS CARRERS
VILANOVA, JOAN CABOT, BEATA, J. RIUTORT I CARRERO DE SON
COMES, FASE II ", obra inclosa dintre el PLA D'OBRES I SERVEIS pel
2001,2002, PRIMERA I SEGONA FASE projecte redactat per l'enginyer Sr.
Bartolomé Reus Cañellas, aprovat per l'Ajuntament ple de dia 1 de febrer de
2000.
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Són de caràcter contractual el Plec de Condicions Generals en tot alra^flgg^
s'oposi a la Llei 13/1.995 de data 18 de maig, modificades per la Llei 53/99 i
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, el Plec de prescripcions
tècniques, els quadres de preus, la memòria, el pressupost, els plànols i demés
documents obrants a l'expedient que constitueixen el projecte, i que a tots els
efectes es consideren incorporats al present plec. En cas de discordança entre
aquest plec i el de prescripcions tècniques, s'aplicaran els presents plecs.

Clàusula segona. Pressupost- El pressupost

TOTAL PRESSUPOST DE L'OBRA 48.114.817 ptes.

"DOTACIO DE SERVEIS DELS CARRERS VILANOVA, JOAN CABOT,
BEATA, J.RIUTORT I CARRERO DE SON COMES Fase II "

289.175,87 Euros.

1® ANUALITAT

PLA D'OBRES I SERVEIS 2001

Aportació CIM

Pressupost, .. 8.114.817 ptes.
48.771,03 Euros.
.... 6.293.180 ptes.

Aportació Ajuntament 1.573.296 ptes. + 248.341 ptes
2® ANUALITAT, any 2002
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PLA D'OBRES I SERVEIS 2002

"DOTACIÓ DE SERVEIS DELS CARRERS VILANOVA, JOANTOABOT,
BEATA, JOAN RIUTORT I CARRERO DE SON COMES Fase II "

Clàusula tercera. Constatació expressa de l'existència de crèdit.- El Ple de
l'Ajuntament de dia 24 d'abril de 2001, acordar habilitar la partida corresponent
el pressupost per fer front al pagament de l'obra.

Ciàusula quarta. Termini d'execució.- Es fixa com a termini d'execució de les
obres el d'un any.

Distribuït com segueix:
- L'obra inclosa dintre el POS 2001 haurà d'estar finalitzada i certificada abans
de dia 1 d'octubre del 2002.
- Les incloses dintre els POS 2002, no s'iniciaran fins el gener de 2002 ,i hauran
d'estar finalitzades i certificades abans del 1 d'octubre de 2002.
El termini començarà a comptar a partir de l'endemà de la data de l'acte de
comprovació de replantejament.
CLàusuia cinquena. Procediment de iicitació i forma d'adjudicació.- El
procediment de licitació d'aquest contracte d'obres és l'obert i la forma
d'adjudicació serà per subhasta,
d'acord amb l'article 83 i següent de la Llei 13/1.996 de data 18 de maig de
Contractes de les Administracions Públiques, modificada per la llei 53/99 i

Aportació CIM

Pressupost, 40.000.000 ptes.

240.404,84 Euros.
32.000.000 ptes.

Aportació Ajuntament 8.000.000 ptes.
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d'aœrd amb allò establert amb el Decret Legislatiu 2/2000, de 1

que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Ad
Públiques.

Clàusula sisena. Model de proposició.- Les proposicions que presentin els
contractistes s'han d'ajustar al model següent;
El Sr./Sra

amb domicili a carrer/plaça
telèfon número districte postal amb DNI num

actuant (3) , es

compromet a realitzar l'obra objecte del contracte d'acord amb el detall i les
condicions següents(4):

Tot això, d'acord amb les clàusules d'aquest plec, el contingut del qual
declara conèixer expressament.

, d de 19..

(signatura)

S'entèn a tots els efectes que les proposicions comprenen no només el
preu de la contracta, sinó també l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA),
d'acord amb el que estableix la normativa que regula aquest impost i l'article 78
de la Llei 13/95 de data 18 de maig de Contractes de les Administracions
Públiques, modificada per la Llei 53/99 de 28 de desembre, i d'acord amb alio
establert amb el Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Clàusula setena. Documents que s'han d'ajuntar a la proposició. A les
proposicions, s'hi han d'adjuntar obligatòriament els documents següents:
a) Document Nacional d'Identitat, si és una persona física, o escriptura de
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œnstituciô o modificació, si és el cas, degudament inscrita e\^
Mercantil, si el proponent és una societat.
b) Poder Notarial si la proposició es firma en nom d'altre.
c) Declaració expressa responsable de no trobar-se comprès en cap de les
causes d'incapacitat i incompatibilitat establertes en l'art. 20 de l'esmentada
normativa.

d) Certificació de l'Administració Tributària de l'Estat de que el proponent es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.
e) Document acreditatiu de l'alta a l'impost sobre activitats econòmiques i del
pagament del darrer rebut.
f) Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social de que el
proponent es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.
g) Resguard acreditatiu de la garantia provisional.
h) Document acreditatiu de la classificació exigida. En el cas que no fos
necessària, algun dels documents prevists als articles 16 i 17 de la Llei 13/1995,
modificada per la Llei 53/99, de 28 de desembre, i d'acord amb allò establert
amb el Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Si l'empresa proponent és estrangera, també ha de presentar els
documents assenyalats en els articles 15.2, 23 i 80.2 de la Llei 13//1.995 de
data 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques, modificada
per la llei 53/99, Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i si l'oferta la
fórmula una agrupació temporal d'empreses, ha d'adjuntar els documents
esmentats a rart.24 de la indicada Llei.

Quan sigui necessària la presentació d'uns altres documents s'haurà de
sol·licitar per escrit i l'adjudicatari els podrà presentar en qualsevol moment
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anterior a la formalització del contracte, llevat que el citat escrit
cosa.

Dels documents citats en aquesta clàusula se'n poden presentar els
originals o les còpies que tenguin caràcter d'autèntiques d'acord amb la
legislació vigent.

i

Clàusula vuitena. Presentació de la proposició i dels documents.- La
proposició i els documents enumerats en la clàusula anterior 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 els justificants d'haver satisfet
les taxes en la quantia prevista en l'Ordenança fiscal vigent de l'Ajuntament
d'Esporles.

El termini de presentació de les proposfcions acabarà el dia en que en
faci vint-i-sis a comptar des del següent de la publicació del present Plec al
"B.O.C.A.I.B.". ^ ^

L'acta d'obertura de les proposicions econòmiques tendrá lloc a les 18
hores del primer dimarts hàbil després del final del termini de presentació de
propostes.

Clàusula novena. Mesa de contractació.- Formaran part de la Mesa:
- President: el Batle o el regidor en qui delegui.
- Vocals: Un representat de cada un dels Grups polítics de

l'Ajuntament.
Un la Secretaria funcionari de la Corporació
Un representant del CIM.
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- Secretària; funclonarl de la Corporació.

Tots els components de la Mesa actuaran amb veu i vot. Per al còmput
de majories s'aplicaran les normes sobre formació de la voluntat dels òrgans
Col·legiats, segons el que disposa la Llei 30/1992, disposant en tot cas el
President del vot de qualitat.

Si la Mesa observàs a la documentació presentada errors materials o

defectes esmenables, podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no

superior a tres dies hàbils perquè el licitador rectifiqui els errors o esmeni els
defectes.

Clàusula desena. Garantia provisional. Per a prendre part en aquesta
contractació, s'haurà d'acreditar la constitució d'una garantia provisional
corresponent al 2% del pressupost de contracte i que puja a la quantitat de un

(962.296) pessetes.

Clàusula onzena. Garantia definitiva.- L'adjudicatari en el termini de quinze
dies hàbils comptadors des de la notificació
de l'adjudicació haurà d'acreditar la constitució de la garantia definitiva
corresponent al 4% del pressupost de l'adjudicació.

Clàusuia dotzena. Disposicions comuns a ies garanties.- Les garanties es

podran prestar per alguna de les formes i condicions previstes a l'art. 36 de la
Llei 13/1995, modificada per la Llei 53/99 i del capítol III del Reial Decret
390/1996, de dia 1 de març. Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que

s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
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Clàusula tretzena. Formalització del contracte. L'adjudicatari a

subscriure, dins el termini de trenta dies naturals comptadors des del següent a

la notificació de l'adjudicació, al corresponent document administratiu de
formalització 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 el
contractista i serà al seu càrrec.

Clàusula catorzena. Drets i obligacions derivats dei contracte.- Són els que
s'estableixen en el present Plec, en els documents que s'hi consideren
incorporats i els que es derivin de la legislació aplicable.
En particular, seran a compte del contractista les despeses derivades dels

anuncis de licitació, les taxes per presentació de treballs de replantejament,
direcció, inspecció i liquidació i qualsevol altres que resultin d'aplicació segons
les disposicions vigents, incloses les autoritzacions i les llicències d'altres
organismes públics.

També el contractista adjudicatari de les obres haurà de col·locar a càrrec
seu un cartell dissenyat pel Pla D'Obres i Serveis, a peu d'obra, en un lloc
visible des de la via pública, on s'indicarà, l'organisme que subvencionin el
projecte.
L'esmentat cartell ha de tenir com a mínim 2 x 1,50 m. i ha de contenir el logotip
del CIM, que s'identificarà amb la marca en blanc pintada sobre una banda
blava ( Panteone 295). El cartell anirà pintat a una cara i galvanitzat a la part
posterior, amb les corresponents IPN, ancoratges i caragols ( MOD 11).

Clàusula quinzena. Abonaments al contractista.- El contractista tendrá dret a
l'abonament de l'obra que realment executi d'acord amb el preu convingut. En
aquest sentit, l'import de les obres executades s'ha d'acreditar mensualment al
contractista mitjançant certificats expedits pel director de l'obra i aprovades per
la Corporació. Les obres incloses el POS 2002, no es podran certificar fins el
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30 de gener del 2002.
Clàusula sisena. Terminí de garantia.- El termini de garantia que s'estableix
per a aquesta obres es d'un any comptador des de la data de recepció de
conformitat.

Si l'obra s'arruïna amb posterioritat al termini de garantia s'aplicarà el que

disposa l'art 149 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, modificada per la Llei 53/99
de 28 de desembre.

Reial Decret 390/1996, de dia 1 de març. Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

Clàusula setzena. Penalitzacions.- Les penalitzacions i les pròrrogues son les
que s'estableixen en l'art. 96 de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, modificada per la Llei 53/99, de 28 de desembre.

Clàusula devuitena. Resolució.- Son causes de resolució d'aquest contractes
les especificades en els arts.OOO 112 i 150 de la Llei 13/1995 de data 18 de
maig de Contractes de les Administracions Públiques, modificada per la Llei
53/99, de 28 de desembre. Reial Decret 390/1996, de dia 1 de març. Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

Clàusula denovena . Classificació del contractista.- Serà la prevista, si
pertoca, al projecte tècnic de les obres.

Clàusula vintena .- Revisió de preus.- A causa de la duració del contracte no
es aplicable al mateix la revisió de preus, conforme a l'article 104 de la L.C.A.P.
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Clàusula vint-i-unena Legislació aplicable.- Aquest contrad
caràcter administratiu i es regirà pel que estableix el present plec, la Llei
13/1995 de data 18 de maig de contractes de les Administracions Públiques,
modificada per la Llei 53/99, de 28 de desembre . Reial Decret 390/1996, de dia
1 de març. Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,

i en general les disposicions vigents en matèria de contractació administrativa
que hi siguin d'aplicació i també els preceptes que regulen les normes
tributaries de compliment obligat.
El Sr. Vicens Matas, digué que insistia amb el mateix, que el seu grup estava
d'acord amb que es fessin les obres, però no amb el que es deixava de fer, el
cablatge subterrani, que entenia que s'havia de ser més valent, i fer les coses
ben fetes i d'aquesta forma, s'evitarien moltes molèsties de futur. També digué
que no entenia que a zones com Ses Rotgetes, es pogués fer i a la Vilanova no,
i es demanà; que passava?, què hi havia ciutadans de primera i de segona? I
advertí que una vegada fetes les obres, seria tard , per aquestes barriades; Que
si a altres zones del poble es soterrava, per què no a aquesta?, no es podia
haver fet la previsió.
El Sr. Bartomeu Llinàs digué que no repetiria el que havia dit el Sr. Matas, però
sí repassaria la història: A la Vilanova , quan es van asfaltar els carrers, es van
fer pagar contribucions especials, després d'unes plogudes l'asfalt quedà
romput, conscients de que aquella mena d'asfalt no era l'adient, quan es va
haver d'asfaltar un altra lloc, es baratà de sistema. Ara passarà el mateix, una

vegada estaran acabades les obres de la Vilanova, a un altre lloc del poble es
farà bé.

El Sr. Vidal digué que no volia repetir el mateix, però que el seu grup votaria en
contra, pel mateixos motius.
El Sr. Batle digué que podria treure l'informe de l'enginyer, però no és volia
repetir a cada ple. Que veia bé la seva postura, però entenia s'havien de seguir
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el criteris tècnics.

El Sr. Vicens Matas li respongué, que baratés de tècnic.
El Sr. Gabriel Sabater digué que aquesta estructura, ara, possiblement no seria
l'adequada, que d'aquí a uns anys, si era necessari fer-la , sempre seria més
barat, només fer el que es necessités.
El Sr. Trias digué, que després passa tal com ca l'Amet de 114 milions a 324 en

menys d'un any.
El Sr. Batle li respongué, que una cosa era una resolució del Jurat i una altra el
cablatge.
El Sr. Matas digué que parlar d'un informe fet a la correguda, que diu que no
s'han de soterrar, no és aportar res positiu, el tub, digué, es més barat i l'informe
és forçat.
El Sr. Gabriel Sabater manifestà el seu desacord.

El Sr. Llinàs digué que posar el tub era fer-ho ben fet, no posar-lo, mal fet, però
bé, ja es posaria quan toqués.

Sotmès a votació és aprovada amb el següent resultat:
- Sis (6) vots a favor, cinc (5) del PP i un (1) independent.
- Cinc (5) vots en contra, tres (3) del PAS.PSM, dos (2) del PSOE.

APROVACIÓ INICÍAL CATÀLEG MUNICIPAL PATRIMONI
HISTÒRIC.- El Sr. Gabriel Coll Barceló donà lectura a la següent
proposta:

PROPOSTA

Vist que l'equip redactor de les NN.SS ha realitzat el Catàleg
Municipal del Patrimoni Històric, signat pel Sr. Angel Garcia de Jalón
Lastra, pel present venc a proposar el següent ACORD.
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- Aprovar inicialment el CATÀLEG MUNICIPAL DEL PATRIMONI
HISTÒRIC.

- Exposar l'esmentat catàleg el públic pel termini d'un mes.
El Sr. Bartomeu Llinàs digué que havia tingut l'oportunitat de treballar amb
aquest tema, que li agradava, que ho trobava una feina molt positiva, que no
entrava en detalls, però sí manifestava que el PSOE, volia aportar el que ha¬
vien tingut oportunitat de conèixer, com les teules pintades etc.
El Sr. Vicens Matas demanà que es dirigís una felicitació a la gent que havia
fet la feina de camp, o al manco constés en acta, aquesta felicitació.
El Sr. Auli digué, que el seu grup no havia tingut temps de tractar el tema en
profunditat, peró que volien col·laborar, i que d'acord al temps que restarà
exposat al públic, ho voldrien fer. I demanà una còpia amb disquet i en
paper, per poder-hi treballar.
El Sr. Batle digué que el treball de camp de l'esmentat catàleg, havia estat

fet; El clos urbà l'arquitecte redactor de les NNSS i a Rústica, per dos
empleats municipals, per les tardes, que sempre si podia afegir.
El Sr. Llinàs, apuntar que també seria convenient recollir els arbres de Sa
Granja, l'araucaria del passeig i d'altres.

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

MOCIÓ PAS.PSM.RTVE.- El Sr. Antoni Aulí donar lectura a la següent
proposta:

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el Grup
Municipal del PAS-PSM.

Atès que el mitjans de comunicació, especialment els
audiovisuels, han adquirit un paper decisiu en relació als usos lingüístics, i
poden contribuir a la consolidació de les comunitats lingüístiques des de
diferents vessants.

Atès que la presència de la llengua en els mitjans de
comunicació de masses contribueix a reforçar positivament la percepció que
el parlants tenen de la vitalitat del propi país, la qual cosa contribueix a
l'enfortiment de la cohesió del grup i a la refermança del sentiment de
pertinença a aquest. A més, els mitjans de comunicació poden contribuir a la
difusió d'actituds lingüístiques positives envers la pròpia llengua i de normes
socials no restrictives de l'ús d'aquesta. Tots aquests factors contribueixen a
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la solidesa dels grups lingüístics i n'asseguren la continuïtat.

És per tot això que les institucions han d'assegurar que els mitjans de
comunicació, sobretot els de titularitat pública, incorporin a la seva
programació d'una banda, l'ús de la llengua catalana, i de l'altra, continguts
que facin referència a la realitat immediata dels espectadors.

Atès que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té el rang de
llengua oficial d'acord amb la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. Segons
l'article 3.3 de la Constitució espanyola, la diversitat lingüística de l'Estat ès
un patrimoni que ha de ser objecte de respecte i protecció especials. D'altra
banda, el paràgraf 3 de l'article 20 de la mateixa Constitució diu;

"La llei regularà l'organització i el control parlamentari dels
mitjans de comunicació social que depenguin de l'Estat o de qualsevol
entitat pública i garantirà l'accés a aquests mitjans dels grups socials i
polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diferents
llengües d'Espanya."

Atès que l'Estatut d'autonomia, a l'article 3.3, estableix el compromís
de les institucions de les Illes Balears de garantir la igualtat plena de les
dues llengües oficials pel que fa als drets ciutadans de les Illes Balears.
D'altra banda, la llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les
Illes Balears estableix, entre els seus objectius, "Fomentar l'ús de la llengua
catalana en tots els mitjans de comunicació social" (Article 1.2.c).

Atès que la competència sobre mitjans de comunicació és compartida
per l'Estat i la Comunitat Autònoma (article 149.1.27 de la Constitució; article
11.11 de l'Estatut d'Autonomia), encara que el primer s'arroga la potestat
d'establir les normes bàsiques que constitueixen en el marc en que la
segona pot exercir la seva competència.

Atès que el Parlament de les Illes Balears amb data 15 de febrer de
2001 va aprovar, per unanimitat, recolzar els acords que a continuació es
ressenyen:

Per aquest motiu, el Ple de l'Ajuntament d'Esporles aprova els
següents:

ACORDS
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1. Instar el govern de l'Estat a augmentar les hores
llengua catalana de RTVE. Aquest augment es farà efectiu
mitjançant les actuacions següents:

1.1 Augment de les hores de producció pròpia i en llengua
catalana del centre territorial de RTVE a les Illes Balears, amb
tractament de continguts relatius a la realitat insular.

1.2 Recepció de la programació general en llengua catalana
produïda pel centre de Sant Cugat.

1.3 Difusió de les pel·lícules i altres programes estrangers amb la
banda sonora doblada al català o amb subtítols en català. En
el cas del cinema, aixó serà així almenys sempre que les
pel·lícules s'hagin estrenat comercialment en versió catalana
o amb subtítols en català. Les pel·lícules amb versió original
catalana seran emeses sempre en la seva versió original.

2.- Instar el Govern de l'Estat a recuperar les emissions de Ràdio 4
de RNE com a emissora amb programació pròpia, produïda a les
Illes Balears, arrelada a la realitat insular i en llengua catalana.

2. Comunicar els anteriors acords al Govern de les Illes Balears, al
Parlament de les Illes Balears, a la delegació del Govern de l'Estat
Espanyol, i a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB).

El Sr. Vicens Matas digué que recolzarien la Moció, però que esperava
alguna cosa millor abans d'acabar la legislatura, TV Autonòmica.
El Sr. Gabriel Coll, presentar una esmena al punt 3° Instar el Govern de
les Illes Balears, perquè recolzi amb la mesura de les seves possibilitats els
punts anteriors."
El Sr. Miguel Bernat digué, que li pareixia bé potenciar la llengua, però creia
important afegir el primer punt " mitjançant l'habilitació d'una freqüència
especifica", per no llevar hores d'un altre cadena. I apuntar com solució
definitiva, la creació d'un canal autonòmic.
El Sr. Pere Trias digué el Sr. Coll, que no veien malament la seva proposta,
però li recordà que l'acord del Parlament de les Illes Balears, per unanimitat,
de totes les forces polítiques, havien pres aquest acord.
Desprès d'una deliberació entre tots els grups municipals, damunt la
possibilitat de canvis substancials a la Moció ( Sr. Bernat), de correlació
exacta de la Moció presentada amb l'aprovada pel Parlament de les Illes
Balears (Sr. Bosch), afirmant (Sr. Aulí) que no podia assegurar, que fos així.
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de la defensa de la llibertat de la persona ( Sra. Francisca
conveniència d'augmentar un canal més ( Sr. Matas) i la falta d'oportunitat
de llevar una emissió de parla castellana per una de parla catalana, si
augmentar ( Sr. Batle).

Es sotmet a votació amb l'esmena presentada pel Sr. Gabriel Coll
Barceló, es aprovat amb el següent resultat:

- Sis (6) vots a favor, tres (3) vots del PAS.PSM, dos (2) PSOE i un
(1) de l'independent.

- Tres (3) vots en contra del PP
- Dues (2) abstencions del PP.

MOCIÓ PAS.PSM.TÍBET.- El Sr. Antoni Aulí donà lectura a la següent
proposta:

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el Grup Municipal del
PAS.PSM.

Atès que al 1949-1950 el Tibet va ser envaït i ocupat per les forces
armades xineses.

Atès que el Parlament Europeu va aprovar una resolució que deia "Se
sol·licita al Consell, a la Comissió i als Estat membres (de la Unió Europea)
que facin tot el puguin perquè el govern de la República Popular Xinesa i
Dalai Lama negociïn un nou estatut del Tibet que garanteixi una autonomia
plena de tots els tibetans en tots el sectors de la vida política, econòmica,
social i cultural, amb les úniques excepcions d'exterior i la política de
defensa" i en la que també "S'invita als governs dels Estats membres a
considerar seriosament la possibilitat de reconèixer el govern tibetà a l'exili
de Pequín i el govern tibetà a l'exili no han conclòs un acord sobre un nou
estatut per al Tibet a través de negociacions organitzades sota la protecció
del Secretari General de les Nacions Unides."
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Atès que "l'acord de 17 punts" que les autoritats tibetanes^
obligades a signar a Pequín, sancionava l'annexió del Tibet a la República
Popular però també garantia la plena autonomia del Tibet, i en particular, la
continuïtat del seu règim polític i el ple respecte de la llibertat religiosa.

Atesa la revolta de Lhasa del 10 març de 1959 contra l'ocupació del
règim de Pequin, que va provocar la mort i la detenció de milers de tibetans,
així con l'exili del Dalai Lama i de desenes de milers d'altres tibetans.

Atesa la creació de la Regió Autónoma del Tibet (TAR) el 1965 per
part de les autoritats de Pequin i considerant que a l'esmentada regió no
existeix una veritable autonomia des que Xina va ocupar el territori.

Atès els repetits intents del Dalai Lama per reactivar el diàleg amb les
autoritats de Pequín a través del "Pla en 5 punts", presentat davant el
Congrés dels Estats Unitats ei 1987 i la proposta d'Estrasburg presentada
davant el Parlament Europeu el 1988.

Atesa la constatació que la Xina no s'ha mostrat en absolut disposada
a participar en un diàleg per negociar el futur del Tibet.

Atès el lliurament del premi Nobel de la Pau al Dalai Lama el 1989 i la
seva crida a la comunitat internacional perquè contribueixi a una solució
pacífica del problema tibetà.

Atesa la transformació del Tibet en "Zona Económica Especial" el 1992
i el trasllat massiu de colons xinesos al Tibet, la qual cosa va donar lloc a
què en pocs anys el tibetans van esdevenir minoria al seu propi país-

Atès que el projecte de reducció de la pobresa per a l'oest de la Xina
que s'ha proposat pot conduir a la reinstal·lació de xinesos d'origen ètnic a
les zones tibetanes i pot constituir una violació de la política del Banc
Mundial relativa als pobles indígenes, al trasllat involuntari de població i al
Medi Ambiet.

Per aquests motius,, el ple de l'Ajuntament d'Esporles aprova els
següents

ACORDS

Primer.- Demanar al Consell, a la Comissió i als Estats membres de la
Unió Europea, que facin tot el possible perquè el govern de la República
Popular de la Xina i el Dalai Lama negociïn un nou estatut per al Tibet que
garanteixi la plena autonomia dels tibetans en tots els sectors de la vida
política, económica, social i cultural, amb les úniques excepcions de la
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política de defensa i de la política exterior.

Segon.- Demanar a tots els govern dels estats membres que examinin
amb cura la possibilitat de reconèixer al Govern tibetà a l'exili com a legítim
representant del poble tibetà en cas que en un termini de tres anys, les
autoritats de Pequín i el Govern tibetà a l'exili no arribessin a un acord
sobres auspicis del Secretari General de les Nacions Unides.

Tercer.- Demanar a la Comissió i al Consell de la unió Europea que
instin al Banc Mundial que suspengui la decisió relativa al projecte de
reducció de la pobresa per a l'oest de la Xina i que verifiqui tots els efectes
que aquest projecte podria tenir en l'equilibri ètnic, cultural i social del Tibet.

Quart. - Comunicar aquests acords Consell i a la comissió de la Unió
Europea, a l'ambaixada de la República Popular Xina.
El Sr. Llinàs demanà afegí " comunicar al govern a l'exili del Tibet a I' India"
El Sr. Coll digué que votaria a favor ja que entenia que era una cosa
aprovada pel parlament Europeu i veia bè que l'Ajuntament d'Esporles hi
dol-.laborés.
El Sr. Bosch digué que el seu grup s'unia a la iniciativa.

Sotmès a votació amb l'esmena abans esmentada és aprovat per
unanimitat.

MOCIÓ PAS.PSM.EMISSIÓ MONEDA COMUNITARIA- El Sr.Pere
Trias donà lectura a la següent proposta:

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el Grup Municipal del
PAS.PSM.

Atès que la legislació comunitària sobre emissió de moneda combina
la necessària uniformitat amb el reconeixement de la pluralitat interna de la
Unió.

Atès que de conformitat amb el que disposa l'art. 1, apartat segon, de
la Decisió del Banc Central Europeu de 7 de juliol de 1998 sobre les
denominacions, especificacions, reproduccions, canvi i retirada de bitllets de
bans denominats en euro (BCE/1998/6), modificat per la Decisió de 26
d'agost de 1999 (BCE/199/2), el únics elements escrits de la primera sèrie
de bitllets denominats en euro seran comuns per a tots els estats
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participants: el nom de la moneda en els alfabets llatí i grec, les inretert^el
Banc Central Europeu en les seves variants lingüístiques oficials i la
signatura del president del BCE.

Atès que pel que fa a les monedes, la normativa de referència ve
constituïda pel Reglament 975/98 del Consell de 3 de maig de 1998, relatiu
als valors nominals i a les especificacions tècniques de les monedes en
euros destinades a la circulació, modificat pel Reglament (CE) 423/99 del
Consell de 22 de febrer de 1999, i pels acords que els desenvolupen del
Banc Central Europeu i de l'Institut Monetari Europeu. El revers serà unitari i
l'anvers ha restat a disposició dels diferents estats.

Atesa aquesta possibilitat de dissenyar l'anvers de la moneda ha estat
aprofitada de manera molt diferent per part dels distints participants en el
grup dels onze. La majoria han optat senzillament per introduir-hi diversos
motius (monuments, símbol, etc) identificatius de cada un d'ells i només
alguns dels estats han decidit incloure-hi llegendes escrites. D'entre aquests
últims, l'Estat Espanyol, Luxemburg o Irlanda han estat dels pocs que han
decidit la inserció del nom de l'Estat emissor en l'anvers de les monedes.

Atès que en efecte l'Estat espanyol ha regulat la matèria en l'Ordre de
23 de març de 1999 del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'apartat tercer de la
qual disposa que la paraula "España", en castellà, haurà de figurar en
l'anvers de totes les monedes, en diferents formes i grosser.

Atès que sembla arribat el moment d'incloure en l'emissió de monedes
l'ús de totes les llengües oficials com a expressió del caràcter plurilingüe de
l'Estat, en compliment del que disposa l'article 3 de la Constitució Espanyola
i diversos Estatuts d'Autonomia.

Per tot aixó, el Ple de l'Ajuntament d'Esporles adopta el següent
acords;

Primer.- Les llegendes dels anversos de les monedes metàl·liques en
euros s'expressaran en totes les llengües oficials de l'Estat en igualtat formal
i espacial.

Segon.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l'Estat Espanyol i
a la FELIB.
El Sr. Trias lloà l'oportunitat de la uniformitat, dins la pluralitat.
El Sr. Vicens Matas volgué remarcar una qüestió de matis, ja que a la

Paper transcripció acords i resolucions



mateixa moneda, no veia clar que es pogués posar en totes les llengües, si
fer distintes monedes especifiques.
El Sr. Miguel Bernat digué que creia el mateix que el Sr. Matas, per tant veia
oportú afegir el punt primer, " les llegendes dels anversos de les diferents
sèries".
El Sr. Coll digué que votaria a favor i desitjà millor sort al a Moció que la dels
segells plurals.
El Sr. Batle digué el Sr. Aulí que entenia que no podia votar, ja que s'havia
absentat de la sala durant la deliberació.
Una vegada comprovat amb el ROF, que era " una vegada iniciada la
votació, és quan no es pot interrompre i que cap membre de la Corporació
podrà entrar, ni abandonar la sala.

Es sotmet a votació amb les esmenes abans esmentades, es aprovat
amb el següent resultat:

- Vuit (8) vots a favor, cinc (5) del PP, dos (2) del PAS.PSM i un (1)
de l'independent.

- Tres (3) abstencions, dos (2) del PSOE i un (1) del PAS.PSM

MOCIÓ PAS.PSM. INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES - El Sr.
Pere Trias donà lectura a la següent proposta:

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el Grup Municipal del
PAS.PSM.

Atès que l'energia solar és un instrument clau per a substituir les
energies brutes i reduir les emissions de C02. L'energia fotovoltaica,
una energia neta, segura, autòctona, localitzada als llocs de consum i
generadora de ma d'obra pot contribuir de manera significativa a la
reducció d'emissions de C02 i per tant, ha de formar part integral de
l'estratègia per fer front al perill del canvi climàtic, constituint un
instrument ideal per al compliment de les obligacions emanades del
Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i el que
l'Estat Espanyol s'ha compromís amb els acords signat a la Cimera de
Kyoto.

Atès que l'energia nuclear ja ha demostrat ser una font d'energia
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altament perillosa. La majoria dels països han parat els seDs
programes nuclears per l'alt potencial de risc que suposa la seva
utilització i els importants problemes que queden per resoldre, com és
l'emmagatzematge a llarg termini dels residus radioactius. Per la qual
cosa, és imprescindible i urgent reduir el consum d'energies brutes i
substituir-les per fonts d'energia neta i renovable, a més a més de
millorar radicalment l'eficàcia del nostre consum energètic.

Atès que el Govern Espanyol acaba d'aprovar un Reial Decret pel que
s'estableixen les condicions administratives i tècniques de connexió de
les instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió, que
desenvolupa el Reial Decret 2818/98 de 23 de desembre que estableix
les condicions i els preus que es pagaran per cada kW d'origen
fotovoltaic a la xarxa.

Atès que el Reial Decret aprovat el 29 de setembre de 2000, permetrà
als particulars i a les empreses vendre la totalitat de l'energia solar
produïda, reduint al mínim els requisits de connexió a la xarxa. És
aquest, sens dubte, un moment històric per a l'energia solar al nostre
país.
Per aquest motiu, el ple de l'Ajuntament d'Esporles aprovà els
següents acords:

Primer.- Que aquest Ajuntament, en base a la possibilitat legal existent
instal·larà als edificis municipals amb possibilitat, centrals solars
fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica, sumant-se així a
iniciatives similars preses com a l'Ajuntament de Barcelona que ja té
instal·lats 300 m2 i 600 més en projecte, que sumaran un total de
135.000 kW any i un estalvi de C02 de 600 tones any, ajudant amb
aquestes iniciatives a promocionar entre els ciutadans la instal·lació a
casa seva d'aquesta font d'energia, aconseguint així i dintre de la
campanya de l'Agenda Local 21 un societat encara més sostenible.

Segon.- Aquest ajuntament destinarà per a la instal·lacions de l'energia
solar fotovoltaiques i/o tèrmica en edificis municipals la partida
necessària en els pressupostos municipals de l'any 2001.

Tercer.- Aquest Ajuntament destinarà un ajuda en concepte de
subvenció d'un 5% que sumarà a les subvencions existents per altres
organismes públics, a les instal·lacions que per part dels particulars es
facin al terme municipal.

Paper transcripció acords i resolucions



Quart.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l'Estat Esp^tíyol,
al Parlament de les illes Balears i a la Federació d'Entitats Locals de
les Illes Balears (FELIB).
El Sr. Vicens Matas digué que estava d'acord amb la proposta, però
s'ha de ser conscients de l'alt cost que pot suposar intentar realitzar-la,
d'una forma immediata, contundent i rotunda, ja que estam parlant de
molts de milions, per tant només votaria a favor sempre que és
condiciones a un estudi econòmic previ i a un sol edifici municipal de
forma testimonial.
El Sr. Rafael Bosch digué que coincidia amb el Sr. Matas, fins i tot
arribant més enfora anar fent un poc cada any. Pel que fa a la
subvenció del 5% els particulars, digué que podria resultar molt costós,
que era millor destinar una quantitat fixa al pressupost.
El Sr. Batle digué que estava totalment d'acord amb el Sr. Matas, i que
de fet aquest Ajuntament des de l'any 1997, ja havia instal·lat plaques^
fotovoltaiques, ara agafar aquest compromís no podia ser, perquè és
molt costós, però anar fent a mesura de les possibilitats sí.
I és proposaren les següents modificacions:
El punt primer , després de edificis municipals " a la mesura de les
possibilitats econòmiques i any rera any, s'anirà instal·lant centrals
solars fotovoltaiques"
El punt tercer, suprimir " un 5%".
El punt quart " comunicar al Govern de les Illes Balears".

Sotmès a votació amb les esmenes abans mencionades i és
aprovada per unanimitat.

MOCIO PAS.PSM.FINANÇAMENT DE LES CORPORACIONS
LOCALS.- El Sr. Antoni Vidal donà lectura a la següent proposta:

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el Grup
Municipal del PAS.PSM

Atès que l'actual marc de finançament de l'administració local es
basa en l'acord signat l'any 1998 entre els representats de
l'Administració local i el Govern de l'Estat, peral període 1999/2003.

Atès que l'esmentat acord té la seva vigència fins l'any 2003 i es
fonamenta en el principi constitucional de suficiència financera dels
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governs locals fins el final del període, mitjançant la combl
tributació pròpia dels governs locals i les transferències de l'I

Atès que un any desprès amb motiu de les eleccions de l'any
2000, el Partit Popular promet la supressió de l'IAE. No obstant, en tot
moment es parla d'una compensació del total dels ingressos
esmentats. Darrerament algunes declaracions públiques han sembrat
dubtes al respecte.

Davant aquesta situació els membres del grup municipal del
PSM-EN manifesten les següents consideracions;
Que l'actual marc de finançament de l'Administració local té la seva
vigència fins l'any 2003.
• Que la reforma del finançament de l'Administració local és

necessària tant per raons de suficiència com d'ampliació del marc
de competències.

• Que cal planteja un nou model global de finançament de
l'Administració local.

• Que qualsevol model que hom plantegi ha de preveure el
finançament de les competències que des del món locals es
reclamen, com són: educació, habitatge i polítiques actives
d'ocupació.

• Que també ha d'incloure les despeses assumides pels governs
locals, com administració més propera al ciutadà, generades per
decisions i actuacions de les administracions superiors, com ara la
política social del Govern actual, especialment en matèria
d'immigració.

Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament d'Esporles aprova els següents
acords;

Primer.- Que es declari urgent.
Segon.- Demanar al Govern de l'Estat que mantingui l'equilibri financer de
l'Acord signat el 5 d'octubre de 1998 amb els representants de les
corporacions locals per al període 1999-2003 durant tota la vigència d'aquest
i que qualsevol modificació futura de l'actual sistema tingui en compte les
consideracions abans esmentades.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Parlament de les Illes Balears i a la
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

El Sr. Gabriel Coll demanar afegí al punt tercer " i el Consell Insular de
Mallorca"
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El Sr. Rafael Bosch digué que el seu grup votaria a favor i que
estava en estudi un fons de compensació dins la CAIB.

Sotmès a votació amb l'esmena presentada pel Sr. Gabriel Coll és
aprovada per unanimitat.

El Sr. Antoni Vidal Matas demanà autorització per sortir de la sala i surt.

MOCIO PSOE.PAS VIANANTS VÍLANOVA-RAFAL.- El Sr. Vicenç
Matas donà lectura a la següent proposta;

Que presenta el Grup Municipal del PSIB-PSOE a consideració del Ple
de l'Ajuntament d'Esporles per la seva aprovació:

ANTECEDENTS

Per tots es coneguda la problemàtica existent a la barriada de la Vilanova de
comunicació amb la resta del poble. La seva configuració viària no permet
comunicar-se per altre punt que no sigui la carretera. Tractant-se de tràfic de
vehicles és molt limitat, però encara és mes preocupant i perillós tractant-se
de persones.
Entenem que es tindrien que obrir més vials de comunicació amb la barriada
que possibilitessin una major integració a la resta del poble i que reduïssin
els perills d'accidents dels vianants.
Entenem que la solució aprovada a les normes subsidiàries resolen una
bona part d'aquest problemàtica, però que el retràs de la seva aprovació i el
temps necessari per l'execució, fa que passi massa temps i el problema
continuï.
Per això i fins que tant no es realitzi la solució que contemplen les NN.SS
sotmetem a consideració del Ple el següent:

ACORDAR:

1. Facultar al Batle o regidor en que delegui per tal d'iniciar negociacions
amb els propietaris afectats, per tal d'obrir de forma provisional un pas per
a vianants, que possibiliti la comunicació entre el carrer Vilanova i les
escoles, enllaçant després amb la urbanització del Rafal.

El Sr. Pere Trias digué que el seu grup votaria a favor, ja que des de l'any
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1991 reclamaven que es fes.
El Sr. Batle digué que votaria a favor i que intentaria amb un regidor decad^a
grup , fer les gestions, tenint la intenció de que així s'aprovi a les NNSS.

Sotmès a votació amb les esmenes presentades és aprovat per
unanimitat.

Entra a la sala de Plens el Sr.Antoni Vidal Matas.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Pere Trias, en primer lloc felicità l'equip de govern perquè per obrir el
pas abans esmentat, es contés amb els altres grups, i digué que els animava
a fer-ho així en tots el temes, que les coses anirien millor.
I feu les següents preguntes:
- Demanà constés amb acta les al·legacions del PSOE,PAS PSM local i DM,
a la normativa cautelar del CIM, referent a urbanisme, a Son Trias, sol·licitant
la seva desclassificació, i autoritzar habitatges de protecció oficial.
-En referència al D. 132/01, de 3 d'abril " Dotació Serveis a Son Dameto",
demanà quins dies d'exposició al públic i que s'especifiqués sempre en
aquests casos el termini d'exposició al públic.
- Demanà si es pensaven fer habitatges de protecció oficial a ca l'Amet o no.
- Els tubs de la vora de la benzinera, per què es pensen utilitzar?
- Respecte de l'agenda local 21, quan començarem? I com?.
- Respecte de la petició d'arreglar els arbres que va fer l'Associació de la
Vilanova.

El Sr. Gabriel Sabater respongué, que s'arreglarien.
- De l'Institut, s'ha rebut cap resposta?
- Les obres de la Vilanova fase I, quan s'acabaran?.
- Insistí en demanar, qui va donar el permís per retirar la paret, que va
desaparèixer del porrentó ? I on eren les pedres?.
- L'alarma de l'escola, quan es solucionarà aquesta qüestió?.
- El carrer o porrentó, és possible un llum, per poder passar?.
- Volgué agrair la reparació de l'escala a l'escola de música.
- Demanà que es tanqués el centre de Dia de manera legal, ja que de la
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manera que està tancat, és perillós i l'Ajuntament ha de donar exemple.
- El Plànols que col·locà l'Ajuntament el mes de febrer, quan es rectificaran?.
- S'ha pogut constatar, que el cotxeO del Batle, a vegades està aparcat a la
reserva de cotxes oficials, i es demana : qui hi té dret?.
El Sr. Batle respongué:
Des de 1800 i pico el carrer del porrentó de ca l'Amet està registrat com
camí.
Demanà disculpes per l'error de no haver ratificat el decret.
Respecte dels habitatges la intenció política era de UPO i Cooperativa.
Pel que fa als tubs, són de l'empresa que fa l'obra de la font del Baster.
De l'Institut no s'ha rebut cap resposta.
De la primera fase de la Vilanova falten uns set milions, això de memòria,
aproximadament.
Pel que fa al llum del carrer o porrentó, tu mateix , no sé si se n'hi ha de
posar.
Respecte del cotxe del Batle, si estic fent feina a l'Ajuntament, que t'informi
el cap de policia, sí li puc deixar.
El Sr. Rafael Bosch , respecte de l'agenda 21, digué que hi havia un
seminari i després, es tenia la intenció de posar-ho en marxa.
El Sr. Miguel Bosch, digué que havia fet les gestions amb la Conselleria, per
fer un pla conjunt, però crec que al final, crec que cadascú anirà per ell, per
la meva banda he demanat una sèrie de pressuposts.
El Sr. Gabriel Sabater digué que els arbres s'havien arreglat, però que
seguien tirant una mena de goma.
El Sr. Llinàs demanà, que si s'havien de baratar, es baratessin en platers,
que els polls no feien ombra.
Respecta de la paret de ca l'Amet, no me consta tal paret, ja ho vaig
contestar.
El Sr. Trias digué al Sr. Sabater, que aquesta contesta no li servia, i que era
un bé municipal, i volia saber a on eren.

Respecta dels habitatges el Sr. Rafael Bosch digué que s'havia preocupat
del tema i que s'estava començant a rebre informació d'habitatges per a
joves, que s'havia interessat per les avantatges, de la reducció de costos
etc. i pel que havia pogut veure, creia que era més aviat que l'IBAVI, però
que estava a l'espera de rebre més informació i veure les possibilitats.
El Sr. Trias digué que el permís atorgat per les obres de canalització de la
Font del Baster, entenia que era un permís curiós independent de que es
demanessin, els permisos a altres organismes, normalment, es fa al revés,
primer és demanen els altres permisos i després s'atorga la llicència, i si la
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canonada estigués catalogada.
El Sr. Batle respongué que era una canonada d'uralita.
El Sr. Llinàs digué que parlaria amb Rossello Bordoy all respecte.
El Sr. Trias digué que el llum del carrer que passa aigua o porrentó, que
havien dit que és posaria.
I començar un intercanvi de paraules entre el Sr. Trias i el Batle, respecta de
si carrer o porrentó i de la bondat de la llicència concedida.
El Sr. Antoni Vidal digué que com ja havia demanatt a altres plens, que volia
el llistat dels sopars i gent que hi participava.
El Sr. Batle li digué que no ho havia mirat, que ja ho miraria.
El Sr. Vicens Matas digué que l'art. 97 del ROF deia que les preguntes

plantejades contestades següent sessió sense perjudici que el
preguntat, li vulgui donar resposta immediata.

I aquí no es dóna compliment a l'esmentat reglament, ja que hi ha preguntes
de fa un any i no han estat contestades, de veritat ens agafen ganes de
partir, i és per això que renunciï a repetir-Ies.
A més plantejà les següents preguntes:

- Demanà, pel resultat de les gestions, si s'havien fet, de I' acord que
prengué el Ple, sobre I' aparcament.
- També volgué saber el perqué, l'acord sobre el pas a la Vilanova, perquè
el Sr. Batle havia demanat una comissió negociadora amb tots el grups, i a
l'altre acord de negociació de pas no?.

- Demanà les desviacions pressupostàries del Centre de Dia i data
d'acabament.
Així mateix repetí algunes preguntes fetes anteriorment com:

- Si tots els vehicles municipals, havien passat la ITV.
- Demanà quins edificis municipals no tenien projecte d'activitats?, i

que adeqüessin els edificis a la normativa actual, ja que digué, no
es garantia la seguretat a les persones i n'eren responsables i
demanà que es posessin en feina, i que no s'ho prenguessin com
una denúncia, si no com una critica constructiva.

Batle demanà que no perdessin les formes.
La Sra. Gili digué que només havia parlat del tema amb el constructor, no
amb l'arquitecte i que li havia dit que a l'estiu estaria finalitzat el Centre de
Dia. I que en propers dies pensava tenir una reunió amb l'arquitecte.

El Sr. Pere Trias demanà per quin motiu si el batle considera que el
porrentó de Ca l'Amet es un camí dia 21-6-00, va sol·licitar al registre de
propietat la inscripció dels terrenys expropiats de Ca l'Amet ( i així consten
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acutalment al registre ) diguent textualment a la descripció de raNijeSà®
exporpiada quean el costat (dels terrenys de Ca l'Amet) son els següents:....
El porrentó de Ca l'Amet...?

El Sr. Batle li respongué que efectivamente quan es va inscriure
l'expropiació de Ca l'Amet al Registre de la Propietat i constava com llinde
de el Fórrente, pero aixó no es rellevant els efectes de que sigui o no torrent.

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

Esporles, 24 d'abril de 2001.
El Batle, La Secretària,
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CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 3 DE MAIG DE 2001

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Jaume Pou Reynés

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent les
vint hores i trenta minuts del dia tres de maig de l'any dos mil u, es reuneix a la
Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la
Corporació sota la Presidència de la Tinent de Batle Sra. Francisca Gili Nebot, 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.

PLEC DE CLAUSULES CONTRACTACIÓ SES ROTGETES DE
CANET.- El Sr.Gabriel Coll Barceló regidor de l'àrea d'urbanisme donà lectura a
la següent proposta:

Plec de clàusules administratives particulars. QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE D'OBRES " PROJECTE DE DOTACIO DE SERVEIS DE
SES ROTGETES DE CANET" MITJANÇANT Procediment obert concurs.
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Procediment obert concurs

OBJECTE DEL CONTRACTE, NORMES APLICABLES I FORMA
DADJUDICACiÓ

1.1. El present Plec té per objecte la contractació de l'obra
" PROJECTE DE DOTACIÓ DE SERVEIS DE SES ROTGETES DE
CANET" ■ PROJECTE REDACTAT PER L'ENGINYER DE Camins. Canals
i Ports Juan Morev Jaume.

1.2. La contractació es regularà per l'establert a aquest Plec,
pel TRLCAP de 16 de juny de 2000, pel Reial Decret 390/96, d'l de març, de
desenvolupament parcial de l'esmentada Llei i en tot el que no s'oposi a
l'esmentada norma, pel Reglament General de Contractació de l'Estat
aprovat pel Decret 3410/1975, de 25 de novembre i disposicions
modificadores del mateix, així com pel Plec de Clàusules Administratives
Generals per a la contractació d'obres de l'Estat aprovat pel Decret
3854/1970, de 31 de desembre.

1.3. El contracte s'adjudicarà per procediment obert i per la
forma d'adjudicació de concurs, prevists i regulats pels articles 73 a 81,
paràgraf inicial dels articles 85, 86 a 90, 93 i 137 del TRLCAP, i pels articles
corresponents al RGCE, en tot alló que no s'oposi a l'esmentada Llei i a la
seva normativa de desenvolupament.

1.4. Els criteris que serviran de base per a l'adjudicació del present
concurs seran els següents , amb la ponderació que hi figuri:

a) La millora del preu de les obres serà puntuada fins a un màxim de 40
punts a raó de 1 punt per cada 500.000 ptes de baixa.

b) La metodologia i el pla d'obres, on es tendra amb compta el plantejament
de les obres, la descripció de les obres, la metodologia que es proposi, i
la planificació de medis i personal es valorarà amb un màxim de 10
punts.

c) Equipshumans i de maquinària propis necessaris per l'execució de les
obres, 15 punts.

d) Les formes alternatives de finançament de les obres es valoraran amb un
màxim de 20 punts.

e) Classificació del contractista : Moviments de terra Al E
Explanacions A2 E
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Obres Hidràuliques E1 E
Vials G4 E
Inst. Elèctriques 11 E

Es valorarà amb un màxim de 15 punts.

PRESSUPOST
11.1. El pressupost de licitació màxim ( 207.818.933) dos-cents set
milions vuit-centes devuit mil nou-centes trenta-tres pessetes,
(1.249.016,95) un milió dos-centes quaranta-nou mil setze amb
noranta-cinc Euros.

Existeix crèdit suficient fins l'import del pressupost del
projecte aprovat per l'Administració, en les quotes de dotació de serveis
aprovades a l'efecte.

A tots els efectes, s'entendrà que el pressupost aprovat per
l'Administració, comprèn totes les despeses directes i indirectes que el
contractista hagi de realitzar per a la normal execució de l'obra contractada,
les taxes per prestació dels treballs d'inspecció i direcció de les obres i
qualsevol altres que resultin d'aplicació segons les disposicions vigents, i
tota classe d'imposts i llicències tant municipals, provincials com estatals.

11.2. Les ofertes dels licitadors determinaran el preu de
contracta per a la construcció de les obres, inclòs l'import de l'impost sobre
el valor afegit de l'anterior que en qualsevol pugui correspondre, de
conformitat amb la Llei 37/92, o amb la norma de l'impost que per realització
de l'activitat o per la seva ubicació territorial li sigui d'aplicació.

Seleccionada l'oferta, el pressupost del contracte i els preus unitaris
que regiran al llarg de l'execució de l'obra, seran els del projecte
aprovat base de licitació, afectats per l'aplicació del coeficient
d'adjudicació resultant, el qual no serà superior a la unitat. Dit
coeficient es deduirà dividint l'import de l'oferta econòmica presentada
pel licitador que resulti adjudicatari de l'obra, pel pressupost d'execució
per contracta que figura a la Resolució aprovatòria del projecte.

EMPRESES PROPONENTS, DOCUMENTACIÓ I OFERTES
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III.1. Empreses licitadores.- Podran presentar proposicions
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin
plena capacitat d'obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica o professional. Aquest darrer requisit serà substituït per la
corresponent classificació en els casos que sigui exigible pel TRLCAP.

La presentació de proposicions presumeix per part del
licitador l'acceptació incondicionada de les clàusules d'aquest Plec i la
declaració responsable que reuneix totes i cadascunes de les condicions
exigides per contractar amb l'Administració.

III.2. Documentació.- Els licitadors presentaran tres sobres tancats i
signats per ell mateix o persona que els representi, en els quals s'indicarà a
més de la raó social i denominació de l'Entitat concursant, el títol del concurs
i contindran: el primer (A), la documentació exigida per formar part al
concurs, el segon (B), la corresponent a les referències tècniques i el tercer
(C), la proposició económica que s'inclou a aquest Plec.

III.2.1. Documentació administrativa. Sobre A

A l'esmentat sobre hauran d'incloure's obligatòriament els
següents documents:

a) la capacitat d'obrar dels empresaris que fossin persones
jurídiques, la qual s'acreditarà mitjançant l'escriptura de constitució i de
modificació, en el seu cas, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest
requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable.
Si no ho fos, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant
l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el
qual constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, en
el seu cas, en el corresponent Registre oficial.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres
de la Comunitat Europea i signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic
Europeu s'acreditarà mitjançant la inscripció en els Registres, o presentació
de les certificacions que s'indiquen a l'annex 1 del Reial Decret 390/1996,
d'l de març (BOE 21-111-96), en funció de l'objecte del contracte. La resta
d'empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb
certificació expedida per l'Ambaixada d'Espanya a l'Estat corresponent, de
conformitat amb el que es disposa a l'article 6 del Reial Decret 390/1996, d'l
de març.
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En el supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el
Document Nacional d'Identitat i, en el seu cas, l'escriptura d'apoderament
degudament legalitzada o les seves fotocòpies degudament autenticades.

b) Declaració responsable de no estar inclòs el licitador en
les prohibicions per contractar recollides a l'article 20 del TRLCAP, que
comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents. La prova d'aquesta circumstància
podrà fer-se per qualsevol dels medis assenyalats a l'article 21.5 del
TRLCAP.

c) Poder abastament a l'efecte a favor de les persones que
compareguin o signin proposicions en nom d'un altre. Si el licitador fos
persona jurídica, aqueix poder haurà de figurar inscrit en el Registre
Mercantil.

d) Els que justifiquin els requisits de solvència econòmica, financera i
tècnica o professional.

No obstant això, aqueixa acreditaciò es podrà realitzar per
qualsevol dels medis establerts a l'article 16 i 17 del TRLCAP.

Aqueix requisit serà substituït per la classificació exigida el
projecte, en els casos prevists a l'art. 25.1 del TRLCAP.

e) Resguard acreditatiu d'haver constituït a favor
De l'Ajuntament d'Esporles, una garantia provisional per import equivalent al
2 per 100 del pressupost màxim i en qualsevol de les formes previstes a
l'article 35 del TRLCAP i en el seu desenvolupament en els articles 15 a 17
del Reial Decret 390/1996, sempre i quan l'indicat pressupost sigui superior
a la quantitat fixada a l'article 135.1 del TRLCAP.

En el cas d'unions temporals d'empresaris, la garantia provisional
podrà constituir-se per una o per vàries de les empreses participants a la
unió, sempre que en conjunt s'arribi a la quantia requerida a l'article 35.1 del
TRLCAP (art. 18.2 del Reial Decret 390/1996).

En relació amb la resta de formes de constitució de la
garantia provisional s'estarà al disposat a l'article 18, apartats 1, 4 i 5 del
Reial Decret 390/1996. De la mateixa manera, l'execució i la cancel·lació de
l'esmentada garantia provisional es regularan, respectivament pel previst als
articles 19 i 20.1 del Reial Decret 390/1996.
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f) Les empreses estrangeres aportaran una declaració
expressa de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directe o indirecte
poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

g) Les empreses estrangeres no comunitàries, a més a més,
hauran d'acreditar que tenen oberta sucursal a Espanya, amb designació
d'apoderats o representants per a les seves operacions i que estiguin
inscrites en el Registre Mercantil.

h) Una relació de tots els documents inclosos a aquest sobre.
Els documents podran presentar-se originals o mitjançant còpies dels
mateixos que tinguin caràcter d'autèntiques, conforme a la legislació vigent.

Contindrà entre d'altres aquells documents que s'especifiquen els
criteris de millora desenvolupats el 1.4 del present plec , acreditatius de les
circumstàncies a tenir en compte a la valoració del concurs amb els criteris
d'adjudicació del mateix i sí n'és el cas, el corresponents comprovants de la
seva veracitat.

La proposició expressarà el valor ofert com a preu de
contracta per a la realització del treball objecte de concurs, inclòs l'import de
l'impost sobre el valor afegit que correspongui.

Se presentarà en la forma especificada a la clàusula 3.2. afegint la
referència «Proposició Econòmica», redactada conforme al model que
s'insereix a continuació:

" El Sr amb DNI, núm.

III.2.2 Referències tècniques. Sobre B

III.2.3 Proposició econòmica. Sobre C.

natural d
amb domicili a

, província d , major d'edat i
C/

wwt-wi WI

, actuant en nom (propi o de l'empresa a la qual
telèfon
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representa), manifesta que, assabentat de l'anunci publicat a ( BOE o uiari
Oficial de la Comunitat Autònoma), de data conforme amb
tots els requisits i condicions que s'exigeixen per adjudicar mitjançant
concurs, procediment obert, el contracte de

i del Plec de Clàusules
Administratives, Plec de Prescripcions Tècniques, Projecte d'obres i projecte
de seguretat i salut que ha de regir dit concurs, i en la representació que
ostenta, es compromet assumir el compliment de l'esmentat contracte pel
preu alçat d

pessetes. Lloc, data i signatura del proponent."

Cada licitador no podrà presentar més que una proposició, qualsevol
que sigui el número de dependències on aquesta pugui ser presentada.
Tampoc podrà subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres, si
ho ha fet individualment. La contravenció d'aquest principi donarà lloc
automàticament a la desestimació de totes les presentades per ell. No
obstant, quan s'hagi previst a l'apartat H del quadre annex, els licitadors
podran presentar més d'una proposició conforme als elements i condicions
que es determini en el mateix. En el cas que s'hagi previst a l'apartat H
presentarà juntament amb la proposició económica normal, les altres
proposicions que corresponguin a les distintes solucions que aporti fent
constar la justificació de cada una d'elles a més de les dades exigides al
model de proposició abans ressenyada.

III.2.4. Termini i lloc de presentació

Els sobres abans ressenyats hauran de ser presentats a l'Ajuntament,
en horari d'oficines, el termini de presentació acabarà a les 10 hores, del dia
següent, en aquell en que faci vint-i-sis dies naturals, comptats des de el dia
següent al de la data de publicació de l'anunci en el en el Butlletí Oficial de
Oficial de les Illes Balears. Una vegada presentada una proposició, no podrà
ser retirada baix cap pretext.

Quan les proposicions s'envien per correu, l'empresari haurà de
justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de correus, i anunciar a
l'órgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant, fax o telegrama el
mateix dia. Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la
proposició si és rebuda per l'órgan de contractació amb posterioritat a la data
d'acabament del termini. Transcorreguts, no obstant, 10 dies naturals a la
indicada data sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa
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en cap cas.

III.S.L'acta d'obertura de les proposicions tindrà lloc a les 18 hores del
primer dimarts hàbil després del final dels terminis establerts, el present plec,
per a la presentació de proposicions.

Els successius anuncis, respecte d'aquesta licitació, es faran al tauló
d'anuncis de l'Ajuntament.

TAULA DE CONTRACTACIÓ.- La taula de contractació estarà integrada de
la manera següent;

- President Batle o regidor en qui delegui.
Vocals:
Un representant de cada un dels grups polítics de l'Ajuntament.
Un representant de la Junta Administrativa de Ses Rotgetes.
El Secretari-Interventor de la Corporació o funcionari en qui delegui.
Secretari ( que ho serà un funcionari de la corporació).

Examen de les proposicions.- La Mesa de Contractació qualificarà
prèviament els documents presentats en temps i forma en el sobre A. Als
efectes de l'expressada qualificació el President ordenarà l'obertura dels
sobres A i B , amb exclusió del relatiu a la proposició econòmica i el
Secretari certificarà la relació de documents que figurin a cadascun d'ells. Si
la Mesa observés defectes materials a la documentació presentada podrà
concedir, si ho estimaoportú, un termini no superior a tres dies per a que el
licitador esmeni l'errada.

t

Seguidament la Mesa procedirà a l'obertura del sobre C, de les
proposicions admeses que conté la proposta econòmica. La Mesa avaluarà
les proposicions mitjançant els criteris de valoració que es recullen el present
plec, per ordre de creixent d'importància i ponderació i formularà la proposta
que estimi pertinent a l'òrgan de contractació. La Mesa de Contractació
podrà sol·licitar abans de formular la proposta els informes tècnics que
considerin necessaris que tinguin relació amb l'objecte del contracte.

III.4. Adjudicació.- La Mesa de Contractació, d'acord amb el disposat a
l'article 88 del TRLCAP elevarà les proposicions presentades juntament amb
l'acta i la proposta d'adjudicació a l'órgan de contractació. L'administració
tindrà alternativament la facultat d'adjudicar el contracte a la proposició més
avantatjosa de conformitat amb els criteris d'adjudicació sense atendre
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necessàriament al valor econòmic de la mateixa o declarar desert el concurs.

L'òrgan de contractació, previs els informes tècnics corresponents,
adjudicarà el contracte en el termini màxim de tres mesos a comptar des de
l'obertura de les proposicions. De no dictar-se l'adjudicació en dit termini ,

l'empresari té dret a retirar la seva proposició i a que se li torni la garantia
dipositada.

Una vegada adjudicat el contracte es tornaran als interessats, les
ofertes dels quals no haguessin estat admeses, els resguards o documents
acreditatius de la constitució de la garantia i l'altra documentació que hagi
acompanyat la proposició que prèviament es rebè dels mateixos.

IV. DOCUMENTACIÓ.

IV. 1.Abans de l'adjudicació del contracte es concedirà a l'empresari
proposat, un termini de 5 dies hàbils per presentar certificació administrativa
expedida per l'órgan competent, acreditativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
S'entendrà que les empreses es troben al corrent quan concorrin les
circumstàncies assenyalades als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, d'1
de març (BOE núm. 70, 21-111-96).

IV.2. En el cas que les obres fossin adjudicades a una agrupació
d'empreses hauran aquestes d'acreditar la constitució de la mateixa amb
escriptura pública dins del termini atorgat per a la formalització del contracte
i NIF assignat a l'agrupació.

!

V. GARANTIA DEFINITIVA.

V.l. Notificada l'adjudicació del contracte, l'adjudicatari
estarà obligat a constituir, en el termini de quinze (15) dies naturals una
garantia definitiva del 4 per 100 de l'import d'adjudicació. La garantia podrà
constituir-se en qualsevol de les formes establertes a l'article 36 del
TRLCAP, amb els requisits establerts a l'article 15 i següents del Reial
Decret 390/1996, d'l de març, o mitjançant la garantia global amb els
requisits establerts a l'article 36.2 del TRLCAP. De no complir aquest requisit
per causes imputables al mateix, es declararà resolt el contracte.

V.2. En el supòsit d'adjudicació a un empresari, proposició
del qual hagués estat incurs inicialment en presumpció de temeritat, a la qual
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es refereix l'article 83.2.b), l'òrgan de contractació exigirà al contractista la
constitució d'una garantia definitiva pel 20 per 100 de l'import d'adjudicació o
del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris, que substituirà a la del 4 per 100 i per a la qual cancel·lació s'estarà
al disposat a l'article 47 del TRLCAP.

V.3. La garantia definitiva respondrà dels conceptes
esmentats a l'article 43 del TRLCAP.

V.4. La devolució i cancel·lació de les garanties s'efectuarà
de conformitat amb el disposat a l'article 47 del TRLCAP.

VI. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE/CESSIÓ.

VI. 1. La formalització del contracte s'efectuarà dins dels 30 (trenta)
dies naturals a comptar des de la data de la notificació de l'adjudicació.

VII. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.

VII. 1. Direcció de les obres.- L'Administració designarà un Director de
l'obra responsable de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de
la correcta realització de l'obra objecte del contracte.

VII.2. Execució de les obres.- Les obres s'executaran amb estricta

subjecció a les clàusules estipulades a aquest Plec, en el Plec de Clàusules
Administratives Generals i conforme al projecte aprovat per l'Administració i
conforme a les instruccions que, amb interpretació tècnica d'aquest, el director
de l'obra donés al contractista. Quan dites instruccions fossin de caràcter verbal

hauran de ser ratificades per escrit en el més breu termini possible per a que

siguin vinculants les parts.
Les obres hauran de ser executades per sectors, aquests seran determinats

pel director de les obres, previ acord amb la Junta Administrativa, sota el
vist-i-plau del regidor delegat.

Si durant l'execució de les obres hi hagués qualque rompuda de les
instal·lacions ja existents, en serà responsable el contractista adjudicatari,
que les haurà de reparar i deixar-les en perfecte estat de funcionament i a

i
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VII.3. Termini.- El termini general d'execució de l'obra serà de dos anys
a partir de l'acta de replanteig.
Els terminis parcials es determinaran en el Pla de Treball al qual es fa
referència a la clàusula VII.5.

VII.4. Comprovació del replanteig.- L'execució del contracte començarà
amb l'acte de comprovació del replanteig que es realitzarà en el termini
màxim d'un mes des de la data de la formalització del contracte. La
comprovació del replanteig de les obres s'efectuarà en presència de
l'adjudicatari o del seu representant, de conformitat i amb els efectes
previnguts per l'article 142 del TRLCAP i disposicions complementàries.

VII.5. Programa de treball.- El contractista haurà de presentar en el
termini d'un mes, a no ser causa justificada, a comptar des de la data de
notificació de l'autorització per iniciar les obres, un programa de treball en
els termes previstos a l'article 128 del Reglament General de Contractació i
de conformitat amb el que es disposa a la clàusula 27 del Plec de Clàusules
Administratives Generals.

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que
procedeixin fixar-se en aprovar el programa de treball, s'entendran com a
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

VII.7. Compliment de terminis i penalitats per demora.- L'adjudicatari
queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels
terminis parcials fixats per l'Administració. Si arribat l'acabament de
qualsevol dels terminis esmentats, el contractista hagués incorregut en mora
per causes imputables al mateix, l'Administració podrà optar per la resolució
del contracte o per la imposició de penalitats econòmiques. Aquestes tindran
la quantia determinada en el paràgraf primer de l'article 95.3 del TRLCAP.

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la
indemnització per mals i perjudicis als que pugui tenir dret l'Administració,
originats per la demora del contractista.

Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista,
s'estarà al disposat a l'apartat 2 de l'article 96 del TRLCAP.
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En qualsevol cas, la constitució en mora del contractista no requerirà I
interpel·lació o intimació prèvia per part de l'Administració. |

L'import de les penalitats per demora es deduirà de les certificacions i,
en el seu cas, de la Garantia de conformitat amb el disposat a l'article 139
del RGCE.

VII.8. Abonaments al contractista.- El contractista tindrà dret a

l'abonament, amb adob als preus convinguts, de les obres que realment
executi amb subjecció al contracte atorgat i a les seves modificacions, si n'hi
hagués.

Als efectes de pagament, l'Administració expedirà mensualment, les
certificacions que comprenguin les obres executades al llarg de dit període
de temps. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions
expedides tenen el concepte de pagaments a compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es produeixin a l'amidament final i sense
suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprèn.

El contractista podrà desenvolupar els treballs més aviat del que és
necessari per executar les obres en el termini o terminis contractuals, a no
ser que a judici de la direcció de l'obra existissin raons per estimar-lo
inconvenient. Malgrat això, no tindrà dret a percebre en un mateix any,
qualsevol que sigui l'import de l'executat o de les certificacions expedides,
major quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel
coeficient d'adjudicació.

Vil.9. Revisió de Preus.- No procedeix per a l'execució d'aquesta obra
la revisió de preus.

VII. 10. Obligacions del contractista de caràcter específic i despeses
exigibles.- A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del
present contracte, existiran específicament les següents obligacions:

1. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents
en matèria laboral, de Seguretat Social i Seguretat i Higiene en el Treball.

2. Van a compte del contractista les despeses i imposts derivats dels
anuncis oficials de licitació i de formalització de contracte, i les taxes per la
prestació de treballs facultatius de comprovació del replanteig, direcció,
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inspecció i liquidació i qualsevol altra que resulti d'aplicació,
disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

3. El contractista esta obligat a instal·lar a la seva costa, els cartells
anunciadors de les obres, així com els senyals precisos per indicar l'accés a
l'obra, la circulació a la zona que ocupin els treballs i els punts de possible
perill a causa de la fuita d'aquells, tant a l'esmentada zona com als seus
límits i immediacions.

4. El contractista haurà de dur els Llibres d'Ordres i Incidències,
prèviament diligenciats, de conformitat amb les disposicions contingudes a
les clàusules 8 i 9 del Plec de Condicions Generals per a la Contractació
d'Obres de l'Estat.

VIL11. Subcontractació .- La contractació per l'adjudicatari de la
realització parcial del contracte amb tercers estarà subjecta als requisits
establerts a l'article 115 del TRLCAP, així com el pagament a
subcontractistes i subministradors haurà d'ajustar-se al disposat a l'article
116 del TRLCAP.

VIL 12. Modificació del Projecte.- L'órgan de contractació ostenta la
prerrogativa de modificar per raons d'interès públic el contracte amb
subjecció al disposat als articles 59, 101 i 146 del TRLCAP i altres
disposicions que fossin d'aplicació.

VIL 13. Suspensió de les obres.- En cas de produir-se una suspensió
del contracte, s'estarà a l'estipulat als articles 102, 149b) i c) del TRLCAP i
normes de desenvolupament. En els suposats de suspensió temporal,
parcial o total, o definitiva, s'aixecarà acta de la suspensió amb els requisits i
formalitats establerts a la Clàusula 64 del Plec de Clàusules Administratives
Generals.

VIL 14.Recepció i liquidació de les obres.- La recepció i liquidació
s'efectuarà en els termes i amb les formalitats establertes a l'article 147 del
TRLCAP .

VII.15.Termini de garantia.- A partir de la data de l'acta de recepció de
l'obra començarà a comptar el termini de garantia, d'acord amb el TRLCAP.

Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de
garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista,
redactarà un informe sobre l'estat de les obres amb els efectes assenyalats
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a l'article 147.3 del TRLCAP.

VIII. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ.

VIII. 1. L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els
contractes administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment. Igualment, podrà modificar per raons d'interès públic, els
contractes i acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta, dins
dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCAP,
de 16 de juny de 2000, Reial Decret 390/1996, d'l de març, de
desenvolupament parcial de la Llei i en el Reglament General de
Contractació de l'Estat.

Els acords que dicti l'órgan de contractació, previ informe de
l'Assessoria Jurídica, en l'exercici de les seves prerrogatives d'interpretació,
modificació i resolució seran immediatament executius.

VIII.2. Les qüestions litigiosos sorgides sobre la interpretació, modificació,
resolució i efectes dels contractes administratius seran resolts per l'órgan de
contractació competent, acords dels quals posaran fi a la via administrativa i
contra els mateixos es podrà interposar recurs contenciós-administratiu,
conforme al que està previst per la Llei reguladora de dita jurisdicció, sense
perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició,
previst als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El Sr. Pere Trias demanà es baratés a la puntuació del concurs on diu 15 , 10
punts que digui " fins a un màxim de.. punts"

El Sr. Vicens Matas digué que donat que el plec era totalment diferenciat del
de la comissió informativa, tenia dubtes de si podia anar a Ple sense ser
informat novament.
Així mateix digué que el punt B) del criteris, que puntua l'experiència, entenia
que puntuar-la no era correcta d'acord amb la normativa Comunitària.
Així mateix eliminar com requisit la classificació de l'empresa, superior a la del
projecte, quedant com criteri.

Sotmès a votació la proposta, amb les esmenes esmentades, és aprovat per
unanimitat.
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Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-
una hores i quinze minuts, la senyora Francisca Gili Nebot aixecà la sessió, i
per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en dono fe, i amb el
seu Vist-i-Plau estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a
l'encapçalament.

Esporles, 3 de maig de 2001.
El Batle, La Secretària,

1
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 29 DE MAIG DE 2001

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà
Sra. Francisca Gili Nebot

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent
les vint hores i trenta minuts del dia vint-i-nou de maig de l'any dos mil u, 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. Jaume Pou Reynés, i
amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a
l'encapçalament, amb el fi 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.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta de dia 3 de maig i es
aprovada per deu (10) vots a favor i una (l)abstencló del PP.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió de dia 24 d'abril de 2001, sotmès a
votació ès aprovat per unanimitat.

s
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CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'a

correspondència, dóna compte del següent:

- Conselleria de Benestar Social, registre d'entrada núm. 1144 de dia
25.04.01, comunicació constitució secció de familiar i ampliació
dotació inicial personal.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1152 de
25.04.01, informació catàleg llibres editat a IB 1999/2000.

- Conselleria d'Obres Públiques, registre d'entrada núm. 1197 de
27/04/01, comunicació servei nocturn autobús

- Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació, registre d'entrada núm.
1270 de 04/05/01, comunicació sessions corresponenets curs
américa ctral, mèxic i carib.

- Institut Balears d'Afers Socials, registre d'entrada núm. 1292 de dia
08/05/01, comunicació convocatoria pla gérontologie.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1325 de
09.05.01, remissió bases convocatoria circuits música i arts
escèniques.

- Associació Balear Esclerosi Multiple, registre d'entrada núm. 1425
de 17.05.01, informació campanya esclerosi múltiple.

- Conselleria d'Agricultura i Pesca, registre d'entrada núm. 1432 de
dia 17/05/01, ordre agircultura finançament actuacions camins
rurals.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1434 de dia
17.05.01, seminari agenda local 21.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1436 de
17.05.01, normativa subvencions activitats esportives.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1465 de
21.05.01, reunió activitats sól rústic.

- Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació registre d'entrada núm.
1475 de 22.05.01, assemblea general ordinària.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1476 dia
22.05.01, reunió comarcal ordinària.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària donà compte dels decrets de
Batlia haguts des de l'últim Ple, dient que anaven des del núm. 151 /2001
fins al 197/2001.

La Corporació es dóna per assabentada.

Seguidament es dóna compte del següent decret de batlia per la
seva ratificació
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DECRET DE BATLIA num. 132/01

Vist el projecte de "Dotació de Serveis i Aparcament en el carrer de
Son Dameto", redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Sr.Juan
M. Pérez Ribas,

HE RESOLT

1 r.- Aprovar l'esmentat projecte.
2n.- Exposar-lo al públic tal i com estableix la legislació vigent.
Sr.- Sol·licitar de la Direcció General de Medi Ambient l'oportú

informe.
41- Sol·licitar de la Conselleria de Medi Ambient que assumeixi les

obres d'encausament en la seva totalitat o en part.
5è.- Donar compte de la present Resolució al primer Ple que es

celebri per a la seva ratificació.
El Sr. Pere Trias demanar que es concretés el temps que havia d'estar
exposat al públic.
El Sr. Batle digué, que resteria exposat el públic pel termini de 15 dies.

La coporació ratifica el decret de batlia núm. 132/01.

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2000.-EI Sr. Batle
donà compte de la liquidació del pressupost de 2000, a la Corporació, i
aquesta es dóna per assebentada.

BAIXES I DEVOLUCIONS REBUTS.- El Sr. Rafael Bosch donà
lectura a les següents propostes;

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es detallen a
continuació, es proposa la baixa dels esmentats rebuts.
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0052005447 Ripoll Alcina M. Aigües 263.271 Errada Lectura
9901002673 Verdera Bonnin J. IVTM 809 Robatori
0001002848 " " IVTM 809 Robatori

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es detallen a

continuació, es proposa la devolució del imports assenyalats.

Rebut Contribuent Padró/impost Import Motiu devolució

0020000326 Soeder Matthias lAE 00 12.197 Baixa a 30-09-00
0020000327 " " lAE 00 2.484 Baixa a 30-09-00

0001002661 Solivellas Llabres P IVTM 00 6.237 Canvi domicil 99

Sotmès a votació ès aprovat per unanimitat

COMPTE DEL PATRIMONI.- El Sr. Batle dóna lectura a la següent
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PROPOSTA

Vista la modificació del patrimoni de l'any 1999, per la present venc a
proposar l'aprovació de les següents modificacions:

RECTIFICACIÓ DEL PATRIMONI

Els elements donats d'alta al patrimoni de l'Ajuntament durant l'any
1999:
EPÍGRAF NÚM. 1 IMMOBLES.
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Substitució Fanals
Ponts Pla Mirall
Col·legi Públic "Gabriel Comas i Ribas" canvi tensió
Pou S'Esgleieta
Magatzem Municipal
Centre de Dia i Activitats Socials

11.698.516
1.008.769

816.683
394.897

29.423.716
15.921.236

EPÍGRAF num. 5 VEHICLES

Furgoneta C-15
Citroën xShara

1.557.304
2.191.985

EPÍGRAF NUM. 7 BENS MOBLES NO COMPRESOS EN EPÍGRAFS
ANTERIORS.

Màquina Fregadora 811.831

Plaques Solars Servimon 519.228

Clorinador 1.827.610

Màquina Granadora 11.450.000

Compra cadires 580.000

Dos ordinadors 362.848

Impresora i modem 71.897

Sistema Jurisprudència 345.820

Fons Bibliogràfic 65.520

Equips Informàtics 471.911

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

PROPOSTA INICIACIÓ EXPEDIENT BANDERA ESPORLES.- El Sr. Bosch
donà lectura a la següent proposta;

PROPOSTA

Vist que aquesta Corporació té la intenció d'iniciar l'expedient a l'efecte de
crear una bandera pel municipi d'Esporles, per la present venc a proposar al Ple
de l'Ajuntament;
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1Iniciar l'expedient per aprovació de la Bandera d'Esporles.

2.- Proposar a la UIB dintre del marc del conveni de col·laboració un
estudi, sobre els antecedents històrics dels signes d'identitat del municipi
d'Esporles.

3.- Encomanar a l'arxivera municipal una recerca de documents sobre
el tema.

I presentar alguns dissenys possibles sobre el tema.

El Sr. Aulí digué que al seu grup li pareixia bé l'inici de l'expedient, peró
abans de resoldre res, creia convenient ampliar al màxim possible les
persones que poguessin donar la seva opinió al respecte.

El Sr. Bartomeu Llinàs digue, que si bé no li molestava el crear una
bandera, no li preocupava massa, el que sí volia que a l'hora de fer-la, es
tingués en compte, no sols el diseny, sinó;

- l'heràldica.
- Per l'escut buidar l'arxiu a fi de trobar tot el que s'hi trobi al respecte.

També informà, de que podia localitzar l'adreça de la Fundació
Antoni Maura a Madrid, per tal d'obtenir tota la informació possible
sobre el tema, ja que les claus i la tiara de Sant Pere i el cel del
fons, no els veia molt adients.

- Així mateix digué que creia convenient, recabar de la UIB la
informació oportuna, i demanar opinions, i que no li pareixia
malament, cercar elements nous etc.

El Sr. Rafael Bosch digué que ja havia parlat d'aquest tema amb el
disenyador, ja que no es volia desvirtuar l'escut original.
Aixi mateix digué que creia oportú comanar un estudi a la UIB per tal
de fer una recerca i d'alguna manera, escoltar opinions més
autoritzades.
El Sr. Batle digué que al final d'aquesta recerca, la decisió que es

prengués havia de ser consensuada.
El Sr. Matas digué què pasaria si no hi havia consens.
El Batle digué que ho retiraria.

Sotmès a votació és aprovat amb el següent resultat:

- Nou (9) vots a favor, cinc (5) vots de PP i un (1) de l'independent tres
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- Dues (2) abstencions del PSOE..

MOCIO PAS.PSM.DIVERSITAT DE LA LLENGUA.- El Sr. Antoni Aulí
Ginard donà lectura a la següent proposta;

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el Grup Municipal del
PAS.PSM.
Atès que aquest any és l'Any Europeu de les llengües 2001, amb el qual es
celebra la diversitat lingüística europea i es desitja promoure l'aprenentatge
d'idiomes. Els organitzadors són la Unió Europea i el Consell d'Europa.

Atès que el proper 26 de setembre es celebra el "Dia Europeu de les llengües".
Atès que creiem que aquesta és una molt bona oportunitat perquè totes les
institucions de les Illes Balears facin campanyes a nivell de la Unió Europea i el
Consell d'Europa, per tal que aquestes institucions supranacionals reconeguin
de ple dret el català.
Atès que, a Europa, el català està considerat una llengua minoritària i d'àmbit
regional. Cal que les institucions Europees reconeguin que el Català és la
llengua oficial d'un dels estats membres del Consell d'Europa i que la parlen 11
milions de persones. Més quan altres llengües reconegudes de ple dret, i no
com a minoritàries, són parlades per menys persones, com són els casos del
Finès (que el parlen 6 milions), el Suec (8 milions) o el Danès (6 milions).

Atès que les raons anteriors són suficients per afirmar que el Català no és una
llengua minoritària, i que ha de ser reconeguda com una llengua de ple dret i
reconeixement, que comporti la seva corresponent protecció jurídica
internacional.

Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament d'Esporles aprova els següents:

ACORDS

Primer.- Interpel·lar el Consell d'Europa perquè expliqui per què no considera el
català com una llengua plenament reconeguda a nivell internacional, quan és
una institució destinada a fomentar la diversitat i la pluralitat.
Segon.- Demanar a la Unió Europea que reconegui el català com a idioma
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oficial.
Tercer.- Demanar que totes les institucions de les Illes Balears prengüih les
mesures necessàries perquè durant l'Any Europeu de les Llengües 2001, les
dues institucions que promocionen, deixin de considerar el català com una
llengua minoritària i la reconeguin oficialment.
Quart.- Demanar al Govern de l'Estat espanyol que deixi d'evitar i promogui que
el català sigui reconegut com a llengua oficial de la Unió Europea.
Cinquè." Comunicar aquesta moció a la Comissió Europea, al Parlament
Europeu, al Parlament de les Illes Balears, al Govem de les Illes Balears, al
Govern de l'Estat espanyol, a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

El Sr. Gabriel Coll digué que el seu vot seria en contra, ja que li pareixia inútil
aprovar-la, degut a que la carta Europea la reconeix, i a la Únió Europea, esta
reconeguda i signada la carta, per tant entenc que no procedeix demanar-ho
una altra vegada.

El Sr. Antoni Auli digue que era una llengua parlada per milions de persones i
com tal havia de ser reconeguda. Que acceptava l'explicació del Sr. Coll peró
no la compartia i que es digui que ès d'una altra manera no era llógic.
El Sr. Rafael Bosch digué que al Parlament Europeu coincidiren amb alguns

joves que feien la proposta, i estudiada la problemàtica de la Unió Europea es
constata la necessitat de cohesió, no que es separi, per aquest motius votarem
en contra.

Sotmès a votació la moció no es aprovada amb el següent resultat:

- Cinc (5) vots a favor, tres (3) del PAS.PSM i dos (2) del PSGE.
- Sis (6) vots en contra, cinc (5) del PP i un (1) de l'independent

MOCIO PAS. PSM. LLENGUA ESPANYOLA.- El Sr. Antoni Aulí Ginard
donà lectura a la següent proposta

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el Grup Municipal del
PAS.PSM
Ateses les desafortunades paraules del Rei d'Espanya en el dicurs del Premi
Cervantes on afirmava que l'espanyol és una llengua que mai no ha estat
imposada a ningú.
Ateses les declaracions del President del Govern, Sr. José Maria Aznar, qui.
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lluny de rectificar les paraules del Rei, va atribuir les reaccions qu(
produir en els territoris de parla catalana de "fluixesa" política.
Ateses les manifestacions de la Sra. Ministra d'Educació i Cultura, Pilar del
Castillo, efectuades al diari "El País", el passat 6 de maig, en que afirmava;
"Habría que ver cuándo se ha prohibido hablar una lengua en España y con qué
intensidad".

Atès que des de la Guerra de successió i la implantació del Decret de Nova
Planta a les liles Balears el 28 de novembre de l'any 1715 periòdicament s'ha
anat prohibit l'ús de la llengua catalana, mitjançant una llarga i persistent
imposició en els diferents àmbits de la vida (escola, església, jutjats..) diària als
habitants de les Illes Balears.

Atès que altres llengües de l'Estat Espanyol, gallec i basc, han patit el mateix
procés de prohibició i persecució.

Atès que aquesta imposició, mitjançant Reial cèdula de Carles III de 10 de maig
de 1770, es va estendre també a les colònies espanyoles d'ultramar.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament d'Esporles adopta els següents

ACORDS

Primer.- Fer arribar a la Casa Reial, a la Presidència del Govern i al Ministeri
d'Educació i Cultura la nostra disconformitat amb les manifestacions de poca
credibilitat històrica i políticament inacceptables en relació al paper que, des del
segle XVIII ençà, s'ha imposat a la llengua castellana.
Segon.- Sol·licitar de les mateixes instàncies una pública rectificació de les
manifestacions efectuades.
Tercer.- Sol·licitar una declaració on es demanin disculpes pels greuges
històrics que, tant a Espanya com a Amèria han sofert els pobles de parla
distinta del castellà.
Quart.- Comunicar els anteriors acord al Govern de l'Estat Espanyol i a la
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).
El Sr. Rafael Bosch digué que volia deixar constància de que considerava

desafortunades les declaracions de la ministra. Que no entrarem en les
paraules del Rei, per raons institucionals i el nostre vot serà en contra.
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El Sr. Llinàs digué que havia quedat œnfùs pel disberat, No coneixia
de Nova Planta?. Així mateix digué, que el Rei tenia obligado de lle^
casa reial ha comés una equivocació històrica, motivada per negligència
intenció, el cert és que el cap de l'Estat es va equivocar, i que votarien a favor.

El Sr. Gabriel Coll, digué que el seu vot seria en contra, que no tornaria sobret
el mateix dit pels Srs. Bosch i Llinàs, i entenia que el cap del'Estat seria prou
persona per rectificar.

Després entre el Sr. Aulí i el Sr. Coll s'intercanviaren unes paraules respecte
de la disdplina de vot, que el Sr. Aulí afirmà que no les deia per ell.
El Sr. Llinàs volgué matitzar dient que el 25 aniversari, no tingué cap problema

en reconèixer la feina positiva del cap de l'Estat, peró ara també havia de dir
que s'havia equivocat.

El Sr. Batle reconegué l'error, havia dit unes paraules que havien pogut
ofendre, que qualcú li havia escrit el discurs, peró degut a que era la primera
institució, votaria en contra.

Sotmès a votació la moció no es aprovada amb el següent resultat;

- Cinc (5) vots a favor, tres (3) del PAS.PSM i dos (2) del PSOE.
- Sis (6) vots en contra, cinc (5) del PP i un (1) de l'independent

El Sr. Antoni Auli demanà d'abandonar la sala.

MOCIO PSIB.PSOE.- El Sr. Vicenç Matas Rosselló donà lectura a la
següent proposta:

MOCIÓ
Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el Grup Municipal del PSIB-
PSOE

Atès que per part de l'equip de govern hi ha voluntat de demanar la
construcció d'un nou centre de salut, tal com ja s'ha demanat a la Consellera
de Sanitat més d'una vegada i tal com va expressar el Batle en el Ple del
mes de març que era voluntat del seu grup d'ubicar-lo en els terrenys de Ca
l'Amet, volem manifestar que el grup municipal del PSIB.PSOE rebutja la
ubicació del centre de salut als terrenys de Ca l'Amet i rebutja el trasllat a
qualsevol altre lloc que suposi un allunyament de l'actual barri, ja que
considerem que està ben situat i comunicat i amb una relativa facilitat
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d'aparcament.

Atès que el grup municipal del PSIB.PSOE no coneix que s'hagi fet un estudi
tècnic que indiqui la necessitat de creixement de l'actual centre, proposem al
Ple que prengui els següents

ACORDS:

1. Abans de fer més sol·licituds a la Conselleria de Sanitat o altres
organismes, tant de forma verbal com escrita, iniciar un estudi de les
necessitats que té el poble. Comprovar si els recursos en que comptem
actualment i l'espai del que disposem a l'actual centre és adient a les
necessitats.

Proposar l'ampliació de l'actual centre en el cas que l'estudi indiqués la
necessitat d'ampliació.

2. Modificar puntualment les NN.SS en el sentit que es permeti augmentar
la volumetria i la superfície edificable de l'actual solar a on hi ha el Centre
Sanitari canviant la calificació d'EXTENSIVA C actual per la d'intensiva
A1.

El Sr Antoni Auli es tornar a incorporar al Plenari.
La Sra. Francisca Gili digué que ja feia estona s'havia iniciat un estudi, que
ja estava acabat i restava clar: Que l'actual centre pareixia que no reunia les
condicions, que faltaven despatxos, per les distintes especialitats i per aixó
no es podien tenir, totes les que es podrien sol·licitar, també n'hi faltaven
pels que hi fan feina actualment, per que ho puguessen fer en condicions, i
que per les ambulàncies, no es podia complir la normativa, ja que
necessitaven una porta d'entrada i un altra de sortida i allà no era possible.
Que tenia pensat fer una reunió quan li entreguin l'estudi.
El Sr. Pere Trias, demanà, qui havia fet l'estudi?
La Sra. Gili respongué que el Sr. Josep Corcoll i els seus col·laboradors.
El Sr. Trias, digué que d'acord en que es fes l'estudi, peró que el lloc més

adient per situar el centre era el quarter de la Guardia Civil i traslladar aquest
a les afores, que no es deixàs el tema de la seva ubicació com una cosa
tancada, preveure tots els llocs i les seves possibilitats, que el mateix estudi
oferesqui altrnetives, i pel que fa a la ubicació a ca l'Amet, que no era gens
adequat.
El Sr. Batle digué que des de 1997, ja havien vingut de l'INSALUD, perquè
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s'havia plantejat aquest problema, que el centre quedava petit, per les
necessitats existents.
El Sr. Vicens Matas digué que no tenia coneixement, que en aquest moment

s'havia tornat a plantejar a la Consellera, però no s'havia dit on es pensava
fer el centre, que no estaven d'acord en que el centre es desplacés a ca
l'Amet, que era més adient reformar l'existent, que es podia fer i que podia
quedar bé i el lloc era molt més apropiat, que qualsevol que es proposés,
que respecte de l'ambulància, no era un problema que no pogués tenir
solució. Que no estava en contra de que es fes al quarter de la Guardia Civil,
però fer-ho allà o no no depenia de l'Ajuntament, sinó de la Guàrdia Civil, i
que fer-lo al mateix lloc era una aposta més segura, que la Consellera ho
podia dur endavant tot seguit, i no consumia territori.
El Sr. Rafael Bosch digué que en la conversa mantinguda amb la

Consellera i el Director, restà clara la necessitat, d'un fàcil accés i comode, i
que en una obra nova es podria fer un plantejament més modern del centre,
en definitiva més factible, que el sòl, ja el tenien. Respecte de l'edificació
existent podria ser reutilitzada, ja que tant el PIJ, com la Biblioteca, ho
precisen.
El Sr. Llinàs digué que era precís fer un estudi de les previsions, d'aquí a
uns anys, ja que pel que veia estaven en projecte. Institut, cultura, sanitat
etc. Però aixíi tot passar el centre de salut a la Vilanova podia ser que no
caigués bé a tothom i si no ho podien provar de fer.
Que no entenia per què se li donaven tantes voltes, per modificar un edifici,

que s'havien modificat coses més grosses i que era més llogic que el centre
seguís on estava i que fossen els joves els que es desplaçassin.
La Sra. Gili digué que en aquest tema, ho veia el que ella veia, que amb la

Consellera va quedar ben clar que l'estudi, era diferent, del lloc d'ubicació,
no s'havia dit el mateix que per l'Institut, no havia dit que s'hagués de
disposar d'un solar.

El Sr. Llinàs li respongué que com podia dir que no podia veure el que ella
veia, que sense ser tècnic, es creia capacitat per entendre el tema, de totes
maneres, no creia que la Sra. Gili conegués el que era un Institut.

El Sr. Batle digué que agrairia que no es dilatés tant el tema.
La Sra. Gili digué que efectivament que ella creia que no entenia tan bon

coneixement d'Instituts com el que podia tenir el Sr. Llinàs, que ella no havia
volgut ofendre , amb la seva apreciació de que la visió del centre, si no que
el que havia volgut dir, era que per la seva professió no podien tenir mai la
mateixa visió, sobre el tema.
El Sr. Trias digué que de tot, de la biblioteca i joves etc. se'n podia parlar,

però el que sí era un absurd era fer el Centre a ca l'Amet.
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El Sr. Bosch digué que hi havia distintes alternatives per cobriKe^^^^íéis
abans esmentats que s'havien d'estudiar i fer-ho aquí on pareîxMmés
adient.
El Sr. Trias manifestà que no hi havia cap centre de salut prop d'una zona

esportiva.
El Sr. Batle digue que el 1997 el Dr. Corcoll volia ampliar el centre, que
l'arquitecte s'ho havia mirat i no era possible, que li pareixaria bé el quarter,
però que no era propietat de l'ajuntament.
El Sr. Trias digué que era una opinió tendenciosa, que les NNSS es podien

modificar.

Sotmesa a votació la moció no es aprovada amb el següent resultat:

- Dos (2) vots a favor del PSOE.
- Sis (6) vots en contra, cinc (5) del PP i un (1) de l'independent.
- Tres (3) abstencions del PAS.PSM.

PRECS IPREGUNTES -

El Sr. Antoni Vidal, en primer lloc donà la benvinguda al Sr. Batle, que en el
darrer plenari no hi havia pogut assistir per raons de salut.

- Demanà quan els entregarien les còpies del catàleg del Patrimoni,
que ja havia passat bastant de temps i no hi podrien fer la feina que
hi calia, abans de que acabés l'exposició al públic.

El Sr. Batle li respongué que el redactor de les NNSS havia de fer una còpia
per cada un, i que no les hi havia donades, però que faria el possible, perque
les tenguessen.
El Sr. Pere Trias demanà:

- Per quins motius l'apotecaha no estava oberta les 24 hores, o no es
feien guàrdies.

- Respecte del soterrament del cablejat digué, que havia llegit a la
premsa, que el PP al municipi de Palma, tenia negociacions amb
les distintes empreses energètiques etc. Per soterrar el cablejat i
proposa el 31 de desembre del 2005 per que tot estigui soterrat, per
què no ho podem fer aquí.

El Sr. Rafael Bosch digué , que era una nota de premsa, però que ell entenia
que no era exactament així.
El Sr. Trias:

- Tornàr a preguntar per la paret del Porrentó de ca l'Amet, demanà
que s'obrís una investigació.
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- També digué que no se li havia explicat per què el batle
aparcar a l'aparcament de la policia local.

El Sr. Batle li respogué que ja li havia dit, que era el cap de la policia local.
- Tornà avisar de que les obres del centre de dia, no es tancaven

degudament, i hi podia haver un accident.
- Demanà pel plànols del municipi.

El Sr. Batle li respogué que ja estaven tots girats.
- Respecte del tema de l'Institut demanà al Sr. Batle, si pensava

complir el que va dir, i que consta en acta. De passar els terrenys
de ca l'Amet a la Conselleria.

- Pel que feia a l'informe emès per la Direcció General de Recursos
Hídrics, respecte de la modificació del projecte de ca l'Amet, en
què consisteix l'esmentada modificació.

El Sr. Batle li contestà que consistia amb la modificació de la canonada. El
Sr. Trias digué, que li pareixia una falta de respecte, haver canviat un
projecte, sense posar-lo en coneixement del Ple. I que entenia que s'havia
corregut la canonada fins els cinc metres, per que es pugui construir tot el
carrer, que aixó era la qüestió i podia perjudicar els terrenys propietat de
l'Ajuntament.
El Sr. Batle li digué que no tenia per què cercar problemes.
Respecte de l'Institut contestà el Sr. Bosch dient que a ca l'Amet, no hi havia
els 6000 m2, que es precisaven perque complís.
El Sr. Trias digue no havia d' embullar el tema.
El Sr. Batle digué que a ca l'Amet no era possible, si no es modificaven les
NNSS.
El Sr. Trias digué que es manipulava la informació, i que en la cessió de
5.700 m2 ca l'Amet complia.
El Sr. Batle digué que es trobava xapat per un carrer. El Sr. Trias digué que
s'aportassen el terrenys, i sí no compilan que ho digués la Conselleria.
La qüestió era que no ho havien aportat.
El Sr. Bosch digué que tendrien ocasió de parlar-ne amb el Secretari
General Tècnic i l'Arquitecte, i així poder manifestar, el nostre desig de que
amb cap concepte, es vol que perilli l'Institut, peró hi ha unes línies de GESA
etc.
Per tant per evitar de perdre temps, seria convenient començar nosaltres

l'avant projecte, projecte bàsic i d'execució, al temps que es solucionen els
problemes urbanístics.
El Sr. Ilinàs digué que la situació urbanística es podia modificar amb una
modificació de NNSS.
El Sr. Bosch digué que els dos solars en aquests moments precisen una
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millora als accessos.

Que aquesta setmana es contestaria al respecte.
El Sr. Trias digué que si es feia a ca l'Amet la Conselleria ho faria tot, i que
no veia la dificultat d'un carrer a la dreta o l'esquerra, es modificava, que no
hi havia problema, i de tota manera aquesta modificació ocuparien menys
terrenys que els habitatges.
El Sr. Batle digué que no era el moment de debatre l'Institut.
La Sra. Francisca Gili explicà que els torns de guàrdia a les apotecaries, els
posava el col·legi d'apotacaris, per zones, no a cada poble i que Esporles
estava eximit, per la proximitat a Palma i a causa de l'existència del PAG,
que de fer-los segurament els torns, s'haurien de fer amb Estellencs i
Banyalbufar i pareix que no tindria molt de sentit. I actualment no hi ha
obligació.
El Sr. Pere Trias demanà que havia fet l'Ajuntament al respecte.
El Batle li respongué que ja li miraria.
El Srs. Vicens Matas i Bartomeu Llinàs, davant el carácter que prenien les
coses abandonaren el Ple.
El Sr. Coll sortí del ple.

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

Esporles, 29 de maig de 2001.
El Batle, La Secretària,
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 5 DE JUNY DE 2001

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà
Sra. Francisca Gili Nebot

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent les
vint hores i trenta minuts del dia cinc de juny de l'any dos mil u, 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. Jaume Pou Reynés, 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.

PRESSUPOST 2001.- El Sr. Rafael Bosch feu una exposició gràfica i oral
del pressupost per a 2001, llegint la següent proposta:
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1 Despeses de Personal 112.401.086
2 Despeses en bens corrents i serveis 82.921.456
3 Despeses Financeres 21.494.000
4 Transferències corrents 44.048.213
6 Inversions Reals 48.427.102
9 Passius Financers 28.758.333

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 337.870.190

PRESSUPOST D'INGRESSOS

1 Impostos Directes 89.596.815
2 Impostos Indirectes 20.074.000
3 Taxes i altres ingressos 94.618.319
4 Transferències Corrents 89.579.097
5 Ingressos Patrimonials 2.177.000
7 Transferències de Capital 41.824.959

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESOS 337.870.190
1

10-1
PLANTILLA PERSONAL

D'acord amb allò disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2
d'abril. Reguladora de les Bases del Règim Local, es
relaciona la plantilla de personal de l'Ajuntament
d'Esporles :

1. FUNCIONARIS Places Grup Nivell Vacants Actual
A) Escala habilit.caràcter nacional
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SECRETARI- INTERVENTOR

B) Escala d'Administració General
b) Subescala Administrativa

ADMINISTRATIU

ADMINISTRATIU

ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU

c) Subescala auxiliar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS
AUXILIARS ADMINISTRATIUS

C) Escala d'Administració Especial
b) Subescala Serveis Especials
b) Clase Policia Local i Auxiliars
AUXILIARS POLICIA LOCAL

AUXILIAR POLICIA LOCAL

Auxiliar Policia Municipal (interi)

2. PERSONAL LABORAL

A) Contractes indefinits
CAPATAÇ
OFICIALS lera
OFICIAL lera Serv. Tènic
OFICIAL 2ona
PEO

NETEJADORES
ADMINISTRATIU- RECAPTADOR

BIBLIOT., ARXIU I N.L
ARQUITECTE (1/5jornada)
COORDINADOR ESPORTIU (35 h/set.) .

AUXILIAR ADMINISTRATIU
TREBALLADORA FAMILIAR (3Oh/set) . .

AUX. ADM.Dispen.Mèdic (16 h/set). .

COORDINADOR CULTURAL
CONSERGE-PEO

NETEJADORA (10 h.setmana)

PSICOPEDAGOGA (6 h.setmana) . . . .

I

I

I
I

1

1

1

2

1

1

2

1

I
2

3

3
1

I

1

I
I

2

I
I

1
1

I
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B) Contractes temporals
NETEJADORA (10 h.setmana) 1 1

3. PERSONAL EVENTUAL .

Coordinador musical 1 1

El Sr. Batle digué que volia presentar la següent esmena a la plantilla
del personal:

Funcionaritzar les dues persones que ocupen les places de: una plaça
d'admin istratiu laboral i una plaça d'auxiliar laboral.

El Sr. Antoni Vidal donà l'enhorabona a l'equip informàtic per la presentació
dels pressuposts.

- Després digué, que a la darrera projecció, havia pogut comprovar com
pujava l'endeutament de l'ajuntament, entre altres motius, degut al pagament
de l'expropiació de ca L'amet II. Això no s'hi deia massa en la política
destructiva que va fer el partit, avui a l'equip de govern, quan es procedí el
pagament de la primera expropiació de Ca l'Amet, ja que no es cansà de dir
,que havien arruïnat l'Ajuntament, que eren uns pobres endeutats etc. I ara
que el pagament ha estat major, com es comunicarà als administrats.

- Referent els ingressos de la Mancomunitat notava una diferència entre
els ingressos i les despeses, ja que l'ordenança era per trenta milions i
només se'n pagaven vint-i-set milions cinc-centes mil.

- A la partida 46 serveis comunitaris només un milió, liquidació dos milions
quatre-centes, per qué?

Surt el Sr. Miguel Bernat.
- Impost de construccions i infraccions urbanistiques, segueixen molt

elevats, no hi ha control?, es pensa donar una certa permisivitat ?.
- A la partida de benestar comunitari GESA de cinc milions cinc-centes

mil, a dos milions.
Vies i obres de quatre milions a tres milions , i no es que el poble faci bon
aspecte, sinó que necessita un bon repàs.

- Atencions protocolàries, pugen el sopars.
- Serveis socials la despesa del pagament a l'empresa no es contempla.
- Centre de Dia, hi ha ingressos, però no partida.
- Institut, no hi ha cap partida.
- Sanitat netejadores de 3.000.000 a 460.000, no s'enten.
- POS Vilanova no es veu desglosat.
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- Escola de música 6.000.000 abans 4.000.000, o pujen els preus, o s'ha
d'apuntar més gent?.

- Aigua de 14,9milions a 19 milions.
- Festes pressupostat dos milions, liquidat tretze.
Moltes partides que no es tenen en compte, però tot pareix que va bé.

El Sr. Batle li respongué:
- Els serveis socials, com ja saps es pagaran amb el suplement de crèdit

aprovat.
- El Centre de Dia, es paga mitjançant un pla 10, per tant hi ha l'ingrés,

però el pagament, ja es va fer el seu dia.
- Energia eléctrica hi havia un augment molt gros, d'un rebut d'una

rompuda a la depuradora.
- L'escola de música, es passa al Patronat.
- La Mancomunitat, hi ha serveis que fins que es liquida no es sap ben cert

quina quantitat es pagarà, qüestió de tones etc. Per tant, no es pot
precisar. I Referent a l'ordenança que no quadra, és degut que hi ha
despeses, que es contemplen a l'estudi econòmic, que no es paguen a la
Mancomunitat.

- Netejadores l'any passat , n'hi va haver una de baixa tot l'any, aquest
any, està en un altra tipus de baixa, per tal l'ajuntament no l'ha de pagar.

- En referència als càrrecs electes, s'ha seguit el conveni de la
FEMP,firmat per tots els partits, i s'ha posat la mínima forquilla, pel Batle.

El Sr. Bosch digué que s'havia seguit el conveni firmat amb la FEMP.
- El preu públic de l'aigua és el que preveu l'ordenança.
Entre el Sr. Miguel Bernat.
El Sr. Vidal digué que s'havia dit baixa el preu i no és així.

El Sr. Batle digué que el tram que no pujava era entre 35 i 50 tones, era la
resta que sofria l'augment.
El Sr. Pere Trias fent referència a la taxa del fems digué que la despesa sí
que era inferior als ingressos, al contrari, costava molt recaptar aquesta
taxa.
El Sr. Batle el remití a l'estudi econòmic, fent referència a la despesa de
personal.
El Sr. Trias li digué que si constava aquesta quantitat, valdria més que es

contractés una empresa per cobrar la taxa.
I digué que per tot el que s'havia dit el vot del seu grup seria en contra.

El Sr. Vicens Matas, digué que no volia entrar en el tema de tota la
demagogia que s'havia fet damunt Ca l'Amet, i digué que la història
s'encarregaria de fer justícia i que s'alegrava de que l'ajuntament, ja no
estigués en quebra tècnica.
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Degut a l'acció sistemàtica del "rodillo", al que els tenia acostumat l'equip
de govern, digué, no entraré en detall, però si us faré notar que les
crítiques que ens solíeu fer a nosaltres: que no s'aprovava el pressupost
quan tocava, quan sempre estigueren aprovats del desembre al febrer, avui
s'aprova pel juny, respecte dels sous del regidors, que no hi estaven
d'acord, avui es presenten uns sous molt més elevats, que efectivament
poden estar d'acord amb el conveni i que si s'hagués parlat amb
tranquil·litat, sense precipitacions amb l'oposició, podria haver-se recolzat la
iniciativa de la dedicació exclusiva del Batle etc.

Podríem estar d'acord amb unes inversions, d'altres com les de la
Vilanova, per culpa del cablejat no hi estem, pel que fa al porrentó, veig que
no s'hi fa massa destrossa. Però no vull entrar a discutir partida per partida,
amb unes hi podríem estar d'acord amb atres no. Nosaltres pensaven votar
en contra, però si es acceptada la proposta que exposaré, el nostre vot serà
a favor, sense entrar en el contingut del pressupost que es presenta.

Feu la següent PROPOSTA:
Incorporar una partida de quatre milions als serveis socials ( droga,

famílies semidestruïdes etc.)
El Sr. Batle digué que concretament en aquest pressupost, ja s'hi feia un

esforç als serveis socials, respecte a l'augment de l'horari de les
treballadores familiars.

El Sr. Matas li respongué al Sr. Batle, que si fos més dialogant, no haurien
de fer tanta despesa de missers.
També es feu referència a l'augment de despesa de representació.
El Sr. Batle digué que s'aturava el Plenari deu minuts per tractar el tema.
Quan són les 21 hores quaranta minuts.
A les 21 hores 50 minuts es reprengué el Plenari.

El Sr. Batle digué que acceptava la proposta i que si els semblava bé es
modificava el pressupost en el següent sentit:

BAIXES
43.22706 Estudis i treballs -1.000.000 ptes.
45.22607 Festes popular - 2.000.000 ptes.

ALTES

Ajuda a families per la droga,
I projecte anti-drogas 3.000.000 ptes.
El Sr. Vidal digué que el seu grup en principi pensava votar en contra, però

que acceptaven la proposta del PSOE .

El Sr. Bosch, digué que amb aquesta modificació, es veia a la baixa la
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partida per l'avant projecte de l'Institut, si la Conselleria no s'en feiá cirfec.
El Sr. Vidal digué que ell havia vingut a parlar amb el Batle el dimarts

passat, sobre els pressuposts, i no li havia dit res d'aquesta partida.
El Sr. Llinàs demanà què havia passat del comprimís de fer el quadres dels

fills il·lustres de la sala de plens.
E Sr. Bosch digué que per aquest any, s'havia resolt arreglar la disposició

dels seients de l'esmentada sala.
Sotmès a votació el pressupost amb les dues esmenes, fou aprovat per
unanimitat.

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

Esporles, 5 de juny de 2001.
El Batle, La Secretària,
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 14 DE JUNY DE 2001

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà
Sra. Francisca Gili Nebot

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Gabriel Coll Barceló

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les
vint-i-una hores del dia catorce de juny de l'any dos mil u, 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. Jaume Pou Reynés, 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.

INFORME PONÈNCIA CADATRAL IBI.- El Sr.Rafel Bosch Sans donà
lectura a la següent proposta:
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Vista la Ponència de Valors cadatrals corresponent al municipi
d'Esporles, degudament coordinada, per la junta territorial competent, pel
present venc a proposar al ple de l'Ajuntament el següent

ACORD

Informa favorablement l'esmentada ponència, per seguir la seva
tramitació.

El Sr. Antoni Vidal agrair al personal del Cadastre, el que haguesin
vincut a l'Ajuntament a informar respecte de la ponencia, al mateix temps
criticar a l'equip de Govern per no haver-los informat convenientment.

El Sr. Batle digue que no hi podia estar d'acord, ja que havia cridat els
portaveus i havia propiciat que del Cadastre vinguesen per donar-los
informació, ja que era una qüestió tècnica.

El Sr. Vidal digue que s'hi haguesen sabut que la ponència era aquí,
l'hague's pogut venir a veure i tendrian l'informació que no tenim.

El Sr. Vicens Matas digue que no les havia dit que la ponència era a
l'Ajuntament, que estava d'acord en seguir la tramitació, però no favorable,
que el seu vot seria l'abstenció i explicar que el motiu:

Perque el termini que s'els donava era una mica curt, que la ponència no
s'havia fet en dos dies, per tant se'ls hagués pogut anar donant informació,
que era una temeritat fer seu el projecte presentat, sense haver entrat en
detalls, ni haver tingut reunions amb la gent d'Esporles.

El Sr. Batle contestar que el tècnic ja les havia explicat quins criteris
s'havian aplicat i com.

El Sr. Matas digue que no era qüestió de formules matemàtiques, que hi
havia criteris subjectius i objectius a tenir en compta.

I que no volia fer ser un projecte que no havia tingut temps d'estudiar, que
l'augment era prou important, per fer un estudi serios damunt el tema.

I demanar una copia de la ponència.
El Sr. Batle digue que l'augment seria en deu anys. I que de copies només

en tenia la de l'expedient.
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El Sr. Rafael Bosch digue que es montería una oficina d'informació per
atendre els ciutadans , informar-les i recullir les seves al·legacions.

Surt de la sala el Sr.Antoni Aulí Ginard.

Sotmès a votació es aprovat amb el següent resultat de la votació:
- Quatre (4) vots a favor del PP
- Tres (3) abstencions, dues (2) del PAS PSM i una (1) del PSOE.

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

Esporles, 16 de juny de 2001.
El Batle. La Secretària,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 26 DE JUNY DE 2001

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà
Sra. Francisca Gili Nebot

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les
vint hores i trenta minuts del dia vint-i-sis de juny de l'any dos mil u, 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.' Jaume Pou Reynés, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb
el fi 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.

ACTA ANTERIOR.- Es dÓna per llegida l'acta de dia 3 de maig de 2001,
la de dia 29 de maig de 2001, 5 de juny de 2001, les quals són aprovades per
unanimitat.
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CORRESPONDENCIA I DISPOSICiONS OFICIALS.- A l'apartat de
correspondència, dóna compte del següent:

- Conselleria Agricultura, Govern Balear, registre d'entrada 1566 de dia 28 de
maig de 2001, finançament camins rurals.

- Representants sindicals, registre d'entrada 1567 de dia 28 de maig, contra
fundació Son Llàtzer.

- Delegació d'Hisenda, Ministeri d'economia, registre d'entrada 1568 de dia 28
de maig de 2001, participació municipis tributs de l'estat.

- Comissió d'esports CIM, registre d'entrada 1609 de dia 31 de maig de 2001,
natació per a tots.

- Conselleria de Benestar Social, Govern Balear, registre d'entrada 1674 de
dia 5 de juny de 2001, trobada pla socio-sanitari.

- Col·legi arquitectes, registre d'entrada 1682, de dia 5 de juny de 2001,
enquesta.

- Sanitat, CIM, registre d'entrada 1683, de dia 5 de juny, campanya antitabac.
- Acció Social CIM, registre d'entrada 1690 de dia 5 de juny de 2001, informe.
- Medi Ambient CIM, registre d'entrada 1693 de dia 5 de juny, convocatòria

subvencions.
- Medi Ambient Govern Balear, registre d'entrada 1694 de dia 5 de juny forum

educació ambiental.
- Benestar Social, Govern Balear, registre d'entrada 1695 de dia 5 de juny de

2001, butlletí centre Europa.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària donà compte dels decrets de
Batlia haguts des de l'últim Ple, dient que anaven des del núm. 198/01 fins al .

I donà lectura el Decret de batlia num. 203/01
Vistes les converses mantingudes amb la direcció General de Recursos

Hídrics, de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, per la present

HE RESOLT:

- Signar l'acord que s'adjunta com ANNEX 1, entre la Direcció General de
Recursos Hídrics, l'Ajuntament d'Esporles i l'Entitat Mercantil Inversiones
Urbanas Mallorquínas S.L.

- Ratificar aquest acord al primer Ple.
Esporles a 4 de juny de 2001.

El Sr. Pere Trias digué que el seu grup votaria en contra, no pel conveni, ja
que li pareixia la millor solució, si no pel projecte d'aquest carrer, que
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œndemna el Porrentó, i que la solució hauria d'haver passat per conservár el
mateix. Encara que tan important com arribar a una solució, seria que un any
després el Batle desmentís i rectifiqués públicament de si era o no un torrent,
en el conveni resta ben clar, que ho és. Així mateix convendria aclarís que del
que ha passat no en té la culpa el grup de l'oposició, si no que el causant era
una llicència mal donada, i denuncia l'actitud prepotent i poc dialogant del Sr.
Batle.

El Sr. Vicens Matas digué que el seu vot seria en contra, ja que veia un canvi
radical d'actitud, que entenia havien de ser respectuosos amb els acords del
Ple, que el projecte no quedava igual de com l'havia aprovat el Ple, que no
entrava amb el contingut del conveni, que podia ser que legitimés la infracció
urbanística, si sabia, que un conveni no podia fer miracles, i que fer una
despesa per aquest import, li pareixia un absurd, ja que son escasses les
vegades que ha rajat, que el projecte causaria molèsties innecessàries i que
malament aniria, si perquè complís d'un costat es creàs una servitud a una
altra propietat.

El Sr. Gabriel Coll digué que no volia entrar amb les acusacions que se li
feien al Batle, peró sí volia dir que per donar la llicència s'havia aplicat la
normativa i que havia estat el Director General de Recursos Hídrics, qui havia
demanat de parlar amb ells i proposar el conveni, que l'equip de govern no
havia anat a cercar el conveni, però si va creure prudent acceptar el conveni i
no fer més política sobre el tema. Ningú ho tenia clar, si era un carreró o
torrent, i al poble tens moltes referències sobre el tema, per exemple el carrer
de l'aigua; carrer o torrent i així molts d'altres.

El Sr. Trias digué que podia dir el que volgués, però que no ho podia
demostrar, i que no tenien clar si era torrent o carrer, i que, el que sí tenia clar,
és que no era carrer fins que la dotació de serveis no estava feta i aquesta no
està feta.

El Sr. Batle demanà que no allargassen tant les exposicions.
El Sr. Thas digué que es faltava a la veritat.
El Sr. Coll digué que assegurava el que havia dit, i que no se'l podia acusar

d'haver faltat mai dins el Ple a la veritat.
El Sr. Trias insistí en que no ho podia provar.
El Sr. Batle digué que la intenció era de no firmar el conveni, que ja tenia un

escrit de la Direcció General de Recursos Hídrics informant favorablement el
projecte. I que en el conveni restava ben clar que es feia d'acord amb les NNSS
i que la intenció era de no perjudicar a uns ciutadans, que no tenien res a veure
amb la discussió.

El Sr. Trias demanà per intervenir.
El Sr. Batle digué que ja estava prou debatut el tema.
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CONTRACTACIÓ OBRES "DOTACIÓ DE SERVEIS CARRER
VILANOVA, BEATA, JOAN CABOT, JOAN RIUTORT, CARRERO SON
COMES.- El Sr. Gabriel Sabater Camps donà lectura a la següent proposta:

El Sr. Trias expressà la seva protesta formal, pel comportament
qualifiquen el mateix d'antidemocràrtic.
Sotmà a votació fou aprovat amb el següent resultat:
Sis(6 )vots a favor, cinc del PP i un independent.
Cinc (5) en contra PAS PSM i PSOE.

PROPOSTA

Vist que el ple per a la contractació de l'obra "DOTACIÓ DE SERVEIS
DELS CARRERS VILANOVA, JOAN CABOT, BEATA, JOAN RIUTORT I
CARRERO SON COMES FASE H", va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament i
exposat al públic pel termini reglamentari al BOIB núm. 55 de dia 8 de maig
de 2001, i havent-se presentat varies proposicions i vist l'informe emès per la
mesa de contractació, venc a proposar al Ple el següent acord:

1.- Procedir a la contractació de les obres "DOTACIÓ DE SERVEIS
DELS CARRERS VILANOVA, JOAN CABOT, BEATA, JOAN RIUTORT I
CARRERO SON COMES, FASE 11", projecte redactat per l'enginyer de
camins, canals i ports Sr. Bartolomé Reus Cañellas.

2.- Adjudicar les obres a MAB (asfaltos i hoarmigones) Matias Arrom
Bibiloni d'acord amb el detall i les següents condicions:

- Per un preu total de quaranta-un milions tres-centes mil
(41.300.000) pessetes (248.218) Euros.

3.- Nomenar director de les obres l'enginyer de camins, canals i ports
Sr. Bartolomé Reus Cañellas.

4.- Autoritzar el sr. Batle per signar els documents necessaris.
El Sr. Vicens Matas digué que no volia repetir el mateix que ja havia dit en

altres plenaris i que constava en altres tantes actes al respecte de les
canonades i cablejat i de les obres.

El Sr. Pere Trias digué que el seu vot seria en contra, perqué no entenia les
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raons de no haver aprofitat per solucionar un problema de futur
Pla Mirall que ja s'havia dit de preveure el cablejat, fins i tot es va a^pOfñür la
possibilitat d'aprofitar les instal·lacions de l'IMEDEA i avui l'esmentada
institució ja té el cable de fibra òptica i no es pot aprofitar.

El Sr. Bartomeu Llinàs digué que era un gran error que faria història, el de
no haver aprofitat de fer un altre projecte, que encara aquestes obres no
estaven finalitzades i ja portaven problemes de falta de pressió, d'asfalt i
d'altres i que creia que a Ses Rotgetes no es feria igual que a la Vilanova.

El Sr. Batle digué que els tubs quasi havien doblat la seva amplària, tant
pel clavegueram i aigua potable com per les pluvials, però que efectivament
una cosa era el cabdal i l'altra la pressió, i aquesta no es solucionaria fins
que les canonades generals s'arreglassin. Pel que fa a l'asfalt digué que
segons l'havia informat l'enginyer, era un tipus d'asfalt millor i menys
llenegadís, però que havia d'esperar que la grava es fes forta, que si tenia
defectes ho posaria en coneixement del director de l'obra i si fes falta, com
aquesta obra es troba dins el termini de garantia s'arreglaria i si fos el cas
es tornaria a asfaltar.
El Sr. Llinàs digué que abans tenia aigua i no hem puc dutxar, abans el

carrer estava asfaltat, ara amb aquest asfalt d'autopista, ja bota i un altre
tema és el del pagament de les contribucions, sense cap tipus d'informació
prèvia etc., i al final s'hauran de tornar aixecar els als carrers per passar els
fils. Per això repetim que hagués estat millor fer dos carrers ben fets.
El Sr. Pere Trias digué que hi faltava una capa d'asfalt, que se n'hi havien

de posar dues.
El Sr. Batle digué que el tècnic tornaria a venir i si fos el cas revisarien el

que fes falta.
El Sr. Gabriel Sabater digué que entenia que les obres havien estat

efectuades segons el projecte.
El Sr. Trias demanà constés en acta que les obres s'havien fetes segons el

projecte.
El Sr. Sabater digué que si no s'havien fet exactament, seria per qualque

raó tècnica i si en fos el cas es demanaria que es rectifiqués.

Sotmès a votació és aprovat amb el següent resultat:
- Sis (6) vots a favor, cinc (5) del PP i un (1) de l'independent.
- Cinc (5) vots en contra, tres (3) del PAS-PSM i dos (2) del

PSIB.PSOE.

CONTRACTACIÓ "DOTACIÓ SERVEIS SES ROTGETES DE
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CANET.- El Sr. Gabriel Coll donà lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vist que el plec per a la contractació de l'obra "DOTACIÓ DE SERVEIS
DE SES ROTGETES DE CANET" va ser aprovat pel ple de l'Ajuntament i
exposat el públic pel termini reglamentari al BOIB 60 de dia 19 de maig de
2001, i havent-se presentat algunes proposicions, i vist l'informe de la mesa
de contractació, venc a proposar al Ple de l'Ajuntament el següent acord:

1Procedir a la contractació de les obres "DOTACIÓ DE SERVEIS DE
SES ROTGETES DE CANET", projecte redactat per l'enginyer camins,
canals i ports Sr. Juan Morey Jaume.

2.- Adjudicar les obres a Melchor Mascaró S.A d'acord amb el detall i
les següent condicions:

- Per un preu total de (196.396.990) cent noranta-sis milions
tres-centes noranta-sis mil nou-centes noranta pessetes.

3.- Nomenar director de les obres l'enginyer de camins, canals i ports
Sr. Juan Morey Jaume.

4.- Autoritzar al Sr. Batle per signar els documents necessaris.

El Sr. Pere Trias digué que el seu grup votaria a favor, perquè era d'agrair
l'actitud dialogant del regidor, que hi podia haver diferències de matís amb
el que el seu grup faria, ja que hi ha coses que els farien d'una altra manera,
peró el que ès cert ès que hi ha participat l'Associació Administrativa i s'ha
arribat al consens de fer-ho així.

El Sr. Vicens Matas digué que el seu grup també ho veien d'aquesta
mateixa manera, es baratar el sistema de subhasta pel de concurs, i tot el
procés s'ha portat a termini dins un línia dialogant, per tant també votarem a
favor.

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

MOCIO PSOE.Ajardinament Can Campos.- El Sr.Vicenç Matas
Rosselló donà lectura a la següent proposta:

MOCIO QUE PRESENTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES EL
GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE, REFERIDA A L'ENJARDINAMENT DE LA
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PLAÇA DELS APARCAMENTS DE CA'N CAMPOS.
Des de la seva construcció, alià per l'any 1986, no hi ha hagut forma
d'aconseguir que les brigades d'obres de l'ajuntament dotessin a la plaça
d'ombra mitjançant la sembra de la pertinent vegetació
Entenem que fer-ho suposaria una millor utilització de la mateixa, ja que
permetria allargar les estances per poder gaudir d'una bona ombra, que tant
és d'agrair, sobre tot els mesos d'estiu.
La solució que proposem no és gens cara, suposa una mínima despesa
només una dotzena de plantes enfiladisses- si bé implica una mínima dosi
d'enginy ja que el truc esta en sembrar les enfiladisses, no a les pasteres
que hi ha al voltant de la plaça, sinó que s'han de sembrar dintre del torrent,
per que d'aquesta forma tindran més quantitat de terra.
Proposem que se sembrin bugambilles ja que amb aquesta planta gaudirem
d'ombra a l'estiu i de sol a l'hivern i donarem un que fer a les brigades de
neteja retirant les fulles.
També proposem que siguin de colors variats com, per exemple, morades,
vermelles i grogues.
I aprofitant que "el Pisuerga passa per Valladolid", també podríem aprofitar
per arreglar l'àrea infantil que en l'actualitat es troba en un estat quasi
d'abandonament.
Per tot aixó, presentem al Ple la següent proposta

ACORD

1° Que el regidor responsable de l'àrea de manteniment doni les ordre
necessàries a l'encarregat de jardineria que analitzi, prepari i tiri endavant tot
el que faci falta per tal d'aconseguir que a l'estiu del 2002 ja puguem gaudir
d'una bona ombra com cal a Can Campos
2° Que el regidor responsable de l'àrea de manteniment doni les ordres
pertinents per tal de millorar i endreçar l'àrea recreativa destinada als infants.
Desprès de la lectura digué que aquesta moció era representativa de moltes

altres places del poble que també precisaven endreçar, que no són
utilitzades perquè no es mantenen, que era una crítica general al
manteniment, que el personal havia augmentat el poble no havia crescut i
cada vegada estava més malament i que fer ombra no agreujava tant les
arques municiplas.

El Sr. Gabriel Sabater digué que votarien a favor, però al contrari del que li
pareixia al Sr. Matas la brigada de cada dia tenia més feina i no està aturada
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mai, per això no s'hi podrien posar demà mateix.
El Sr. Rafael Bosch digué que el posar planes enfiladisses li pareixia bé,

però creia oportú cercar una planta autòctona amb menys consum d'aigua.

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

MOCIO PSOE.MancomunItat Tramuntana".- El Sr.Vicenç Matas
Rossello, donà lectura a la següent proposta:

MOCIO QUE PRESENTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES EL
GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE.

Com és sabut, la Mancomunitat de Tramuntana es va constituir amb l'única
finalitat de fer la recollida de fems dels quatre municipis que la integren.
Passat un temps es varen ampliar les seves funcions incorporant un servei
d'assistent social, el qual va ser assumit poc a poc tots el municipis.
A l'actualitat, i després de l'acomiadament de l'assistent social des del
passat mes d'abril, la Mancomunitat ha tornat a reduir els serveis als dels
inicis, ja que cada Ajuntament realitza el servei d'assistència pel seu compte.

Aquest retrocés ens preocupa ja que si es buida, com s'ha fet, de continguts
la Mancomunitat, aquest a té el perill de dissoldre's
Des del nostre grup opinam que la Mancomunitat s'ha d'omplir de continguts,
dotar-la de nous serveis, no tant sols per a que sigui una de les vies per
baixar costs sinó també per tenir una finalitat solidària amb els municipis
més petits.

Al darrer Ple de la Mancomunitat realitzat aquest mes de juny vàrem
proposar i així va quedar acordat, encarregar un estudi de viabilitat, incloent
fins i tot una ampliació de municipis.

Per tot això, proposam el següent

ACORD

1° L'Ajuntament d'Esporles recolzarà totes aquelles propostes fetes des de
la Mancomunitat de tramuntana que vagin en el sentit de dotar-la de més
continguts.

s
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2° L'Ajuntament d'Esporles s'adherirà tots els serveis que es puguíï
contractar a través de la Mancomunitat, per tal de fer-los més racionals i
econòmics i evitant la existència de duplicitat de serveis.

El Sr. Matas explicà que es presentava aquesta moció per que deprés del
canvi en el serveis socials, la Mancomunitat només te una funció , el fems, i
per tant si aquesta es buida de contingut, pareix que l'ajuntament te la
intenció de fer-la desaparèixer.

El Sr. Rafael Bosch digué que rés més enfora de la idea de l'equip de
govern que acabar amb la Mancomunitat, que l'Ajuntament d'Esporles aporta
més que qualsevol altre ajuntament, dels que formen la mateixa i la
representació no és igual per a tots els ajuntaments, que estam disposats a
estudiar aquells serveis que mancomunar-los suposi fer-los més racionals i
que abaratin costos, així com hi ha una disposició d'ajudar que els
ajuntaments més petits, peró no a carregar excessivament l'Ajuntment
d'Esporles.

El Sr. Vicens Matas digué que dels serveis mancomunats no podien
resultar quotes mes cares, del contrari aquestes estaven mal aplicades i
corresponia revisar-les

El Sr. Batle digué que la representació de la Mancomunitat no hi eren els
grups majoritaris i que s'intentava tenir una posició de solidaritat amb els
ajuntaments més petits i que la voluntat era d'adherir-se a la proposta, si es
feia algun canvi a la mateixa el punt 2° " per tal " ha de dir " " sempre que
suposi fer-los més racionals "
El grup PSOE acceptà la modificació.

Sotmès a votació, amb la modificació, és aprovat per unanimitat.

MOCIO PP.Llei d'Autonomia.- Es retira de l'ordre del dia

MOCIO PAS.PSM.Contribucions Especials.- EL Sr. Pere Trias
demanà tractar l'assumpte per urgència.

Sotmesa a votació la urgència i és aprovat per unanimitat.

MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PAS-PSM EN RELACIÓ A
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DES BALLADORS I SA VILANOVA.

Aquests darrers dies els veïnats de sa Vilanova i del carrer Balladors han
rebut la notificació per realitzar el pagament de les contribucions especials.
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Sense entrar en la necessitat, oportunitat o legalitat d'aplicar contribuicons
especials, els PAS.PSM considera aquestes notificacions un poc
precipitades, ja que segons pareix, fins ara els veinats no sabien que havien
de pagar contribucions especials per les obres realitzades al seu carrer.
El nostre grup, i suposam que cap veinat, no està en contra d'aplicar
contribucions especials sempre que seguin raonables, justes i sobretot
sempre que hi hagi una informació suficient (tal com vàrem demanar en el
Ple que va aprovar les contribucions especials des Balladors).
No es just que l'Ajuntament enviï un requeriment a un veinat o veinada
d'Esporles per que en el termini de 20 o 30 dies pagui un tribut totalment nou
i que per tant no podia tenir previst, sobretot quan l'ajuntament ha tengut
quasi dos anys ( en el cas des Balladors) i 1 any (en el cas de Sa Vilanova)
per comunicar als afectats l'import aproximat de les contribucions especials.
Consideram que tot això ha esta un error de "comunicació" per part de
l'Ajuntament als afectats. La llei General Tributària en el seu article 156
preveu la rectificació en qualsevol moment dels errors material o de fet.
Per aquests motius el grup municipal del PAS.PSM proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords.
1.- Que s'anul·lin totes les notificacions practicades per les contribucions
especials dels Balladors i Sa Vilanova.
2.- Que es practiquin noves notificacions donant un termini de pagament pel
pròxim mes d'octubre.
3.- Que aquest acord es comuniqui a tots els afectats.

El Sr. Pere Trias digué que no s'havia informat prou els veïns, que no sabien
el que havien de pagar fins que varen rebre la notificació del pagament, que
no era lògic que no s' hagués informat abans de rebre la notificació i no ,
donant-los vint dies per pagar, que era un impost únic que la gent no estava
assabentada, que no havia passat així a Ses Rotgetes, que tothom estava al
cas del que havia de pagar, excepte algun error. Així mateix digué que en
principi el seu grup havia votat ha favor, i intentat una proposta de consens,
i que s'apliques el 8% de l'import de l'obra, i la intenció era fer un seguiment
de les mateixes , però l'equip de govern va a la seva i per tant demanen el
Ple que prengui aquesta determinació.
El Sr. Batle digué que tots els afectats que es dirigien a l'Ajuntament
demanant aplaçament en el pagament, els era concedit, ja que estava dins
l'exercici econòmic i el que desenvolupava el pressupost era el batle.
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El Sr. Trias digué ai Bâtie que això era un favoritisme i propi d'una actu¿^ó^
"caciquii".

Ei Sr. Rafael Bosch digué que l'equip de govern reconeixia l'error de falta
de comunicació amb els veïns de la Vilanova. I presentà la següent esmena:

Que es retirin els tres punts que conformen la Moció i que aquesta resti en
un sol punt, que digui el següent:

Allargar el termini de pagament de les contribucions especials fins el dia 30
de desembre de2001 i comunicar-ho els administrats afectats per les
contribucions mitjançant escrit.

El Sr. Trias digué que agraïa el reconeixement.
El Sr. Batle digué que a les contribucions del Passeig i camins rurals, no

s'havia reunit els veïns, perquè sempre s' havia estat obert els ciutadans, per
atendre qualsevol reclamació en el decurs de les obres i pel que fa a
l'expedient de contribucions.

El Sr. Vicens Matas volgué donar una explicació de vot dient que el seu vot
en contra, no ho era contra la moció, sinó pel que ja havia repetit moltes
vegades, el soterrament del cables. Que a Ses Rotgetes ja es soterraven,
que no era just, que l'equip de govern acabaria canviant de criteri.

El Sr. Trias volgué aclarir el sentit de la moció dient, que amb aquestes
només es pretenia aturar el pagament, que del fons ja en parlarien.

Sotmès a votació amb l'esmena presentada pel Sr. Bosch, és aprovat
amb el següent resultat:

- Nou (9) vots a favor, cinc (5) del PP, tres (3) de del PAS.PSM i
un (1) de l'independent.

- Dos (2) vots en contra del PSOE.

MOCIO PSOE. Son Llàtzer.- El Sr. Vicenç Matas Rosselló demanar
tractar l'assumpte per urgència.
El Sr. Batle digué que un tema com aquest, no era lògic per urgència, ja que

li hagués agradat estudiar el mateix.
El Sr. Matas digué que havien anat per urgència temes menys urgents.

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
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El Sr. Vicenç Matas donà lectura a la següent proposta:

Vist l'escrit de la PLATAFORMA ANTIFUNDACIO SON LLÀTZER,
registre d'entrada d'aquest Ajuntament, de dia 28 de maig de 2001, constituït
pels representants sindicals de CCOO, CEMSATSE, UGT, CSI-CSIF, USO,
en la qual ens envien un model per a la recollida de signatures per fer arribar
als organismes competents i en contra de la constitució d'una fundació per a
la gestió de l'hospital Son Llàtzer, amb base a que:

- No es compleix el protocol de col·laboració entre la Comunitat
Autònoma de les illes Balears i el Ministeri de Sanitat signat el
8 d'octubre de 1998, el qual creà un consorci que permetia la
incorporació-integració dels professionals dels hospitals Joan
March, General, Psiquiàtric i part de Son Dureta. El sistema de
Fundacions, ara, els impedirà a aquests el trasllat a Son
Llàtzer, ja que es crearia una convocatòria a tot l'Estat.

- La Fundació no aporta millores als usuaris ja que aquests
perden el DRET de continuar essent assistits pels mateixos
sanitaris que ho venien fent fins ara.

- Les fundacions privatitzen el sistema sanitari públic amb
perjudici de l'interès social.

- Les fundacions perjudiquen els treballadors encaminant la
substitució de personal estatutari per personal laboral.

Per tal cosa propos al Ple de l'Ajuntament el següent

1.- Rebutjar que l'Hospital de Son Llàtzer es constitueixi com a fundació.
2- Fer arribar el present acord a la Ministra de Sanitat i Consum, al
President del Govern Balears, a la Consellera de Sanitat del Govern Balears,
al Director General de l'INSALUD, i a la Plataforma Antifundació de Son
Llàtzer.
3.- Exposar al públic la sol·licitud de signatures per a l'adhesió a la
PLATAFORMA ANTIFUNDACIÓ DE SON LLÀTZER.
El Sr. Rafael Bosch digué que com hi havia opinions sobre el tema i no

tenien arguments suficients, per no haver estudiat el tema , que anunciava
que el seu grup tenia llibertat de vot.

ACORD
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Sotmès a votació és aprovat amb el següent resultat:

- Set (7) vots a favor, dos (2) del PSIB.PSOE , tres (3) del
PAS.PSMIun (1)del PP.

- Dos (2) vots en contra del PP.
- Dues (2) abstencions del PP.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Antoni Aulí volgué reivindicar el dret de llibertat de paraula i diguéque
a la taula hi havia distints criteris polítics. Que sempre havia estat respectuós
amb la majoria absoluta, peró que volia fer constar la més enérgica protesta,
per la incomoditat que ha sentit com a ciutadà d'Esporles, pel fet que un
regidor no hagi pogut exercir l'unie dret que te a l'oposició: expressar el seu
sentiment en paraules. La majoria absoluta decideix, peró no has actuat
correctament, digué, dirigint-se el Sr. Batle, no deixant xarrar el regidor. Son
aquest tipus d'actitud, les que duen a una mala convivència; afirmà que si no
podia expressar en paraules la seva opinió, deixaria la seva cadira buida,
perquè l'ocupàs un altre membre del seu grup.
El Sr. Batle demanar el públic que s'abstengues de fer manifestacions. I
Digué al Sr. Aulí que els precs i preguntes en aquest municipi s'allargaven

més que els altres.
El Sr. Aulí digué que era una protesta pel primer punt de l'ordre del dia, per

haver tallat la llibertat d'expressió.
El Sr. Batle li digué que ja havia fet ús del seu torn de paraula i que el
reglament era molt clar.

El Sr. Batomeu Llinàs demanar el Sr. Batle que fos més democràtic.
I que el Batle , havia d'intervenir com moderador, però que li agradaria que

fos més respectuós i que es contestessin els precs i preguntes.
El Sr. Vicens Matas digué que estava d'acord en que sempre es feien més

intervencions de les que deia el Reglament, però l'important era donar
contingut els acords que s'havien pres. Que molts de precs i preguntes es
repetien, perquè no eren contestades, per exemple: ca l'Amet, organigrama
etc.

El Sr. Antoni Vidal insistí en que no es contestaven els precs i preguntes i
que pareixia que pensaven ,que com tenen la majoria absoluta podien fer el
que volien.
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El Sr. Trias diguéque aquesta manera d'actuar era d'un despreci total a
l'oposiclô, que les preguntes si es contestaven no eren maneres de fer-ho, i
que el Batle no actuava de moderador sinó que introduïa elements nous al
debat.

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

Esporles, 26 de juny de 2001.
El Batle, La Secretària,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 19 DE JULIOLDE 2001

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sr. Antoni Vidal Matas
Sra. Francisca Gili Nebot

Membres que han excusat la seva assistència

Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les
vint hores del dia denou de julio de l'any dos mil u, 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. Jaume Pou Reynés, i amb l'assistència dels Senyors
Regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb el fi 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.

"APROVACIÓ PROVISIONAL DEL CATALEG MUNICIPAL DE PATRIMONI
HISTORIC." El Sr. Gabriel Coll donar lectura a la següent :

PROPOSTA
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Vist que una vegada aprovat Inicialment el Catàleg Municipal de
Patrimoni Històric, ha estat expossat , i no s'ha presentat cap al·legació,
propòs al Ple de l'Ajuntament, l'Aprovació Provisional del Catàleg Municipal
de Patrimoni Històric.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat"

"ESMENA DEFICIENCIES DOCUMENT REVISIÓ NNSS.- El Sr. Gabriel Coll
donar lectura a la següent:

PROPOSTA

Vist l'escrit de la Comissió Insular d'Urbanisme, registre d'entrada
núm. 914, de dia 02.04.01, en el qual es demana la subsanado d'una sèrie
de deficiències que es troben a la Revisió de les NNSS, i vist el document
adjunt on es presenten les subsanacions sol·licitades,
propós al Ple de l'Ajuntament aprovar les esmentades subsanacions.
El Sr. Pere Trias digue que estava satisfet en les modificacions. Que

felicitava a l'equip redactor per la feina desenvolupada, que era molta i havia
aconseguit millorar el que hi havia.

Respecta de les subsanacions digue, que en principi recullian algunes de
les al·legacions fetes pel seu grup, però globalment no recullian el model de
poble que desitjaven i per aquest motiu el seu vot seria en contra. Demanar
que es torna-sen a exposar el públic, ja no com una voluntad política, sino
com imperatiu legal, ja que s'ha havian introduit modificacions sustanciáis, i
per mostra la memoria que abans tenia 35 pagines ara en tenia 70. Que no
havian pogut entrar a fons en les modificacions, perque havian tingut molt
poc temps per estudiar-les i no les havian pogut analitzar a fons. Que tenia
una seria preocupació pel tema del Verger, ja que pensaven que era una
urbanització encoberta, tambe digue que eran critics amb la memoria el punt
dels habitatges, ja que pensaven que en sis anys Esporles havia fet un canvi
radical i les dades del 1991 no servien., que el creixement dels equipaments
amagaven un plantatjament urbanístic de sol lucratiu. El tema de les aigües
i el seu consum no es justifica, inclus hi ha dades contradictories. Existeix
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una preocupado pel tema de Son Trias, que per nosaltre només
creixa per vivendes de protecció oficial.
El Sr. Vicens Matas digue que la seva intenció, no era extendre-se masa que
la seva opinió ja queda reflectida a l'aprovació provisional, que estava
d'acord en moltes coses de les NNSS, que felicitava l'equip tècnic per la
seva feina, però que ja anticipava que el seu vot seria encontra, per algunes
mancançes que ja havia repetit varies vegades com : marcar un petit
poligon de serveis a la zona de la vora de la benzinera, per buidar el pobles
de les distintes activitats molestes, que aixo en deu anys se hauria de fer
perque la mancança era notoria i s'havia perdut l'oportunitat de solucionar-
ho. A s'Esgleita s'havia de haver marcat demunt la normativa la zona de la
vora de l'esglesia tan castigada i que els diumenges constiueix un perill per
la seguritat vial, s'hagues pogut arribat a qualque tipus d'acord etc.
Manifestar el seu acord amb l'exposició del Sr. Trias respecta de que es
presentaven modificacions sustanciáis, que precisaven d'una nova
publicació, com exemple; els habitages de protecció oficial a ca l'Amet que a
l'aprovació provisional, no hi eran, respecta d'aquests manifestar la seva
radical oposició, ja que pareixia mes una operació urbanistica especulativa
que un terreny de protecció oficial, i no li pareixia be concentrar totes les
vivendes a un sol lloc, si no que creia millor,fer petites promocions. Digue
que estava en total desacord per l'incoherencia de l'equip de govern
d'aprovar una normativa que realment no s'aplicava, que la disciplina
urbanistica que aplicava l'equip de govern, no controlava realment el
compliment de la normativa. Que no veia el motiu de llevar la rotonda el final
de la Vilanova, a no ser que fos fruit d'una nova actuació urbanistica. En
definitiva creia que el que es presentava era un intent de donar solució a una
seria de prescripcions del CIM, no el fruit duna feina pensada per millorar la
normativa urbanistica.Aixi mateix agrair les modificacions introduides i
reiterar el seu vot encontra.
El Sr. Rafael Bosch digue que el seu grup donaria suport a la normativa

presentada i s'afaixir a les felicitacions de l'equip radector, que havia tingut
una feina molt ingrata. Respecta de les vivendes de protecció oficial digue
que hi havia distintes formes de desenvolupar el projecte, mitjançant una
col·laboració pública, el l'activitat privada, en un regim de lloguer per a joves,
amb una especi de cooperativa o altres formules, acudir a l'IBAVI, en
definitiva que les vivendes que es contruisen anasen destinades a la gent del
nostre poble, que res d'operacions encobertes, si no que la voluntad política
era de crea vivendes pel poble. Pel que fa a la Vilanova la solució
plantatjada aquí paresque més adient que l'anterior. Respecta d'es Verger,
entenia que era una proposició, però que la solució el problema la havia de
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donar el CIM, i expresar el total recolçament , seu i del seu grup a les
esmentades subsanacions.

El Sr. Trias demanar ¿ com havia quedat es Verger?
El Sr. Coll digue que a una tercera part del que era. I més concretament:
Restan les vivendes ja fetes, es descarta tot el lindant amb l'ANEl, es lleven

les pendents de més del 40% i endefinitiva es permet una construcció d'unes
40 cases i que seria el CIM que donaria la vertadera solució el problema, que
era mal de solucionar, ja que a més s'havia de tenir en compta el tema dels
alzinars, que la Conselleria havia canviat en varies ocasions, i no pareixia
quedar clar.

El Sr. Trias digue que el CIM ja ho havia solucionat amb les DOT, que no
comprenia que més es podia demanar.

El Sr. Coll insistir en que no quedava clar.
El Tècnic redactor de les NNSS Sr. Angel Garcia de Jalon, intenvengue

per explicar que es Verger, es desclasificava i pasava a rustic alt grau de
nivell de protecció, però el que restava d'aquesta desclasificació s'havia
d'omplir d'alguna manera i qualificar, de qualque manera hi ha la
responsabilitat de pintar alguna cosa que el CIM, ja revisarà. Que no restava
clar si quedava protegit per la normativa dels alzinars, ja que la LEN, l'havia
qualificat com un area d'asentaments, el limit no era sol rustic, l'any 1992 la
normativa dels alzinars, invadeix es Verger, actualment hi ha un altre
normativa totalment diferent més ajustada a la realitat, peró cap de les dues
s'ajusten a la realitat. Precisen d'un treball de camp que no ha fet la
Conselleria abans de redactar la nova normativa i per tant a restat incopleta.
Hi ha tres classificacions diferents. Respecta de la nova exposició publica
digue que havia consultat ambels jurídics del CIM i la seva opinió era que no
eran canvis sustanciáis, les coses esteblertes per llei i per tant no precisaven
d'una nova exposició publica..

El Sr. Coll digue que el que havia fet era donar solució a una seria de
sugerencies del CIM, despres de varies consultes amb l'esmentat
organisme, i acceptar algunes rectificacions proposades per resoldre
problemes. Pel que fa els convenis Tots ells fórem aprovats pel Ple de
l'Ajuntament i recolçats pel PSOE, quan es governava en minoria, no hi ha
cap norma feta a mida, ni cap caire especulatiu, si no simplement una
necessitat d'obtenir terrenys i ningú dona res per res. Cada grup politic
pensa d'una manera diferenta , no es que es tengui cap obligació en
l'oposicio, peró m'agues agradar obtenir en major consens, s'ha corretgit el
que ens heu demat, però el que pensaven que anavem bé no.
El Sr. Trias aclarir que entenia que que el nucli rural d'es Verger s'havia de
fer només en les cases construïdes, dotan-les d'uns serveis minims, i que no
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que es pogués construir ni un sol chalet menys, i vosaltre hi estavau d'acord,
pel que fa a l'indemnització resta clar que no n'hi ha, per tant no te sentit
aquesta ampliació.
El model de creixement que presenten les NNSS obeiex a necessitats

particulars, no els intereses del poble. Quan es signar el conveni de Son
Quint no es tenia ni idea del que s'havia de fer alia abaix.

El Sr. Matas qualificar novament d'especulació les vivendes a ca l'Amet o
operació inmobiliaria que serveix per recuperar una part del que es va pagar,
per un mal acord i digue que les paraules del Sr. Bosch només eran una
declaració d'intencions, sense aclarir res en concret, un voler recuperar el
diners que s'havian pagat de més a la correguda. Que apart de Institut si o
no, una promoció de vivendes aixi no era correcta, el que s'havia de fer era
tornar el credit i tenir aquests terrenys, que son tan necessaris pel poble, per
equipaments.
Respecta d'es Verger digue que estava d'acord amb le Sr. Trias, que feia

molt temps, que feia molt temps que la propietat venia cada setmana a
l'Ajuntament intentant arribar a un acord, proposant pagar asfaltats
,equipaments etc es dir donar una compensació econòmica, per poder tenir
el sol urba. I sempre es va defensar es preservar es Verger i es negaren les
llicencies urbanistiques. Ara sense més se li autoritzen fer 40 vivendes,
gratis, no s'els obliga a fer inversions. I sense cap tipus de servei, podran
edificar, no s'enten. Afeixir que no s'espera-sen un miracle del CIM, que era
un mal plantatjament i la solució no la havia de donar un altre organisme.

El Sr. Coll digue que ara respondre a un model d'expossició, podria ser
estendrer-se masa i no era el moment oportú, però si que es brindava a fer
un Ple extraordinari, per tractar aquests temes i solucionar problemes.
Pel que feia els convenis, recordar el Sr. Matas, que el PSOE havia votat a

favor del convenis de Son Quint i Son Trias, i en aquell moment no ho varen
veure com una especulació, sino com un acord correcte, i per aixo li donaren
el seu suport.

El Sr. Matas digue que l'urbanisme era dinàmic i viu, que en el moment que
es va donar suport, ho creian oportú, ara el PSOE pensa d'un altre manera.
I a més que les seves paraules no havian estat per Son Trias, si no per ca
l'Amet.

Respecta de les NNSS digue que no estava en desacord total, si no que
només amb un grup de coses, que son les que ens diferiencian.

El Sr. Trias recordat al'equip de govern que un sol que es podia urbanitzar,
havia de cedir terrenys a l'Ajuntament, aquí hi ha grafiat a aquestes NNSS
una U7, que es una expropiació per una zona d'equipaments, es Verger
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sense més, queda autoritzat, no sienten, a no ser que hi hagi interesos,'ling
l'esperança de que el CIM ho tomarà. I respecte del terrenys de ca l'Amet
que es cedesqui el sol per vivendes. Demanar que penses l'equip de govern
el que podia significar pel poble, un error històric.

Pel que fa a la carretera, digue que no podia menos que estar asustat,
quan pensava en la possible desaparició dels platers etc.

El Sr. Batle digue que ningu havia parlat de vendre les vivendes, que
aquestes es podian fer en regim de lloguer i cercar una formula adient, que
els veïns fosen els beneficiats. Respecta de la carretera el que es feia no
tocava per res els arbres.

El Sr. Coll digue que el Pla Territorial, es posava com exemple el municipi
d'Esporles, que era el municipi de la Serra de Tramuntana que preservaba
més el sol. Que el plantatjament d'aquestes NNSS no es feia enfora de la
normativa actual. El que podia ser un motiu d'alegrança per haver presentat
unes NNSS avançades, aquí normalment, es reben palos.

El Sr. Batle digue que no volia entrar en debat, i referin-se el Sr. Matas
digue que era cert que estavan d'acord amb el 80% o 90%, del contingut de
les NNSS, i creia que les al·legacions havian servit per millorar les mateixes i
aquesta aportació havia contribuit a acostar posicions. Donar les grades el
redactor de les NNSS, per haver conseguit una normativa tan avançada,
suprimint aprop de 1600 habitatges.

En definitiva agrair a l'equip redactor als ciutadans i a l'oposició les seves
aprotacions.
Sotmès a votació fou aprovat amb le següent resultat:
Sis (6) vots a favor, cinc (5) del PP, un (1) independent
Quatre en contra tres(3) del PAS PSM i un (1) del PSGE.

RENUNCIA CONVENI CONTRACTE ESCOLETA.- El Sr. Miguel bernat
donar lectura a la següent :

PROPOSTA

Vist l'escrit adjunt, de renúncia del contracte de Prestació de
Servei d'Escoleta Municipal entre l'Ajuntament d'Esporles i les Sres. Maria
Verónica Gil Ibáñez, Victoria Juaneda Caballero, Silvia Juaneda Font,
Catalina Caselles Sastre i Catalina Ribas Mas, propós al Ple de
l'Ajuntament, l'acceptació de l'esmentada renúncia.
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Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

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

Esporles, 19 de juliol de 2001.
El Batle, La Secretària,

Paper transcripció acords i resolucions

â
i
S



 



GOVERN BALEAR
í

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les
Sr. Batle aixecà la sessió, i per fer-hi
itària en dono fe, i amb el seu Vist-i-
ita assenyalats a l'encapçalament.
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