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DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

El present llibre d'Actes consta de cent vint-i-tres 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 2004
Vist-i-Plau

PRESIDENT, LA SECRETÀRIA,
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[¡OVERN DE LES ILLES BALEAR^^'^'^
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 29 DE GENER DE 2004

Membres assistents:

Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sr. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume

Sr. Margarita Camps Gaya
Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Aulí

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

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint
hores i trenta minuts del dia vint-i-nou de gener de dos mil quatre, 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 Sr. Primer Tinent de Batle, Miquel Bernat Bosch, i amb l'assistència dels

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

Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la
Corporació ha de fer qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de dia 27 de
novembre de 2003, i a les dues extraordinàries de dia 31 de desembre de 2003,
repartides juntament amb la convocatòria.

No es presenta cap observació, per la qual cosa les actes es consideren
aprovades.

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

- Correos, registre d'entrada núm. 3440, de dia 25.11.2003, justificant recepció
acord correus bilingüe.

- Associació de Municipis de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 3457, de
dia 27.11.2003, bases selecció Policia Turística.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3459, de dia 27.11.2003,
concessió subvencions aparells climatització i deshumificador.
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GOVERN DE Lis ''^9®"'® "'entrada núm. 3492,
oions a compte compensacions reforma lAE.

__

Govern de les Illes Balears, Conselleria de Cultura, Educació i Est)i
registre d'entrada núm. 3495, de dia 01.12.2003, cursets de català 0ei
estrangers.
Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Economia i Hisenda, regisfre
d'entrada núm. 3517, de dia 03.12.2003, liquidació recaptació executiva.
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 3577,
de dia 10.12.2003, convocatòria Consell Executiu.
Associació de Municipis Illes Balears, registre d'entrada núm. 3599, de dia
12.12.2003, termini presentació al·legacions al Pla Territorial.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 17, de dia 17.12.03, aprovació
inicial ROS 2004, plurianual 2005/06/07.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3701, de dia 22.12.03, reglament
inscripció propietat.
Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 3727, de dia 23.12.03,
termini al·legacions projecte federacions esportives.
Fons Mallorquí de Solidaritat, registre d'entrada núm. 3729, de dia 23.12.03,
termini projecte desenvolupament.
Associació Amics Poble Saharaui, registre d'entrada núm. 3728, de dia
23.12.03, caravana humanitària.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 56, de dia 12.1.2004,
propaganda televisiva Esporles.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 68, de dia 13.1.2004, presentació
programes gestió policia i cementiri.
Projecte Home Balears, registre d'entrada núm. 78, de dia 14.1.2004,
declaració política de qualitat.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 85, de dia 14.1.2004, atorgament
subvenció Música Nostra.
Institut Nacional d'Estadística, registre d'entrada núm. 147, de dia 20.1.2004,
remissió documentació eleccions.
Col·legi Oficial de Farmacèutics, registre d'entrada núm. 43, de dia 08.1.2004,
anàlisi aigua xarxa local.
Institut Nacional Estadística, registre d'entrada núm. 44, de dia 08.1.2004,
remissió llistat baixes padró.
Institut Nacional d'Estadística, registre d'entrada núm. 153, de dia 21.1.2004,
remissió variacions cens eleccions europees.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia hagutsdes de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 377/03 fins al 27/2004.

RECEPCIÓ DEFINÍTIVA SES ROTGETES.- El Sr. Miguel Bernat dóna lectura a
la següent:

PROPOSTA DE RECEPCIÓ DE LA DOTACIÓ DE SERVEIS "SES ROTGETES DE
CANET" MODIFICAT 2000 I ALJUBS SES ROTGETES I JARDIN DE FLORES I

D'AIGUA POTABLE JARDIN DE FLORES

Vist que el Ple de l'Ajuntament de dia 26 de setembre de 1995 aprovà iniciar l'expedientde recepció d'ofici de la Urbanització de Ses Rotgetes i vist que el promotor es trobava en
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-^yrn|^p«|ícyi|^s£pregij públic a efectes de reclamacions al BOCAIB núm. i r-gde^/bí/96Í^enie qüè^'^sentassin al·legacions ni comparegués el promotor. \ ¿o ■

El Ple de l'Ajuntament de dia 25 de novembre de 1997 inicià d'ofici la recepció de la s «
Urbanització de Ses Rotgetes de Canet, fou publicat al BOIB núm. 153, d'l 1/12/97, -'■«/
sense que es presentessin al·legacions.
Vist que l'Ajuntament d'Esporles, amb la cooperació de l'Associació de Propietaris i Veïns
de Ses Rotgetes, l'Associació Administrativa de Ses Rotgetes i el veïns de Ses Rotgetes,
el dia 23 de juliol de 2001, contractà amb l'empresa Melchor Mascaró l'execució de les
obres de "Dotació de Serveis de Ses Rotgetes". Les esmentades obres foren
recepcionades el dia 28 d'abril de 2003.

Per la present venc a proposar al Ple de l'Ajuntament el següent acord:

1.- Recepcionar definitivament la Urbanització de Ses Rotgetes, la dotació de serveis de
"Ses Rotgetes de Canet" modificat 2000 i aijubs Ses Rotgetes i Jardín de Flores , d'aigua
potable i clavegueram de Jardín de Flores.

Lliure de càrregues segons el Registre de la Propietat, finca registral 1.733, foli 141 del
tom 2426, llibre 42 d'Esporles, constant els elements objecte de recepció de:

"Relación de Bienes y Servicios afectos a las obras del proyecto de "Dotación de
Servicios de Ses Rotgetes de Canet. Modificado 2000".

Capítulo I: RED DE AGUA POTABLE: 7.107 metros lineales de tubo de polietileno de 16
atmósferas de presión, diámetros de 25 mm, 32 mm, 40 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm y
110 mm, alojados en zanja, con sus correspondientes válvulas, ventosas, acometidas
domiciliarias, hidrantes contraincendios, y arquetas de 37 x 37 cm y de 60 x 60 cm.

Capítulo II: RED DE ALUMBRADO PIJBLICO: 164 puntos de luz de policarbonato IP 43
sobre columna de 4 metros de altura, además de una unidad con alimentación por
energía solar, incluyendo zanjas, mazacotas de hormigón de 60 x 60 x 60 cm, cableado
con aislamiento 1 kV de 4 x 6 mm2, de 4 x 10 mm2 y 4 x 16 mm2, red de tierras formada
por cable de cobre desnudo de 1 x 35 mm2, picas de toma de tierras, arquetas de
registro de 40 x 40 cm, caja general de protección, cuadro de alumbrado público y
armario para alojamiento de contadores y cuadros. Todo ello tramitado ante la
Conselleria de Comerç i Indústria y en funcionamiento.

Capítulo III: RED DE SANEAMIENTO: 932 metros lineales de tubería de P.E. corrugado
de 300 mm de diámetro interior, incluyendo zanjas, pozos de registro de 1 metro de
diámetro interior, acometidas domiciliarias y 1 depósito enterrado de M.S. de 15 m3 de
capacidad.

Capítulo IV: PAVIMENTACIÓN: Comprende un total de 31.641 m2 de red víaria,
incluyendo 26.090 m2 de pavimentación asfàltica y 5.551 m2 de aceras de hormigón, con
sus correspondientes bordillos, excavaciones, terraplenes, muretes y drenaje de los
puntos de concentración de la escorrentía superficial."

"ALJUBS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE SES ROTGETES DE
CANET I JARDIN DE FLORES"

Realitzada la corresponent visita d'inspecció i una vegada analitzada la documentació
existent sobre tres aijubs de subministrament d'aigua potable a les urbanitzacions de Ses
Rotgetes de Canet i Jardín de Flores, aquest tècnic manifesta el següent:
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A la zona de locals comercials de la urbanització de Jardín de Flores tot i delimitant
ambdós costats de l'escala, existeixen dos aijubs idèntics, de mesures, de planta 7.90 m
X 7.00 m, i uns 3.20 m d'altària, amb una cabuda d'uns 176.96 mS.

írcel·la "0" de la Urbanització de Ses Rotgetes de
stata l'existència d'un aijub d'una antigüitat superior

anys, executat en formigó armat i de mesures, de planta 10.00 m x 9.50 m, i d'
m, d'una cabuda aproximada de 226.00 mS. Vora aquest aIjub n'existeix un
recent construcció que, a nom de Ses Rotgetes de Canet i Jardín de Flores obtingué
corresponent llicència municipal; presenta una planta de 12.00 x 9 m i una altura de 2.10
m, amb una cabuda de 226.00 m3 aproximats.

Els esmentats aijubs resten interconnectats i compleixen la seva funció de manera
correcta quant al subministrament d'aigua potable a ambdues urbanitzacions".

Servituds de pas d'acord amb el plànol fulla 2 del projecte de "DOTACIÓ DE
SERVEIS DE SES ROTGETES DE CANET" que importen un total de 330 m.

Que passarà a ser propietat de l'Ajuntament des del moment de la seva aprovació pel
Ple de la Corporació, fent-se aquest càrrec del servei de neteja i del manteniment i la
conservació de les zones assenyalades.

2.- Sol·licitar la seva inscripció en el Registre de la Propietat.

Sotmès a aprovació ès aprovat per unanimitat.

ESTATUTS MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA.- El Sr. Miguel Bernat dóna
lectura a la següent:

PROPOSTA

Vist l'escrit de la Mancomunitat de Tramuntana, registre d'entrada d'aquest
Ajuntament núm. 67, de dia 13 de gener, per la present venc a proposar al Ple el següent
acord:

1. - Aprovar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de Tramuntana en el

següent sentit:

ESTATUTS PELS QUALS S'HA

DE REGIR LA MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

CAPITOL 1

DISPOSICIONS GENERALS
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OVERN DE LES

Article 1

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

intermunicipal integrada pels Ajuntaments de Banyalbufar, Esporles, Estellencs i
Puigpunyent.

b).- Podran incorporar-se com a membres de pie dret a la Mancomunitat, aquells altres
municipis que ho sol·licitin, i que acatin els presents Estatuts pel procediment que mes
endavant es determina.

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

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

Article 3." La Junta de Govern de la Mancomunitat estarà integrada pels
següents vocals:

Un vocal per cada un dels municipis que integren la Mancomunitat, que ho serà el
Batle o Regidor en qui delegui.
Un vocal per cada un dels municipis en població superior a 4.000 habitants, aquest
vocal serà elegit pel plenari dels esmentats municipis d'entre els seus propis
membres.

Els representants de la Junta podran anomenar, substitut pel casos que no puguin
assistir als Plenaris de la Mancomunitat, al qual a de ser comunicat a la Junta de la

Mancomunitat.

La Pròpia Junta, un cop constituïda, elegirà d'entre els seus vocals membres el

que tendra el càrrec de President.

Article 4.- Els càrrecs de la Mancomunitat tindran una durada de quatre anys,
havent de cessar quan es produeixi el cessament dels Ajuntaments. Peró, fins que es
constitueixi nova Junta, continuaran desenvolupant els càrrecs amb objecte d'atendre els
assumptes de la Mancomunitat.

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

desprès de la constitució de les respectives Corporacions Municipals integrades a la
mateixa, per aquesta finalitat, als efectes de la seva participació a la Junta, hauran de
comunicar-ho al Secretari de la Mancomunitat.
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OVERN DE comunicacions referides, convocarà a tots els vo
per a la constitució de la Junta i l'elecció del President.

L'elecció del President es verificarà per majoria simple. En cas d'empat es repe
la votació a la mateixa sessió i si es tornes a produir l'esmentat empat es proclama
definitivament President al candidat el major edat.

Article 6." En cas que algú dels vocals de la Junta perdés la condició de membre
de la Corporació respectiva, es procedirà a la seva substitució pel Ple de l'Ajuntament
corresponent.

Article 7." La Mancomunitat tendra Secretari-Interventor, Dipositari i el personal
necessari per al millor compliment de les seves funcions. En tot cas, el Secretari-
Interventor ha de ser funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

La Secretaria e Intervenció seran desenvolupades per qualsevol titular dels
esmentats càrrecs que pertanyin als esmentats funcionaris i amb destí en qualsevol dels
Ajuntaments que formin part de la Mancomunitat. L'elecció del Secretari-Interventor
s'efectuarà per la Junta de la Mancomunitat.

Tots els funcionaris actuaran segons les atribucions, deures i obligacions que
imposa la legislació vigent que fossin aplicables a la Mancomunitat.

Article 8.- Per al compliment de la seva finalitat, la Junta, en representació de la
Mancomunitat, tendra plena capacitat jurídica amb subjecció a les Lleis. En
conseqüència, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota mena
de béns, fer contractes, establir els serveis pròpies d'una Mancomunitat, obligar-se,
interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les Lleis.

CAPITOL II

FINALITAT DE LA MANCOMUNITAT

Article 9."

a)La Mancomunitat de Tramuntana té per objecte, unificar esforços per aconseguir unitat
i representativitat, per la millor defensa dels interessos i necessitats dels municipis de la
Serra de Tramuntana.

b)Crear la figura adequada per poder mancomunar, els serveis de manera lliure, segons
característiques, interessos i necessitats dels municipis integrants.
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'OVERN^^t^ servei, be entre tots els municipis, o
dels integrants, que s'executaran per la Mancomunitat i els seus orgues executius (Jun
Presidència) com entitat supra-municipal, les decisions de la qual obliga als respecti
Ajuntaments i veïnatge.

CAPÍTOL III

DEL PRESIDENT

Article 10.- L'administració dels interessos peculiars de la Mancomunitat estarà
a càrrec de la Junta i del seu President, una i l'altra, com a atribucions pròpies.

Article 11.- El President de la Mancomunitat assumeix el caràcter representatiu
de la Corporació, amb les atribucions que s'assenyalaran a l'article 13 d'aquests Estatuts.

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

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

Article 13.- Són atribucions del President:

1. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, podent decidir els empats
amb vot de qualitat.

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

legal per a la seva suspensió.

3. Dirigir e inspeccionar els serveis i obres de la Mancomunitat, dictant els bandos
i disposicions convenients.

4." Aprovar l'oferta d'empleo públic d'acord amb el pressupost i plantilla aprovades
per la Junta, aprovar les bases de les proves per la selecció de personal i per els
concursos de provisió de llocs de feina i distribuir les retribucions complementaries que
no siguin fibces i periòdiques.

El nomenament, premi, correcció i suspensió del personal laboral i funcionaris, llevat
dels que pertanyin als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
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¡OVERN

5. Ordenar els pagaments i rendir comptes de j'administraclô del patrimoni de la
Mancomunitat i de la gestió dels pressupostos.

6. Formar els projectes de pressupostos ordinaris i organitzar els serveis de
recaptació.

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

dependents d'aquesta i, en general, tota mena de negocis jurídics podent conferir
manaments per a l'exercici d'aquesta representació i, en cas d'urgència, exercitar accions
judicials i administratives, donant compte a la Mancomunitat a la primera sessió.

8. Presidir les subhastes o concursos per a vendes, lloguers, subministres i tota
mena d'adjudicacions de serveis i obres, així com la corresponent adjudicació provisional.

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

CAPÍTOL IV

DE LA JUNTA

Article 14." Correspondrà a la Junta de la Mancomunitat com a orgue deliberant:

1. La disposició o adquisició de béns i drets de la Mancomunitat i transacció sobre
ells. ^

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

que persegueix la Mancomunitat.

3. L'aprovació de pressupostos i ordenances, la censura de comptes, el
reconeixement de crèdits, les operacions de crèdit, la concessió de "quitas y esperas" i
qualsevol mena de compromisos econòmics.

4. L'aprovació d'ordenances i reglaments dels serveis de la seva competència.
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defensa dels proœdiments
incoats contra la Mancomunitat I la interposició de recursos. ^ ^

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

V'·/ea^

7." La destitució del President mitjançant l'adopció per majoria absoluta de la
moció de censura, (haurà de ser proposada, al menys, per la majoria absoluta del
nombre legal dels membres de la Mancomunitat i haurà de incloure un candidat a

president)

Article 15.- Per a alienar tota mena de béns o drets que pertanyin a la Mancomunitat,
l'import dels quals sigui més del deu per cent del pressupost ordinari de l'exercici corrent,
així com per a gravar o permutar els seus béns, drets o recursos, es necessitarà el vot
favorable de la majoria absoluta dels membres que segons els Estatuts integren la Junta,
sense perjudici de l'informe previ de la Comunitat Autónoma quan procedeixi legalment.

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

Mancomunitat es regirà per l'establert a la Llei 7/1.985 de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, i demés normes legals d'aplicació de conformitat amb l'establert
a la mateixa.

CAPITOL V

REGIM DE SESSIONS

Article 17.- La Junta de la Mancomunitat celebrarà sessió ordinària un vegada
cada dos mesos, fixant-se el règim ordinari de sessions a la sessió constitutiva de la

Junta, i sessions extraordinàries quan així ho decideixi el President o al manco la quarta
part dels membres que integren legalment la Junta de la Mancomunitat.

Les sessions tindran lloc a la Casa Consistorial de la Villa de la capitalitat de la
Mancomunitat.

Article 18.- Llevat dels casos d'urgència, no es tractaran altres assumptes dels
assenyalats a l'ordre del dia, que formarà el President i se distribuirà, amb antelació
mínima de dos dies hàbils als membres de la Junta.

Article 19.- La convocatòria per a sessió extraordinària haurà de fer-se amb dos
dies hàbils d'antelació al manco, llevat en casos d'urgència, i estarà motivada, expressant
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OVERI^feï^t'íBPilfLï^ deliberacions i els acords, sense que ptígüíry
tractar-se altres qüestions.

Article 20." Les sessions de la Junta de la Mancomunitat seran públiques, llevat
quan el President disposi el contrari per afectar al dret fonamental dels ciutadans a que
es refereix l'article 18 de la Constitució.

Article 21.- Per que les sessions puguin celebrar-se en primera convocatòria serà
precisa d'assistència de, al manco, per un terç del nombre legal de membres de la Junta,
que mai podrà ser inferior a tres.

En segona convocatòria serà necessària l'assistència de, al manco, un terç del
nombre legal de membres de la Junta que mai podrà ser inferior a tres.

Serà precís en tot cas, l'assistència del President i Secretari de la Junta, o qui
legalment els substitueixin.

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

nombre especial d'assistents.

Article 22.- Els membres de la Junta de la Mancomunitat estan obligats a
concorre a totes les sessions, si no hi hagués causa que ho impedeixi i que haurà de
comunicar-se amb l'antelació necessària al President.

Article 23.- Els acords de la Junta de la Mancomunitat s'adoptaran per majoria de
vots dels membres assistents a la sessió, decidint-se els empats amb el vot del
President, quan repetida la votació, es produeixi l'empat. S'exceptuen els casos en que la
legislació vigent exigeixi majoria absoluta o especials.

Article 24.- El vot dels membres de la Junta podrà ser afirmatiu, negatiu o en
blanc. Igualment podran abstenir-se de votar.

Article 25.- De cada sessió s'estendrà per el Secretari de la Mancomunitat acta
amb les mateixes formalitats que s'observen als acords municipals, sense aquests
requisits no tindran valor els acords de la Junta. D'aquests i demés actes certificarà el
Secretari amb el vist-i-plau del President.
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OVERN DE públic solemne, duran en totes íe
seves fulles la signatura del President i el segell de la Mancomunitat. No seran vàlids el
acords que no constin en els expressats llibres, els quals hauran de serfoliats.

Article 27." Per a l'execució dels acords de la Junta i per a la realització executiva
d'altres actes que no necessitin l'acord de la mateixa, el President es considerarà investit

de les mateixes facultats que els baties respecte dels municipis.

CAPITOL VI

RECURSOS ECONOMICS DE LA MANCOMUNITAT

Article 28.- Constitueixen recursos propis de la Mancomunitat:

a) Les subvencions o auxilis que doni l'Estat, la Comunitat Autónoma de Balears,
del Consell de Mallorca o d'altres

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

b) L'aportació anual de cada un dels municipis mancomunats s'obtindrà en base
als serveis que puguin estar mancomunats amb el porreteig de la part corresponent del
servei, criteris objectius establerts oportunament per la Junta de la Mancomunitat i seran

révisables anualment.

c) Les quantitats que en qualitat d'emprèstit oficial puguin obtenir-se en els
mateixos casos en que legalment podrien concedir-se als ajuntaments d'acord amb la
legislació vigent.

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

1) Els municipis igual o superiors als 4.000 habitants, tindran la mateixa quota
2) Els municipis de 1000 a 3.999 habitants, la quota per municipi serà la meitat, de la

que aportin cada un dels municipis del punt 1.
3) Els municipis de menys de 1.000 habitants, la quota de cada un d'ells, serà 1/3 (un

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

e) las aportacions de la Inversions per adquisició de bens immobles, serà la Junta de
la Mancomunitat, d'acord amb las possibilitat pressupostaris de cada Ajuntament i previ
autorització del Plenari de cada Ajuntament.
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f) Qualsevol altres recursos i ingressos eventuals o extraordinaris.

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

s'inclouran els ingressos i les despeses que es pensi realitzar durant el corresponent
exercici. La seva aprovació i execució es durà a terme en la forma que disposa la Llei
7/1.985 i demés disposicions aplicables.

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

pagaments i totes les demés que en matèria económica corresponguin, en el seu cas, als
baties.

Article 31Mentre la Mancomunitat no conti amb béns per a garantir operacions
de crédit, o no fossin suficients per a aixó, podran dur a efecte aquestes operacions amb
l'autorització expressa dels Ajuntaments, els quals s'obligaran a respondre de la quantitat
que pugi l'operacio, d'acord amb els porcentatjes de Participació, per cada Ajuntament,
establerts en aquets estatuts.

Article 32.- Les quotes que corresponguin abonar als municipis mancomunats,
segons disposa l'article 28, seran satisfetes per trimestres, en el segon mes de cada un i
tendrán caràcter d'atenció obligatòria i de pagament immediat i inexcusable en els
terminis indicats.

CAPITOL VII

TERMINI DE L'AGRUPACIO I SEPARACIÓ DE MUNICIPIS I DISOLUCIO

Article 33.- Com que la finalitat de la Mancomunitat es permanent, s'entendrà que
la seva durada es INDEFINIDA i comença la seva efectivitat des de que es publiqui en el
Butlletí Oficial la seva aprovació.

Article 34.-Agrupació i separació
A) per qué un municipi pugui entrar a formar part de la Mancomunitat serà precís que

així ho acordi el seu plenari per majoria absoluta i després ho sol·liciti mitjançant
escrit dirigit a la junta de la Mancomunitat, aquesta per majoria absoluta haurà
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B) Per a que un municipi pugui separar-se de la Mancomunitat serà precís que així ho
acordí el seu Ajuntament Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta legal. La
separació tendra lloc a l'acabament de l'any econòmic i avisant-ho amb tres mesos

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

Article 35.- La dissolució de la Mancomunitat tindrà lloc quan tots els municipis
així ho acordin amb els requisits assenyalats a l'article anterior.

Article 36.- En cas de separació d'un municipi o dissolució de la Mancomunitat, el
o els Ajuntaments hauran d'abonar els deutes contrets, en la mateixa proporció que
darrerament contribuïen al pressupost de la Mancomunitat.

Els béns si hi fossin i no fos possible dividir-los entre tots els municipis, es
verificaran i liquidaran seguint la Junta de la Mancomunitat en funció liquidadora, fins a la
seva total adjudicació als municipis interessats.

Article 37.- Els presents Estatuts, un pic aprovats pels Plens de tots els
Ajuntaments i demés orgues competents, segons es preveu a la legislació vigent,
constitueixen les normes reguladores de les funcions i atribucions de la Mancomunitat i

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

Article 38.- Segons el que disposa el paràgraf 4 de l'article 44 de la Llei 7/1.985,
qualsevol modificació dels present estatuts exigirà els mateixos tràmits que la seva

aprovació.

CAPITOL VIII

ESTATUTS

DIPSOSICIONS ADICIONALS
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OVERN DE presents estatuts i un pic que els serveis
establerts es procedirà a la redacció de la corresponent ordenança l'acord
disposicions que regulin aquesta matèria en la legislació vigent.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

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

l'obligació de facilitar un local a la seva Casa Consistorial per a l'instalació a les oficines
de la mateixa, on puguin efectuar-se els treballs i prestar tota mena d'ajuda per al
desenvolupament de la missió de la Mancomunitat, igualment facilitarà el seu saló de
sessions per a la celebració de les sessions de la Junta.

2." Anomenar com representant de l'Ajuntament d'Esporles a la Mancomunitat de
Tramuntana al Sr. Sebastià Coll Jaume.

3." Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat de Tramuntana.

El Sr. Miquel Ensenyat diu que el seu grup vol presentar una esmena a la proposta,
proposa com a representant d'aquest Ajuntament a la Mancomunitat, el Sr. Antoni Vidal

Matas, ja que creia que fins al moment havia estat ell qui havia ocupat aquest càrrec i ja
que la seva agrupació era majoritari ja que aconseguí un major nombre de vots, per aixó
era més adient.

El Sr. Miguel Bemat diu que creu adient primer votar l'aprovació dels Estatuts i després el
representant. El plenari mostra la seva conformitat.

Sotmesa a votació l'aprovació dels Estatuts de la Mancomunitat de Tramuntana, són
aprovats per unanimitat.

Sotmesa a votació la primera proposta de nomenar com a representant a la
Mancomunitat de Tramuntana el Sr. Sebastià Coll Jaume, és aprovada amb el següent
resultat::

- (6) sis vots a favor, tres (3) del PP, dos (2) del PSOE i un (1) d'UM.
- (4) abstencions del PAS-PSM.

Vist el resultat de la votació, la Corporació accepta no fer una nova votació amb l'esmena

presentada pel PAS-PSM.

COMPENSACIÓ lAE.- El Sr. Gabriel Coll dóna lectura a la següent:
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La Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la llei reguladora de les
hisendes locals, va introduir modificacions substancials en la configuració de l'impost
sobre Activitats econòmiques.

Vista l'Ordre HAC/3154/2003, de 12 de novembre, per la qual s'estableix un
termini de remissió d'informació per el càlcul de la liquidació definitiva de la compensació
a favor de les entitats locals per pèrdua dels ingressos, derivada de la reforma de l'impost
sobre Activitats Econòmiques, més concretament en el seu apartat 2.

Vist que l'Ajuntament d'Esporles el dia 7 de febrer de 2002, signar un conveni per
la gestió de la recaptació amb el Govern de les Illes Balears , pel present venc a proposar
el Ple el següent acord:

1Aprovar delegar a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts ( Direcció General
de recaptació i de coordinació amb les Hisendes Territorials) del Govern de les Illes
Balears la sol·licitud de compensació per pèrdua d'ingressos derivada de la reforma de
l'impost sobre Activitats econòmiques.

Per què la presenti l'esmentada sol·licitud, dins el termini dels dos primers mesos
de l'any 2004.

2.- Donar trasllat a la Conselleria d'Hisenda i pressuposts( direcció general de
recaptació i de coordinació amb les Hisendes Territorials).

3." Autoritzar el Sr. Batle per signar els documents necessaris.

Sotmès a votació fou aprovat per unanimitat.

COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2002.- El Sr. Gabriel Coll dóna lectura
a la següent:

Vist que la Comissió de Comptes d'aquest Ajuntament informà favorablement el
Compte General 2002, i quedà exposat al públic per quinze dies i vuit més, al BOIB núm.
153 de dia 04.11.2003, d'acord amb l'article 193 de la llei 39/1988, d'hisendes locals,
sense que s'hagin presentat reclamacions, pel present venc a proposar al Ple el següent
acord:

Aprovar el Compte General del Pressupost 2002.

Sotmesa aprovació ès aprovada per unanimitat.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El Sr. Gabriel Coll dóna lectura a les següents
propostes:

Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de Tributs de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govem de les Illes Balears, es proposa la baixa dels
esmentats rebuts.

PROPOSTA

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS
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PERIODE IMPORT

01-01-03 A 31-03-03 700,78

01-04-03 A 30-06-03 14080,76
01-07-03 A 30-09-03 391,83

Sotmesa a votació és aprovada 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.

Referència Contribuent Padró/impost Import Motiu
devolució

3019/03 Taberner Mulet F.X. I.V.T.M,

desballestament

1482/03 Jureit Stephan Peter I.V.T.M.

desballestament

1119/03 Frau Segura Andres

18,75 Baixa

9,37 Baixa

28,11

167/03 Auli Alemany A.

Bonificació antiguitat 852/02
Const. 964,51 Denegació
1850/01 Cortes Barroso M.

obra

14467

més

4111209

CAIB

8093701

W

8093701

4,86

Caldentey Caldentey G.Imp.

\\ \\

Nadal Bestard J.

Mir Mulet Isabel

Rodriguez Fdez. M.L. I.B.I. 2002

Lopez Saavedra Fco. I.B.I. 2001

2468,15 Renúncia

Taxa Cementeri 117,21 Pagat de

I.B.I. 01-02 198,22 Acord

96,3 9

87,50
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Sotmesa a votació es aprovada per unanimitat.

CONVENI AJUNTAMENT IC.E. ESPORLES.- El Sr. Jaume Capel dóna lectura a
la següent:

PROPOSTA

Vista la necessitat que te aquest Ajuntament de modificar el Camp de futbol per
que el col·lectiu que l'utilitza (principalment joventut) pugui desenvolupar les seves
activitats esportives pel present venc a proposar el Ple el següent acord:

- Aprovar el conveni següent.

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES I EL CLUB ESPORTIU
ESPORLES, PER AL FOMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA.

REUNITS

D'una part, el Sr. Jaume Pou Reynés, Batle de l'Ajuntament d'Esporles, en nom i
representació d'aquest, en virtut de les atribucions que li confereix l'art. 41.12) del RD
2568/86, de 28 de novembre. Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals,

Per altra part, el Sr. Guillermo Mateu Bernat, amb DNI núm. 42945451, President i, en
nom i representació del CE Esporles, amb CIF G07434467 , domiciliat a la Carretera de
s'Esgleieta, Son Quint, amb facultats suficients per a aquest atorgament.

Ambdues parts, en representació de l'organisme pel qual actuen.

EXPOSEN

I. Que el CE Esporles realitza una tasca esportiva i de promoció del futbol base, la
qual repercuteix tota la població, principalment la joventut.

II. Que aquesta activitat esportiva que desenvolupa el CE Esporles té una gran
repercussió social, actuant com a entitat dinamitzadora, a nivell esportiu, dels
ciutadans d'Esporles.

III. Que l'activitat que du a terme el CE Esporles es troba especialment en el foment
del futbol, la qual cosa suposa desenvolupar una tasca formativa tant a nivell
esportiu com a nivell humà.

IV. Que es tracta de l'únic club de futbol que existeix en aquest poble i que per aixó
reuneix totes les característiques dels esportistes que ho practiquen.

V. Que l'ús intensiu que es realitza del camp de futbol (no existeix camp
d'escalfament) fa impossible el manteniment d'un camp de terra i la instal·lació de
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VI. Que la realització d'aquestes obres d'inversió tenen un cost màxim de 431.552,62 J
euros

VII. Que les instal·lacions on es desenvolupen totes les activitats esportives del CÉ^®^
Esporles són municipals, sense que existeixi possibilitat de crear unes
instal·lacions pròpies del club. Per això i tot l'exposat anteriorment, l'Ajuntament
no pot ser alié en la prestació d'ajuda econòmica a aquesta entitat esportiva.

Per això,

CONVENEN

Primer.- Que l'Ajuntament d'Esporles autoritza el CE Esporles a la instal·lació de gespa
artificial en el Camp Municipal d'Esports. Que una vegada instal·lada la gespa artificial i
realitzades les inversions, aquestes quedaran integrades en el Camp Municipal d'Esports
i passaran a ser titularitat municipal. A aquests efectes, l'Ajuntament quedarà subrogat en
tots els drets sobre la mateixa, i a partir d'aquest moment es farà càrrec del seu
manteniment.

Segon." L'Ajuntament d'Esporles es compromet a aportar al CE Esporles el valor del cost
de les obres, aportant 180.852 € a la finalització de les obres i la resta autoritza el CE
Esporles a la contractació d'un préstec per l'import de 250.700,02 € , i es compromet a
aportar amb la regularitat que es fixi en el contracte bancari, una quantitat igual a l'import
de les quotes del préstec (capital més interessos i comissions bancàries). Les
característiques i les condicions màximes del crédit seran les que s'indiquen a l'annex del
present conveni.

Aquest aportació municipal variarà a la pujada o a la baixada, d'acord amb les variacions
del tipus d'interés pactat en el contracte.

Tercer." L'Ajuntament d'Esporles es compromet a consignar anualment, dins el seu
pressupost, crédit suficient per fer front al pagament de l'import de la quota anual que
resulti finalment a pagar per l'amortització d'aquest crédit.

Quart." Totes les aportacions municipals tenen caràcter de subvenció de capital i, per
tant, es destinaran exclusivament al finançament de les obres.

A tais efectes, s'obliga al CE Esporles a obrir un compte en el qual, exclusivament, es
reflexaran els moviments d'aquesta operació de crédit i pagaments de les obres, al qual
l'Ajuntament transferirà amb la periodicitat que s'estableix en el contracte de préstec, les
quotes a les quals s'ha fet referència.

Cinquè." El CE Esporles es compromet a transferir a l'Ajuntament l'import que en
concepte d'IVA retornat pugui percebre d'Hisenda Estatal com a conseqüència de
l'execució d'aquestes inversions.

Aquesta quantitat es destinarà a amortitzar capital del préstec contractat o altres
actuacions en el Camp Municipal.

Sisè." El CE Esporles es compromet a presentar qualsevol documentació o justificació
que sigui sol·licitada per l'Ajuntament, en relació al crèdit subscrit pel finançament de
l'obra.
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l'execució d'aquestes. Ei CE Esporles haurà d'exigir de l'empresa subministradorà líji
garantia d'un mínim de 10 anys de la instal·lació de la gespa artificial.

Vuitè." L'Ajuntament d'Esporles haurà d'autoritzar, previ dictamen del Serveis Tècnic
Municipals, els projectes, pressuposts i modificacions dels mateixos, així com les
certificacions i liquidacions de les obres a realitzar. Qualsevol modificació a la baixa del
preu estipulat al punt setè anterior, una vegada practicada la liquidació definitiva, s'haurà
de transferir a l'Ajuntament d'Esporles, la qual es destinarà a amortitzar capital del
préstec œntractat o altres actuacions en el Camp Municipal.

Novè." El CE Esporles es compromet a que les instal·lacions subvencionades compleixin
la finalitat prevista i es destinin al desenvolupament de les activitats físico esportives de la
població d'Esporles.

Desè." L'Ajuntament d'Esporles podrà utilitzar les instal·lacions tant per a actes puntuals
com per a programes de promoció esportiva de mès llarga duració.
Onzè." Aquest Conveni queda supeditat i condicionat a l'aprovació d'aquest en el Ple de
l'Ajuntament.

El Batle El President del CE Esportiu

El Sr. Antoni Vidal presentar la següent esmena

ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PAS-PSM, D'ACQRD AMB EL
QUE PREVEU L'ARTICLE 97.5 DEL RQF, AL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ

INFORMATIVA "CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES I EL CLUB
ESPORTIU ESPORLES"

Que es faci una inversió al Camp Municipal d'Esports ès necessari i urgent. Estam
d'acord amb la instal·lació de la gespa artificial, que ès l'objectiu del Conveni, peró
proposem una sèrie de modificacions que són les següents:

1.- Afegir al final del punt 9è

Novè de la població d'Esporles, especialment infància i joventut.

2." Afegir al final del punt 4t

El CE Esporles posarà anualment a disposició de l'Ajuntament tots els documents a què
fa referència l'article 14 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d'associació.
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Cinquè." El CE Esporles es compromet a transferir a l'Ajuntament d'Esporles
en concepte d'IVA hagi suportat com a conseqüència de l'execució d'aquestes
i que tingui dret a deduir-se.

4." Modificar el projecte d'instal·lació de la gespa artificial per afegir una sèrie de reformes
prèvies que consisteixen bàsicament en ampliar els espais que formen l'actual Camp
Municipal d'Esports, tal i com s'explica en el plànol adjunt.

5." I que el préstec hipotecari que s'ha de subscriure entre el CE Esporles i una entitat
bancària, es faci per l'import total de la inversió i no pel 80%.

El Sr. Sebastià Coll diu que està d'acord amb aquesta actuació peró pel POS del
2004, peró no està d'acord amb el conveni, que entén que ès una inversió prou important
per fer un concurs públic, no que l'Ajuntament signés directament amb el club de futbol.
Pel que fa a l'esmena presentada pel grup municipal PSM s'ha d'estudiar i si cal,
modificar el conveni etc.

El Sr. Vidal diu que la seva proposta s'ha presentat poc desenvolupada per què
s'ha tingut poc temps per estudiar el projecte i fer-ho més elaborat, peró com era
necessari i urgent, presentaven aquestes línies que ja es podia veure com podia anar en
un futur. Que creu que la intenció de tots els grups es dur endavant el projecte peró no
tots coincideixen en la manera de fer-ho per tal d'arribar a una solució satisfactòria
proposa de deixar l'assumpte damunt la taula i crear una comissió per estudiar el tema.

El Sr. Capel diu que el projecte tal com el proposa el PSM. Era molt més
complicat ja que passava per haver de fer una expropiació de terrenys, canviar les grades
i vestuaris, el que suposa un projecte molt més costos.

El Sr. Gabriel Coll diu que podia estar d'acord amb el 1°, 2° i 3° punt peró que el
4° punt no l'accepta, que com ha dit el Sr. Vidal "es un projecte necessari i urgent" no es
pot contemplar tot el proposat, ja que la proposta passa per un canvi de NNSS,
recentment aprovades per aquest Ajuntament i els problemes no són tan senzills com
volen suposar, que s'ha de tenir en compte que el Consell de Mallorca hi ha de dir la seva
¿ i que pot dir davant un canvis a tan poc temps de la revisió de les NNSS?.

El Sr. Vidal insisteix en que l'urgent ho era peró també s'han de fer les pertinents
previsions de futur.

El Sr. Miguel Bernat diu que el seu grup també podria estar d'acord amb els
punts 1°,2°,3° peró no amb el 4°, per què s'estava parlant d'un any vista, degut ala revisió
de les NNSS, que podria tenir sentit si fos qüestió d'uns mesos, peró si era possible i
tenien l'oportunitat de portar endavant el projecte ara i realitzar una proposta que tots els
grup tenien el programa.

El Sr. Pere Trias insisteix en demanar que resti damunt la taula i en tornin a parlar
el proper plenari.

El Sr. Bemat diu que la modificació de NNSS i les converses amb la propietat els
efectes de l'expropiació poden allargar el tema.

El Sr. Sebastià Coll diu que creu més adient que l'Ajuntament gestiones el
contracte que no donar només suport financer i per aixó demana que resti damunt la
taula.
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- (6) sis vots a favor del PAS PSM, PSOE.
- (4) quatre en contra del PP, UM.

El tema resta damunt la taula.

MOCIÓ PAS PSM BARRA BAR CARPA FI D'ANY.- El Sr. Miquel Ensenyat
dóna lectura a la següent:

MOCIÓ

El passat mes de desembre de 2003, el grup municipal PAS-PSM, d'acord amb
el que preveu l'art. 46 de la Ley 7/85, de 2 d'abril, reguladora de las bases de régimen
local, va sol·licitar la celebració d'un Ple extraordinari i urgent per tractar la
problemàtica derivada de l'explotació de la barra del bar que permet instal·lar
l'Ajuntament a la carpa que monta a la Plaça de la Constitució per les festes de Nadal i
Cap d'Any. Tal i com està escrit textualment a l'escrit de sol·licitud de convocatòria, el
grup municipal del PAS-PSM, considerava "del tot necessari debatre i resoldre, si és
necessari, respecte a aquest qüestió".

En el transcurs del debat, el PAS-PSM va fer dues propostes concretes:

1) que s'elaboràs una normativa per regular les concessions de barres (aquesta
coincident amb una mateixa proposta del PSCE)

2) que es tornàs enrere l'adjudicació de la barra del bar feta i s'adjudicàs a l'altra
associació

L'aptitud del Batle va provocar que cap d'aquestes dues propostes poguessin ser
ratificades o modificades, segons el que preveu l'art. 94 del ROF, per part del portaveu
del PAS-PSM, i ni tan sols que es poguessin votar.

Per tot aixó, el grup municipal del PAS-PSM proposa el debat i votació de la següent
proposta en el Ple ordinari del mes de gener:

1) El Ple de l'Ajuntament d'Esporles rebutja la forma d'actuar del Batle en el passat Ple
extraordinari de dia 31 de desembre de 2003 i demana al Batle que s'atengui, en el
moment de moderar les intervencions del Ple, a criteris democràtics i a la normativa
vigent.

2) El Ple de l'Ajuntament d'Esporles demana a l'equip de govern l'elaboració d'una
normativa clara i transparent respecte a les adjudicacions de les barres dels bars a
les festes populars. Aquests normativa, consensuada prèviament amb les entitats que
formen part del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure, hauria de ser
aprovada pel Ple de l'Ajuntament, respectant, en qualsevol cas, les competències del
Batle respecte a la matèria.

3) El Ple de l'Ajuntament d'Esporles rebutja l'adjudicació de la barra del bar de la nit de
Cap d'Any feta per la regidora de Cultura.

El Sr. Ensenyat proposa al grup municipal PSOE que donat que també presenten una
moció amb aquest sentit que presentessin una moció conjunta ambdós grups polítics.

Paper transcripció acords i resolucions
I



3VERN„glfe|||W* îl PSOE diu que si el grup PSM es volia adherí a la
^rò que el seu grup no canviava la Moció, ja que no

d'acord amb alguns punts de la moció presentada pel PAS PSM.

El Sr. Ensenyat ofereix de canviar alguns del punts de la moció, peró el grup
creu més oportú mantenir la seva.

Així mateix el Sr.Enseñat demanar de deixar damunt la taula els punts de la Moció
que afectaven el Batle, per considerar que no essent present el Ple, el més oportú era
deixar-ho damunt la taula fins el proper Ple.

Aquests restaren damunt la taula.

Després d'una deliberació en la que intervingueren tots els grup i es van barrejar
distintes propostes.

El Sr. Gabriel Coll d'DM diu que vist que pareix que falta estudiar amb més
profunditat el tema que s'aturi per un temps el ple a fi de conèixer millor ambdues
mocions.

El Ple continua i el grup PAS PSM demana de deixar l'assumpte damunt la taula.

La Moció resta damunt la taula.

MOCIÓ PSIB-PSOE REGULACIÓ CONCESSIÓ DE FESTES.- La Sra. Margarita
Camps dóna lectura a la següent:

PROPOSTA

REGULACIÓ CONCESSIÓ FESTES

Després de la moguda que vàrem tenir al nostre poble durant les passades festes de
Nadal, a causa de la concessió d'una barra de festes, des del nostre grup proposam que
des de la Secretaria de l'Ajuntament s'elabori una proposta de reglament en la qual quedi
ben clar: el termini de presentació d'instàncies, motiu pel qual sol·liciten la barra i amb
quina finalitat, quines entitats poden optar a aquesta barra...

Una vegada s'hagi redactat aquest reglament o normativa, s'ha de donar redactat a cada
grup municipal perqué l'estudiï i pugui fer les modificacions que trobi oportunes, sempre
dins els termes legals, i així quan cada grup l'hagi estudiada, i per ventura modificada,
passar-la a Ple per a la seva aprovació.

Mentrestant aquest reglament s'estigui elaborant i no s'hagi aprovat, s'ha de formar una
comissió integrada pels diferents grups polítics per seleccionar l'entitat que hagi de dur la
barra de les festes.

El Sr. Miquel Ensenyat diu que entén que la normativa no ha de ser redactada per la
Secretària si no que s'ha de constituir una comissió que la redacti en consens amb totes
les associacions del poble.

La Sra. Margalida Camps diu que li pareix bé obtenir el consens de tots els grups
polítics i de les Associacions del poble, peró creu més oportú que primerament la
Secretària de la Corporació redacti una normativa dins la legalitat i després aquesta sigui
consensuada en tots el grups polítics i les Associacions, ja que creu que aquest es l'ordre
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peRguéiílie isâ s^«^ijirîa^iOTativa que no sigui legal, i que era el Ple de l'Ajuntaiqîiï que les Associacions tenien l'obligació de complir.

El Sr. Miquel Ensenyat presentar a la moció del PSIB-PSOE la següent:

ESMENA

Que s'elabori una normativa redactada per una comissió integrada per tots el grups
polítics de l'Ajuntament, amb el consens de les Entitats Socials i Culturals del poble.

El Sr. Gabriel Coll per UM diu que esta d'acord amb la moció del PSOE ,ja que es
millor primer que l'elabori la Secretària i després que els grups polítics i les Associacions
consensua-se'n la normativa a seguir, perója amb una base jurídica.

El Sr. Miquel Bernat diu que entén que s'ha de cercar el consens per suposat, peró
que no hi veia cap inconvenient en que primer la Secretària elaborí una normativa, que
sempre després era millorable amb les Associacions i grups polítics.

El Sr. Pere Trias diu que el tema no era la Secretària, que s'han de consultar a les
Entitats abans de portar el Ple, per poder millorar i per aixó es necessària la seva opinió
abans de portar el tema el Ple. Ja que són les Entitats qui porten les barres i és el seu
consens el que interessa i sí primer es porta a Ple i després cerquem el consens, crec
que no es conseguirá.

El President passar a votació l'esmena proposada pel PAS PSM. Que és aprovada
amb el següent resultat:

- (4) quatre vots a favor del PAS PSM.
- (6)sis abstencions dels grups PP.UM. PSIB-PSOE

Després d'una gran confusió pel resultat de la votació que no era volgut pel grup que
havia presentat la Moció.

Es va planteja la legalitat damunt el sistema a procedir abans de la votació final. Sí
s'ha de presentar una esmena en contra de l'esmena o votar en contra de la moció
presentada. I donat que no es possible tornar a votar una esmena que s'acabava de
votar i es feia difícil fer una rectificació in voce.

Es passar a votar la Moció que no restar aprovada per qué el resultar fou el següent:
- (4) quatre vots a favor del PAS-PSM
- (6) sis vots en contra del PP. DM. PSIB-PSOE

MOCIÓ PSIB-PSOE HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL.- La Sra. Margalida
Camps dóna lectura a la següent:

MOCIÓ

Vistes les nombroses sol·licituds que varen quedar sense atendre, creiem que és
necessari per part de l'Ajuntament d'Esporles der una 2® promoció de Vpo, ja que és un
poble que creix cada dia, i no per la gent que pugui venir de fora a viure, sinó per a que la
gent d'aquí pugui optar a un habitatge a un preu que no sigui desmesurat.

Per tant, instam el Sr. Batle perquè en un període de temps convenient trobi un
lloc adient per a la construcció d'aquests habitatges.
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DVERN DE que el seu grup hi ha de estar d'acord ja q|e3
promogut la primera.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

MOCIÓ PER URGENCIA QUE PRESENTA EL PAS PSM.- EL Sr. Pere Trias
digué que el seu grup volia presentar una moció per urgència consistent en modificar les
NNSS el carrer Vilanova , motivar la urgència degut a la necessitat de suspendre
llicencies a la zona, ja que era necessària per evitar un greu perjudici el poble. Que
aquesta suspensió de llicencies estava prevista sempre en aquests casos i per aixó
sol·licitava tractar el tema per urgència.

El Sr. Miguel Bernat digue que era un tema prou important per estudiar-lo, que a
les NNSS de recent aprovació s'havia previst d'un altra manera, pel que no es preveia
necessitat de canviar-ho ni la urgència.

Sotmès a votació tractar el tema per urgència no ès aprovada. El resultat de la
mateixa és ser el següent:

- (4) quatre vots a favor del PAS PSM.
- (4) quatre en contra del PP i UM
- (2) dues abstencions del PSGE.

Degut a l'empat el President torna a sotmetre a votació la urgència en tractar el
tema el resultat ès el següent:

- (4) quatre vots a favor del PAS PSM.
- (4) quatre en contra del PP i UM
- (2) dues abstencions del PSGE.

El President posa el seu vot de qualitat en contra de la urgència sol·licitada.

MOCIÓ RSIB-PSGE ELABORACIÓ NORMATIVA DEL PROCEDIMENT
D'ADJUDICACIÓ BARRES DE BAR DE LES FESTES.- La Sra. Margalida Camps vol
presentar per urgència aquesta moció que motiva degut a la necessitat de que s'elaborí
l'esmentada normativa en un termini urgent, per evitar que torni a passar el que ha passat
el dia de nit vella.

Sotmesa a votació la urgència ès aprovada amb el següent resultat:
- (6) sis vots a favor PP. UM. PSIB-PSGE
- (4) abstencions del PAS-PSM

La Sra. Margalida Camps dóna lectura a la següent:

MGCIÔ PSIB-PSGE ELABGRACIÓ NORMATIVA DEL PROCEDIMENT
D'ADJUDICACIÓ BARRES DE BAR DE LES FESTES.

Després de la moguda que vàrem tenir al nostre poble durant les passades festes
de Nadal, a causa de la concessió d'una barra de festes, des del nostre grup proposem
que des de la Secretaria de l'Ajuntament s'elabori una proposta de reglament en la qual
quedi ben clar: el termini de presentació d'instàncies, motiu pel qual sol·liciten la barra i
amb quina finalitat, quines entitats poden optar a aquesta barra...
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reglament o normativa, s'ha de donar redactat a
grup municipal perquè l'estudiï i pugui fer les modificacions que trobi oportunes,
dins els termes legals, i així quan cada grup l'hagi estudiada, i per ventura
passar-la a Ple per a la seva aprovació.

Mentrestant aquest reglament s'estigui elaborant i no s'hagi aprovat, s'ha de formar una
comissió integrada pels diferents grups polítics per seleccionar l'entitat que hagi de dur la
barra de les festes.

Sotmesa a votació és aprovada amb el següent resultat:

- (6) sis vots a favor del PP. UM. PSIB-PSOE.
- (4) quatre en contra del PAS-PSM.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Sebastià Coll demana:
Quin tipus d'activitat és realitza a la Cimentera de Canet. Si a la finca de Canet és fa
un seguiment de la llicència d'obres.

Així mateix fa el següent prec:
Que vist que aquest any te lloc el 25e. Aniversari de les primeres eleccions

democràtiques municipals, demana de realitzar els retrats dels tots els que han estat
Batle durant aquest termini, per col·locar-los a l'Ajuntament.

El Sr. Antoni Vidal demana:
Que passa amb els habitatges de protecció oficial, que segons pareixia, en la seva
adjudicació, no s'està seguint l'ordre aparegut el tauló d'anuncis i sí hi ha renúncies.
Així mateix demana de rectificar l'Edicte ja que pot induir a confusions.
Respecta del carrer del porrento demana el muntant final i quina part corresponia a
l'Ajuntament i quina els veïns, en definitiva com s'han repartit les despeses.

El Sr. Miguel Bernat contestar que la Cimentera té llicència d'activitats.
Pel que fa a les obres de Canet que seguien la corresponent llicència, que la

Comissió Insular del Patrimoni i Arca hi estan molt el damunt ja que són unes obres molt
delicades.

Pel que fa els retrats del Baties que li pareixia bé.

Respecta de l'Edicte dels Habitatges de Protecció Qficial que li pareix bé de
rectificar-lo. Que li pareix oportú reunir la Comissió de seguiment per tal d'aclarir els
possibles dubtes.

La informació del Porrento diu que la recolliria i ja se li passaria.

El Sr. Gabriel Coll agraeix el Regidor d'Urbanisme que s'hagi fet possible de portar a
Ple de l'Ajuntament la recepció de Ses Rotgetes així com la seva aprovació el Ple, ja que
era un dels assumptes importants que ell tenia com polític.

També agraeix el PAS-PSM de retirar de l'ordre del dia els dos punts que feien
referència al Batle, ja que no es trobava present.

Així mateix els agrair de no convertí una confusió amb una acció recurrible, ja que
entenia com així ho havia entès el grup PAS-PSM, que els errors han de ser subsanable.

El Sr. Antoni Vidal diu que per poder fer una bona oposició i control, que agrairia a la
Secretària que complís la normativa i envies les actes de la Comissió de Govern dins el
termini reglamentari.
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Esporles, 29 de gener de 2004.
El Batle, La Secretària,

)VERN DE ülri^aRAirti^li^^unts assenyalats a l'ordre del dia, essent les
Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en
donc fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a
l'encapçalament.

Paper transcripció acords i resolucions
i



)VERN DE LES ILLES BAfiíflf^ ^
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 16 DE FEBRER DE 2004

Membres assistents:

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Miquel Bernat Bosch

Membres que han excusat la seva absència:
Sra. Margarita Camps Gaya
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Lourdes Noguera Bosch

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint
hores i trenta minuts del dia setze de febrer de dos mil quatre, 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 Sr. Batle, Jaume Pou Reynes, i amb l'assistència dels Senyors Regidors
que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix
com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

INFORME PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA.- El Sr.Miquel Bernat
Bosch dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vist l'escrlt del Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada aquest
Ajuntament 3716 de dia 23 de desembre, sol·licitant informe pel present venc a
proposar el Ple el següent acord:

Informar el Pla Territorial en temps i forma, presentant les següents
al·legacions:

Les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal del t. m. d'Esporles
foren aprovades amb caràcter definitiu per la Comissió Insular d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric el dia 23 de novembre de 2001 ( BOIB
núm. 153, de 22 de desembre de 2001; text refós amb complimentació de les
prescripcions aprovat el dia 22 de març de 2002, per la ClOTUPH). La seva

>0^)027
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)VERN1] d'Espais Naturals (LEN), Directrius d'Ordenació de/
íéació directa) i als Plans Directors Sectorials (PDS).

Referència N.N.S.S. d'Esporles. Memòria Justificativa :

7.1. Compliment de la Llei d'Espais Naturals (LEN).
La Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals (LEN) estableix dos tipus de
Àrees d'Especial Protecció i regula el règim urbanístic en cada una d'elles. Són
les
Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEl) i les Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic.
Així mateix, la LEN en el seu article 11 defineix també les Àrees Naturals Interès
que seran objecte del més alt nivell de protecció i insta als organismes
competents
a que les delimitin en els processos d'ordenació territorial corresponents. El
Govern Balear, a través del Decret 86/1992 de 18 de novembre, aprova la
delimitació de les Àrees d'Alzinar protegides com a Àrees Naturals d'Especial
Interès d'Alt Nivell de Protecció, tot complint amb el criteris que establia l'article 11
de la pròpia LEN.
El municipi d'Esporles es troba afectat per les tres diferents Àrees d'Especial
Protecció, per la qual cosa, el planejament municipal es veu obligat a incorporar
en

les seves Normes la delimitació de cada una d'aquestes qualificacions. Donat que
la Llei d'Espais Naturals és una Llei amb caràcter regulador de mínims, els propis
ajuntaments, exercint la seves competències municipals en matèria urbanística
poden incrementar el nivell de protecció per damunt del que marca la pròpia LEN.
És per aquest motiu que aquesta Revisió de Normes, d'acord amb els objectius i
criteris generals de planejament amb la finalitat de preservar la qualitat de l'entorn
natural i paisatgístic, proposa una qualificació del Sòl Rústic amb uns criteris de
protecció per sobre dels fixats per la mateixa Llei d'Espais Naturals.

El plànol L, de caràcter informatiu i justificatiu, superposa els límits de les Àrees
d'Especial Protecció (ANEIs, ARIPs i AANP) marcats per la LEN i el Decret
86/1992 d'Alzinars, sobre la qualificació del sòl rústic proposada pel Consistori en
aquesta Revisió de Normes, per tal de fer significatiu el compliment d'ambdues
normatives.

Referència PTIM . Normes d'ordenació.

Norma 1
En el marc de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial,

de conformitat amb les directrius d'ordenació territorial aprovades per la Llei
6/1999, de 3 d'abril, modificada parcialment per la Llei 9/1999, de 6 d'octubre, i
com a desenvolupament d'aquestes directrius, són objectius generals del Pla
territorial insular de Mallorca els següents:

a) Millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
b) Disposar d'una estructura espacial adequada que permeti aconseguir un
desenvolupament socio-económic compatible amb la utilització racional dels
recursos naturals.
c) Garantir la protecció I la millora del medi ambient.
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)VERN DE LES ILLES BALEARS
Referència N.N.S.S. d'Esporles. Memòria Justificativa

SRP-ANP : Sol rústic Protegit Alt nivell de protecció
SRP-EI : Sol rústic Protegit d'especial interès
SRP-IP : Sol rústic Protegit interès paisatgístic
SRP-AIA: Sol rústic Protegit Àrea d'Interès Agrari

149

RESUM QUA srriTATIU DE LA CLASSIFICACIÓ> DEL SO

Sòl urbà bes
%s/

municipi
Sòl rústic hes

%s/

murticipi
TOTAL
TERME

miNICIPAL

(hes)

Esportee 73,92 2,09 SRP-ANP 2.437,11 69,07

SesRolgetes-
Jardín de Flores 63,61 1,80

SRP-a 331,38 9,39
SRP-IP 585,85 16,60

S'Es;^eie4a 0,71 0,02 SRP-iA 36,00 1,02

SUBTOTAL
SÒL URBÀ 138,24 3,92

SUBTOTAL
SÒL RÚSTIC 3.390,42 96,08 3.528,66

Al·legació primera:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'AMBIT SERRA NORD A LES ZONES DE
SON TUGORES, SON AMENGUAL, SON ANTIC I CAS SASTRE . ^
Línia vermella: Serra Nord
Línia groga: proposta Ajuntament
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A les NNSS aprovades definitivament tot el sol inclòs dins la modificació proposta
esta classificada com SRP-Interès Paisatgístic.

Al·legació segona:

ÀREES D 'HARMONITZACIÓ.

Eliminació de totes les zones marcades com a àrees d'harmonització,
situades a Can Saletes, S'Esgleieta i Ses Rotgetes perquè no hi cap intenció de
realitzar cap tipus de creixement dins aquestes àrees; endemés, la delimitació de
zones de Can Saletes, Ses Rotgetes i part de S'Esgleieta com a àrees d'
harmonització implicaria una invasió de zones marcades com SRP-IP a les
NN.SS aprovades definitivament.
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)VERN DE LES ILLES BALEARS

Protecció del Sol Rústic.

Cal adaptar el PTIM a les delimitacions i classificacions de sòl de les
NN.SS. del municipi aprovades definitivament, ja que aquestes son molts més
restrictives i tenen un caràcter molt més proteccionista.

Com exemple, a les NN.SS les zones SRP-AANP ocupen el 69,07 % del
terme municipal, mentre que en el PTIM, l'ocupació de les esmentades zones va
molt per sota d'aquest percentatge. La qual cosa es una contradicció en l'esperit
del Pla.

Al·legació quarta:

Delimitació de Sol Urbà.

Adaptació de les delimitacions del Sól Urbà realitzades per el PTIM a les
NN.SS aprovades definitivament.

Per eliminar la transitorietat del punt 3 de la disposició transitòria única del
PTIM.

"Disposició transitòria única (AP) (PTiM)

3. La delimitació de sòi urbà i urbanitzable, conseqüència de l'aprovació definitiva
de l'elaboració, ia modificació o la revisió d'instruments de planejament general
produïda abans de l'entrada en vigor d'aquest Pia territorial, prevaldrà sobre les
delimitacions grafiades en els plànols d'aquest Pia."

Al·legació cinquena:

Creixement del Sól Urbà - Sól d'us Supramunlclpal (1)
PTIM
"Norma 6. Creixement turístic, residencial o mixt (EO)
1. D'acord amb ei que disposa ia Llei 6/1999, de directrius d'ordenació territorial i
ia Llei 14/2000, d'ordenació territorial, dins ei termini de deu anys comptadors des
de l'aprovació definitiva d'aquest Pia territorial, ei nou sól urbà, urbanitzable o apte
per a ia urbanització, destinat a ús residencial, turístic o mixt que els diferents
municipis han de classificar en ei seu planejament general no podrà superar les
superfícies en hectàrees que pera cada un s'indiquen a continuació. Es distingeix
entre hectàrees per a creixement per actuacions a les àrees de reconversió
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rva i dotacional per actuacions en execuciól^,
a (ha ART/R-D),

no subjecte a aquest tipus d'actuacions (ha):"

íVFRN
-rordenacio de roTena Turística (ha ART/R-D) i hectàrees pera creixemen^V^

Municipi ha ART/R-D ha

Alaró 0,00 10,30
Alcúdia 21.41 10,19
Alqaida 0,00 10,31
Andratx 3,01 0,82
Ariany 0,00 3,95
Artà 0,10 10,22
Banyalbufar 0,00 0,78
Binissalem 0,00 15,01
Búger 0,00 2,45
Bunyola 0,00 15,61
Calvià 90,14 12,23
Campanet 0,00 8,06
Campos 26,80 19,06
Capdepera 14,59 10,96
Consell 0,00 8,86
Costitx 0,00 1,91
Deià 0,00 1,79
Escorca 0,00 2,80
Esporles 0,00 8,93
Esteílencs 0,00 0,51

"2. Als efectes del que estableix l'apartat anterior:

b) No es computaran com a superfícies de nou creixement les destinades a grans
equipaments que formin part del nou polígon. A aquest efecte s'entén per gran
equipament el de domini públic i ús o servei públic supramunicipal contingut en
les
determinacions del planejament general municipal o en el planejament territorial o
sectorial."
NN.SS.

La següent taula en mostra el creixement aprovat a les NN.SS., que representa
un augment del 1,73 %, inferior el permès a les D.O.T..

Ampliació Cl Son Dameto 1.061 m2
Reducció Cova des Monio -1.900 m2

Ampliació UA-4 bis 1.486 m2

Ampliació UA-5 21.554 m2

Ampliació UA-6 42.900 m2

Total Increment sòl urbà: 65.101 m2

Atès que dins aquestes dades hi ha inclosos sòl d'us supramunicipal, definit dins
la Unitat d'Actuació UA-6, es calcula que l'espai destinat a n'aquest tipus d'ús es
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EQ Equipament
ER Esp. Lliures Privats
EL Esp. Lliures Públics

□ La zona d'ús supramunicipal es la tramada amb color vermell.

Al·legació sisena

Creixement del Sòl Urbà - Sòl d'us Supramunicipal (2):
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La presència d'aquest sòl d'ús supramunlcipa! implica la creació d'uns
espais viaris d'accés a l'esmentat equipament. Aquests espais representen una
superfícia de 2.000 m^, per tant, no s'han de computar com a creixement de sòl
urbà. Els esmentats espais resten assenyalats amb trama de color taronja.

Al·legació setena:

Equipaments Culturals

Cal modificar la Norma 38 del PTIM en el sentit d'afegir, en el punt 4, el següent:

e) Potenciar els serveis actuals d'investigació i divulgació de l'Institut Mediterrani
d'Estudis Avançats amb seu a Esporles.

Al·legació vuitena:

Memora Informativa PTIM

Al Pla Territorial de Mallorca-Estudi de les àrees per normes territorials cautelars.
Quant fa referència a la població d'Esporles, com nuclis urbans assenyala:
Esporles (nucli) i Jardin de flores-Ses Rotgetes, així mateix amb quant a la
edificabillitad, altures i zonificacions
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IVFRN efectes S'Esglaieta.S) Cíuant a Ta normativa, cal adaptar-la a las NNSS d'Esporles, pel
redificabilitat, altures, tipus de classificació i fondària edificable, ja que
son molt mes restrictives, en tots els punts assenyalats.

Al·legació novena

Normes d'ordenació del Pla Territorial Insular de Mallorca

A la disposició transitòria única (AP)

El punt 5, diu " En cas de dubte o contradicció amb el planejament general
municipal sobre la qualificació o la categoria de sól rústic a que pertànyer en tot o
en part una parcel·la, cal ajustar-se a la que resulti dels plànols de delimitació
gràflca de las categories de sól rústic d'aquest Pla Territorial i no a la que pugui
resultar d'aquell planejament."

Tal com expliquem a la al·legació tercera. Els municipis que tenen una protecció
molt per sota aquest Pla Territorial, aquest paràgraf deixaria sense fonament de
protecció les NNSS d'Esporles.
Per la qual cosa cal modificar-lo amb el següent "En cas de dubte o contradicció
amb el planejament municipal sobre la qualificació o la categoria de sól rústic a
que pugui pertànyer en tot o en part una parcel·la, prevaldrà la més restrictiva de
les dues".

Al·legació decena

Normes d'ordenació del Pla Territorial Insular de Mallorca

Plànol d'ordenació 698-2
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Plànol presentació PTIM.

Modificació proposta

Justificació :

L'àrea que es proposa canviar la qualificació es una àrea formada per alzines
empeltades damunt l'any 1500 com a alzines d'aglà dolç. Aquesta formació d'arbres no
representa un bosc sinó mes be un jardí d'un alt valor patrimonial, peró en cap cas una
zona ANEI. Es ben clar que s'ha de protegir aquest element, peró mai classificant una
zona que s'ha conservada per el seu propietaris com un valor important per la seva finca.

2.- Autoritzar el Batle per signar els documents necessaris.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.
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)VERN DE LES ILLES BALEARS
Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-l-una

hores I cinquanta minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, I per fer-hl constar el que s'hl ha
tractat, jo la Secretària en donc fe, I amb el seu VIst-l-Plau estenc la present Acta al lloc I
la data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 16 de febrer de 2004.
El Batle, La Secretària,
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)VERN DE LES ILLES BALEARS

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIO

DIA 16 DE FEBRER DE 2004

Membres assistents:

Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sr. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Aulí

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les
denou hores i trenta minuts del setze de febrer de dos mil quatre, 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 Reynes, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

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

SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS.- Seguidament es

realitza el sorteig públic per a la designació dels membres de les Meses electorals per a les
Eleccions Nacionals que ès celebraran el proper dia 14 de març de 2004, d'acord amb el que

disposa l'article 26 de la Llei Orgànica Electoral de 19 de juny de 1985, i demés legislació electoral
vigent, quedant aquestes compostes de la següent forma:

Districte 1 - Secció 1 - Mesa A

- President

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Margarita Camps Gaya

Titular: M® Carmen Cardell Tarrafeta

1 er. Suplent: Pedro Ferrer Guasp
2on. Suplent: Francisca Frau Valcaneras
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)VERN DE LES ILLES BALEARS

- 1er. Vocal A

Titular: Jaume Comas Cabot

1er. Suplent: Jaime Andreu Gelabert
2on. Suplent: Margarita Bonnin Bosch

- 2on. Vocal B

Titular: Esperanza Escandall Nadal
1er. Suplent: Aina Balaguer Estela
2on. Suplent:Miguel Angel Bosch Valenzuela

Districte 1 - Secció 1 - Mesa B

- President

Titular: Maria Pilar Oliva Uriel

1er. Suplent: Antonia Gomez Berenguer
2on. Suplent: Maria Yolanda Llamas Garcia

- 1er. Vocal A

Titular: Nadal Igarza Mir
1 er. Suplent: Margarita De Mata Salas
2on. Suplent: Catalina Mir Millan

- 2on. Vocal B

Titular: Lorenzo Margarit Trias
1er. Suplent: Lluis Mendoza Cabrera
2on. Suplent: Joan Morell Aldaz

Districte 1 - Secció 1 - Mesa C
- President

Titular: Domingo Sanz Pardo
1er. Suplent: Nimes Un Spahni Daufel
2on. Suplent: Laura Perez Navas

-1 er. Vocal A

Titular: Sebastian Rossello Mir

1er. Suplent: Maria Pilar Torres Calderón
2on. Suplent: Maria Vidal Rosselló

- 2on. Vocal B

Titular: Juana Salas Sastre
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1er. Suplent: Jose Tur Font
2on. Suplent; Miguel Angel Ramis Gost

)VERN DE LES ILLES BALEARS

Districte 1 - Secció 2 - Mesa A

- President

Titular: Antonio Carrillo Ortiza

1er. Suplent: Miguel Alemany Pujol
2on. Suplent: Juan Antonio Bosch Sastre

-1 er. Vocal A

Titular: Francisco Coll Guitierrez

1 er. Suplent: Jorge Corro Arrom
2on. Suplent: Juan Ferra Matas

- 2on. Vocal B

Titular: Antonia Calafell Oliver

1er. Suplent: Juan Carlos Escandall Almecina
2on. Suplent: Silvia Arquillier Giovanelli

Districte 1 - Secció 2 - Mesa B

- President

Titular: Ana Maria Oliver Sastre

1 er. Suplent: Cosme Garcia Noguera
2on. Suplent: Monica Gonzalez Sanchez

- 1er. Vocal A

Titular: Margarita Jaume Riutort
1er. Suplent: Maria Antonia Margarit Trias
2on. Suplent: Javier Mato Veiga

- 2on. Vocal B

Titular: Jaume Llinàs Trias

1er. Suplent: Francisca Mas Llompart
2on. Suplent: Josefa Mir Gaspar

Districte 1 - Secció 2 - Mesa C

- President

Titular: Antonio Salas Balaguer
1er. Suplent: Sebastian Terrasa Roca
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2on. Suplent: Maria Esperanza Serra Capo
- 1er. Vocal A

Titular: Valeriano Trancen Perez

1er. Suplent: Juan Bautista Perez Perez
2on. Suplent: Consuelo Rey Peris

- 2on. Vocal B

Titular: Maria Adelaida Sancho Armengol
1er. Suplent: Ursula Pueyo Marimon
2on. Suplent: Francisca Roca Verdera

Un cop examinats els assumptes inclosos a l'ordre del dia, essent les vint hores i
quaranta minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual s'esten la present acta, i per fer-hi
constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretaria, en doc fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present
Acta.

Esporles, 16 de febrer de 2003.
El Batle, La Secretaria,
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WERN DE LES ILLES
CELEBRADA PEL PLE DE LAJUNTAMENT

EL DIA 26 DE FEBRER DE 2004

Membres assistents:

1^8.081
/ííj^üOAS '

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sr. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Miquçl Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Aulí

Membres que han excusat la seva absència:
Sra. Margarita Camps Gaya

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint
hores i trenta minuts del dia vint-i-nou de gener de dos mil quatre, 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 Sr. Batle, Jaume Pou Reynes i amb l'assistència dels Senyors Regidors
que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix
com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la
Corporació ha de fer qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de dia 29 de gener
de 2004, la qual es deixa damunt la taula per la pròxima sessió.

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

- Govern Balear, registre d'entrada núm. 271 de dia 02.02.04, participació
exposició Illes Balears "Així som".

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 312 de dia 05.02.04, campanya
seguretat muntanya.
Col·legi Oficial Secretaris, registre d'entrada núm. 328 de dia 06.02.04,
conveni col·laboració Escola Administració Pública.
Conselleria de Benestar Social, registre d'entrada núm. 337 de dia 06.02.04,
Curs Polítiques Municipals Igualitat.
Institut Nacional d'Estadística, registre d'entrada núm. 147 de dia 20.01.04,
remissió documentació eleccions 2004.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 156 de dia
22.01.04, liquidació per ingrés directe IBI.
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ació pas Cnalenge.
Col·legi Públic, registre d'entrada núm 191 de dia 26.01.04, convocatòlia^♦^„-.¿>^/
Consell Escolar extraordinari. \ ^ ^ ~
Servei d'Ocupació, registre d'entrada núnn.198 de dia 26.01.04, enconMnçi^^^^ ^
gestió polítiques ocupació i informació.
Conselleria Obres Públiques, registre d'entrada núm. 199 de dia 26.01.04,
qüestionari per mapa digital.
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 202 de dia 26.01.04,
compensació definitiva reforma lAE.
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 211 de dia
27.01.04, informació actes any Francesc de Borja Moll.
Ministeri d'Assumptes Socials, registre d'entrada núm. 255 de dia 30.01.04,
prorroga conveni Teleasistencia.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 395 de dia 13.02.04, autorització
col·locació jardineres carretera.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 398 de dia 13.02.04, termini
cursa carretons davallada als inferns.
Bufete Buades, registre d'entrada núm. 411 de dia 16.02.04, sentencia
contenciós conveni torrent Ca l'Amet.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 28/04 fins al 60/04.

MOCIO PAS.PSM.Barres de Bar.- El Sr.Miquel Enseñat dóna lectura a la
següent proposta:

MOCIÓ

El passat mes de desembre de 2003, el grup municipal PAS-PSM, d'acord amb
el que preveu l'art. 46 de la Ley 7/85, de 2 d'abril, reguladora de las bases de régimen
local, va sol·licitar la celebració d'un Ple extraordinari i urgent per tractar la
problemàtica derivada de l'explotació de la barra del bar que permet instal·lar
l'Ajuntament a la carpa que monta a la Plaça de la Constitució per les festes de Nadal i
Cap d'Any. Tal i com està escrit textualment a l'escrit de sol·licitud de convocatòria, el
grup municipal del PAS-PSM, considerava "del tot necessari debatre i resoldre, si és
necessari, respecte a aquest qüestió".

En el transcurs del debat, el PAS-PSM va fer dues propostes concretes:

1) que s'elaborés una normativa per regular les concessions de barres (aquesta
coincident amb una mateixa proposta del PSOE)

2) que es tornés enrere l'adjudicació de la barra del bar feta i s'adjudiqués a l'altra
associació

L'aptitud del Batle va provocar que cap d'aquestes dues propostes poguessin ser
ratificades o modificades, segons el que preveu l'art. 94 del ROF, per part del portaveu
del PAS-PSM, i ni tan sols que es poguessin votar.
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)VERN del PAS-PSM proposa el debat i votado de la següent i • I
proposta en el Ple ordinari del mes de gener: \ ^

1) El Ple de l'Ajuntament d'Esporles rebutja la forma d'actuar del Batle en el passat Ple
extraordinari de dia 31 de desembre de 2003 i demana al Batle que s'atengui, en el
moment de moderar les intervencions del Ple, a criteris democràtics i a la normativa
vigent.

2) El Ple de l'Ajuntament d'Esporles demana a l'equip de govern l'elaboració d'una
normativa clara i transparent respecte a les adjudicacions de les barres dels bars a
les festes populars. Aquests normativa, consensuada prèviament amb les entitats que
formen part del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure, hauria de ser
aprovada pel Ple de l'Ajuntament, respectant, en qualsevol cas, les competències del
Batle respecte a la matèria.

3) El Ple de l'Ajuntament d'Esporles rebutja l'adjudicació de la barra del bar de la nit de
Cap d'Any feta per la regidora de Cultura.

El Sr. Miquel Ensenyat digue que el passat plenari, havia demanat de deixar damunt la
taula els punts que feien referenda el Batle ja que no hi era present i per aquest motiu es
reprèn el tema de rebutjar l'actitud del Batle i de la regidora.

El Sr. Batle digue que la seva postura entenia que en tot moment havia estat correcte,
democràtica i dialogant . Que havia intentat evitar problemes i que el Ple no era
necessari.

És sotmet a votació els punts 1 i 3 de la proposta i no ès aprovada amb el
següent resultat de la votació:

Quatre (4) vots a favor del PAS.PSM.
Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un de UM.

- Una (1) abstenció PSQE.

CONVENI AJUNTAMENT ÍC.E. ESPORLES.- El Sr. Jaume Capel dóna lectura a
la següent:

PROPOSTA

Vista la necessitat que te aquest Ajuntament de modificar el Camp de futbol per
que el col·lectiu que l'utilitza (principalment joventut) pugui desenvolupar les seves
activitats esportives pel present venc a proposar el Ple el següent acord:

- Aprovar el conveni següent:

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES I EL CLUB ESPORTIU
ESPORLES, PER AL FOMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA.

REUNITS

D'una part, el Sr. Jaume Pou Reynès, Batle de l'Ajuntament d'Esporles, en nom i
representació d'aquest, en virtut de les atribucions que li confereix l'art. 41.12) del RD
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d'Organització, Funcionament

Per altra part, el Sr. Guillermo Mateu Bernat, amb DNI núm. 42945451,
nom i representació del CE Esporles, amb CIF G07434467 , domiciliat a
s'Esgleieta, Son Quint, amb facultats suficients per a aquest atorgament.

Ambdues parts, en representació de l'organisme pel qual actuen.

EXPOSEN

I. Que el CE Esporles realitza una tasca esportiva i de promoció del futbol base, la
qual repercuteix tota la població, principalment la joventut.

II. Que aquesta activitat esportiva que desenvolupa el CE Esporles té una gran
repercussió social, actuant com a entitat dinamitzadora, a nivell esportiu, dels
ciutadans d'Esporles.

III. Que l'activitat que du a terme el CE Esporles es troba especialment en el foment
del futbol, la qual cosa suposa desenvolupar una tasca formativa tant a nivell
esportiu com a nivell humà.

IV. Que es tracta de l'únic club de futbol que existeix en aquest poble i que per aixó
reuneix totes les característiques dels esportistes que ho practiquen.

V. Que l'ús intensiu que es realitza del camp de futbol (no existeix camp
d'escalfament) fa impossible el manteniment d'un camp de terra i la instal·lació de
gespa natural. Per aquest motiu, l'Ajuntament cedeix al CE Esporles el projecte
de l'arquitecte Juan Forner i Lorca.

VI. Que la realització d'aquestes obres d'inversió tenen un cost màxim de 431.552,02
euros

VII. Que les instal·lacions on es desenvolupen totes les activitats esportives del CE
Esporles són municipals, sense que existeixi possibilitat de crear unes
instal·lacions pròpies del club. Per aixó i tot l'exposat anteriorment, l'Ajuntament
no pot ser aliè en la prestació d'ajuda económica a aquesta entitat esportiva.

Per aixó,

CQNVENEN

Primer." Que l'Ajuntament d'Esporles autoritza el CE Esporles a la instal·lació de gespa
artificial en el Camp Municipal d'Esports. Que una vegada instal·lada la gespa artificial i
realitzades les inversions, aquestes quedaran integrades en el Camp Municipal d'Esports
i passaran a ser titularitat municipal. A aquests efectes, l'Ajuntament quedarà subrogat en
tots els drets sobre la mateixa, i a partir d'aquest moment es farà càrrec del seu
manteniment.

Segon." L'Ajuntament d'Esporles es compromet a aportar al CE Esporles el valor del cost
de les obres, aportant 180.852 € a la finalització de les obres i la resta autoritza el CE
Esporles a la contractació d'un préstec per l'import de 250.700,02 € , i es compromet a
aportar amb la regularitat que es fixi en el contracte bancari, una quantitat igual a l'import
de les quotes del préstec (capital més interessos i comissions bancàries). Les
característiques i les condicions màximes del crédit seran les que s'indiquen a l'annex del
present conveni.
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Tercer." L'Ajuntament d'Esporles es compromet a consignar anualment, dins el i|ey?
pressupost, crèdit suficient per fer front al pagament de l'import de la quota anual
resulti finalment a pagar per l'amortització d'aquest crèdit.

Quart." Totes les aportacions municipals tenen caràcter de subvenció de capital i, per
tant, es destinaran exclusivament al finançament de les obres.

A tais efectes, s'obliga al CE Esporles a obrir un compte en el qual, exclusivament, es
reflexaran els moviments d'aquesta operació de crèdit i pagaments de les obres, al qual
l'Ajuntament transferirà amb la periodicitat que s'estableix en el contracte de préstec, les
quotes a les quals s'ha fet referència.

Cinquè." El CE Esporles es compromet a transferir a l'Ajuntament l'import que en
concepte d'IVA retornat pugui percebre d'Hisenda Estatal com a conseqüència de
l'execució d'aquestes inversions.

Aquesta quantitat es destinarà a amortitzar capital del préstec contractat o altres
actuacions en el Camp Municipal.

Sisè." El CE Esporles es compromet a presentar qualsevol documentació o justificació
que sigui sol·licitada per l'Ajuntament, en relació al crèdit subscrit pel finançament de
l'obra.

Setè." L'Ajuntament d'Esporles farà el seguiment i control de la contractació i execució de
les obres, sense que aixó suposi l'assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de
l'execució d'aquestes. El CE Esporles haurà d'exigir de l'empresa subministradora una
garantia d'un mínim de 10 anys de la instal·lació de la gespa artificial.

Vuitè." L'Ajuntament d'Esporles haurà d'autoritzar, previ dictamen del Serveis Tècnics
Municipals, els projectes, pressuposts i modificacions dels mateixos, així com les
certificacions i liquidacions de les obres a realitzar. Qualsevol modificació a la baixa del
preu estipulat al punt setè anterior, una vegada practicada la liquidació definitiva, s'haurà
de transferir a l'Ajuntament d'Esporles, la qual es destinarà a amortitzar capital del
préstec contractat o altres actuacions en el Camp Municipal.

Novè." El CE Esporles es compromet a que les instal·lacions subvencionades compleixin
la finalitat prevista i es destinin al desenvolupament de les activitats físico esportives de la
població d'Esporles.

Desè." L'Ajuntament d'Esporles podrà utilitzar les instal·lacions tant per a actes puntuals
com per a programes de promoció esportiva de més llarga duració.
Onzè." Aquest Conveni queda supeditat i condicionat a l'aprovació d'aquest en el Ple de
l'Ajuntament.

El Batle El President del CE Esportiu
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ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PAS-PSM, D'ACORD AMB i
PREVIST A L'ARTICLE 97,5 DEL R.O.F., AL DICTAMEN DE LA COMISí
INFORMATIVA " CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES I EL CLUC^/^
ESPORTIU ESPORLES".

Oue es faci una inversió al Camp Municipal d'Esports és necessari i urgent.
Estam d'acord en la instal·lació de la gespa artificial, que és l'objectiu del conveni, peró
proposem una série de modificacions que són les següents:

1.- Afegir al final del punt 9é.

Novè de la població d'Esporles especialment infància i joventut.

2." Afegir al final del punt quart:

El CE Esporles, posarà anualment a disposició de l'Ajuntament tots els
documents a que fa referència l'article 14 de la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març
reguladora del dret d'associació.

3." Nova redacció del punt 5é.

Cinquè." El CE Esporles es compromet a transferir a l'Ajuntament d'Esporles,
l'import que en concepte d'IVA hagi soportat com a conseqüència de l'execució
d'aquestes inversions i que tingui dret a deduir-se.

4." Modificar el projecte de instal·lació de la gespa artificial per afegir una sèrie de
reformes prèvies que consisteixen bàsicament en ampliar els espais que formen l'actual
Camp Municipal d'Esports, tal i com s'explica en el plànol adjunt.

5." I que el préstec hipotecari que s'ha de subscriure entre el CE Esporles i una
entitat bancària, es faci per l'import total de la inversió i no pel 80%.

I croquis adjunt.

El Sr. Antoni Vidal digue que el seu grup votaria en contra de la proposta, ja que
entenien que l'alternativa plantejada pel seu grup era més coherent, per què presentava
un projecte global que incloïa l'ordenació de tota la zona esportiva i una expropiació de
terrenys confrontants, suficients per donar una resposta de futur a tota la zona i
solucionar el problema actual. De la manera que es presenta la proposta limita el
creixement futur i impedeix una reorganització futura de la zona, que entenia que havien
de ser més valents i solucionar els problemes actuals i deixar obert l'implanta altres
serveis en el futur, que la despesa no era molt més ja que només augmentava amb el
cost de l'expropiació.
El Sr. Jaume Capel digue que no estava d'acord amb l'exposició presentada pel Sr.

Vidal, que no era una decisió precipitada, si no una realitat viable a Esporles, que el cost
del que proposava el Grup PAS-PSM era molt més elevat i que tardaria més en realitzar-
se i per altre banda els camps de gespa tenien una duració limitada d'uns 15 a 16 anys.
Oue el seu projecte podia ser bo per un futur. Peró en l'actualitat ho veia complexa
resoldre tots els problemes en un espai tan curt de temps, ja que s'havia de fer una
expropiació i un canvi de NNSS, que recentment s'havien aprovat i tot això en un espai
curt de temps.

Paper transcripció acords i resolucions i



1498141

'^\/PDMTff·l·F^'"R'rt^ digue que tenia la mateixa postura que
les NNSS recentment aprovades no era senzill i dóna

que el camp tenia una duració determinada era millor fer un projecte de futur en caln^
en aquest moment resoldre el problema, ja que per exemple no li agradaria haver dè
una expropiació si no conveni i que no era qüestió d'esperar 50 anys més si no un terlçiçji
més curt.

El Sr. Miguel Bernat per resumir digue que ja s'havia exposat que suposaria una
expropiació ràpida que sempre era un tema delicat, que el projecte alternatiu era més
costos i suposava un canvi de NNSS en fi que el tema de tornar a ordena tot l'espai,
crear nous serveis etc. no era una decisió ràpida ni que es pogués fer a curt termini, pel
contrari el projecte plantejat donava una solució el problema i més endavant es podia
plantejar de fer un projecte de futur.

El Sr. Sebastià Coll digué que per fer una bona gestió s'hauria d'estudiar millor el tema.

El Sr. Antoni Vidal digue que la decisió que es prenia era precipitada i l'espai on s'havia
de desenvolupar el projecte molt just, que si avui ja pareixia just no tenia cap mena de
futur, que era més lògic intentar el conveni i tornar ha ordenar tota la zona. Que entenia
que els costos no eren tants alts que havia que ser més valents i no hipotecar el futur.

És sotmet a votació amb l'esmena del PAS.PSM i no és aprovat amb el resultat
de la votació:

Quatre (4) vots a favor del PAS.PSM.
Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1) UM.
Una (1) abstenció PSQE.

Seguidament el Sr.Batle proposa acceptar de l'esmena presentada pel grup
PAS.PSM en els punts:

1.- Afegir al final del punt 9è.

Novè de la població d'Esporles especialment infància i joventut.

2.- Afegir al final del punt quart: ,

El CE Esporles, posarà anualment a disposició de l'Ajuntament tots els
documents a que fa referència l'article 14 de la Llei Qrgànica 1/2002 de 22 de març
reguladora del dret d'associació.

3." Nova redacció del punt 5é.

Cinquè." El CE Esporles es compromet a transferir a l'Ajuntament d'Esporles,
l'import que en concepte d'IVA hagi soportat com a conseqüència de l'execució
d'aquestes inversions i que tingui dret a deduir-se.

Seguidament es sotmet a votació aquesta proposta amb l'acceptació d'aquests
tres punts de l'esmena del PAS.PSM amb el següent resultat:

Cinc (5) vots a favor, quatre (4) PP i un (1 ) UM.
- Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PAS.PSM i un (1 ) PSQE.
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ERN DE LÍproposta i el resultat de la votació és:
Cinc (5) vots a favor, quatre (4) PP i un (1 ) UM.

- Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PAS.PSM i un (1 ) PSGE.

Queda aprovada la proposta amb el vot de qualitat del Batle.

HABILITACIÓ DE CRÈDIT.- El Sr.Gabriel Coll dóna lectura a la següent
proposta:

SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2004.

Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici, i
d'acord amb l'article 158 i següents de la Llei 39/88, de 28 de desembres es proposa:

- Aprovar el següent suplement de crèdit:

PARTIDA
45-623 inversió nova instal·lacions 180.852 euros.

Total 180.852 euros.

RECURSOS DE FINANÇAMENT:

Baixa crèdit partida 43-62210
Poliesportiu Son Quint 180.852 euros

El Sr. Vidal digué que votarien a favor de l'habilitació per què estava d'acord amb el
projecte de posar gespa el camp de futbol, peró no en la manera de fer-ho.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

BAIXES I DEVOLUCIONS REBUTS.- El Sr. Gabriel Coll dóna lectura a la
següent proposta:

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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WERNWÈES Padró Import Motiu baixa ^

0303000037 Matas Frau A. Liq Ocup Terreny 12.48 Denegació permís-.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada 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.

Exp 2798/99 Inversiones Urbanas Impost Const. 3738,38 Denegació L·lic.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

MOCIO PAS.PSM.Revisió NN.SS.- El Sr. Pere Trias Aulí dóna lectura a la

següent proposta:

Les actuals Normes Subsidiàries preveuen la perllongació del carrer Vilanova, ampliant
el nucli antic. Aquesta modificació de les NNSS va ser aprovada el juliol del 2001, tot
subsanant les deficiències de la CIU de 16 de març de 2001 entre les quals cap d'elles
feia referència a aquest àmbit. El carrer Vilanova es un dels carrers amb més caràcter
d'Esporles s'hi troben, precisament just devora, d'aquesta ampliació prevista, diverses
cases que tenen algunes parts de la construcció (teules, façana...) catalogats.

Consideram que es convenient realitzar una revisió en aquest punt concret de les NNSS,
per aixó, el grup municipal PAS.PSM proposa al Ple de l'Ajuntament la següent moció,

1) La suspensió de l'atorgament de llicències d'edificació i us del sol, de
parcelació, així com dels seus efectes, de les que haguessin estat atorgades i
que no haguessin començat encara la seva execució a l'àmbit del final del
carrer Vilanova (àmbit que va ser modificat al ple del mes de juliol del 2001) i
que es correspon, d'acord amb el plànol adjunt, a la perllongació del carrer
Vilanova.

2) Que els serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament elaborin, en el termini màxim
de tres mesos, una proposta de modificació de les NNSS al final del carrer

Referència Contribuent Padró/impost Import Motiu devolució

1155/02 Antonio Garcia Ferrà I.V.T.M. 28.11 Baixa desballestament

2237/03 Oliver Cañellas Pedro " " 34.89 " "34 .89

Paper transcripció acords i resolucions
i



DF I F<i necessàriament, no incrementar el njVcKIM flTiaDiTalges gcie^^stien en aquest àmbit abans de l'aprovació inicial
NNSS.

3) Que es tramiti el corresponent procediment de modificació de les NNSS.

El Sr. Pere Trias digue que s'havia portat el Ple anterior per urgència, i cosa que m
s'havia donat que ell recordi , aquesta es va negar, que avui la urgència ja havia perdut
el seu sentit peró la mantenien. Que el punt que es proposava canviar quan és van
aprovar les NNSS actuals NNSS fou okDjecte d'una aprovació irregular, per manca
d'informació pública. El tema era que s'eliminava el fons del carrer nota característica de
la zona i mereixia un nou estudi per tant demanaven de suspendre les llicencies que no
s'havien començat, per poder sotmetre aquest punt de les NNSS a un nou estudi i donar-
li un altre solució.

El Sr. Sebastià Coll digue que no hi estava d'acord amb les modificacions puntuals de
NNSS, si no que si n'era el cas fer una modificació mès global, per aquest motiu el seu
grup s'abstindria.

El Sr. Miguel Bernat digue que essent el partit que havia proposat les NNSS no tindria
cap sentit en tan poca diferencia de temps canviar, ja que hi estaven d'acord.

El Sr. Gabriel Coll digue que com ell havia participar amb la proposta d'aprovació de les
NNSS, que sí ho havien proposat així era per què entenien que era el millor.

És sotmet a votació la proposta i no es aprovada amb el següent resultat de la
mateixa:

Quatre (4) vots a favor del PAS.PSM.
Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.
Una (1 ) abstenció PSOE.

PRORROGA CONVENI TELEASISTÈNCIA IMSERSO, FEMP I AJUNTAMENT.-
La Sra. Dolores Matas Cendra dóna lectura a la següent proposta:

PRQPQSTA

Vist l'escrit dirigit aquest Ajuntament registre d'entrada 255 de dia 30 de gener de
2004 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials en relació a la prorroga del conveni de
Teleasistencia subscrit entre l'IMSERSQ, la FEMP i l'Ajuntament, pel present venc a
proposar el Ple:

- Aprovar prorrogar el conveni de Teleasistencia signat entre IMSERSO, la
FEMP i l'Ajuntament d'Esporles.

- Autoritzar el Sr. Batle per signar els documents necessaris.

És sotmet a votació la proposta i ès aprovada per unanimitat.

CONVENI SOIB.- El Sr. Miquel Bernat Bosch dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vist l'escrit dirigit aquest Ajuntament registre d'entrada 198 de dia 26 de gener de
2004 del Servei d'Ocupació SOIB trametent el conveni de col·laboració entre el servei
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És sotmet a votació és aprovat per unanimitat.

' l'Ajuntament d'Esporles d'encomanda de
JVbKr\^^P^gf0p^,^y^ipœiflont'aF^olitiques d'ocupació i informació durant l'any

present venc a proposar el ple el següent acord:

- Aprovar signar el conveni adjunt.
- Autoritzar el Sr.Batle per signar els documents necessaris.

CONVENI ENTITAT TURISME ILLES BALEARS.- El Sr. Miquel Bernat dóna
lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vist el conveni de col·laboració tremés per la Entitat Turisme de les Illes Balears
pel present venc a proposar el Ple el següent acord:

- Aprovar signar el conveni adjunt.
- Autoritzar el Sr.Batle per signar els documents necessaris.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

MOCIO PAS.PSM. Son Dureta.- La Sra. Lourdes Noguera Bosch dóna lectura a
la següent proposta:

MOCIO

Que presenta al ple de l'Ajuntament d'Esporles el grup municipal del PAS-PSM.

Es necessari recordar que l'Insalud a l'any 1996 va presentar un projecte de
REFORMA per a Son Dureta, que posteriorment, poc abans de la transferència de la
competència sanitària a la comunitat Autónoma va ser substituït per una altre projecte de
REFORMA en profunditat, preparant fins i tot el concurs per a dur a terme les obres. Una
de les primeres tasques de la nova administració sanitària transferida fou adjudicar aquell
concurs al projecte guanyador. Cal recordar que l'actual Consellera de Salut i Consum
criticà que el pressupost per a les obres de REFORMA no figuressin en els pressuposts
de la Comunitat Autónoma per al 2003.

Les crítiques al projecte del nou hospital de Son Dureta a la mateixa ubicació es
varen centrar principalment en la problemàtica i molèsties que duria pels treballadors i
pels ususaris conviure durant 5 anys amb obres. Així i tot, la reforma tenia l'avantatge
d'ésser un projecte amb cara i ulls: la modificació del Pla general de Palma ja estava
aprovada i només faltava la llicència d'obres per començar-les.

Actualment, amb la decisió del Govern de construir l'hospital a una altre solar, no
tenim data de començament de les obres, ni solar, ni projecte, i, sobre tot, no tenim
doblers. Als pressuposts de la Comunitat que ha elaborat el Partit Popular pel 2004 no
consta cap partida per la construcció de l'Hospital. En definitiva hem passat d'un projecte
factible que seria realitat en un termini de 5 anys, segons les previsions, a no tenir res.
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^ p^prpeide^teB^s decisió inicial de reformar i els doblers tudats per-'VtKI>p^^r^rpr(^cti^iM'^rrol^aé l'adjudicació (2 milions set-cents mil euros).
El més important en aquest moment és que el nou hospital sigui una realitat quan

abans millor i no repetir la història de l'hospital de Son Llàtzer. Des de que es va decidir la
construcció del segon hospital de Palma, fins que aquest es va poder inaugurar varen
passar més de 10 anys. Vist el precedent aixó voldria dir que el nou Son Dureta no serj
una realitat fins d'aquí molts d'anys i hem de recordar que els estudis per a la construcció
d'un nou hospital de referència començaren l'any 1994, aviat farà 10 anys.

En aquests moments- si segueixen els plantejaments del Partit Popular, és urgent
decidir la ubicació alternativa, realitzar les modificacions del pla general necessàries i
concretar el finançament del projecte, perqué ja podem dir que passa d'hora.

L'Ajuntament de Palma ha posar ja a disposició del Govern varis solars per a
l'hospital propers a l'actual via de cintura i a l'anunciat segons cinturó, els quals
signifiquen l'ocupació de sól rústic valuós, la saturació de les vies de comunicació i
l'allunyament de la ciutat peró en tot cas, la rapidesa en la solució ha d'anar per damunt
d'altres qüestions. De tots aquests solars, com sabem s'ha anunciat finalment que serà la
finca de Son Espases a la carretera de Valldemossa la ubicació definitiva. Ara encara

queda adquirir aquesta parcel·la, modificar el planejament municipal i adaptar el projecte
al nou espai. Essent a més una ubicació que té tota una série de problemes d'accés per
la saturació de les vies que l'envolten, i d'aparcament.

Pensam que existeixen raons com per encetar el debat, peró s'ha de tancar aviat
impedint que es pogués pensar que la intenció dels responsables polítics actuals és la
retardar els nou hospital el màxim possible per defensar no sabem ben bé quins
interessos diferents dels generals.

Queda encara molt per fer, i els ciutadans de Mallorca i els treballadors i usuaris
de Son Dureta no poden esperar anys i anys la solució.

Per tot aixó, el grup municipal del PAS.PSM a l'Ajuntament d'Esporles proposa al
Ple que adopti els següents:

ACORDS

1.- Aquesta corporació insta al Govern de les Illes Balears a dur a terme amb la màxima
celeritat els tràmits per a dur a terme el nou projecte d'hospital a Palma. El termini de
començament de les obres ha de ser, ineludiblement, dintre de l'any 2004 i el termini per
a la construcció no pot ser superior als cinc anys tal i com estava previst per a finalitzar la
construcció a l'actual solar.

2.- En cas contrari aquest Ajuntament insta al Govern de les Illes Balears a decantar-se
pel projecte ja existent de construcció del nou Son Dureta segons el projecte ja redactat
per l'IB-Salut, dins el solar de l'actual hospital.

3.- Aquesta corporació demana al Govem que, com a senyal de la mínima formalitat
exigible, aquesta inversió, tan necessària per als ciutadans de les nostres Illes, estigui
oportunament reflectida dins dels pressupostos de 2004.

El Sr. Sebastià Coll digue què votaria a favor per què bàsicament hi estava d'acord.
La Sra. Dolors Matas digue que el seu grup votaria encontre ja que segons la

Consellera de sanitat les obres havien de començar abans del final de 2004, que la
partida ja estava contemplada els pressuposts i que estava a favor del nou hospital.

El Sr. Gabriel Coll digué que la cap del seu grup, ja havia manifestat públicament que el
fessin on volguessin peró que el fessin ja d'una vegada.
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»flue estava clar que la Consellera s'havia compror
uaquesta moció ja no tenia sentit.

El Sr. Tries digué que per canviar uns terrenys rústics el camp De futbol tot
complicacions i pel que es veu per canviar-los per fer l'hospital no hi cap inconvenient i és
ben cert que l'expedient és el mateix.

És sotmet a votació la proposta el següent resultat:

Cinc (5) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i un (1 ) PSOE.
Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.

És sotmet per segona vegada a votació amb el següent resultat:

Cinc (5) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i un (1 ) PSOE.
- Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.

La proposta no és aprovada amb el vot de qualitat del Sr.Batle.

MOCIO PAS.PSM. Pla Territorial.- El Sr. Pere Trias Aulí dóna lectura a la
següent proposta:

El Pla Territorial Insular de Mallorca, actualment sotmès a informe de l'Ajuntament
d'Esporles, entre d'altres estableix les següents determinacions:

La norma 6®.- creixement turístic, residencial o mixt en quantificar el nou sól urbà,
urbanitzable o apte per a la urbanització d'ús residencial turístic o mixt "a classificar pels
distints municipis al seu planejament", estableix la xifra de 8,93 hectàrees per al municipi
d'Esporles. Descomptant les hectàrees de creixement previstes a les actual Normes
Subsidiàries unes 4,96 hectàrees (6,51 -1,55 de la zona de l'Institut) queden unes 3,97
hectàrees.
Segons la norma 7®-5 la densitat del nou creixement podrà assolir els 100
habitants/hectàrea.
D'aixó en resulta una xifra de 397 noves places a ubicar dins sól que encara no està ni
urbanitzat ni ta sòls classificat.
Les actuals normes subsidiàries d'Esporles usen la ratio de 2,39 habitants per vivenda
que, aplicat a les 397 noves places resultarien 166 vivendes més de les previstes a les
actuals Normes Subsidiàries.
Totes les altres determinacions del PTI per a l'illa de Mallorca van en la mateixa línia
proposant un model de creixement quantitatiu que portarà l'illa cap a la insostenibilitat a
mitjà i llarg termini.
El Ple del passat dia 17 de febrer de 2004 va aprovar proposar al Consell de Mallorca la
modificació de la àrea formada per alzines que envolta les cases de Son Quint. El Decret
86/1992 d'Alzinar ja preveu precisament, tal com fa el Pla Territorial, aquest àrea
d'alzinars. Entenem que no hi ha motius per la modificació proposada per l'Ajuntament,
que tal vegada no va considerar lo previst al Decret d'Alzinars.

PER TOT AIXÒ:
El grup municipal PAS-PSM proposa el següent acord:

1) L'Ajuntament informa negativament el PTI de Mallorca i, especialment, la
determinació de la seva norma 6, que estableix una possibilitat de creixement del
municipi en 8,93 hectàrees més, demanant que tal possibilitat sigui reduïda a lo
previst a les actuals Normes Subsidiàries.

2) Que la zona d'alzinars que envolta les cases de Son Quint es mantingui tal com està
previst al PTI de Mallorca.
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pogué entendre per què no es va aprovar jé
plenari passat o en el seu cas s'tiagués suspengués e,l

ple, per poder estudiar millor el tema, si no acabava fins demà el termini. Que no han
volgut impugnar el Ple, encara que no era correcte la convocatoria, donat queíja
documentació no estava preparada el dia que es va convocar.
Explicar que per aquests motius el seu grup no volgué assistir el Ple.
Pel que feia a la Moció presentada s'havien de considerar alguns aspectes, un era el

creixement que era superior el previst a les NNSS d'Esporles i a més ampliava el nucli
urbà i era per aixó que el seu informe era negatiu, no com el que es va fer el passat Ple ,

que no tenia en compte el decret d'alzinars.
El Sr. Miguel Bernat digué que votarien en contra de la primera ja que el Pla territorial

s'aprovava per deu anys i depenia de l'Ajuntament el creixé o no, per la qual cosa entenia
que no era correcte hipotecar el futur. En quan el segon li pareixia correcte lleva l'ANEl de
les cases.

El Sr. Trias demà de fer la votació del punts per separat.
El Sr. Sebastià Coll digué que s'abstindria, ja que estava d'acord amb les al·legacions

que havia presentat l'Ajuntament.
El Sr. Batle digue que no volia hipotecar el futur, que per majoria absoluta aquest ple

havia aprovat de fer un altre promoció d'habitatges oficials i no tindria a on cercar sol.
Respecta a les cases el decret d'alzinars deixava ben clara la seva protecció de les
mateixes i era per aquest motius que no acceptava una votació separada per qué entenia
que havia de votar en contra.

El Sr. Pere Trias digué que si era per cercar sol no hi veia el problema ja que hi havia
solucions. Pel que feia el segon punt no entenia per qué no volia la votació per separat,
que sí la Conselleria També deia que sí no hi veia el problema.

És sotmet a votació la proposta i no és aprovada amb el següent resultat:

Quatre (4) vots a favor del PAS.PSM.
Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) DM.

- Una (1) abstenció PSOE.

MOCIO PAS.PSM. El català a les Escoles d'Idiomes.- La Sra. Lourdes Noguera
dóna lectura a la següent proposta:

Que presenta al ple de l'Ajuntament d'Esporles el grup municipal del PAS-PSM.
La Comissió d'Qrdenació Académica del Ministeri d'Educació del Govern Central

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

Per altra banda, és un fet que el criteri d'unitat de la llengua catalana és acceptat
universalment en els àmbits acadèmics i científics així com que l'ensenyament de la
mateixa ha de presentar uns continguts que abracin totes les variants territorials
d'aquesta.

Per tot aixó, el grup municipal del PAS.PSM a l'Ajuntament d'Esporles proposa al
Ple que adopti els següents

ACORDS

Primer." El Ple d'aquest Ajuntament reafirma que la unitat de la llengua catalana no ha de
ser discutida i que aquesta abraça totes les variants parlades a les diverses terres de
parla catalana.
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w/PDM^^PÎ'F^' fl'f rebutja l'esmentat acord de la Comissió d'Ordenació'*'-'^'^A(^árnÍra aái^iií^TiM^a del Govern de l'Estat, i entén que constitueix una
intervenció injustificada des d'instàncies polítiques sobre una qüestió òbvia des del punt
de vista acadèmic i científic.

Tercer." El Ple d'aquest Ajuntament insta al Govern de les Illes Balears a adreçar-se aUj'
Ministerio de Educació Ciencia y Deportes demanant que retiri l'esmentat acord.

El Sr. Sebastià Coll votaria a favor, ja que el tema el creia superat feia anys, peró donat
que havia tornat a sortir, entenia que era bo de recolzar-ho.
El Sr. Miguel Bernat digué que votarien en contra, per qué encara que creia en la llengua

catalana, no creu que sigui el lloc oportú per resoldre el problema, és la Comunitat
Autónoma Valenciana, que hi ha de dir la seva.

És sotmet a primera votació la proposta i el resultat de la mateixa és:

- Cinc (5) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i un (1 ) PSOE.
- Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.

És sotmet per segona vegada a votació la proposta i el resulta és:
Cinc (5) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i un (1 ) PSOE.
Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.

La proposta no queda aprovada amb el vot de qualitat del Sr.Batle.

MANIFEST FONS MALLORQUÍ SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.- La Sra.
Dolores Matas dóna lectura a la següent proposta:

LA MEDITERRÀNIA: CRUÏLLA DE POBLES
MUNICIPIS PER LA PAU I LA SOLIDARITAT

La Mediterrània és la regió geogràfica que abraça pobles situats en tres continents:
Àfrica, Àsia i Europa. Les seves ribes han vist al llarg de la història néixer cultures de les
quals encara avui ens nodrim i on multitud de persones vingudes a través de moviments
migratoris, s'han anat establint, tot incorporant-se a aquestes societats que han forjat la
nostra pròpia identitat com a poble.

Aquesta heterogeneïtat de procedències, de cultures, de llengües, de models socials i de
tradicions, de religions... ha estat -des de sempre- motiu d'intercanvis dinàmics, de
migracions i conquestes que no sempre han estat fàcils, i els conflictes han esclatat
sovint al llarg de la història.

Actualment a la Mediterrània es donen diversos conflictes, les causes dels quals són
múltiples i variades i, al mateix temps, la Mediterrània es presenta profundament dividida
en dues ribes: una al nord, rica i desenvolupada, i l'altra al sud, empobrida i amb fortes
mancances. En aquest mar, idó, es posa de manifest la gran esquerda Nord/Sud que,
entre altres, genera fluxos migratoris massius.

Els municipis que formen part del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació som
conscients d'aquestes arrels seculars i profundes que ens agermanen als municipis
riberencs de l'orient, del sud i de l'occident mediterrani i, per tant, amb aquesta declaració
volem fer professió clara i explícita de la nostra vocació mediterrània, a través d'aquesta
campanya que es durà a terme conjuntament a les Illes Balears i a Catalunya.
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, nj'
ara per ara es œnfigura com un dels escenaris-í - , ^ qí

rn^yr^^Pconflicte, entenem que caldrà realitzar un important esforç ¡
per construir un clima d'estabilitat, pau, prosperitat i justícia, on sigui possible la *
convivència entre pobles i cultures, i on prevalgui el diàleg davant les dificultats i _ ^//
conflictes perquè pensem que un altre Mediterrani és possible!. . /çQt^ #
En conseqüència l'AJUNTAMENT D'ESPORLES, conscient que el nostre futur està lligar
a la regió mediterrània i que és possible i desitjable treballar amb el propòsit de contribuir
a concebre la Mediterrània com una cruïlla de pobles, acorda: fer nostra la campanya
promoguda pel FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ i declarar
Esporles com a poble Mediterrani.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

MOCIO PAS.PSM.Manifestació 14 de febrer.- El Sr.Antoni Vidal demana tractar
l'assumpte per urgència.
El Sr. Batle digue que votarien la urgència encara que entenia que s'hagues pogut fer la

via ordinària.
És sotmet a votació la urgència i ès aprovada per unanimitat.

Seguidament el Sr.Antoni Vidal dóna lectura a la següent proposta.

El grup municipal del PAS-PSM, presenta a la consideració del Ple la següent

MOCIO

El passat dia 14 de febrer, cinquanta mil persones es varen manifestar pel centre
de Palma, convocades per grups ecologistes i diverses plataformes ciutadanes de
defensa del territori. Aquesta ha estat una de les més grans mobilitzacions ciutadanes
que han tengut lloc a Mallorca, i expressa un importantíssim rebuig de la població a les
polítiques del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears en matèria urbanística
i de carreteres. Una mobilització d'aquesta magnitud mereix una resposta per part de les
institucions interpel·lades.

El Pla de Carreteres, recentment modificat, i el Pla Territorial de Mallorca,
actualment en període d'exposició pública, han de ser reconsideráis. Cal suspendre la
darrera modificació del Pla de Carreteres, que proposa set noves autopistes i autovies,
per donar impuls a d'alternatives de transport més econòmiques i respectuoses amb
l'entorn.

També cal revisar la redacció del Pla Territorial de Mallorca, actualment en
tramitació, per introduir-hi criteris de més contenció urbanística i protecció mediambiental.

El Govern de les Illes Balears també té una especial responsabilitat amb altres
projectes urbanístics com són, per exemple, la construcció de noves dessaladores,
l'ampliació de l'aeroport de Palma o la reducció de superfície dels Parcs Naturals.

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

ACORDS

Primer." Instar al Consell de Mallorca a revisar el Pla Director Sectorial de Carreteres de
Mallorca, amb l'objectiu de donar prioritat a la millora dels traçats actuals, en el context
d'una concepció sostenible de la mobilitat. Com també a revisar la proposta del Pla
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i\/PRM''Í^^1''Í^1í d'informació pública per adaptar-lo a criteris de/CorTOncÍTJurblnfi^iraíu^^ mediambiental i de polítiques de transport sostenibles.'

Segon." Instar al Govern de les Illes Balears a l'aturada de la construcció de macro
infraestructures insostenibles, a impedir la macroampliació de l'aeroport i a mantenir,
ampliar, els parcs naturals de les Illes Balears, en comptes de reduir-los.

El Sr. Sebastià Coll digue que votarien a favor encara que ho creia poc efectiu.
El Sr. Gabriel Coll digué que no votaria en contra del CIM, que li pareixia correcte la

solució adoptada, respecte de les carreteres, entre el CIM i el Govern i entenia que
s'havia de respectar, del contrari es podrien trobar que el govern reclames les
competències, a més la política actual millora els traçats actuals i pretén una sostenibilitat
en els transports, no és el model exacte que hauria volgut el seu partit, peró sí que s'han
fet modificacions substancials.

El Sr. Miguel Bernat digué que votarien en contra per què creia que eren necessàries
les infrastructures previstes.

El Sr. Antoni Vidal digué que no podia comprendre aquesta actitud després de la
massíva manifestació en contra del pla esmentat, que era molt trist que no és fes cas el
ciutadans.

El Sr. Gabriel Coll digué que no volia llevar importància a la manifestació, peró que
havia que ser realista no era el mateix el cens de Palma que d'un altra lloc, per tant la
importància era relativa segons el nombre de persones possibles participants i les que
realment i participaren encara que fossin moltes.

El Sr. Vidal digué que aquestes comparacions eren baixeses polítiques.
El Batle digué que a la manifestació possiblement hi van assistir gent de tots els partits,

peró el que era cert que els partits han de portar endavant el seu programa.

És sotmet a primera votació la proposta i el resultat de la mateixa és:

- Cinc (5) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i un (1 ) PSGE.
- Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.

És sotmet per segona vegada a votació la proposta i el resulta és:
- Cinc (5) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i un (1 ) PSGE.

Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.

La proposta no queda aprovada amb el vot de qualitat del Sr.Batle

El Sr. Miguel Bernat presentar els plànols de l'avantprojecte d'ampliació de les escoles
Gabriel Comes i Ribas, el mateix temps fe una breu referenda a la seva cabuda ,

instal.lacions i digué que estava prevista la seva finalització per el setembre de 2005.
Així mateix demanà que el disculpessin i abandonar el plenari.

El Sr. Batle digué que li hagués agradat portar aquest plenari el projecte del nou institut,
peró que no estaria enllestit del tot fins més endavant, peró que esperava poder-lo
inaugurà el setembre de 2005.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Antoni Vidal demanar sí ja s'havien elaborats els pressuposts, si estava previst
consensuar-los amb els grups etc.
El Sr. Batle digué que efectivament ja estaven casi finalitzats i que pensava seria bo

d'aprovar-los abans de final de març, que tenia previst passar una copia els grups per
poder consensuar-los, peró en les eleccions s'havia endarrerit el tema.
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I plenari, demanant disculpes però tenia altres ocupacions .

El Sr. Miquel Ensenyat donar l'enhorabona per la instal·lació del les jardineres al passeia, i
tant per l'estètica com per la seva funció. i " / '
Respecta de la pagina web digué la manca d'actualització produïa l'efecte contrad^^C^w-/ «

que es pretenia amb la mateixa , ja que encara estaven penjades les festes de St.
d'anys abans. I donat que la pagina era una finestra oberta el món havia de tenir
vidres nets i una informació útil.
Pel que feia el cementiri digué que li havien arribat queixes de la falta total de
conservació del mateix i l'estat d'abandonament.

El Ple de dia 31 digué ,que se'l havia convidat a llegir-se el ROF i així ho havia fet i per
aixó podia denunciar algunes qüestions del ple passat que no s'adaptaven a la normativa
com la moció que va ser aprovada per urgència, que no podia ser aprovada, o que a la
moció d'avui no se li dones torn de replica totes aquestes actituds a la nostre agrupació li
pareixen deplorables i antidemocràtiques, creia que també l'equip de govern hauria
d'estudiar la normativa.
Demanar que si era possible que seguissin estudiant tots el ROF per poder aconseguir
uns plenaris més democràtics.
El Sr. Sebastià Coll digué que efectivament l'altre dia es va equivocar a l'hora de votar,
peró no veia perquè insistir en aquest tema, tots som persones i ens equivocam.

El Sr. Sebastià Coll demana per la situació en que es trobava el clavegueram de les
escoles velles. També s'interessa per si Establiments havia fet corre les fronteres, ja que
hi havia un rètol que indicava el seu començament dins el d'Esporles.

El Sr. Batle digue que esperava que les jardineres es respectessin.
Respecte de la pagina web que efectivament ja estava encomanada la feina

d'actualitzar-la, peró no s'havia acabada, que no estava tan el corrent com quan el Sr.
Ensenyat era el coordinador.
Pel que feia el rètol que s'havia assabentat i feria les gestions oportunes.
En quant el ROF creia que havien de seguir estudiant més tots.
Pel que feia el cementiri el Sr. Jaume Capel digué que ja havia donat les ordres
oportunes.

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

Esporles, 26 de febrer de 2004.
El Batle, La Secretària,
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IVERN DE LES ILLES la sessió extraordinària i urgent
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 11 DE MARÇ DE 2004 V •

%
Membres assistents:

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sr. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Aulí
Sra. Margarita Camps Gaya

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint
hores del dia onze de març de dos mil quatre, 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 Sr. Batle,
Jaume Pou Reynes i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i urgent 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.

PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.- És
sotmet a votació la urgència del ple la qual es aprovada per unanimitat.

CONDEMNA ATEMPTAT DE MADRID.- El Sr. Batle llegeix el següent manifest:

L'Ajuntament d'Esporles condemna el brutal i criminal atemptat d'aquest matí a
Madrid. Recollim el sentiment i el dolor i a la vegada la ràbia i la indignació de tots els
nostres veïns commocionats per la mort de tants innocents, per la desgràcia que romp el
futur de tantes famílies, pel fanatisme i la bogeria d'uns pocs que intenten rompre la
nostra convivència pacífica i demolir els pilars de la nostra democràcia.

No tenen cabuda a la nostra societat els assassins, que han d'esser aïllats,
perseguits i condemnats. No hi pot haver cap tipus de diàleg amb qui fa dels morts i dels
assassinats el seu únic discurs.

L'Ajuntament d'Esporles expressa el nostre compromís amb la Constitució i els
valors que representa.

Expressam el nostre recolzament amb totes les forces de seguretat de l'Estat i,
avui més que mai, manifestam la nostra estimació i la nostra solidaritat amb els morts,
amb els ferits i amb les famílies i amics, persones normals que avui començaven la seva
jornada laboral, un dia més a les seves vides i s'han trobat amb la mort i el dolor per
l'acció d'uns fanàtics.
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demana a tots els nostres veïnats que defensin el que

'^que mitjançant les urnes, participant i votant, és la millorem3rrsTeB~vorerr'crHSTr

resposta a qui únicament pretén desestabilitzar el que tant ens ha costat construir.

El Sr. Batle digué que tot seguit del Plenari, convidava a tots el regidors a sortir a
la plaça de l'Ajuntament per assistir amb els veïns que volguessin a la lectura del
manifest anterior.

És sotmet a votació i és aprovat per unanimitat.

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

Esporles, 11 de març de 2004.
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Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sr. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Aulí

Membres que han excusat la seva absència:
Sra. Margarita Camps Gaya

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint
hores i trenta minuts del dia vint-i-cinc de març de dos mil quatre, 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 Sr. Batle, Jaume Pou Reynes i amb l'assistència dels Senyors Regidors
que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix
com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la
Corporació ha de fer qualque observació a les actes de la sessió ordinària de dia 29 de
gener de 2004, les dues de dia 16 de febrer de 2004, la de dia 26 de febrer i la de dia 11
de març de 2004.

No es presenta cap observació, per la qual cosa les actes es consideren
aprovades.

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

- Conselleria de Comerç i Indústria, registre d'entrada núm. 553 de dia
26.02.04, actualització dades registre general comerç.
Conselleria de Comerç i Indústria, registre d'entrada núm. 554 de dia
26.02.04, determinació zona turística per horari comercial.

- Servei d'Ocupació, registre d'entrada núm. 560 de dia26.02.04, subvenció
contractació treballadors aturats.

- Govern Balears, registre d'entrada núm. 574 de dia 27.02.04, oferta terrenys
per recursos sociosanitaris.
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, registre d'entrada núm. 469 de
dia 20.02.04, reunió la nova llei tributària.

DE LES ILLES BALEARS^^"^^
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 25 DE MARÇ DE 2004

Membres assistents:
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- Conselleria d'Economia, Hisenda i innovació, registre d'entrada núm. 542 de

dia 25.02.04, certificat recaptació lAE 2000 i 2003. '
Govern Balear, registre d'entrada núm. 705 de dia 11.03.04, elaborar gui
ajuts família.

- Ministeri Administracions Públiques, registre d'entrada núm. 715 de dia
11.03.04, decret tres dies de condol nacional.

- Conselleria de Salut i Consum, registre d'entrada núm. 730 de dia 12.03.04,
conveni millora atenció domiciliaria urgent.

- Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 758 de dia 17.03.04,
entrega a compte participació tributs febrer.

- Associació municipis Illes Balears, registre d'entrada núm. 622 de dia
04.03.04, estudi formació funcionaris administració local.
Govern Balears, registre d'entrada núm. 642 de dia 05.03.04, conveni Ajuda
domicili 2004.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 61/04 fins al 88/04.

DECRET DE BATLIA Núm. 70/04

Vist l'escrit de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, registre d'entrada
d'aquest Ajuntament núm. 484, de dia 23 de febrer de 2004, en el qual se'ns envien 2
exemplars del conveni sobre gestió tributària de l'impost sobre bens immobles per a la
realització de determinades activitats relacionades amb la gestió d'aquest impost a
subscriure entre la CAIB i l'Ajuntament d'Esporles, per la present,

RESOLC:

1.- Signar el present conveni.
2.- Portar aquest decret al primer Ple per a la seva ratificació.

És sotmet a votació per la seva ratificació i és aprovat per unanimitat.

RESOLUCIÓ DE BATLIA.

Vista la resolució del Conseller de Treball i Formació de dia 4 de febrer de 2004

(BOIB núm. 22 de dia 14.02.04), per la qual s'obre la convocatòria per concedir
subvencions a les corporacions locals, per contractar treballadors desocupats per
realitzar obres i serveis d'interès general, per la present venc a resoldre;

- Aprovar sol·licitar subvencions per una proposta per a la millora i manteniment
d'edificis i equipaments d'ús públic i també per una proposta per a l'impuls de
la participació i desenvolupament sociocultural a Esporles.
Dur al pròxim ple de la Corporació per a la seva ratificació.

És sotmet a votació per la seva ratificació i és aprovat per unanimitat.
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DONAR COMPTE RENÚNCIA REGIDORA.- El Sr. Batle posar en coneixeme,

de la corporació la renúncia presentada davant l'Ajuntament d'Esporles, per la Regidora
del grup municipal PSIB-PSOE , Sra. Margarita Camps Gaya , que com digué renunciava
al seu càrrec per motius personals.

Així mateix digué que la Sra. Maria Carmen Travieso Ramis, següent en la llista de la
candidatura presentada pel grup PSIB-PSOE a l'Ajuntament d'Esporles, havia presentat
escrit renunciant a favor del següent de l'esmentada llista.

També digué que se remetria escrit a la Junta Electoral Central, per tal de notificar-li i
recordar que el següent a la llista de la candidatura presentada pel grup PSIB-PSOE a
aquest Ajuntament era el Sr. Jorge Carrio Frau.

La corporació prengué coneixement de I' esmentada renuncia.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El Sr.Gabriel Coll Barceló dóna lectura a la següent
proposta;

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es

detallen a continuació, es proposa la devolució del imports

assenyalats.

Referència Contribuent Padró/impost Import Motiu devolució

0352005761 Ramis Canaves P.J. Aigua 258,19 Errada lectura

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es

detallen a continuació, es proposa la baixa dels esmentats

rebuts.

Rebut Contribuent Padró Import Motiu baixa

0371000341 Moranta SabaterJ. Escola Música 28,60 Baixa instrument

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.
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INFORME CRTA. PM-111 TRAM: CAMÍ DELS
Sr.Batle dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vist l'escrit de la Conselleria d'Obres Públiques Habitatge i Transports, Direcció
General d'Obres Públiques i Transports, sol·licitant informe relatiu al "Projecte de
Construcció i Estudi d'Impacte Ambiental de " Adequació de la Otra. PM-111 de Palma a
Valldemossa, Tram: Camí dels Reis- S'Esgleieta", pel present venc a proposar el Ple que
emeti el següent INFORME

1.- Donat que en el projecte abans esmentat, en el plànol núm. 2, fulla 2 de 2,
s'ha comprovat que no s'ajusta alló establert a les Normes Subsidiàries d'Esporles
(informades favorablement per aquesta Conselleria), ja que a l'altura de s'Esgleieta hi ha
grafiat una zona com terme municipal de Valldemossa que pertany al terme municipal
d'Esporles i un altra zona abans de s'Esgleieta que ve grafiada com a terme municipal
de Palma de Mallorca que pertany al terme municipal d'Esporles, s'adjunten fotocòpies
dels esmentats plànols.

Es per la qual cosa que es sol·licita a la Conselleria d'Obres Públiques que
rectifiqui l'esmentat plànol i tots aquells que estiguin grafiats amb aquesta errada per tal
de que els termes quedin col·locats el lloc que les correspon en tota claredat, per evitar
possibles confusions de futur.

2.- Pel que fa a la rotonda que es situa a l'altura de s'Esgleieta es sol·licita que
l'esmentada rotonda quedi desplaçada més cap a Valldemossa, per què com es pot
comprovar els plànols del projecte, la zona peonal de davant l'entrada de l'Església i del
bar de se'n front queden molt reduïdes i degut a la afluència de gent que pot utilitzar
ambdós serveis i la proximitat de la carretera podria es convertir aquest lloc en un punt
negre de la mateixa.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

PRESSUPOST 2004.- El Sr. Gabriel Coll Barceló dóna lectura a la següent
proposta:

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Operacions corrents 2.506.651,95 euros

Capítol Denominació Import euros
1 Imposts Directes 700.593,29
2 Imposts Indirectes 260.500,00
3 Taxes i Altres Ingressos 733.411, 85
4 Transferències corrents 803.946,82
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Capítol Denominació
6 Alineació d'Inversions Reals
7 Transferències de Capital

Import euros
0, 00

3.568.104,0
6

Totalpressupost d'ingressos 6.074.756,01 euros

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

>VERNÎ)E LES ILLES
Operacions de capital 3.568.104,06

Operacions
corrents

2.207.781,94 euros

Capítol
1

2

3

4

Denominació

Despeses de Personal
Despeses de Béns Corrents
í Servei s

Despeses Financeres
Transferències Corrents

Import euros
788 . 753,50
640.317,46

69.408,26
709.302,72

Oper.de
capital

3.674.513,85 euros

Capítol
6

Denominació
Inversions Reals

Import euros
3.674.513,85

Operacions
financer.

192.460,22 euros

Capítol
9

Denominació
Passius Financers

Import euros

192.460,22

Total pressupost de
despeses

6.074.756,01 euros
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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

SECRETARI-NTERVENTOR 1 A/B 20 - 1
B) Escala d'Administració General

b)Subescala Administrativa
ADMINISTRATIU 1 C 17 1
ADMINISTRATIU 1 C 14 1
ADMINISTRATIU 1 0 14 1

c) Subescala auxiliar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS 1 D 10 - 1

C) Escala d'Administració Especial
b)Subescala Serveis Especials

b) Classe Policia Local i Auxiliars
Aux.POLICIA LOCAL 2 E 14 1 1
Aux.POLICIA LOCAL 1 E 14 - 1

(Cap Auxiliars policia )
Auxiliar Policia Local (Interí) 1 E 14 - 1
Auxiliar Policia Local 1 E 10 - 1
Auxiliar Policia Local (Interí) 1 E 10 1 -

Auxiliar Policia Local (turístic) 1 E 10 1 -

2. PERSONAL LABORAL

A) Contractes indefinits
CAPATAÇ 2 - - - 2
OFICIAL lera 1 - - - 1
OFICIAL lera Serv. Tècnics 1 - - - 1
NETEJADORA-interí- (20/h set)... 2 i - - 2
NETEJADORA-interí- (18 /h set).. 1 - - - 1
NETEJADORA - interí- (28 h/set) 2 - - - 2

NETEJADORES .(20 h/set) 1 - - - 1

ADMINISTRATIU 2 _ _ 2
BIBLIOTECA ARXIU 1 N.L. -interí - 1 - - - 1

BIBLIOTECA ARXIU 1 N.L 1 - - 1 -

ARQUITECTE 1/5 jornada) 1 - - - 1
COORDIN.ESPORTIU (35h/set) 1 - - - 1
AUXILIAR ADMINISTRIU 1 - - - 1
TREBALLA.FAMILIAR (30h/set) 1 - - - 1
TREBALL. FAMIL. -Interí-(30h/set) 1 - - - 1
AUX. ADM.Dispen.Mèdic (16h/set) 1 - - - 1

NETEJADORA (20 h/set) 2 - - 2 -

NETEJADORA (28 h/set) 2 - - 2 -

PEO 2 - - - 2
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iVERN ^MLES BALEARS
CONSERGE
TREBALL.FAM. (30 h/set)
COORD.CULT. -interí

El Sr. Miguel Ensenyat presentar una qüestió d'ordre i demanar que el
pressupost presentat es retirás de l'ordre del dia, ja que la regidora del PSOE havia
presentat la dimissió del seu càrrec, tal com ja s'havia donat compte en aquest mateix
ple i ja que aquest era un assumpte prou important com per esser discutit per tots el
membres del consistori, era més convenient esperar que hi hagués el nou regidor.

El Sr. Batle digué que la regidora estava convocada i havia excusat la seva
absència.

El Sr. Sebastià Coll digué que la regidora no havia pogut assistir el Plenari per
motius familiars i que en aquests moments era a Barcelona acompanyant un familiar
malalt.

Sotmès a votació deixar l'assumpte damunt la taula, no fou aprovada amb el
següent resultat de la votació:

Quatre (4) vots a favor, del PAS-PSM.
- Cinc (5) vots en contra (4) quatre del PP i un (1) UM.
- Una (1 ) abstenció del PSOE.

El Sr. Gabriel Coll agrair el Sr. Miguel Bernat la presentació informatitzada del
pressupost.
Així mateix agrair el suport rebut del Batle i demés regidors. Al respecta dels demés
grups del consistori digué que a la Comissió de Comptes els havia convidat per
manifestar-se el respecta del pressuposts presentats i que no havia rebut cap oposició
que si ara hi havia res a dir hagués agraït se li hagués dit abans.

Explicar que els pressupost s'havien fets el més ajustats possible.
El Sr. Batle donar lectura a següent:

MEMORIA PRESSUPOST 2004

El present pressupost corresponent a aquest any 2004, reflexa les línies bàsiques
d'actuació de l'actual equip de govern, i així serà al llarg de aquesta legislatura, amb al
consens més ampli possible amb la resta de grups polítics representats a l'Ajuntament.
Es evident que el nostre esforç, serà prioritat amb educació, acció social, esports, i al
mateix temps cerca las infrastructures necessàries per dur endavant els projectes per
poder desenvolupar l'esperit de las línies abans assenyalades.

A partir de l'any 2002, amb l'aprovació definitiva de las Normes Urbanístiques, es
produeix un nou model urbà, aixó afecta a la creació de noves zones d'equipament,
zones verdes i nous vials a traves d'unitats d'actuació o bé desenvolupades dins la pròpia
normativa i planimetría., aquestes NNSS, ja foren adaptades a las DOT, com també a
totes las lleis de rang supramunicipal, las mateixes anaren molt sota per damunt amb
quant a protecció del sòl rústic, així com a restricció d'edificació i habitatges a dins sòl
urbà del Pla Territorial Insular de Mallorca, aprovat inicialment al passat mes de
desembre, pel que formularem l'informe amb las al·legacions pertinents per poder seguir
protegint al nostre model de territori.

Al present pressupost figura una partida d'inversions de 3.065.810,02 Euros, per la
construcció del nou Institut de Ensenyança Secundària i nou Polisportiu a la Zona de Son
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D'altre part s'obri una partida de 6 euros, tant a ingressos com a despeses, pels^.yy
ingressos que se puguin produir, com a conseqüència del desenvolupament de les
unitats d'actuació o d'altres instruments prevists a las Normes Subsidiàries, vinculats tots
ells a inversions

Igualment que els exercicis pressupostaris anteriors, s'augmenta la partida destinada al
Patronat de Escoles Municipals d'Esporles, passant d'un pressupost de 360.000 euros
l'any 2003 a 371.000 euros per l'any 2004. a més dels 9.000 euros que ja van
directament al Patronat de l'Escola de Música. Pel que fa referència al Patronat Municipal
de Cultura i Esports es preveu una partida de 22.000 euros, quan l'any 2003 estava amb
20.700 euros. Així també es crea una nova partida per actes culturals i conferències de
12.000 euros.

De las partides destinades a ajudes i atencions benèfiques, com cada any es destina el
0,7% dels recursos ordinaris als Fons Mallorquí de Solidaritat, així com bonificacions a la
Gent Gran, programa de teleassistència, igualment se augmenta l'horari setmanal del
educador de carrer passant de 20 a 25 hores, pels temes relacionats amb famílies
problemàtiques de droga. Igualment es contempla el corresponent Servei del Centre
d'Estades Diürnes.

Igualment, respecte als convenis signats amb la Fundació de la UIB, per les instal·lacions
esportives i amb la Empresa Municipal de Transports de l'Ajuntament de Palma, per la
utilització del transport públic de Palma, passant de 8.000 a 12.500 euros, per la
acceptació tinguda.

Es preveu la partida corresponent al conveni amb al Consell de Mallorca, per cobrir les
despeses corresponents al Serpreisal, com també las Federacions d'Entitats Locals,
Consorci d'Informàtica del CIM i amb al Govern Balear per las gestió de cobrança de
padrons i executives.

Pel que fa referència a la plantilla de personal, es preveu el següent:

3 places fixes de peó a vies i obres, a horari complert
4 places fixes de netejadores a temps parcial
1 plaça de Policia Local definitiva
1 plaça de policia turístic
1 plaça de Policia local interí
1 plaça de conserge per les escoles definitiva
1 plaça fixa de treballadora familiar

Amb quan al personal per les substitucions en el període de vacances, es preveu la
contractació temporal de:

1 treballadora familiar durant 2 mesos

1 netejadora durant un mes
1 auxiliar centre salut un mes

1 brigada-peó durant tres mesos

Pel que fa a las partides d'ingressos, procedents de diverses Institucions, cal destacar:

Fons de Cooperació Municipal, actualitzat
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Subvenció corresponent al pluri-anual de la D.G. d'habitatge, per la
l'Escoleta.
Subvenció del Pla-10, pel l'edifici Centre de Dia I Gent Gran
Subvenció pel Centre de estades diürnes
Subvenció del Govern Balear-Consellerla d'Educació, per la construcció de l'Institut.
Subvenció de la Serra de Tramuntana.

Les Inversions que es preveuen realitzar es detallen a la fulla corresponent d'Inversions.

El Sr. Antoni Vidal digué que no havia tingut els pressuposts definitius fins el
dia de la comissió I que a la mateixa havia manifestat el seu desacord I que era abusar
del públic dir que no hl havia cap oposició. Respecta de presentar el pressupost faltant
el Ple una regidora era molt poc democràtic I que el seu grup el que tenia ganes de fer
era aIxecar-se I abandonar el Plenari, per aquest motiu el seu vot no seria a favor.

Tot seguit fer la següent relació de temes que entenia s'havien de resoldre I no
vela contemplats el pressupost:

Els punts verds del poble estaven col·lapsats.
La neteja del carrers era deplorable .

- No s'ha augmentava l'aportació el Patronat de Cultura.
- No hl vela cap Inversió a la piscina municipal, que estava totalment

obsoleta.
- El personal del Centre de dia tenia uns sous deplorables.
- No era lógica una despesa de quatre milions de pessetes, de les de abans,

per pintar els quadres dels fills Il·lustres d'Esporles.
- Per no parlar del tema que ja ha estat objecte de debat tantes vegades en

aquest plenari: les partides protocol·laris, dos milions I mig de pessetes, de
les de abans, en sopars I demés despeses Inútils que fa el Batle I
naturalment no es poden atendre altres despeses necessàries. Per no
parlar dels sous dels regidors que havien pujat el mes de juny I ara tornen a
pujar un 30% o un 40%, digué que era deplorable, cada any haver de
discutir el mateix.

En definitiva que la presentació estava molt bé peró el contingut era deplorable,
que no eren realistes I no s'ajustaven a les necessitats del poble.

El Sr. Gabriel Coll digué que la cópla del pressupost s'havia enviada amb el
temps suficient I que a la comissió no se II havia dit res nl dels punts verds nl de tot el
que se II havia retret, que ell havia manifestat a l'esmentada comissió que estava obert
a les suggerèncles que II poguessin fer I no n'havia rebuda cap, peró clar era millor
parlar-ne dins el Ple. Que cada any se modernitzaven els pressuposts I que aquests
eren realistes encara que no coincidissin en la seva realitat, que el Patronat pujava
d'any en any.

El Sr. Batle digue que quan es presenta un treball com el que suposa el
pressupost sempre queda una certa preocupació, peró ja havia pogut comprovar que
aquesta, no tenia cap fonament.

Així mateix digué que feia tres setmanes que els hl havia enviat el pressupost.
Inclòs, amb format Informàtic tipus excel, per tal que poguessin ser objecte d'estudi I
discussió, I no havia rebut cap notícia seva.
Continuar dient que en democràcia contaven totes les opinions I que la veritat no la
tenia només el partit el que pertanyia el Sr. Vidal.
Donar a conèixer algunes partides que contemplaven els pressuposts presentats com:

Asfalt, adquisició Immoble, compra guillotina, mobiliari, olis fills Il·lustres, adquisició
vehicle Polida, Inversió Centre de Dia, reforma aparcament. Escoleta, Construcció
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Cementiri, capelleta, UA 3, punts verds , jardinèi^/

Pel que feia el Patronat el trobava poc Informat, ja que cada any havia OpiatV
l'aportació de l'Ajuntament. \\

Respecte del Centre de Dia l'Ajuntament té contractat el servei, sl cobren p'èp
és a l'empresa concessionari a qui s'ha de reclamar.

Els quadres dels fills Il·lustres digué, que no hl estava d'acord en que no es
fessin, ja que era també una qüestió Important que dins l'Ajuntament hl hagués un
patrimoni I que l'acord d'adquirir uns olis que representessin els fills Il·lustres
d'Esporles l'havia pres el Plenari, que el pressupost només es donava compliment
aquest acord.

Digué que el Batle representava l'Ajuntament hl havia de tenir una certa
quantitat de despeses de representació I protocol, que la quantitat de la partida, com
ell havia pogut tenir ocasió de comprovar, no es gastava tota en sopars, sinó que hl
havia despeses de regals de Nadal al personal, festes etc.

Pel que feia a les dietes dels regidors digué que les que havien pujat eren les
dels regidors de l'oposIcló I donar lectura a la distribució :

" les Indemnitzacions dels càrrecs electes, per assistència efectiva a les sessions dels
òrgans municipals (Ple, Comissions, Tribunals d'oposicions. Patronats municipals...),
seran d'acord amb el següent barem:

Sessions

Batle 12x5

Reg. Deleg.Area 12x5
Regidors 12x3

Import Membres Quantitat
160,00 1 9.000 euros

90,00 4 21.600 euros

60,00 6 12.960 euros

2. els grups polítics municipals percebran, mitjançant els seus portaveus, les
següents Indemnitzacions:
- Grup Polític municipal del P.P. 100,00 4 x20 x 12 2.160,00 €
- Grup Polític municipal del PAS-PSM 100,00x4x20 2.160,00€
- Grup Polític municipal del PSOE 100,00x2x 20 x 12 1.680,00 €

Total anual 49.560,00 €

El Sr. Antoni Vidal digué que la Intervenció del Sr. Batle no era sols la menys
encertada, sinó la més patética que havia sentit, I tornar ha anunciar els temes que
creia que no es resolien amb aquest pressupost com: Les escoles que queien a
trossos, el Centre de Dia que no podia seguir així, les grans despeses d'atencions
protocol·làries, que per cert digué que precisament qui l'hl Impedia que les pogués
mirar era el Batle, que per ordre seva el personal de l'Ajuntament II donava llargues
quan anava a mirar les comptes, I que els sopars de feina no se feien en divendres a
vespre.

El Sr. Batle digué que el personal tenia ordre de donar-l'hl, que creia que no
entenia els estats que l'hl eren entregats, en quan els olis era un acord de Ple que no II
donés més voltes.
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subvencions i inversions, però com que volien que el poble anés endavant el seu
grup abstindria. ^

El Sr. Miquel Ensenyat digué que mantenia tot el que havia dit el Sr. Vidal i
que en democràcia el més important era el diàleg, que quan el Batle havia parlat de
sensibilitat, pareixia que la tenia invertida amb algunes qüestions, i que pensava que
l'Ajuntament no tenia un poder adquisitiu tan alt com per poder fer segons quins tipus
de despeses.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:
Cinc (5) vots a favor, quatre (4) del PPiun(1)UM
Quatre (4) vots en contra del PAS.PSM
Una (1 ) abstenció del PSOE.

Surt de la sala de plens el Sr. Antoni Vidal Matas.

MOCIO PSOE.- El Sr.Sebastian Coll demana tractar per urgència la moció, és
sotmet a votació la urgència la qual és aprovada amb el següent resultat:

Sis (6) vots a favor, cinc (5) PP, un (1) PSOE i un (1) UM.
- Tres (3) abstencions del PAS.PSM.

Seguidament el Sr.Sebastian Coll dóna lectura a la següent:

PROPOSTA

El novembre del 2001 foren aprovades les NNSS d'Esporles que actualment
estan en vigor amb el rebuig del Regidors representants del PSIB-PSOE. Però això no
és obstacle per què fins que tinguin vigència les accepten i possibilitarem que es
duguin endavant tots aquells aspectes que tinguin de bo.

La zona de Ca l'Amet ha sofert i sofrirà grans modificacions. L'obertura del nou
carrer allà on es construeixen els habitatges de protecció pública juntament amb el que
s'obrirà en un futur darrera les escoles que esta contemplant en la unitat d'actuació
UA-4 BIS, propiciaran una circulació tan per a vianants com rodada, molt diferent de la
que tenen ara.

És ben coneguda, per la presentació de diverses mocions, la preocupació que
aquests anys endarrera han tingut el distints regidors del PSOE per tal de configurar a
aquesta barriada una xarxa viària que permeti comunicar bé la Vilanova amb la
barriada des Rafal i des Quarter, tan amb vehicles com per a vianants.

Per tant aprofitant que ja s'ha obert nou carrer (encara que a hores d'ara no
estigui transitable) i assabentats que les cases de Ca l'Amet i els terrenys afectats per
la Unitat d'actuació 4 bis pertanyen a un nou propietari creiem que és el moment
oportú per donar una solució de conjunt a tota aquella barriada.

Per això, vist l'apartat 4 de l'article 96 de les Normes Subsidiàries que
contempla que "... es podrà procedir a l'execució subsidiària d'aquelles unitats o
polígons d'actuació a les quals no hi hagi hagut cap actuació administrativa, per causa
imputable a la iniciativa privada, en el termini d'un any comptador des de l'entrada en
vigor d'aquestes Normes. El mateix succeirà quan, un cop iniciada la tramitació,
aquesta es ralentizi injustificadament o s'aturi durant un termini superior a sis mesos
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1. Que és voluntat del Ple de la Corporació que s'executi la unitat actuació UA-4 ja
que contempla un vial estratègic per a la bona comunicació de la barriada de la
Vilanova.

2. Que el Batle els hi comuniqui aquesta voluntat al(s) propietari(s) dels terrenys
afectats i se'ls hi doni un temps de 3 mesos per presentar els corresponents
projectes d'urbanització i parcel·lació.

3. Que se'ls hi comuniqui que si transcorregut aquest temps no ho han fet,
l'Ajuntament, ho podrà executar segons lo contemplat en l'article 96 de les NNSS.

4. Que el Batle, acabat el termini iniciï tota la tramitació necessària per tal d'executar
l'esmentada unitat d'actuació.

5. Que el Batle obri vies de negociació amb els afectats per tal d'arribar a un acord
per acondicionar un vial provisional de comunicació amb la Vilanova.

El Sr. Pere Trias digué que el seu grup s'abstindria , ja que no estigueren d'acord
amb les NNSS aprovades. Actualment hi havia en el Consistori una majoria d'esquerra
i no tenia cap sentit seguir aplicant unes NNSS que s'havien aprovat amb els vots de
PPi UM.

El Sr. Batle digué que l'equip de govern només aplicava les NNSS que estaven
aprovades, que ho estaven en la majoria qualificada que les corresponia.

El Sr. Trias digue, que la majoria no estava d'acord amb que s'executessin les
obres dels Habitatges de protecció oficial, ni amb l'urbanització del final del carrer
Vilanova, amb alguns temes estem d'acord amb el PSOE, que es cert que s'ha d'obrir
un carrer que comuniquí, peró com zona peonal i per vehicles dels residents. S'ha de
mirar d'aturar tot el que s'està fent si no l'escola quedarà envoltada d'un circuit
automobilístic, obrir aquest carrer és prioritari, pero no tal com està previst ja que
implica la construcció d'uns nous 27 habitatges. Per tant si s'aprova la moció en
aquesta zona hi haurà un creixement desmesurat i per això ens abstindrem. El passat
Ple ja van demanar la suspensió de llicencies a la zona del final del carrer Vilanova per
afrontar en la majoria d'aquest Ajuntament una reforma puntual de les NNSS, ja que
l'esmentada majoria no està d'acord amb les esmentades NNSS.

El Sr. Gabriel Coll digué que les NNSS havien estat aprovades per la majoria
absoluta d'aquest Consistori i en el Consell Insular el PSM s'havia abstingut. Que les
NNSS s'havien aprovat en un marge de seguretat prou ample. Que entendria la seva
postura, si a Esporles governessin les esquerres peró no era el cas i que la postura
d'aprovar aquesta moció per part de l'equip de govern era conseqüent, ja que aplicava
les NNSS aprovades.

El Sr. Pere Trias digué, que no sabia el resultat de la votació de les NNSS
d'Esporles al Consell Insular de Mallorca, peró que entenia que la seva missió era
només de revisió técnica i per tant seguia pensant que s'abstindria que no donaria
suport a la Moció.

El Sr. Batle digué que s'havia desviat totalment el tema ja que el que es discutia
era la moció, no les NNSS, que sí tornaven a discutir sobre les NNSS, podria ser un
tema llarg , que les NNSS eren avançadissimes i que sobrava tanta demagògia com
es volia fer el respecte.

Així mateix presentar la següent esmena a la moció:
Al punt 2, on diu " ...un temps de 3 mesos..." hauria de dir "... un temps de 6

mesos..."

3S|p|f^^li^^^^y^tj^tiva privada ..." presentem al Ple per la seva aprova^it

MOCIÓ
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)VERN DE proposta amb l'esmena i és aprovada amb el
resultat:

Sis (6) vots a favor, cinc (5) PP, un (1) PSOE i un (1) UM.
- Tres (3) abstencions del PAS.PSM.

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

El Sr. Batle donar compte de les següents sentències:
- Sentència núm. 102 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,

autos N° 1370/2001, contenciós administratiu seguit a instàncies del Sr. Jaime
Martorell Cabot, contra l'Ajuntament d'Esporles (el carrer de ca l'Amet), digué
que la sentència havia estat favorable a l'Ajuntament, i el Sr. Martorell havien
estat condemnats en costes.
Sentència 118 de la Sala de lo Contencios-Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, autos 663/01, reclamació de D® Ana Martin
Herran ( caiguda, a prop de casa seva), també favorable a l'Ajuntament.

- També donar a conèixer un escrit del rector en el que autoritzava a
l'Ajuntament a tomar la capelleta, deixant clar que s'havien de respectar els
sentiments de la comunitat católica, i que a un indret de la plaça havia de
restar un recordatori i que el quadre del Crist, que presideix la mateixa, havia
de ser traslladat a la capella del cementiri.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Miguel Ensenyat demanar:
- Sí les monges tanquen la guarderia, com pareix que està previst, com es

solucionarà el tema ?.
- A la Escola infantil nova, quan comenci el curs, faltarà un aula?
- Si la Sra. Margalida Camps delegada del casal de joves ha dimitit. Qui

assumirà aquesta funció a partir d'avui?

El Sr. Pere Trias demanar de que es soluciones el tema de que la plaça
Balanguera estava a les fosques des de feia algun temps, ja que havia desaparegut la
farola, creia que degut a que un camió, d'unes 40 tones (quan al màxim permès es
d'unes 21 tones), l'havia tomada. Que ja s'havia denunciat repetides vegades la circulació
de camions amb un tonatge molt superior al permès a la zona, i aquesta era una de les
conseqüències.

El Sr. Miguel Bernat respongué respecte de l'Escoleta, que ja havia tingut
dues reunions el respecte, que només eren 6 alumnes i en principi es podien assumir,
peró que encara restava pendent d'estudiar la piràmide d'edats.

Al respecte de l'Escola Infantil, digué que ja havia parlat amb el Director General
i que li havia dit que el tema en començar l'escola, es solucionarà amb una aula
prefabricada fins que estigui acabat el projecte.

El Sr. Capel contestar que havia estat un camió de l'obra que s'estava fent, que
el que havia romput la farola, que prendria les mesures oportunes per solucionar el
problema.

Pel que feia el Casal de Joves el Sr. Batle digué que havia parlat amb el Rector
i efectivament algú s'ha haurà de fer càrrec, per seguir endavant.
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IVERN assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues
cinquanta-cinc minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi
tractat, jo la Secretària en donc fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present Acta al lloc i^. ^
la data assenyalats a l'encapçalament. e* ^

Esporles, 25 de març de 2004.
El Batle, La Secretària,
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bvern de les illes baleaw^ extraordinària
r CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 15 D'ABRIL DE 2004

Membres assistents:

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jorge Carrió Frau

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou
hores i quaranta-cinc minuts del dia quinze d'abril de dos mil quatre, 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 Sr. Batle, Jaume Pou Reynes i amb l'assistència dels Senyors Regidors
que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix
com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

pressa possessió nou regidor.- El membres de la Corporació donen la
benvinguda al Sr.Jorge Carrió Frau i seguidament el Sr. Batle donar lectura a la
credencial de regidor remesa per la Junta Electoral Central.

Conforme amb el que estableix l'article 108.6 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, el nou regidor, per tal d'adquirir la condició del seu càrrec ha de jurar o

prometre acatament a la Constitució amb la qual cosa s'efectua la presa de possessió.
La fórmula de jurament o promesa és l'establerta en el Reial Decret 707/1979, de

5 d'abril (BOE núm. 83, de 6 d'abril), segons l'article 1, i es procedeix a fer la següent
pregunta:

El Sr. Batle dóna lectura del següent:
"Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor de complir

fidelment les ob>ligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i d'observar i fer
observar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat ?

El regidor Sr. Jorge Carrió Frau contesta , sí,promet

íl^0077
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)VERN DE LES ILLES BALEARS

PLEC CONDICIONS POS 2004.- El Sr. Batle dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vista la necessitat que té aquest Ajuntament de contractar l'obra
"REMODELACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL obra inclosa dintre el PLA D'OBRES I

SERVEIS pel, 2004, projecte redactat per l'arquitecte Sr. Angel Garcia de Jalon Lastra.

1." Aprovar el projecte redactat per l'arquitecte Sr. Angel Garcia de Jalon i Lastra.
Exposar-lo al públic.

2." Habilitar les partides corresponents per fer front a les despeses.
3." Nomenar director de les obres el tècnic redactor de les mateixes Sr. Angel Garcia de

Jalon i Lastra

4." Aprovar el plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el
contracte de les obres esmentades mitjançant concurs amb procediment obert.

PLEC TIPUS DE LES CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN

DE REGIR ELS CONTRACTES D'OBRES DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

MITJANÇANT CONCURS AMB PROCEDIMENT OBERT POS 2004 " REMODELACIÓ
CEMENTERI MUNICIPAL "

* Procediment obert concurs :

OBJECTE DEL CONTRACTE NORMES APLICABLES I FORMA
D'ADJUDICACIÓ

1.1. El present Plec té per objecte la contractació de l'obra " REMODELACIÓ
CEMENTERI MUNICIPAL obra inclosa dintre el PLA D'OBRES I SERVEIS pel 2004,
projecte redactat per l'arquitecte Sr. Angel Garcia de Jalon Lastra.
Són de caràcter contractual el Plec de Condicions Generals en tot alló que no 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 Real Decret 1098/01, de 12 d'octubre, el Plec de

prescripcions tècniques, els quadres de preus, la memòria, el pressupost, els plànols i
demés documents obrant 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.
L'obra s'adjudicarà per CONCURS, procediment obert.
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)VERN 1^ procediment obert i la forma d'adjudicació dl^
concurs, prevists i regulats pels articles 73 a 81, paràgraf inicial dels articles 85i
86 a 90, 93 i 137 del TRLCAP, i pels articles corresponents al RGCAP i demés
legislació vigent amb la matèria.

1.3. 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 60 punts
aplicant la següent formula:

OM (-) DE
xPM

OM (-)OMI

OM = Oferta més alta
OE = Oferta avaluar
OMI = Oferta més baixa
P = Puntuació màxima

b) Es valorarà amb un màxim de 25 punts.

• 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, fins a un
màxim de punts.5
• Qualitat ambiental de l'oferta es farà d'acord amb els criteris de l'ordre
de 14-10-97 del Ministeri de Medi Ambient (BOE n° 259 de 29-10-97) fins a un
màxim de 5 punts.
• Reducció de molèsties els veïns: fins a un màxim de 5 punts
• Reducció del termini d'execució de les obres : se assignarà 0,50 punts
per cada setmana de rebaixa del termini previst, degudament justificat
mitjançant estudi de rendiment etc. fins a un màxim de 10 punts.

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

PRESSUPOST

TOTAL PRESSUPOST DE L'OBRA 89.831 euros.

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 les obres contractades, que resultin d'aplicació segons les disposicions
vigents, i tota classe d'imposts i llicencies.

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
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realització de racfivífát
mb la Llei 37/92, o amb la norma de l'impost que^

seva ubicació territorial li sigui d'aplicació. 1"^
i

I 4." Constatació expressa d'existència de crèdit: Per a l'anualitat de 2004^
pressupost d'aquest Ajuntament per la part que correspon el CIM i MAR el ple del
Consell Insular, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de març va aprovar definitivament
el ROS 2004 i el pla plurianual 2004-2005-2006-2007. En aquest pla hi figura inclòs
l'Ajuntament d'Esporles en l'obra objecte del present plec.

EMPRESES PROPONENTS, DOCUMENTACIÓ I OFERTES

11.1. Empreses licitadores.- Podran presentar proposicions
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat
d'obrar i acreditin la seva solvència económica, 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
lidiador 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.

11.2. 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.

11.3. 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'acreditadó 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
d'acord amb allò disposat a TRLCAP i R.C.A.P.

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
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m
tàfisij r-se per qualsevol dels medis assenyalats a l'articlei^l

TA

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 ju
aqueix poder haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil

d) Els que justifiquin els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica
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 Reglament
de contractació, 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 i Reglament de
contractació de les Administracions publiques.

En relació amb la resta de formes de constitució de la

garantia provisional s'estarà al disposat Reglament de Contractació de les
Administracions Publiques 1098/01, de 12 d'octubre. De la mateixa manera, l'execució i
la cancel·lació de l'esmentada garantia provisional es regularan, d'acord amb allò previst
el TRLCAP i R.C.A.P

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 mès a mès,
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.

11.4. Referències tècniques. Sobre B

Contindrà entre d'altres aquells documents que s'especifiquen els criteris de
millora desenvolupats el 1.3 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.

11.5. Proposició econòmica. Sobre 0.
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concurs, inclòs l'import de l'impost sobre el valor
que correspongui.

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

El Sr , amb DNI, núm.

natural d província d major d'edat i amb domicili a
C/ , telèfon
actuant en nom (propi o de l'empresa a la qual representa),

manifesta que, assabentat de l'anunci publicat a ( BOE o Diari 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 euros 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 mès 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 econòmica normal, les altres proposicions que corresponguin a les
distintes solucions que aporti fent constar la justificació de cada una d'elles a mès de les
dades exigides al model de proposició abans ressenyada.

11.6. 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 ès 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
en cap cas.

ll./.L'acta d'obertura de les proposicions tindrà lloc a les 18 hores del segon dijous
hàbil desprès 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.
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.- La mesa de contractació estarà Integrada de la ,-k

President Batle o regidor en qui delegui.

- Vocals: El Regidor delegat d'Urbanisme, el Regidor delegat de Vies i Obres,
representat de cada un dels Grups polítics de l'Ajuntament, un representant del CIM i la
Secretaria de la Corporació.

- Actuarà com a secretària un funcionari 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 observes 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.

III.1.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 estima oportú, un termini no superior a tres dies per a que el
licitador esmeni l'errada.

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.2. 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 necessàriament al valor econòmic de la mateixa o declarar
desert el concurs.

L'órgan de contractació, amb els informes tècnics que pugui sol·licitar la mesa de
contractació, 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 rebé dels mateixos.

0VERN^3^e
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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.

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, i requisits establerts en el R.D. 1068/01, de
12 d'octubre. 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 es refereix l'article 83.2.b),
l'órgan 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.

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.

VI 1.2. 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
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piíiBlwccions fossin de caràcter verbal hauran de ser ratificad^'
për"esc7iT eireiTfíes'bre'Lriemlíni possible per a que siguin vinculants les parts. //:>

Si durant l'execució de les obres hi hagués qualque rompuda de les instal·lacion^a
existents, en serà responsable el contractista adjudicatari, que les haurà de rep; ^
deixar-les en perfecte estat de funcionament i a satisfacció del director de les obres.

.;QOOû|5.

VII.3. Termini." Es fixa com a termini d'execució de les obres el de tres mesos.

El termini del contracte començarà a comptar a partir de l'endemà de la data de l'acte de
comprovació de replantejament.

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.6. 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.

En qualsevol cas, la constitució en mora del contractista no requerirà 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 al R.C.A.P.

VII.7. Revisió de Preus.- No procedeix per a l'execució d'aquesta obra la revisió
de preus.
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V.
)ntractista de caràcter específic I despeses exigibles.- A

ies~C5Diiga'CíoTí5~gHn^rals 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 V ^ ^ t
laboral, de Seguretat Social i Seguretat i Higiene en el Treball.

2. Van a compte del contractista les despeses i imposts derivats dels anuncià
oficials de licitació i de formalització de contracte, i les taxes per la prestació de treballs
facultatius de comprovació del replanteig, direcció, inspecció i liquidació i qualsevol altra
que resulti d'aplicació, segons les 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.

5. 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 d'assumir el cost econòmic

que suposi l'elaboració i col·locació de dos cartells que indiquin a peu d'obra, en un lloc
visible des de la via pública, el nom de l'obra, l'organisme o organismes que

subvencionen i la resta de dades adients. Aquests cartells no seran el model 11 previst a

l'annex del Reglament de cooperació municipal, sinó que seran subministrats:
Un pel Consell Insular de Mallorca una vegada l'ajuntament li comuniqui l'adjudicació

de l'obra.

I l'altra per l'Ajuntament d'Esporles.

VII.9. 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.

VII.10. 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.

VII.11. 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.

VII.12.. Abonaments al contractista.- El contractista tendra dret a l'abonament de

l'obra que realment executi d'acord amb el preu convingut. En aquest sentit, l'import de
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1 mitjançant certificats expedits pel' | ^ »
*

^ director de l'obra i aprovades per la Corporació. . ^
Resolució." Son causes de resolució d'aquest contractes les especificades en els artsK^^^
112 i 150 de la LLei 13/1995 de data 18 de maig de Contractes de les Administraciori^/^^^»*
Públiques, modificada per la Llei 53/99, de 28 de desembre. Decret Legislatiu 2/2000, de
16 de juny pel que s'aprova el Texte Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i R.D. 1098/01 ,de 12 d'octubre.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA.- Serà la prevista, si pertoca, al projecte tècnic
de les obres.

TERMINI 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.

Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel que s'aprova el Texte Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i R.D. 1098/01 de 12 d'octubre.

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 a l'article 147.3 del TRLCAP.

VIII. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ.

VIII.1. L'órgan 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, R.D. 1098/01,de 12 d'octubre R.C.A.P.

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.

VI 11.2. 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 publiques.

Resolució." Son causes de resolució d'aquest contractes les especificades en els arts.
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. Decret Legislatiu 2/2000, de
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'a el Texte Refós de la Llei de Contractes d(

Administracions Públiques i R.D. 1098/01 ,de 12 d'octubre R.C.A.P.

És sotmet a votació és aprovat per unanimitat.

MODIFICACIÓ ACCESSOS INSTITUT.- El Sr. Batle dóna lectura a la següent
proposta:

Vista la proposta tècnica emesa per l'enginyer Santiago del Rio Matute per a
l'obra "DOTACIÓ DE SERVEIS PER A LA PARCEL.LA ON ES CONSTRUIRÀ
L'INSTITUT D'ESO D'ESPORLES".

D'acord amb l'art. 146 i concordants del Real Decret legislatiu 2/2000 pel que
s'aprova el Texte Refús de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, pel
present venc a proposar el Ple el següent acord:

- Donar conformitat a la modificació dels accessos de la PM A LA PARCEL·LA
ON ES CONSTRUIRÀ L'INSTITUT D'ESO D'ESPORLES, d'acord amb la proposta
tècnica presentada.

És sotmet a votació ès aprovat per unanimitat.

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

Esporles, 15 d'abril de 2004.
El Batle, La Secretària,

PROPOSTA
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OVERN DE LES ILLES BALEARS^rSACTA de la sessió ordinària
celebrada pel ple de l'ajuntament

el dia 29 d'abril de 2004

Membres assistents:

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sra. Maria Dolores Matas Cendra

Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jorge Carrió Frau

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint
hores i trenta minuts del dia vint-i-nou d'abril de dos mil quatre, 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 Sr. Batle, Jaume Pou Reynes i amb l'assistència dels Senyors Regidors
que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix
com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la
Corporació ha de fer qualque observació a les actes de la sessió ordinària de dia 25 de
març de 2004.

No es presenta cap observació, per la qual cosa les actes es consideren

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

Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 846 de 25.03.04, programa la
natació per a tots.
Govern Balear-Presidencia, registre d'entrada núm. 852 de 25.03.04,
informació programa Dalias.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 854 de 25.03.04, reunió
presentació servei emergències 112.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 911 de 1.04.04, col·laboració
Ajuntament amb serveis emergència.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 932 de 02.04.04, pas cursa
ciclista per Esporles.

- Ajuntament de Bunyola, registre d'entrada núm. 939 de 05.04.04, jornades
d'estudis local de Bunyola.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 993 de dia
13.04.04, annex conveni recaptació tributs municipals.

aprovades.
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rea, registre d'entrada núm. 1004 de día 14
aTiTôTitzaeiô'eoiirraaaGiô obres per subhasta.
FELIB, registre d'entrada núm. 1017 de dia 14.04.04, projecte Itaca É
igualdad en clave local.
Delegació del Govern, registre d'entrada núm. 1020 de dia 14.
credencial regidor Jorge Garrió Frau.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1035 de dia 15.04.04, sol
autorització volta cicloturista.
Tribunal Superior de Justícia, registre d'entrada núm. 1037 de 15.04.04,
termini període Jutge de Pau actual.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1075 de dia 16.04.04, subvenció
modemització arxius i biblioteques.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1092 de dia 19.04.04, subvenció
persones majors i 1® infància i discapacitats.
Govern Balear-Presidència, registre d'entrada núm. 1130 de dia 21.04.04,
memòria justificativa subvenció centre de dia.
UTE Cobra i Construcciones Cavi, registre d'entrada núm. 1133 de dia
21.04.04, concessió obre VPO.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1129 de dia 21.04.04 sol·licitud
prova automobilística rallye Sóller.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1155 de dia 22.04.04, situació
parc automòbil policia per arrendament.
Govern Balear-Presidencia, registre d'entrada núm. 1180 de dia 23.04.04,
publicació subvencions educació infantil.
Ministeri de Treball i Seguretat Social, registre d'entrada núm. 1194 de dia
26.04.04, prorroga conveni Teleasistencia.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1220 de dia 28.04.04, conveni
Policia Turística.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 89/04 fins al 136/04.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El Sr.Gabriel Coll dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es

detallen a continuació, es proposa la baixa dels esmentats

rebuts.

Rebut Contribuent Padró Import Motiu baixa

2692/03 Rossello Mir S.

2503/03 Ramis Lladó M.

I.V.T.M. 79.14 Baixa-Pagat 1 Tr.

I.V.T.M. 39,49
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És sotmet a votació la proposta és aprovada 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.

Referència Contribuent Padró/impost Import Motiu devolució

3711801 Salas Ribas P. IBI

4007409 Nadal Barceló A. IBI

3711806 Balaguer Llinàs Fco IBI
98-361011 Nadal Matas Juan Aigua

2928/03 Segura Bonnin M.A. IVTM

392/03 Bote Bordoy M.P IVTM

2578/03 Rigo Mir Mgta IVTM

54,76 Acord CAIB

82,51 Acord CAIB

33,84 Acord CAIB

501,59 Canvi Titular Noves

liquidacions

28,11 Baixa dessballastament

2 8,11

18,74

És sotmet a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

CESSIÓ CONTRACTE PARCEL·LA DE CA L'AMET DESTINADA VPO.- El Sr.

Miquel Bernat dóna lectura a la següent proposta;

PROPOSTA

Vista la sol·licitud presentada per la UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS
S.A.-CONSTRUCCIONES CAVI S.L., demanant aquest Ajuntament la cessió a favor de
CONSTRUCCIONES CAVI S.L. ,del contracte que es va adjudicar a l'esmentada UTE
amb l'objecte de venda d'una parcel·la situada el terme municipal d'Esporles a ca l'Amet,
propietat d'aquest Ajuntament, destinada a la promoció d'habitatges de protecció pública.

Vista la documentació aportada i el informes emesos pels tècnics d'aquest Ajuntament
venc a proposar el següent acord:
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I contracte a favor de Construcciones Cavi S.L. <

fÔîffl&litfrShfb l'esmentada cessió entre l'adjudicatari i el cessionari^
escriptura pública. ? <
3." Autoritzar el Sr.Batle per signar els documents necessaris. i •

El Sr. Antoni Vidal digué que el seu grup, PAS PSM, no votaria a favor de la propo^,«?/
per ser coherent amb el criteri seguit fins aquí amb el tema dels habitatges de protecció
oficial que es fan a aquest municipi, així mateix digue que ja havien estat en contra de la
seva adjudicació a l'empresa privada, ja que el resultat final del producte és molt més
elevat de preu. Que l'equip de Govern no els ha donat cap explicació del per qué es va

fer així, o és que no n'hí ha d'explicació?, que el solar tenia un preu desmesurat. Encara
que aquesta proposta només sigui una qüestió tècnica.
El Sr. Sebastià Coll digué que el seu partit PSOE, votaria encontre de la proposta, sense

entra en la legalitat de la mateixa, ja que aquesta havia estat la seva postura, des de que

es va prendre l'acord de no haver fet els habitatges amb I' IBAVI i per haver emprat un

solar que havia d'haver estat destinat a equipaments esportius. També es cert que

COBRA és més coneguda que CAVI.
El Sr. Batle digué que no volia entrar en qüestions que ja estaven debatudes, que

respectava l'opinió de cadascun, peró no la compartia.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:

- Cinc (5) vots a favor, quatre (4) del PP i un (1 ) de DM.
Dos (2) vots en contra del PSOE.

- Quatre (4) abstencions del PAS.PSM.

MOCIO PAS.PSM. Concurs d'idees.- El Sr.Miquel Ensenyat dóna lectura a la
següent proposta:

MOCIÓ

Que presenta al ple de l'Ajuntament d'Esporles el grup municipal del PAS.PSM.

Segons les explicacions donades pel batle i a petició del consell parroquial de l'església
d'Esporles, la capella que hi ha a la plaça Constitució ("es jardinet") serà derruida i a un
costat de la plaça es plantarà un xiprers, s'instal·laran uns bancs i una placa per recordar
que aquella plaça atjans era un cementiri. Tot aixó provocarà un canvi substancial a
l'actual plaça, lloc molt emblemàtic i segurament l'espai públic obert més utilitzat del
poble.
També pareix que hi ha previst la instal·lació d'un parc infantil, tal com proposava el
PAS.PSM en el programa electoral.
Consideram que totes aquestes modificacions de l'actual configuració de la plaça fan
necessari la elaboració d'un projecte global que contempli les peticions de la parròquia i
els usos actuals com futurs.
Consideram que el projecte definitiu hauria de sortir després d'un debat públic damunt les
diferents propostes que puguin existir.
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m " es va convocar un concurs d'idees que va &
iecîdir'lâl'eTÔ'iWa'^qCré TiilSTrrtSm es va realitzar.
Dins aquestes properes setmanes, segons les informacions rebudes del bati
d'acabar de fer les obres de dotació de serveis corresponents a la parcel·la de l'in
secundària.
Davant l'entrada de l'institut hi ha uns terrenys que fins ara no tenen un us definí
s'hi de fer a n'aquests terrenys?: zona verda?, escultures?, parc infantil?...

El futur institut de secundària i el seu entorn serà lo primer que es veurà quan s'arriba a
Esporles, per això consideram que es necessari analitzar diferents alternatives que
contemplin tant les necessitats de l'institut i la zona esportiva com altres possibles usos
(zona arbrada, parc infantil,...).

Consideram que per fer una reforma en aquests llocs tan emblemàtics ("es jardinet" i
"l'entrada del poble") es convenient que es consulti d'una forma concreta als veïnats. El
resultat del projecte definitiu de reformar ha de ser fruit d'un debat popular i plenament
democràtic.

Per tot això, el grup municipal del PAS.PSM a l'Ajuntament d'ESPORLES proposa al Ple
que adopti els següents acords:

Moció del PAS.PSM

1r.- Que es convoqui un concurs d'idees sobre la reordenació de la plaça de la constitució
que contempli d'una forma oberta els possibles usos respectant les peticions realitzades
pel consell parroquial.
2n.- Que es convoqui un concurs d'idees sobre els usos que ha de tenir la zona
"d'entrada" i marcada com a zona verda dins la parcel·la de l'institut.
3è.- Es constituirà una comissió informativa especial que s'encarregarà d'elaborar la
normativa concreta per convocar el concurs d'idees i elaborar la proposta definitiva que
haurà d'aprovar el Ple. La normativa haurà de contemplar la participació popular amb
l'elaboració de la proposta definitiva.

El Sr. Sebastià Coll digué que li pareixia molt bé la finalitat de la Moció, però que no era
el moment de realitzar-la, que hi podria estar d'acord si s'esperava a fer el concurs a que
s'hagués retirat la Capelleta i les obres de l'Institut haguessin finalitzat, de no ser així el
seu vot seria en contra. Ja que no era el moment de fer-ho.

El Sr. Miguel Bernat digué que hi estava d'acord amb el fons ,peró respecte de la plaça
no era una reordenació ,si no un consens a que l'alguna manera, havia d'arribat aquest
Ajuntament amb I' Qbispat de Mallorca, bastant fermat, per tal de tornar a col·locar
alguns elements de la mateixa. Pel que feia el parc infantil era un tema que tenia molta
demanada i convocar un concurs d' idees no faria més que allargar el tema, per tant
demanar que es retirés el tema del Jardinet.

Respecta de l'Institut digué que hi podien estar d'acord sempre que esperessin estar
acabades les obres.
El Sr. Batle afegir que tenia molt clar que el tema de la plaça no era una remodelació si
no un canvi de lloc d'alguns elements.

Pel que feia el tema de la benzinera havia de dir que encara hi faltava a col·locar el
mobiliari urbà i els arbres i després seria el moment de parlar del tema.

El Sr. Miguel Ensenyat digué que els dos temes eren totalment separats per una banda
la zona verda de l'Institut i per l'altra la Capelleta. Que no era el mateix canviar la
Capelleta de lloc que una farola i que encara que estigués pactat amb l'Qbispat ells no
vindrien a emprar-ho, per tant insistia en fer una comissió i el concurs esmentat.

El Sr. Batle digué que tota l'obra estava casi bé enllestida que faltaven els arbres que no
es podien posar fins el mes d'octubre per raons obvies de que no era el temps de
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el primer punt i respecte del segons esperar
la Còmissió a que estiguessin sembrats els arbres i es veuria com quedava , del
el seu vot hauria de ser encontre.
El Sr. Ensenyat digue que per veure el que es podia fer no era necessari esperar

que podria acceptar l'esmena si la comissió es creava el mes d'agost..
El Sr. Pere Trias digué respecta de la placeta del jardí que dins el Ple no s'havia

de com havia de quedar i li pareixia molt fort.
Es demanar la votació separada dels dos punts.
El Sr. Miguel Bemat digué que no entenien que la placeta no es tornava a fer si no sols

canviaven de lloc uns elements.
El Sr. Batle va dir que informaria al ple abans de la demolició i respectaria les condicions

pactades amb l'Obispat de Mallorca.
La votació s'efectua per seperat:

És sotmet a votació el 1er punt de la moció, amb el següent resultat:

Quatre (4) vots a favor del PAS.PSM
Set (7) vots en contra, quatre (4) PP, un (1 ) UM i dos (2) PSGE.

En relació al punt 2 i 3 de la moció, el PP presenta l'esmena de que una vegada
acaba l'obra que s'està realitzant actualment, es procedeixi a la creació d'una comissió
per després convocar el concurs d'idees.

És sotmet a votació la proposta amb l'esmena del PP i és aprovada amb el
següent resultat:

Nou (9) vots a favor, quatre (4) PP, quatre (4) PAS.PSM i un (1 ) UM.
Dos (2) vots en contra del PSOE.

MOCIÓ PAS-PSM. Reobertura línia ferrocarril Inca-Manacor.- La Sra.Lourdes

Noguera Bosch, dóna lectura a la següent proposta:

Que presenta al ple de l'Ajuntament d'Esporles el grup municipal del PAS.PSM.

Des de la posada en funcionament de la línia de ferrocarril fins a Manacor el mes de maig
de 2003, s'ha evidenciat l'alt grau d'acceptació transport públic per part dels habitants
dels diversos pobles per on passa la línia així com per part dels ciutadans i ciutadanes de
la resta de l'Illa que, per diversos motius, l'han d'utilitzar.

Des del passat dia 14 de març de línia ferroviària entre Inca i Manacor es troba tancada
com a conseqüència de l'accident que va tenir lloc el dia 13.

El fet de que la línia estigui aturada ocasiona perjudicis als usuaris del ferrocarril, els
quals a més es troben davant la inseguretat de no saber quan podran tornar a utilitzar
aquest mitjà de transport.
S'han de prendre mesures de seguretat peró fent-les compatibles amb la continuïtat del
servei.

Per tota aixó, el grup municipal del PAS.PSM a l'Ajuntament d'Esporles proposa al Ple
que adopti els següents:
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ovERNMmmim,,'Balears per tal de que amb la màxima celeritat
línia de tren fins a Manacor.

2n.- Instar al Govem de les Illes Balears per tal de què reobri d'immediat la línia fins
localitat de Sineu.
El Sr. Sebastià Coll digué que el seu grup i votaria a favor ja que creia que era un tema

prou important i que hi estaven d'acord.

El Sr. Gabriel Coll per UM digué que el seu grup presentava la següent esmena:
- Al punt 1°, " sempre que complís en totes les mesures de seguretat".
- Al punt 2°, "que es retirí".

El Sr. Antoni Vidal digué que s'havia convertit més en una qüestió política, els tècnics
diuen que no te perill i el PP està esperant informes, i fa mesos que es discuteix el tema.
El Sr. Miguel Bernat digue que hi havia tres empreses que havien fet informes, que no

sabia que aquestes fossin del PP, però que coincidien en la falta de seguretat de
l'infraestructura i que no creia que ningú deixes unes instal·lacions sense utilitzar per què
sí, i que els tècnics quan firmaven quedaven obligats.
El Sr. Sebastià Coll digue que el tema s'havia convertit amb una qüestió política, i que ell

no deia que s'havia d'obrir de qualsevol manera, peró si que s'obris ja en totes les
mesures de seguretat.

El Batle digue que el seu vot seria encontre ja que els informes deien que tenia
problemes.

És sotmet a votació la moció i és aprovada amb el següent resultat:
- Sis (6) vots a favor, quatre (4) vots del PAS.PSM i dos (2) PSGE.

Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.

MOCIO PAS.PSM. El·laboració estàndard general doblatge sèries I
pel·lícules.- La Sra. Lourdes Noguera Bosch dóna lectura a la següent proposta:

MOCIO
sobre la col·laboració per a l'elaboració d'un estàndard

general per als doblatges

Que presenta al ple de l'Ajuntament d'Esporles el grup municipal PAS.PSM.
El doblatge de pel·lícules i sèries és una feina prou costosa tant en esforç i

professionalitat com econòmicament. Per tal de treure'n el màxim rendiment i la màxima
difusió i validesa, en àrees lingüístiques extenses amb molta variació dialectal, s'ha
procurat fer un estàndard vàlid per a tot el territori (com ara tota Amèrica del Sud).

La nostra variació dialectal no és ni de bon tros tan complicada com la d'altres
territoris més extensos i el nombre d'habitants és bastant més reduït; són, per tant, més
fàcils i més necessàries encara la col·laboració i la coordinació amb la resta del territori
de parla catalana per elaborar un estàndard còmode i enriquidor per a qualsevol parlant
de català.

I sobretot tenint en compte, d'una banda, la recepció mútua que està prevista de
totes les emissions en la nostra llengua i, de l'altra, els convenis signats de cessió de les
pel·lícules doblades.

Per tot això, el grup municipal PAS.PSM a l'Ajuntament d'Esporles proposa al Ple
que adopti el següent:

ACORD
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IJVERN Illes Balears convidi les institucions homòlogues dejs
dîrêfërtt&teiïltÎJrt^d^'liârterôStâlana a coordinar-se i cooperar per elaborar un estàn^tó
general unificat per al doblatge de sèries i pel·lícules. \ ♦

El Sr. Sebastià Coll digué que entenia que la llengua estandart era el Català, i per tant e
que s'havia d'emprar, que no entraria en més raons del contrari del contrari el que podien
fer era debilitar la llengua.
El Sr. Miquel Ensenyat digué que el que volien no era dividir si no unir diferents

modalitats.
La Sra. Lourdes Noguera digué que si tots pensessin que la llengua era el Català no

vindria aquest problema , però aquí estava la polémica.
El Sr. Gabriel Coll digue que el primer era veure quina postura prenia el Parlament i

després ja en parlarien, ja que primer tenir TV per poder regular-la. Que entenia que
entre tots els grups s'havia de solucionar el problema , tenir un poc de paciència i deixar
el tema damunt la taula, per tornar-lo a reprendre una vegada vist el resultat del diàleg
parlamentari.

El Sr. Miguel Bernat digue que l'intenciò del PP d'Esporles era que la llengua no havia
de degenerar en conflicte, que no hi havia de haver esperit d'enfrontament, per les
distintes formes de parlar, per aquest motiu la seva postura seria l'abstenció.

La Sra. Lourdes Noguera digue que només estaven parlant de doblatges, no
presentadors de televisió etc.

El Sr. Gabriel Coll demanar de deixar el tema damunt la taula, ja que s'havia creat un
Consell per arribar a un acord.

El Sr. Miguel Ensenyat digue que no podia entendre com abans de que es dones una
mala solució, no ho volien debatre el tema. Que el seu grup no retirava la Moció.

El Sr. Miguel Bernat digue que el seu grup entenia que el lloc per debatre el tema era el
Parlament no el Plenari.

El Sr. Sebastià Coll digue que s' abstindria pel que ja havia argumentat de la llengua
Estandart i que no entenia com s'havia pogut desviar tant el tema.

El Sr. Batle digue que el seu grup s'abstindria, no per falta d'interés amb el tema, ja que
aquest Plenari va ser dels primers en posar el Català dins l'Ajuntament i ha seguit fent
esforços per consolidar-lo, però creu que amb aquest tema és entrar dins un debat que
no és bo i que pot ser motiu de discussió entre nosaltres.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:

- Quatre (4) vots a favor del PAS.PSM.
- Set (7) abstencions, quatre (4) PP, un (1 ) UM i dos (2) PSOE

MOCIO PAS.PSM. Creació d'un Consell de {'Audiovisual.- La Sra.Lourdes

Noguera Bosch dóna lectura a la següent proposta:

MQCIQ
Sobre la creació d'un consell de l'audiovisual

Que presenta al ple de l'Ajuntament d'Esporles el grup municipal PAS.PSM.
El poder polític cau sovint en la perillosa temptació de manipular els mitjans de

comunicació públics.
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i^UFRM DF I í'l 'Pnecessita de mitjans fiables i amb garanties
"VtM^pPQ^^ggio^aliraT nna^etro^ra. Cal garantir la pluralitat i el tractament respectuó:

totes les idees i opinions en la proporció justa, i s'han de defugir el pensament únic
i la manipulació que pugui voler exercir qualsevol poder polític o econòmic.

Per altra banda, s'ha de consensuar el tractament que han de tenir certes
com ara la violència de gènere, els brots racistes, etc., per afavorir unes relacions s'è
lliures, pacífiques i d'igualitat d'oportunitats.

Entre els mecanismes per aconseguir aquests objectius, destaca la conveniència
de crear un organisme independent que exerceixi el control dels continguts emesos pels
medis de comunicació públics per garantir, d'una banda, el dret a la informació dels
professionals.

Per tot aixó, el grup municipal del PAS-PSM a l'Ajuntament d'Esporles proposa al
Ple que adopti el següent:

ACORD

Instar el Govern de les Illes Balears a crear un consell dels audiovisuels públics
de les Illes Balears amb les comeses d'elaborar un codi deontológic consensuat entre els
professionals i els organismes del sector i les forces polítiques, i vetllar perquè es
compleixi.
El Sr. Sebastià Coll digue que li pareixia molt bé i era per aquest motiu que votaria a

favor.
El Sr. Miguel Bernat que no hi estava d'acord, ja que era un tema que encara estava

sotmès a debat Parlamentari i com tal entenia que havia de seguir.
El Sr. Gabriel Coll digue que el canvi de Govern no havia afectat a les Illes, per tant hi

ha que esperar el que farà el Govern nacional. Que en aquesta llei d'Ens Públics, estava
al Parlament i tots els grups i participaven i que trobava una redundància absurda posar-
se a presentar Mocions.

- Sis (6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSGE.
- Cinc (5) vot en contra, quatre (4) PP i un (1) UM.

REGISTRE DE CONTRACTISTES A LES ENTITATS LOCALS.- El Sr.Batle
demana tractar per urgència la següent proposta. És sotmet a votació la urgència la qual
es aprovada per unanimitat.

PROPOSTA

Vist el Protocol d'adhesió al conveni de col·laboració entre la Conselleria
d'Economia i Hisenda Innovació de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, i la
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, per a l'extensió de l'eficàcia del registre
de contractistes a les Entitats Locals, pel present venc a proposar el Ple de l'Ajuntament
el següent acord:.

L'Ajuntament d'Esporles, s'adhereix al Conveni de col·laboració subscrit entre la
Conselleria d'Economia i Hisenda Innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, per a l'extensió de l'eficàcia
del registre de contractistes a les Entitats Locals, publicat el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 45, de 13 d'abril de 2002.

Paper transcripció acords i resolucions

4,



COMPRA EDIFICIS.- El Sr.Batle demana tractar per urgència la següent
proposta. Es sotmet a votació la urgència la qual ès aprovada per unanimitat.
Seguidament el Sr.Batle dóna lectura a la proposta:

VERN DE aprovada amb el següent resultat:
- Set (7) vots a favor, quatre (4) PP, un (1 ) UM i dos (2) PSOE
- Quatre (4) abstencions del PAS.PSM.

PROPOSTA

Vista la necessitat que te aquest Ajuntament d'adquirir uns immobles llindants amb la
Casa Consistorial de la Vila d'Esporles i donada la voluntat de la propietat de vendre els
mateixos, es per la qual cosa que venc a proposar el Ple el següent acord:

- Aprovar signar el següent conveni:

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ESPORLES Y LOS HEREDEROS DE D
ANTONIO JUAN GAMUNDI COLOM, PARA LA COMPRA DE DOS INMUEBLES DE SU
PROPIEDAD.

En Esporlas, a 30 de abril de dos mil cuatro.

REUNIDOS

De una parte, D. JAUME POU REINES, Alcalde del Ayuntamiento de Esporles, en
nombre y representación de este, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo
41.12) del RD 2568/86, de 28 de noviembre. Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales;
Y de otra parte, D. JUAN REINES MORENO, mayor de edad, abogado, con domicilio
profesional en Palma de Mallorca, calle San Miguel, número 30-3°-E, provisto del D.N.I.-
N.I.F. 43.014.826-L, actuando en nombre y en representación de:

DOÑA ISABEL-MARÍA GAMÜNDI COLOM, mayor de edad, casada en separación de
bienes, provista de doble nacionalidad española y dominicana, vecina de Seller, con
domicilio en la calle Ses Germanes Casesnovas, n° 16, bj. Provista del D.N.I.-N.I.F.
número 41.099.763 -M.
Sus facultades para este acto resultan de la escritura de poder de fecha 4 de marzo de
2.004, autorizado por el Notario de Palma de Mallorca Don Julio Trujillo Zaforteza, bajo el
número 547 de su protocolo .

DOÑA MARGARITA GAMÜNDI COLOM, mayor de edad, viuda, provista de doble
nacionalidad española y dominicana, vecina de Calvià , con domicilio en la Avenida
Bendinat, número 17, bajos. Provista del D.N.I.-N.I.F. número 41.249.012 -F.
Sus facultades para este acto resultan de la escritura de poder de fecha 4 de marzo de
2.004, autorizado por el Notario de Palma de Mallorca Don Julio Trujillo Zaforteza, bajo el
número 547 de su protocolo.
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îAMUNDI COLOM, mayor de edad, soltero, provisto
'doble nacíohaTr(3"áá ^s^Sfrófe'Vdominicana , vecino de esta ciudad, con domiciiio en ia,
caiie 31 de diciembre, número 36 ,4°. Provisto dei D.N.i.-N.i.F. número 41.108.175 - E. - -,

Sus facultades para este acto resultan de ia escritura de poder de fecha 4 de marzo de
2.004, autorizado por el Notario de Raima de Mallorca Don Julio Trujillo Zaforteza, bajo el
número 547 de su protocolo

DOÑA MARIA ISABEL GAMUNDI COLOM, mayor de edad, casada en separación de
bienes, provista de doble nacionalidad española y dominicana, residente en República
Dominicana, con domicilio a efectos de notificaciones en el citado domicilio profesional de

D. JUAN REINES MORENO. Provista del D.N.I.-N.I.F. número 41.099.762-G.
Sus facultades para este acto resultan de la escritura de poder de fecha 10 de
septiembre de 2.003, autorizado por el Notario de Palma de Mallorca Don Julio Trujillo
Zaforteza, bajo el número 1310 de su protocolo.

DON PEDRO- OSVALDO GAMUNDI PEÑA, mayor de edad, casado en separación de
bienes, de nacionalidad dominicana, residente en República Dominicana , con domicilio a
efectos de notificaciones en el despacho profesional de D. JUAN REINES MORENO.
Provisto del N.I.E. número X-2717219 - E.

Sus facultades para este acto resultan de la escritura de poder de fecha 29 de
Septiembre de 2.003, autorizado por el Abogado y Notario Público Doña Cecilia Garcia
Bido en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana.

MARIO-ALBERTO GAMUNDI PEÑA, mayor de edad, casado en separación de bienes,
de nacionalidad dominicana, residente en República Dominicana , con domicilio a efectos
de notificaciones en el despacho profesional de D. JUAN REINES MORENO. Provisto
del N.I.E. número X-2717232 - N.
Sus facultades para este acto resultan de la escritura de poder de fecha 29 de
Septiembre de 2.003, autorizado por el Abogado Notario Público Doña Cecilia Garda
Bido en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana.
Ambas partes, en la representación que ostentan,

EXPONEN

I. Que los hermanos Isabel-Maña, Margarita, Bartolomé y Maria-lsabel Gamundi Colom y
los sobrinos Pedro-Osvaldo y Mario-Alberto Gamundi Peña, son los únicos herederos de
D. ANTONIO-JUAN GAMUNDI COLOM, fallecido en Esporlas el 21 de agosto de 2.003,
según resulta del auto judicial de declaración de herederos "ab intestato" dictado por el
Juzgado de Primera Instancia número 14 de Palma de Mallorca, en el procedimiento
1176/2.003.
II.- Que entre los bienes propiedad del causante al tiempo de su fallecimiento, figuran los
que se describen a continuación:

A). URBANA.- Consistente en casa de una sola vivienda, sótano, planta baja, dos pisos
y corral, señalada con el número dos, de la plaza de España, de la villa de Esporles, su
cabida es de unos cien metros cuadrados. Linda: frente, con dicha plaza y con fincas del
Ayuntamiento y de Miguel Seguí; derecha, entrando, con remanente a "Compañía Fabril,
S.A." o sea la casa número 1 de la calle de Juan Riutort; por la izquierda, con remanente
y con corral de Antonio Mir y por fondo, con remanente a "Compañía Fabril, S.A. ".
REFERENCIA CATASTRAL.- Tributa bajo las referencias 3812511DD6931S0001ZW y
3812511DD6931S0002XE.
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Jna vivienda situada en la Plaza de España númeroi S de
"'ESpîSrIëS'.la'Sllpfe'rfidrë tfeî"feCi^ es de 147 m2, con una superficie construida de 366
repartida en tres plantas , bajos 75 m2, piso primero, 122 m2 y piso segundo, 122 m2.
DATOS REGISTRALES: Esporles. Finca número 1872, del tomo 2942 del achivo, II
46, folio 35.

B). URBANA." Tierra procedente de la finca Tanca de la Capelleta, en el término
municipal de Esporlas. Tiene una superficie de trescientos siete metros veinticinco
decímetros cuadrados y linda: al frente, mirando desde la calle Ramón Llull, con dicha
calle -en una linea de dieciséis metros- ; derecha, entrando, finca de Regina Fortuny
Maura ; izquierda, finca de Catalina Bosch y finca de la Caja de Ahorros ; y al fondo, finca
de Antonio Gamundí. Existen en dicha porción ciertas edificaciones.
CARGAS: servidumbre de vistas a favor de la finca inscrita con el número 1.972, folio 10,
libro 48 de Esporles según inscripción primera.
REFERENCIA CATASTRAL: Tributa bajo la referencia catastral número
3812507DD6931S0001SW.
DESCRIPCIÓN CATASTRAL: Almacén situado en la calle Ramón Llull número 3 de
Esporles, la superficie del suelo es de 342 m2 en el que se halla una construcción de 456
m2.
DATOS REGISTRALES: Esporles. Finca número 2580, del tomo 4307 del Archivo, libro
58, folio 83
III." Que los citados herederos del causante están tramitando la Aceptación de la
Herencia del causante, que comprende los bienes descritos.
IV. Que el Ayuntamiento de Esporles esta interesado en la adquisición a título oneroso de
los inmuebles antes descritos, una vez cumplido lo que establece el R.D. 1372/1986, de
13 junio, por el que se aprobó el Reglamento de Bienes de las entidades Locales, el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de
L.C.A.P., R.D. 1098/01, de 12 de Qctubre por el que se aprobó el Reglamento General
de la Ley de Contractos de la Administración y demás legislación vigente en la materia.
V. Que el pleno del Ayuntamiento de Esporles de día de abril de 2.004, aprobó firmar
el presente convenio.
Por lo que,

CQNVIENEN

PRIMERO." Que los herederos de D. Antonio Juan Gamundi Colom se comprometen a
vender los inmuebles antes descritos libres de cargas (a excepción de la servidumbre de
vistas descrita) y gravámenes al Ayuntamiento de Esporles, tan pronto este tramitando la
escritura de Manifestación y Aceptación de la Herencia del causante, y siempre antes del
día 30 de octubre de 2.004.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Esporles se compromete a comprar los dos inmuebles
por un total de ( 1.081.821,00 euros) UN MILLON OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
VEINTIUN EUROS, que se pagaran en la siguiente forma:
" (200.000,00 euros) DOSCIENTOS MIL EUROS el día 30 de octubre de 2.004,
simultáneamente al otorgamiento de la escritura pública de compraventa.
" (881.821,00 euros) OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN
EUROS, antes del día 20 de Agosto del año 2.005.
Por estas cantidades aplazadas la propiedad no percibirá ningún tipo de interés.

TERCERO.- La propiedad se compromete a firmar la escritura pública, transmitiendo la
propiedad a favor del Ayuntamiento de Esporles, en el momento de recibir el primer
pago, a más tardar el 30 de octubre del 2004.
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•compromete a consignar dentro de su presupuesto p^i
"'afrontar el pago del Importe de la segunda cuota. ¡ :s:

l
QUINTO.- A la firma del presente convenio, la propiedad, hace entrega al AyuntarPian
de las llaves del inmueble de la calle Ramon Llull, número 3 de Esporlas, autorizar^»!:
posesión del mismo.

Respecto del inmueble sito en la Plaza España, número 3, se autoriza al Ayuntamiento a
adquirir la posesión del mismo a partir del primero de agosto del año en curso
Las autorizaciones contenidas en el presente apartado quedarían sin efecto alguno si el
Ayuntamiento incumple los compromisos asumidos en el presente contrato,
especialmente por la falta de pago en los plazos estipulados.

SEXTO.- Una vez firmada la escritura de compraventa, serán de cargo del Ayuntamiento
de Esporlas los gastos de notario. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales e Impuesto
sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, haciéndose cargo el
Ayuntamiento, incluso, respecto de este último Impuesto, del devengado por el
fallecimiento del causante, en relación a los inmuebles descritos en el presente
documento, y respecto de cuyo pago se ha solicitado por parte de los herederos del
causante un aplazamiento de seis meses en su pago, venciendo el plazo el 21 de agosto
de 2.004.

Y en prueba de conformidad y aceptación, firman ambas parte en ejemplar duplicado, en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

- Autoritzar el Sr. Batle per signar els documents necessaris.

El Sr. Batle digue que havia assumit el compromís amb la propietat de deixar estar un
any, amb regim de lloguer, a la farmàcia, fins que pogués trobà un lloc adient.

Així mateix volgué agrair a la família Gamundi Coiom la seva bona disposició per
negociar la compra d'aquest immoble.

És sotmet a votació la proposta i compromís i és aprovat per unanimitat.

PROJECTE SUBVENCIÓ CONSELLERIA DE TURISME.- Ei Sr.Batle demana
tractar per urgència la següent proposta. Es sotmet a votació la urgència ia qual és
aprovada per unanimitat. Seguidament el Sr.Batle dóna lectura a la proposta:

PROPOSTA

Vista la resolució del Conseller de Turisme , de 10 de març de 2004, de convocatoria
d'ajuts urgents als municipis de ies Illes Balears per pal·liar l'estacionalitat turística, pel
present venc a proposar el Ple el següent acord:

- Aprovar el projecte adjunt, per tal d'emprendre un pla de foment de turisme
alternatiu, amb l'intenció d'augmentar el turisme el municipi, d'acord amb el
següent:

PRESSUPOST DE L'INVERSIÓ DESGLOSAT PER FASES
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OVERI^I^j^^tS ñfñ_É^ l'oferta turistica/œmplementaria
! FASE 2.- Creado de nous productes i infrastructures.

FASE 3.- Pla de Marketing
3.622.822,72 euros

288.500 eurc

TOTAL 3.974.622,72 euros

EXERCICI PRESSUPOSTARI IMPORT DE L'INVERSIÓ

Exercici 2005
Exercici 2006
Exercici 2007

1.998.869,52 euros
825.301,52 euros

1.150.451,68 euros

TOTAL 3.974.622,72 euros

Aprovar sol·licitar a la Conselleria de Turisme ajuda per un import de
(3.974.622,72) tres milions nou-centes setantè quatre mil sis-centes vint-i-dos
euros amb setanta-dos cèntims, import total del projecte

Autoritzar el Sr. Batle a signar els documents necessaris.

El Sr. Pere Trias digue que dins el projecte i havia afirmacions i alternatives que es
podrien desenvolupar molt més, que el seu grup hi voldria dir moltes coses del que ha de
ser i fins i tot canviar-ne algunes, i que entenia que aquest projecte només era per
sol·licitar la subvenció.

El Sr. Sebastià Coll digue que el seu vot seria favorable, que entenia que el projecte era
per demanar la subvenció i esperava que es desenvolupes correctament.
El Sr. Miguel Bernat digue que esperava la mateixa col·laboració d'ara , després.
El Sr. Batle digué que segons el que rebreguessin , s'hauria d'adaptar el projecte.
El Sr. Jordi Carrió digué que en cas de falla la subvenció com es pensava pagar el

projecte.
El Sr. Batle li digue que amb la venda dels solars de Son Trias i demanat un crédit per la

seva rehabilitació.
És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

El Sr. Batle digué que el diumenge dia 18 és va fer un acte institucional,
commemorant els 25 anys d'Ajuntaments democràtics i demanà que restés reflectit a
l'acta la llista de regidors i les paraules pronunciades , com segueix:

LEGISLATURA 1979-1983

BATLE Bartomeu Bosch Nadal
REGIDORS

Antoni Vich Matas

Rafel Bosch Comas

Bartomeu Llinàs Ferrà

Josep Ballesteros López
Jaume Bosch Sastre

Rafel Nadal Nadal
Mateu Tomas Marimon
Joan Comas Alcover

Bernat Trias Arbós
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LEGISLATURA 1983-1987

BATLE Vicenç Matas Rosselló
REGIDORS

Antoni Vích Matas

Gabriel Comas Alcover
Joan Ferrà Capllonch
Miquel Pardo Fernández
Pere Aulí Vich
Fco. Javier Moll González
Antoni Calafell Palmer
Mateu Palmer Tomàs

Miquel Bernat Nadal
! Mateu Matas Tomàs

Gabriel Mir Ginart

LEGISLATURA 1987-1991

BATLE Vicenç Matas Rosselló
REGIDORS

Pere Aulí Vích

Miquel Bernat Nadal
Mateu Matas Tomàs
Gabriel Mir Ginart
Joan Matas Albertí
Jaume Balaguer Llinàs
Xano Gutiérrez Rodríguez
Francesc Bosch Bauzà
Francesc Ferrés Serrat

Joan Nadal Nadal

LEGISLATURA 1991-1995

BATLE Guillem Bosch Costa

REGIDORS

Joan Ferrà Capllonch
Joan Matas Albertí
Jaume Balaguer Llinàs
Xano Gutiérrez Rodríguez
Francesc Bosch Bauzà
Francesc Ferrés Serrat

Vicenç Cabot Comas
Francesc Tomàs Rosselló
Pere Trias Aulí
Jaume Pou Reynés

LEGISLATURA 1995-1999

BATLE Pere Trias Aulí (1995-1996)
Jaume Pou Reynés (1996-1999)

REGIDORS

Pere Trias Aulí
Jaume Pou Reynés
Bartomeu Llinàs ferrà
Joan Ferrà Capllonch
Jaume Balaguer Llinàs
Gabriel Sabater Camps
Gabriel Coll Barceló
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Jaume Font Bordoy
Josep Alemany Martínez
Catalina Matas Sastre

Francisca Gili Nebot

LEGISLATURA 1999-2003
BATLE Jaume Pou Reynés
REGIDORS Francisca Gili Nebot

Miquel Bernat Bosch
Rafel A. Bosch Sans

Gabriel Sabater Camps
Pere Trias Aulí
Antoni Aulí Ginard
Antoni Vidal Matas

Vicenç Matas Rosselló
Bartomeu Llinàs Ferrà
Gabriel Coll Barceló

LEGISLATURA ACTUAL

BATLE Jaume Pou Reynés
REGIDORS Miquel Bernat Bosch

Dolores Matas Cendra

Jaume Capel Rotger
Miquel Enseñat Riutort
Antoni Vidal Matas

Pere Trias Aulí
Lurdes Noguera Bosch
Sebastià Coll Jaume

Margalida camps Gayà
Jordi Carrió Frau

Gabriel Coll Barceló

DISCURS DEL BATLE A AQUEST ACTE INSTITUCIONAL

Srs. baties, regidors, amics tots... que avui ens acompanyau
a aquest acte institucional.

Vull començar aquesta breu intervenció, ja que si avui tots
nosaltres tenim el plaer de poder commemorar aquests XXV
anys d'ajuntament democràtic a la nostra Vila, amb un record
i un reconeixement per a tots aquells altres baties i
regidors dels ajuntaments democràtics haguts al nostre poble
d'Esporles.

A Espanya, després de gairebé mig segle d'absència de
llibertats, reapareix en uns moments crítics de la vida
nacional, entre inquietuds i incerteses, el referèndum de
desembre de 1976, legitimació democràtica de l'obra empresa

pel Rei i duta endavant pel seu prestigi, en el qual va

quedar proclamat que la sobirania nacional resideix en el
Poble, i es marcaren las grans línies d'una organització

14âS®h,

Paper transcripció acords i resolucions



T mitjançant les eleccions generals de juny de 1977, amb
sistema lliure de concurrència política, sense exclusions
cap tipus.

Als ajuntaments, a finals de març de 1979, exactament dia
30, se celebraren les primeres eleccions democràtiques
d'aquesta nova etapa que es presentava amb il·lusió i ganes
de fer feina per dur endavant aquest municipi nostre
d'Esporles, des de la llibertat i sense cap tipus d'exclusió
pel seu color o pensament polític.

El 19 d'abril de 1979, demà farà exactament XXV anys, es va
constituir l'Ajuntament. Aquella primera acta, que resumida,
deia el següent :

'^^Sesion Extraordinaria de constitución del nuevo

Ayuntamiento celebrada el 19 de abril de 1979. En la Casa
Consistorial de Esporles, provincia de Baleares y siendo las
16 horas del dia 19 de abril de 1979, concurrieron, sin
previa citación, de conformidad con el articulo 2°, uno, del
Real Decreto 561/1979, de 16 de marzo, los Concejales
electos en las ultimas elecciones locales convocadas, por el
Real Decreto 117, de 20 de enero, que constituyen mayoria
absoluta de los Concejales electos, ya que siendo estos
once, han concurrido a la sesión el número de once, con

objeto de celebrar sesión pública extraordinaria de
constitución del nuevo Ayuntamiento, declarada abierta la
sesión por el Secretario se procede a llamar a los
Concejales electos asistentes de mayor a menor edad, con

objeto de formar la mesa de edad, que será presidida por el
de mayor edad y de la que será Secretario el de la
Corporación, según establece el artículo 28-1 de la ley
39/1978, de 17 de julio, y el artículo 2°, tres, del Real
Decreto 561, de 16 de marzo, correspondiendo la designación
a D. Antonio Vich Matas y a D. Rafael Bosch Comas, que pasan
a ocupar el lugar destinado. Seguidamente se procedió a la
elección del Alcalde, resultando elegido D. Bartolomé Bosch
Nadal y como regidores: Bernardo Trias Arbos, Antonio Vich
Matas, José Tolmo Martinez, Mateo Tomas Marimon, Rafael
Nadal Nadal, Jaime Bosch Sastre, Juan Comas Alcover,
Bartolomé LLinas Ferra, Jose Ballesteros Lopez y Rafael
Bosch Comas"

Han transcorregut 25 anys des dels moments en què aquest
poble aconseguí fixar uns mecanismes estables d'autogovern,
des d'aquella etapa que significà, per a tants, un

aprenentatge d'alta densitat, una absorció intensa dels fons
i de les formes pròpies del consens democràtic.

L'Ajuntament d'Esporles s'ha volgut aferrar a aquesta xifra,
la de 25 anys, que encara ens situen en una joventut
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un punt des del qual es pot

jastant î)e eT'^pès^'^de l'experiència acumulada, calibrar^
justament el que valen les coses. Amb l'avantatge clara de'
comprendre que aquesta suma de temps encara no justifica la-
pèrdua de las referències, encara permet mantenir la frescor
de las vivències i encara, tampoc, no és suficientment
llarg com per haver relegat la consciència sobre la
singularitat, el caràcter extraordinari d'allò que avui, tan
fàcilment, s'identifica com normalitat democràtica.

Son referències que expliquen per què l'Ajuntament ha volgut
celebrar aquests 25 anys, tan expressius de la joventut com,
a la vegada, de la incorporació a la vida adulta, i ha
volgut celebrar-los amb tots junts, amb tots els regidors i
baties que durant aquest temps han format part de
l'Ajuntament, així com juntament amb tot el Poble, que és el
vertader protagonista d'avui.

Vull donar las gràcies en nom de tots, a aquells regidors i
baties que he assenyalat al principi d'aquesta intervenció,
els quals formaren part d'aquelles legislatures que no
pogueren celebrar els XXV anys, als qui avui sí podem
celebrar-ho i als propers que ens relegaran, perquè el
consens, el diàleg i la tolerància siguin sempre les seves
eines de feina.

Aquests 25 anys, com no podria ser d'altra manera, són veus
del plenari de l'Ajuntament, són veus de regidors i baties.
Totes s'han escoltat a la casa de la Vila, totes han tengut
un paper important en la presa de decisions, totes
corresponen a persones que han desenvolupat o desenvolupen
responsabilitats polítiques i de gestió com a membres de
l'Ajuntament. Per tant són 25 anys que reuneixen el debat
polític, reflexat a les actes dels plenaris corresponents,
per part de totes les opcions polítiques.

Vull acabar aquesta intervenció, demanant un fort
aplaudiment pels regidors que desgraciadament no ens poden
acompanyar en el dia d'avui.

Moltes gràcies.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Sebastià Coll demanà:

- El 18 de setembre de 2003, el PSOE presentar una Moció relativa als vehicles
mal estacionats, i el dia d'avui, com es pot comprovar no s'ha fet molta cosa,
llevat de les jardineres i algunes actuacions molt puntuals; demanà que es
pensava fer?
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es presentà una Moció referent a les barres dejs3VERN DE
- Referent a la canonada d'aigua del Badaluc; que s'ha fe?

Demanar quan la comissió de VPO feria la visita sol·licitada ?
- També demanà pel pati cobert de les Escoles.
El Sr. Miguel Ensenyat demanà:
- Respecta de la queixa d'una farola, que ja s'havia arreglat, que s'havia fet o

quines mesures s'havien pres per tal de aturar el camions de més de 21 tones,
que tenen prohibida la circulació dintre del poble?

El Sr. Pere Trias demanà:

Respecte del conveni signat entre l'Ajuntament i el Club de Futbol, pel camp de
gespa, donat que l'Ajuntament tenia el seguiment i control de la contractació,
preguntà quina fase estava; sí s'havia respectat allò previst a la Llei de
Contractes; sí ala contractació s'havia fet oferta pública ? I demanà la participació
dels grups municipals, ja que era una despesa feta en diners públics.

El Sr. Antoni Vidal demanà:
Qui era la nova regidora d'aquest Ajuntament ? que representava l'equip de
Govern a la reunió que tingué lloc aquest Ajuntament, ja que parlava de possibles
subvencions etc. el nostre grup entén que aixó és totalment partidista, que la seva
actuació no va ser adequada, ja que una persona externa aquest plenari no ha de
parlar en nom de l'Ajuntament.

El Sr. Sebastià Coll, digué que a la Vilanova s'havien produït alguns desperfectes ,

degut a les obres que es venien realitzant el final del carrer i demanava si l'empresa
es faria càrrec dels danys?
El Sr. Batle contestà:
Respecte dels habitatges de protecció oficial que es convocaria la comissió pel dijous

següent a les 18 hores.
Pel que feia a la gespa del Camp de futbol, digue que l'Ajuntament no contractava,

només avalava i vigilava l'execució de la contractació a través del regidor de l'àrea. El
Sr. Capel digué que efectivament que el Club havia demanat a distintes empreses
pressuposts, i havia signat amb el que creia l'oferta millor i que es tractava de garantir
el màxim l'inversió, que s'estava fent un seguiment de l'obra el millor que es podia.
El Sr. Trias digue que no es podia contractar fora del control de l'Ajuntament, que
eren diners públics, que s'havia de seguir un mínim de procediment i publicitat per fer-
ho el més semblant a la llei de Contractes i finalment amb l'execució era precís un
control i no del Batle si no de tots els grups polítics que formen l'Ajuntament.
Demanar tota la documentació al respecte.

El Sr. Batle li digué que el moment de parlar d'aquest tema era quan es firmà el
conveni, que el Club era qui contractava i dirigia l'obra i l'Ajuntament, només vigilava.

El Sr. Trias digué, que el conveni contemplava que l'Ajuntament havia de fer el
seguiment i control de la contractació.

Referent a la canonada el Sr. Batle digué que en els presents pressuposts per
aquest any estava contemplada la partida i pensava que cap el juny començarien les
obres.

El Sr. Miguel Bernat pel que feia els aparcaments digué que s'havien augmentat les
sancions per mal estacionament i s'intentaven més solucions.
Respecte de la Vilanova, que l'empresa abans de finalitzar l'obra estava obligada

arreglar tots els desperfectes.
Que li sorprenia el que s'havia dit d'una nova regidora, ja que la persona que havia

parlat a la reunió ,ho va fer per què havia col·laborat amb el projecte no com
representant de l'Ajuntament, i que així l'havia presentada en les demés persones
que havien col·laborat amb el projecte, i que era d'agrair que una persona donés una
mà.
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nVFRN Escoles el Sr. Miguel Bernat digué que encara4i¿ l|çP pbcnSalrfeTOD% ^íca^l^ era segur que s'ubicaria a la zona de l'entrada o'áixi
tenien en principi previst els tècnics de la Conselleria. \

Pel que feia a les barres de bar, es digué que se donaria la normativa recollida'

El Sr Miquel Ensenyat Insistí sobre qui es faria càrrec dels desperfectes ocasionats
per la circulació de camions de gran tonatge als carrers de sa Vilanova, a la qual cosa
el Sr Miquel Bernat respongué que seria l'empresa responsable qui s'en faria càrrec.

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

Esporles, 29 d'abril de 2004.
El Batle, La Secretària,
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIO

DIA 18 DE MAIG DE 2004

Membres assistents;

Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jorge Carrió Frau

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Jaume Pou Reynes.
Sr. Antoni Vidal Matas

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les
denou hores i trenta minuts del setze de febrer de dos mil quatre, 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 e

funcions. Sr. Miquel Bernat Bosch, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

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

I

SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS.- Seguidament es

realitza el sorteig públic per a la designació dels membres de les Meses electorals per a les
Eleccions Parlament Europeu que ès celebraran el proper dia 13 de juny de 2004, d'acord amb el
que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica Electoral de 19 de juny de 1985, i demés legislació

! electoral vigent, quedant aquestes compostes de la següent forma:
r

Districte 1 - Secció 1 - Mesa A

- President

I Titular: Angeles Bonachia Saez
I 1er. Suplent: Gregorio Estarellas Colom
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2on. Suplent: Ciro Manuel Ascanio Sangines

-1 er. Vocal A

Titular: Joaquin Clara Roviralta
1er. Suplent: Barbara Albis Camps
2on. Suplent: Maria Calafell Marti

- 2on. Vocal B

Titular: José Florez Lopez de Villar
1er. Suplent: Francisca Bosch Comas
2on. Suplent: Teresa Egea Marti

Districte 1 - Secció 1 - Mesa B
- President

Titular: Paula Grimait Oliver

1 er. Suplent: Margarita Mercant Morey
2on. Suplent: Maria Ines Menendez Salamanca

- 1er. Vocal A

Titular: Jaime Garau Ferrer

1er. Suplent: José Martinez Martinez
2on. Suplent: Catalina Nadal Ferra

- 2on. Vocal B

Titular: Juan Lladó Bauza

1er. Suplent: Juan José Moranta Mesquida
2on. Suplent: Femado Jacinto Hernandez Gonzalez

Districte 1 - Secció 1 - Mesa C
- President

Titular: Mercedes Sanchez Luis

1er. Suplent: Jose Manuel Tapia Ciudad
2on. Suplent: Juan Enrique Pons Guerola

-1 er. Vocal A

Titular: Santiago Santos Padilla
1er. Suplent: Nuria Zapater Cano
2on. Suplent: Ana Maria Rubi Arbos

- 2on. Vocal B
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Titular: Jose Tur Font

1er. Suplent: Jose Antoni Rios Huete
2on. Suplent: Magdalena Terrasa Nadal

Districte 1 - Secció 2 - Mesa A

- President

Titular: Maria Teresa Araujo Vidal
1 er. Suplent: Elena Casellas Perrot
2on. Suplent: Juan Cordoba Navarro

-1 er. Vocal A

Titular: Catalina Ana Cabot Cañellas

1er. Suplent: Celia Espinosa Cañellas
2on. Suplent: Fernando Blanes Salom

- 2on. Vocal B

Titular: José Manuel Corbacho Diaz

1 er. Suplent: Bartolomé Arbós Ferra
2on. Suplent: Juana Ana Cabot Cañellas

Districte 1 - Secció 2 - Mesa B

- President

Titular: Daniel Oliver Sastre

1er. Suplent: Ernesto Llofriu Pou
2on. Suplent: Juana Ana Moreno Vicens

-1 er. Vocal A

Titular: Susana Maria Izquierdo Tellez
1 er. Suplent: Gaspar Mayor Crespi
2on. Suplent: Caterina Mayans Bosch

- 2on. Vocal B

Titular: Bartolomé Gari Coll

1er. Suplent: Encarna Martin Tur
2on. Suplent: Antonio Oliver Alemany

Districte 1 - Secció 2 - Mesa C

- President

Titular: Maria Catalina Roig Gallard
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1er. Suplent: Mateo Tomas Marimon
2on. Suplent: Maria Reynes Bujosa

-1 er. Vocal A

Titular: Francisco Serra Suades

1er. Suplent: Juan Pablo Rin Senz
2on. Suplent: Marta Salis Canosa

- 2on. Vocal B

Titular: Andres Bartolomé Vidal Torres

1 er. Suplent: Aixa Rodriguez Del Alisal Nieto
2on. Suplent: Juan Torres Calafat

Un cop examinats els assumptes inclosos a l'ordre del dia, essent les denou hores i

quaranta minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual s'esten la present acta, i per fer-hi
constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretaria, en doc fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present
Acta.

Esporles, 18 de maig de 2004.
El Batle, La Secretaria,
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CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 27 DE MAIG DE 2004

Membres assistents:

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Auli
Sr. Jorge Carrió Frau

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint
hores i trenta minuts del dia vint-i-set de maig de dos mil quatre, 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 Sr. Batle, Jaume Pou Reynes i amb l'assistència dels Senyors Regidors
que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix
com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la
Corporació ha de fer qualque observació a les actes de la sessió extraordinària de dia 15
d'abril de 2004, sessió ordinària de 29 d'abril de 2004 i sessió extraordinària 18 de maig
de 2004.

No es presenta cap observació, per la qual cosa les actes es consideren
aprovades.

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

- Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1360 de dia 11.05.04,
compensació telefònica liquidació 2003 i 1 r Tr 2003.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1395 de dia 13.05.04, subvenció
normalització lingüística associació veïns.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1477 de dia 19.05.04, catàleg
xarxa recursos formació i ocupació RMI.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1478 de dia 19.05.04, esborrany
modificació normativa reguladora policies locals.

- Servei d'Ocupació, registre d'entrada núm. 1307 de dia 5.05.04, certificat
interès general per subvenció millora equipaments ús públic.

- Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1312 de dia
06.05.04, acords baixa liquidació ingrés directe IBI.
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- Bartomeu Moreno Caimari, registre d'entrada núm. 1340 de dia 10.05.

reclamació administrativa prèvia jurisdicció social.
- Conselleria Educació, Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 1356 de di

11.05.04, trobada professionals i entitats àmbit socioeducatiu i sanitari.
Federació Associació Persones Majors, registre d'entrada núm. 1219 de dia
28.04.04, invitació actes gent gran.
Conselleria Interior, registre d'entrada núm. 1220 de dia 28.04.04, conveni
policia turística.
Conselleria Interior, registre d'entrada núm. 1235 de dia 29.04.04, adjudicació
policia turística.

- Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas, registre d'entrada núm. 1239 de dia
29.04.04, convocatòria Consell Escolar extraordinari.

- Associació Amics Poble Saharaui, registre d'entrada núm. 1266 de dia
03.05.04, sol·licitud acord acollida nins Saharauis.

- Conselleria Medi Ambient i ordenació del Territori, registre d'entrada núm.
1495 de dia 20.05.04, informació cotos caça.

- Conselleria Educació, cultura i Esports, registre d'entrada núm. 1497 de dia
20.05.04, oferta cursos català.

- Conselleria Educació, cultura i esports, registre d'entrada núm. 1499 de dia
20.05.04, projecte institut.

- Tribunal Superior de Justícia, registre d'entrada núm. 1574 de dia 25.05.04,
sentencia contenciós.

- Delegació del Govern, registre d'entrada núm. 1591 de dia 26.05.04, us
Centre de Dia per partits polítics eleccions.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 137/04 fins al 171 /04.

RESOLUCIÓ DE BATLIA NIJM. 152/04

Atès que des del dia 12 de maig de 2004 fins el dia 17 de maig de 2004, per
absència no podré exercir les atribucions de Batlia, de conformitat amb el que
disposen els articles 44 i 47 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre, he resolt:

1er.- Delegar en primer Tinent de Batle Sr. Miguel Bernat Bosch, l'exercici de les
atribucions de Batlia.

2on.- La delegació d'atribucions sortirà efectes des de el dia 12 de maig de
2004 fins el dia 17 de maig de 2004, sense perjudici de la seva publicació en el BOIB.

3er.- Traslladar la present resolució al Sr. Miguel Bernat Bosch.

4t.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

La corporació es dona per assabentada.
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Atès que per absència no podré exercir les atribucions de Batlia, de conformitat
amb el que disposen els articles 44 i 47 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre, he

resolt:

1er.- Delegar en primer Tinent de Batle Sr. Miguel Bernat Bosch, l'exercici de les
atribucions de Batlia.

2on.- La delegació d'atribucions sortirà efectes des de el dia 18 de maig de
2004 fins el dia 26 de maig de 2004.

3er.- Traslladar la present resolució al Sr. Miguel Bernat Bosch i procedir a la seva
publicació.

4t.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

La Corporació es dona per assabentada.

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 153/04

Vista la necessitat que tè aquest Ajuntament de segui amb el Projecte del Servei
d'Estades Diürnes amb el suport econòmic que cal, per la present venc a resoldre,

1." Signar el Conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Direcció
General de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears, amb base al programa de
subvencions dirigit a persones majors deponents de l'any 2004 (BOIB núm. 53 de dia 17-
04-2004).

2.- Sol·licitar una subvenció per al manteniment del Centre d'Estades Diürnes per
l'any 2004 per un import de 98.021,05 euros.

3.- Que es presenti al proper Ple per a la seva ratificació.

És sotmet a votació per la seva ratificació i és aprovat per unanimitat.

DECRET DE BATLIA 156/04.

Vista la necessitat que té aquest Ajuntament d'acoHir-se a la convocatòria
d'ajudes per programes i serveis d'atenció a la 1® Infància (0-3 anys) corresponents l'any
2004,

Pel present venc a RESOLDRE

1r.- Sol·licitar una subvenció pel servei de "Ludoteca, escola de pares i serveis
psicopedagógic" per l'any 2004 per un import de 8.586 euros.

2.- Sol·licitar una subvenció pel servei de "Ampliació d'un aula" per l'any 2004 per
un import de 10.351,61 euros
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4.- Ratificar el present Decret al primer Ple de la Corporació que es celebri.

És sotmet a votació per la seva ratificació i és aprovat per unanimitat.

DECRET DE BATLIA núm. 167/04

Vist el projecte de dotació de serveis dels solars i de l'institut ubicats a la Punta de
Son Quint, HE RESOLT:

1 r." Aprovar la modificació de la xarxa de baixa i la xarxa de mitja tensió (Revisió
abril 2004 per canvi punt de connexió), segons projecte redactat per Santiago Bonnin
Sánchez, enginyer industrial.

^

2n.- Ratificar la present Resolució a la primera sessió del Ple de la Corporació que
es celebri.

És sotmet a votació per la seva ratificació i és aprovat per unanimitat.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El Sr.Gabriel Coll dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de Tributs
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govem de les Illes Balears, es proposa la
baixa dels esmentats rebuts.

PERIODE MPORT

01-07-03 A 30-09-03 329,07
01-10-03 A 31-12-03 588,52
01-10-03 A 31-12-03 8.307,66
01-10-03 A 31-12-03 427,85
01-01-04 A 31-03-04 2.642,83
01-01-04 A 31-03-04 8.699,87

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

PROJECTE IES." El Sr.Miquel Bernat Bosch dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA
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Ajuntament per la Conselleria d'Educació i Cultura del ^ \
Govern de les Illes Balears, registre d'entrada d'aquest Ajuntament 1449 de dia 20 de
maig, pel que ens comunica que els efectes del conveni subscrit, remet informe de
supervisió amb proposta d'aprovació del PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE
L'INSTITUT D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA OBLIGATORIA, situat a la Punta de Son
Quint Esporles. Pel present venc a proposar el Ple el següent acord:

1Aprovar el projecte bàsic i d'execució de l'Institut d'Ensenyança Secundària
Obligatòria, situat a la Punta de Son Quint, Esporles redactat pel Sr.Angel Garcia de
Jalón Lastras, el Sr. Jose Manuel Dapena Alonso Arquitectes i el Sr. Santiago Bonnin
Sanchez Enginyer Industrial.

2." Nomenar director de les obres el tècnic redactors abans esmentats.
3." Exposar-ho al públic al BOIB.

El Sr. Miguel Bernat explicar el projecte que es presentava i digue que es podien
tenir discrepàncies amb l'arquitectura, peró que l'aprovació del projecte era urgent i
necessari i per tant demanava de fer un esforç per poder tenir aquest Institut.

El Sr. Miquel Enseñat del PAS-PSM digué: " que el vot del nostre grup serà en
contra atenent els següents criteris:

- Criteris de forma.
- Criteris estètics.

Criteris d'ètica.
Criteris de forma: Ens sembla poc elegant per part de l'equip de govern presentar

al ple per a la seva aprovació, un projecte que es prou transcendent com per poder
dedicar-li tot el temps que sigui necessari. Sens dubte es tracta d'un edifici que a partir
dels seu enllestiment formarà part del paisatge del Municipi, on es formaran les futures
generacions d'adolescents i joves i que per tant, a més de les circumstàncies actuals, ha
de tenir en compte també les que es puguin produir en un futur immediat. Al respecte ens
sembla que una setmana no es prou temps com per valorar totes aquestes qüestions. Al
respecte ens volem queixar també de la total desinformació damunt el tema de l'institut
per part de l'equip de govern en minoria.

Criteris estètics: Sembla que els tècnics responsables del projecte no han tengut
en compte l'orografia del Municipi d'Esporles. Potser es un projecte que a una barriada
de ciutat, o inclòs a un municipi del Pla de Mallorca seria correcte i inclòs estètic, peró no
a Esporles. Principalment amb l'estructuració de les finestres i amb l'absència d'una
coberta de teula Mallorquina. No s'han respectat els elements tradicionals de
l'arquitectura d'Esporles i de tramuntana i no han previst el possible impacte visual que
pot ocasionar des de qualsevol punt elevat del municipi, començant per l'entrada al poble
des d'Establiments per el Coll d'en Portell.

Al respecte m'agradaria comentar, perquè me pareix molt fort i d'una falta d'ètica
impressionant, que a la passada comissió informativa, com a la reunió que es va tenir
dimarts passat amb l'arquitecte responsable del projecte, tant el Batle com el Regidor
d'Urbanisme, responent a la pregunta tant de la nostra agrupació com del grup PSIB-
PSOE de que perquè no hi havia al projecte coberta de teula mallorquina?, la resposta
fos que això ja no s'havia tingut en compte al projecte bàsic. Ha estat una veritable
sorpresa descobrí que tal projecte bàsic no ha estat mai aprovat pel ple de l'Ajuntament i
que lo únic que ha estat aprovat fins al moment ha estat l'avantprojecte, que per cert va
ser aprovat i pas a citar textualment " " cosa que just s'ha fer en part.

Criteris ètics. Tot i la declaració d'interès públic, no ens sembla ètic que si
qualsevol veïnat del municipi vol fer sigui una nova construcció o be una reforma s'hagi
d'ajustar a una normativa existents, en quant a utilització de coberta amb teula
mallorquina, ampla de finestres, etc.. Al respecte l'Ajuntament hauria de ser el primer en
tenir en compte la normativa existent, tot i la declaració d'interès públic, com he dit abans.
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que per una banda els aparcaments prevists són
insuficients i no han previst l'aparcament de bicicletes i motocicletes i per al poliesportiu
no s'han tengut en compte.

El Sr. Jordi Garrió Pel PSIB-PSOE digué que el seu grup estava completament
d'acord amb el que havia dit el Sr. Miquel Ensenyat. Que no estava d'acord amb el
projecte presentat, que no s'adequava a l'avantprojecte aprovat i que la precipitació en
que s'obligava a decidir un element tan important pel municipi, no li pareixia correcte.
Tot seguit el Batle digué a l'arquitecte redactor del projecte Sr. Angel Garcia de Jalon que
si volia passar a explicar el projecte.

El Sr. Pere Trias digué que per qüestió d'ordre aquesta explicació havia de haver-se
feta abans d'intervenir els grups.

El Sr. Batle digué que el Reglament d'organització i Funcionament li permetia de
demanar el tècnic Sr. Angel Garcia de Jalon de que expliques el projecte i així ho va fer.

El Sr. Angel Gargia de Jalon intervingué dient: que la gent tendia a confondre els edificis
d'equipaments amb una casa gran, i no era així, ja que pel seu propi us, aquests edificis
requerien unes especialitats i unes solucions arquitectòniques singulars. Que a més els
Instituts venien marcats per la llei.
Que al projectar aquest institut s'havien tingut molt en compte els criteris medi-

ambientals i per tal d'optimitzar l'utilització de la llum solar i tractar d'integrar la mida de
l'edifici dintre de la tipologia, s'havien dibuixat els edificis estrets i totes les dependències
orientades al nord, sense porxos. Digue que aquest tipus d'orientació funcionava molt bé,
que tenían ocasió de comprovar-ho a un edifici que havia projectat a Sta. Ponsa; que
protegia de la llum solar directe i evitava com teníem costum de veurà als edificis
d'oficines i escoles sempre la llum elèctrica encesa.

Que els mòduls que tenen prevists en el ministeri, el passadís de la planta baixa
sempre era obscur, que la Conselleria no donava marge per desenvolupar un projecte en
més imaginació i així es trobaven abocats a un fracàs arquitectònic. Pel que feia a la llum
zenital la Conselleria la descartava degut a que el manteniment d'aquestes finestres al
sostre, deien que portaven problemes de manteniment i goteres, per tant ens troban
parlant de lucernaris verticals. Que entenia s'havia resolt satisfactòriament el problema
de ventilació amb els fumerols verticals.
Que en definitiva si es feia una gran nau industrial amb teulada el resultat estètic no li

agradava gens i entenia que quedava millor la solució en coberta plana i a més donava
solució a un problema molt seriós com era el manteniment de les plaques solars, ja que
l'energia solar precisa de manteniment.

Pel que feia a les finestres no estava gens d'acord amb el que s'havia dit, que tot un
front de finestres mallorquines tradicionals no donaven la solució adequada a la llum de
l'edifici i tampoc al seu criteri quedaven bé estèticament, per exemple l'escola del poble,
no es podia dir que fos una solució idònia. Finalment pel que feia a la teulada, de tots era
sabut que la teula àrab era molt pesada i per tant precisava d'unes solucions molt més
costoses i que no resolien millor el problema.

El Sr. Miguel Bernat digue que aquest projecte no era fruit d'una improvisació.
El PAS-PSM demanar que per qüestió d'ordre no intervingués.
El Sr. Bernat segui dient que els arquitectes havien vingut a explicar el projecte i ja

havien explicat que pel pàrking hi havia lloc suficient, que en decurs de les obres es podia
trobar una solució. Pel que feia a la teulada, tant per criteris urbanístics com per la
problemàtica que comportava , la projectada era la millor solució. Que el sorprenia molt
que es parles d'improvisació, ja que pel gener de l'any 2002 ja s'havia presentat a
l'escola i s'havia exposat en tot detall l'avantprojecte. Que no es podia parlar de
precipitació que eren dos anys d'esforços, per aconseguir un bon edifici i els diners per
poder-lo construir, que cadascú votés en consciència.

El Sr. Miquel Ensenyat digue que li estranyava el pla de víctima que exposava el Sr.
Bernat, que només es tractava una qüestió d'estètica.
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WERN víctima, que la víctima era el poble, que no póct^i^'-^^gauOIr^iTlt^Stftnn cfti^fes'rauns tècniques que havian portat a I'equip redactor a sup|lfr)ir
la teula àrab les havia aclarides el Sr. Angel Garcia de Jalon, arquitecte redactor deÇ
projecte. , ! i * ■

El Sr. Jordi Garrió digue que no podia entendre que fos tan difícil projectar una doblesij^
teulada i així poder col·locar la teula àrab per integrar millor l'edifici a l'entorn i explicar la ' y
seva solució. \

El Sr. Batle digue que no volia jugar a arquitecte.
El Sr. Gabriel Coll digué que l'equip de govem tenia ben clar que govemava en minoria

i que precisava del recolzament dels altres partits per treure endavant l'aprovació de
l'Institut. Així mateix felicitar al Sr. Rafael Bosch per haver lluitat amb la Conselleria, des
de el seu càrrec i haver conseguir que l'institut fos una realitat.

Que si ara es deia no al Institut es deixava perdre una oportunitat histórica, que el
menys en tres anys més no hi havia ni que parlar-ne.
Que si l'edifici no fos correcte, però només per la coberta, si teula àrab o no, no li

pareixia bé.
A més acaben de sentir del tècnic redactor que no faria mai una coberta de teula àrab i

aquest el mateix tècnic que ha redactat les NNSS d'Esporles, que coneix perfectament
del que parla. I el que si quedava clar era que dir no aquest projecte era renunciar a
l'Institut.

El Sr. Sebastià Coll digue que el seu grup no estava encontre de l'Institut, si no de la
manera de presentar les coses, en cinc dies, no era manera, una cosa d'aquesta
importància, s'havia de poder estudiar i consultar, inclòs opinions tècniques amb l'espai
suficient abans de prendre una determinació. Que no s'havia de presentar com un dilema
voleu Institut o no? Per què era clar que volien Institut, però no a qualsevol preu.

El Sr. Gabriel Coll digue que li perdones la comparació, però en aquest moment, es
tenia el torn per fer l'Institut, però si es deixava passar, hi hauria que esperar el nou torn, i
fins quan? Que tinguessin ben clar que al Govern de les Illes Balears, el menys durant
tres anys més hi governaria el FF i era competència seva la construcció de l'Institut i triar
el lloc, per tant si es volia Institut havien d'aprofitar el moment. Que no li pareixia correcte
per una decisió política que el poble perdés l'Institut. També digue que hi havia altres
pobles que estaven esperant i rebrien de bon grau la noticia de que es construiria allà.

El Sr. Miguel Ensenyat digué que només s'estava parlant de solucionar unes
deficiències i el seu grup votaria a favor.

El Sr. Batle digue que tots el grups volien Institut i que aquest era comarcal, que el Sr.
Rafael Bosch havia tingut que lluitar molt per aconseguir que es fes a Esporles, que els
arquitectes redactors havien tingut molts problemes amb la Conselleria per aconseguir un
edifici adequat a la llei i al entorn. Que el conveni amb la Conselleria era clar que l'Institut
havia d'obrir les portes al 2005 i quedaven pràcticament 12 mesos i el procediment per la
seva execució era llarg, si s'aprovava avui ja vindria molt just. A més amb aquest projecte
també es solucionen els problemes d'equipaments esportius sense que l'Ajuntament hi
hagués d'afaixir diners, que era una temeritat allargar-ho, ja que es podria perdre un curs
i inclòs posar en perill el conveni amb la Conselleria. Que era responsabilitat d'aquest
consistori el tenir o no Institut i que les modificacions en el decurs de les obres es podria
parlar de les mateixes així com del parking.

És sotmet a votació la proposta no es aprovada amb el següent resultat:

- Cinc (5) vots a favor, quatre (4) FF i un (1 ) UM.
- Sis (6) vots en contra, quatre (4) FAS.FSM i dos (2) FSOE.

El Sr. Miguel Bernat digué que a títol personal donava les gràcies al Sr. Rafael Bosch i a
l'equip redactor del projecte, per tots els seus esforços i que mai hagués pensat que
després de tant de camí per arribar aquí, acabés així, que li pareixia molt trist.
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Í)VFRN íyp '' negat l'Institut per una decisió política, i ell^ ente^iaque áífcfest^Tfentíüri^st molt alt i no podia seguir assegut taula de plens i per
això demanar permís ei Sr. Batie per abandonar ei plenari.

Ei Sr. Capel també demanar permís per ausentar-se.
En aquest estat de coses ei Sr. Batie aturar ei Ple per quinze minuts i es tomar a

reprendre a les 21,50 hores.

PLEC CLAUSULES IES.- Es retira de l'ordre del dia.

MOCIO PAS.PSM, PSIB-PSOE en relació obres i circulaclò camions al
municipi.- Ei Sr.Miquei Enseñat Riutort dóna lectura a la següent proposta:

MOCIÓ que presenta ai ple de l'Ajuntament d'Esporles ei grup municipal PAS.PSM PSIB-
PSOE.

D'un parell de mesos ençà, s'ha iniciat a Esporles un seguit d'obres a diferents
punts del Municipi que han provocat la indignació i el malestar de molts de veïns,
principalment pel fet de que els camions que transporten els materials de construcció, i
que passen diàriament pel estrets carrers són d'un tonatge molt superior al permès per la
normativa vigent, que és de 21 tones, fet que a més de suposar una vertader perill per als
vianants ha provocat una série de desperfectes tant al propi carrer com als mateixos
habitatges. Ens referim principalment a les obres iniciades al carrer Vilanova, al carrer de
Ca n'arboç (que han provocat incidències també al carrer de Cotoner) i l'obertura del
carrer de Ca l'Amet. Amb l'observació directe dels carrers afectats, es poden observar
una sèrie de deficiències ocasionades per aquest tipus de circulació com es ara greus
desperfectes a l'asfalt, amb presència de païments, (moviment de l'asfalt, clots i formació
de bassiols), esquerdes i crulls a façanes, etc. Inclòs alguns veïns de les zones afectades
han manifestat que comencen a tenir problemes d'evacuació d'aigües residuals.

El passat dia 29 d'abril amb el registre d'entrada número 1242, l'Associació
Vilanova va presentar un escrit amb més de 100 firmes on demanaven que es solucionés
tota aquesta problemàtica. De la mateixa manera, al mateix Ple ordinari, celebrat el
passat mes d'abril, i atenent a les preguntes formulades tant per la nostra agrupació com
per al públic assistent, el regidor d'urbanisme i tinent de Batie, es va comprometre a
donar una solució, i garantitza que serien les empreses constructores responsables les
qui es farien càrrec dels desperfectes ocasionats. També la nostra agrupació està
assabentada de les queixes formulades a l'Ajuntament, per alguns veïns del carrer de
Can Arboç i Cotoner, per desperfectes als carrers, mobiliari urbà i inclús per desperfectes
ocasionats a vehicles per la ruptura de senyals de tràfic.

A altres zones del poble, on també hi ha circulat camions de gran tonatge s'han
originat una sèrie de desperfectes que després de finalitzar les obres no han estat
arreglats ni per les empreses constructores responsables ni per l'Ajuntament. Al carrer
pont de fusta, per exemple podem observar tot una sèrie de desperfectes ocasionats per
camions de gran tonatge, com es ara la ruptura i doblegament del rètol indicatiu de
l'IMEDEA, desperfectes en el paretó del torrent a la cantonada amb Joan Riutort, a les
mateixes reixes del pont i a les vores vies.

La passivitat que demostra l'equip de govern, ocasiona un posicionament de
l'Ajuntament a favor dels interessos de tots els esporlerins i esporlerines i en contra dels
propis petits i mitjans constructors que no utilitzen aquests camions de gran tonatge.

El grup municipal PAS.PSM , PSIB-PSOEper tal d'evitar la contínua degradació
del Municipi, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

1.- Que l'Ajuntament elabori un informe, redactat per un tècnic competent, on es
valorin els desperfectes ocasionats als carrers Vilanova, ca n'Arboç i Cotoner, per tal de
reclamar a les empreses responsables la reposició dels mateixos.
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WFRN HF l'Ajuntament redacti una nova normativa refjalHonltge fle femro^ les característiques de les diferents zones i
d'Esporles previ informe redactat per tècnic competent.

3.- Que fins a l'aprovació de la nova normativa es prohibeixi la circulació
camions amb pes màxim autoritzat superior a les 13 tones pels carrers del nucli antic
municipi i per tots els altres que es compleixi la normativa actual.

El Sr. Gabriel Coll digué que com no podia saber el que havia fet pel tema el regidor
d'urbanisme, i ara no hi era present, demanava que restés damunt la taula.

El Sr. Miquel Ensenyat digue que no hi estava d'acord, ja que era un tema molt urgent i
molt important per aixó ho mantenia.

Es sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat.

Sis (6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSGE.
- Tres (3) vots en contra, dos (2) PP i un (1 ) DM.

El Sr. Miguel Ensenyat digué que volia parlar al respecte de l'Institut.
El Sr. Batle li digué que no ho acceptava, ja que entenia que el tema estava prou debatut
i que primer havia que acabar l'ordre del dia i després per urgència.
El Sr. Gabriel Coll digué que abans dels precs i preguntes, ho podia sol.licitar.

MOCIO PAS.PSM I PSIB- PSOE CONVENI CAMP DE FUTBOL.- El Sr. Miquel
Ensenyat demana tractar per urgència la moció, es sotmet a votació la urgència i és
aprovada amb el següent resultat:

Sis (6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE.
- Tres (3) vots en contra, dos (2) PP i un (1 ) UM.

Seguidament el Sr.Miquel Enseñat dóna lectura a la moció.

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles els Grups municipal PSIB-PSOE i
PAS.PSM.

Al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, celebra el passat dia 26 de febrer de 2004 es va
aprovar el -amb el vot de qualitat del Batle- el "Conveni entre l'Ajuntament d'Esporles i el
Club Esportiu Esporles, per al Foment de l'Activitat Esportiva", amb els vots a favor del
Partit Popular (PP) i Unió Mallorquina (UM) i els vots en contra del PSIB-PSOE i del
PAS.PSM, on hi figuren les condicions per a les obres d'instal·lació de gespa artificial a
les instal·lacions Esportives Municipals de Son Quint.

En el seguiment efectuat sobre el desenvolupament de l'esmentat conveni els grups
municipals PSIB-PSOE i PAS.PSM, han observat una sèrie de deficiències i greus
incompliments respecte al propi conveni i a la legislació pertinent de subvencions i
contractes, a més d'haver-se iniciat les obres sense llicència ni sol·licitud de llicència.

Aquestes deficiències i incompliments respecte al conveni o a la legislació pertinent de
subvencions i contractes poden provocar la nul·litat del propi conveni. Per tot aixó, els
grups municipals PSIB-PSOE i PAS.PSM proposen al Ple que adopti els següents
acords:

1.- Instar al Sr.Batle per tal de que convoqui un Ple extraordinari on es puguin
tractar les deficiències i incompliments del conveni amb el Club Esportiu Esporles
reflectides al document annex, previ informes tècnics i jurídics de la secretària-
interventora de l'Ajuntament, els Serveis Jurídics del Consell de Mallorca i de l'Arquitecte
Municipal.
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les deficiències, aturar de forma cautelar les obres a\ «<íN»—^•
in les deficiències, aturar de forma cautelar les obres

les instal·lacions municipal esportives.
El Sr. Batle digue que el Sr. Capel era el que havia d'informar del tema i no es trobava
present.

És sotmet a votació a la proposta i ès aprovada amb el següent resultat::

- Sis (6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE.
- Tres (3) vots en contra, dos (2) PP i un (1 ) DM.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Sebastià Coll demanar per la recollida de fems que entenia que no funcionava, ja
que a la vora dels contenidors si podien veure restes de brossa i trossos de reixat i cartró
damunt les voravies.

El Sr. Miquel Enseñat diu que per part meva sols una pregunta i desprès un prec.
La pregunta va en relació a la reestructuració del serveis ofertats des de l'àrea de
Joventut d'aquesta Ajuntament.
Sabem que arrel d'un replantatjament de la figura del coordinador sociocultural es va
procedir a rescindir el contracte del mateix i que s'encomanà un estudi prospectiu sobre
quin seria el perfil professional o perfils professionals que assumirien les funcions que fins
ara venia exercint aquest tècnic.

Al respecte el nostre grup vols plantejar una sèrie de dubtes i qüestions el Batle
ha incomplit l'article 21.1.h de la llei de bases de règim local "Comunicar el primer ple que
s'hagi de celebrat".

- Esta tancat el servei d'informació juvenil?
- Hi ha una persona que segella les targetes de l'Inem, no esta contractada

aquesta persona per fer un estudi prospectiu, que fa dons posant segells al
Centre d'Informació.
Coneix l'equip de govern el decret que regula els Centre de Serveis
d'Informació Juvenil que estableix un mínim de 25 hores d'obertura setmanal, i
la contractació d'un tècnic que ha de ser diplomat, col·legiat i amb possessió
del títol d'informador juvenil i d'orientador laboral. Es compleixen actualment
aquest requisits.

- Es conscient l'actual equip de govern que a principis de juny s'obri el termini
de presentació de sol·licituds de subvenció per al manteniment de Centres
d'informació juvenil I que tal i com estan ara les coses l'Ajuntament no podrà
presentar-hi projecte.

- Quin paper juga en tots aquest procès na Jero, que si no m'equivoc anava de
número 5 a les llistes del PP.

En segon lloc m'agradaria fer un prec.

Vull pregar al Sr.Batle que surti pel poble, que es passetgi pels seus carrers i parli amb la
gent, que s'en dongui compte del que passa realment. Jo no se quin es el problema real,
si de manca de planificació, de coordinació,... o que. Peró el poble de cada vegada esta
mès degradat i de cada vegada mès dóna la sensació d'un autèntic bordell, pos just un
parell d'exemples,

- Al carrer de can Arboç hi ha unes obres que tanquen el carrer cada vegada
que ho consideren oportú, aferrem uns cartells als arbres, posen una barrera i
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(OVERN DE ¡|iti$ÍAat|í»loi4fis! Evidentment això està establint uns precedents
pòden cre^uncaos total.
Al carreró de la soledat l'empresa responsable de les obres ha tancat I'
de cap a sa tanca des Rafal
Al carrer Major hi ha hagut casi un mes un munt de ferralla que no s'en va
portar el camió de recollida de fems.
Fems que cau dels camions de recollida queda escampada pel carrer, fins
que qualque veïnat ho recull.
De cada vegada hi ha més deficiències a ses voravies...
Al carrer Mossèn Alcover i Jaume I no hi ha ni una sola farola dreta.

El Sr. Batle digue que les preguntes es respondrien el proper Ple.

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

Esporles, 27 de maig de 2004.
El Batle, La Secretària,
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lOVERN DE lljtisÍA9trt»loi4es! Evidentment això està establint uns preœdents
poüeñ crear un caos total.
Al carreró de la soledat l'empresa responsable de les obres ha tancat l'al
de cap a sa tanca des Rafal
Al carrer Major hi ha hagut casi un mes un munt de ferralla que no s'en va
portar el camió de recollida de fems.
Fems que cau dels camions de recollida queda escampada pel carrer, fins
que qualque veïnat ho recull.
De cada vegada hi ha més deficiències a ses voravies...
Al carrer Mossèn Alcover i Jaume I no hi ha ni una sola farola dreta.

el proper Ple.

rdre del dia, essent les vint-i-dues
i constar el que s'hi ha tractat, jo la

c la present Acta al lloc i la data
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