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GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

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

1999

DILIGENCIA D'OBERTURA:

El present llibre d'Actes consta de tres cents dos 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 1999.
Vist-i-Plau
EL PRESIDENT, LA SECRETARIA,
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acta of; la srssió ordinaria
celebrada pel ple de l'ajuntament

el dia 26 de gener de 1999

Membres as s.is tent.í; ;

S ra, E r a n < ::: j. s o a G i 1J. N e b o 1:

Sr , Josep Aleruany Mart.ine'/.
Sr, Gabriel Sabater Campe
Sr , Jaiicie Balaguer T.linás
S r , P e r e T r j, as A u 1. í

Sr. Jaume Font Bordoy
Sr. G a b r i, e 1 C 1.511 B a r c e 1 ó

Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr, Juan Eerra Capllonoh
Sra. Catalina Mai-as Sastre

A la Vila d'Esporles, Com,unitat Autònoma de les Illes Balears,
essent, les vint hores i t-reni,a minut.s del dia vint.-i-sis de. gener

de mil nou-cent: s noranta-nou, es reuneix a la Sala d'Art: es de la
Casa de la Vila, en primera convoc:at.òria, el Pie de. la Corporac;ió
sot:a la Presidèni.iia del Bat:le Sr, Jaim.e Poi.i Rei.nés, i amb
1'assistència dels Senyors Regidórs que es relac;ionen a

1 ' e n iJ a p ç a 1 a me ni:, a 1 ' o b j e o 1: e d. e t. : e 1 e b r a r s e s s J, ô ( : r d J. n à r j, a j. en ell a

l.racit.ar els assu.inpt.es incilosos a l'rirdre. del dia, el qual friu
degu.dameni: notificat. Assisteix com a Secretaria la de la
Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

acta anterior,- Es dona per llegida l'aota de la sessió
ordinària c:elebrada dia 29 de desembre de 1998, c;òpia de la qual
fou entregada juntament amb la convocatòria d'aqiiesta sessió.

El Sr, Jaume Font. diu que a 1 ' act.a ant.erior rnanc:a posar¬

ia moció del PAS.PSM, que es la següent;
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PAS-PSM REFERENT A L'AF

PàgiíTíFi^nnm. 7

NICIPAL

AL PROJECTE HUAHUAGAHA

Ai.ès que per consens de i.ois e.ls grups niunicipa.l s es va acordar
Ll(.)nar una ajuda al projecte a realit'<ía.r a Hualiuaslia (Perú),

At.ès que els vigent-s pressupostos niunic.ipa.l s per Vany 1998 figura,
la. partida .3,48005 arnb un import de 500 ,000 ptes per ajudar a

finançar aquest projecU.e,

Atès que 5ins ara, sis mesos després d'haverse aprovat, el Rat le de
forrua. inc:oruprensible encara no ha. fet, efect.iu l'import, de l'ajuda
ni lia. informat al Ple de les raons que, en el seu cas, puguin
existir per no poder fer-la. efecd.iva.

El grup municipal PAS-PSM pr<iposta. a.l Ple de 1 ' A ji.].n tamen í: a

següent, moció;

Instar al Bat.le Jaume Pou perquè fac:i efecU.iva de forma, immediat.a.
l'ajuda al projectie Hua.liuasha que per un import de 500,000 pi:es,

figura als Pressupostos municipals per l'any 1998,

Soi'/m.ès a votació l'actr.a, i. la rectificació de l'anterior en el
sentit de introduir a la mat.eixa. la t.ra.nscripcíió de l'esmentada
M o ( ; i. o, es aprova d. a p e r i .i. n a n i. m. i. t a t.

CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS,- A l'apartat de
I..; o r r e s p o n d. è n i. a , la Sec r e tr. à r i. a d. ó n a c o m.p t: e d. e 1. s e g i .i e n t :

- Ministeri d'Economia, i Hisenda, regist.re d'ent.rada num, 3136
de 09,1.7,98, remissió dades participació dels municipis als t:ribi.its

- Acció Soccial , regist.re d'ent.rada num, 3140 de 09,17,98,
present:ació project:e jiove programa educatiu,

- Conselleria Adjunt Presidencia, regist.re d'entrada, num, 3708

Est.at,
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Je 17,1?, 98 remisió eenveni. col, laboracj.t':) M i, n i A=<snmpi'.es
Socia.l i CAIB, programes desenvo.lupament, serveis ai.encrló primera
infancia,

- Conse.l ,1 eria. Cu.liura, Flduc:ac:ic> Esports, registre d ' entrada
num., 3 2j, 3 de j, 7,13,98, rero.issió fullet in tor matin campanya llegeix,
\. ' agradara ,

- Federacíió Fni.ita.i.s loc;als, regisi.re d'erJ.ra.da. nurn, 3211 de
j,7.j.3,98, remissió exemplar les Hj.sendes Locíal a Espanya,

- Ministeri Treball i Segure!,al. Social, registre d'en!,rada
n u m, 3256 de 2 3 , J. 2 , 9 8 , a g r a ï me n t per i o 1,1a b o r a c i ó amb
notific:ac;ions anunci !,aul6,

- Conselleria Medi Am'oient Ordenació del Territori, i Litoral,
regis!,re d'en!,rada, num, 3263 de 23,12,98, resolució per la qual es

concedeix prorroga termini justicació de la subvenció redacció

pi anet jamen!, urbanía!,ir:.
- Minis!,eri Assumptes Socials, registre d'en!,rada, num, 15 de

04,01. ,99, remissió (.n3m.i.:micat d'ONG sobre política d'Ajuda a

Centroamer ic.;a,
- Conselleria de Turisme, regis!,re d'en!,rada 16 de 04,01,99,

remissió informació sobre publicació tullet activitats mil tura 1,
- Federacíió Entitats r.ocals Balears, registre d'en!,rada, num,

31 de 07,01. ,99, remissió qüestionari relatiu, a Pla de Forrna.ríió
c;on!,inua. 1999,

- Consell Insular de Mallorc.:a, registre d'en!,rada, num, 83 de
1.3,01,99, (Convocatoria, sessió poneni.m'.a. tecniíca. ro.od i ticacions NN,SS
'/. c.) n a e q u i p ame n !, s ,

Tel eNova, regisi.re d'en!.rada, num, 90 de dia 14,01,99,
invitació per participar al pr (Agrama. TeleNova. Avu.j. Pari am,

Consorc.:i Informa!,ic, regis!,re d'ent,rada num, 104 de
15,01,99, remissió infí^rmació servi d'Infovia. Plus,

- Conselleria. Fc.:onomia i Hisenda, regis!,re d'entrada, num, 105
de 1.5,01,99, remissió tarifes 1.999 canon aj.gua.,

Ferderacíió Fn!,i!.,ats T.oc..:a.ls Balears, registre d'en!,rada
ni.im,1.28 de 19,01,99, informació sobre (C<.:)nvoca.toria. propostes ajudes
a organització juvenils,

- Confederacíió Minusvalids, regis!,re d'en!,rada num, 129 de
1.9,01,99, in6(.3rm.a.í.::ió sobre servei d. ' interm.e,d.ia(..:i(5 laboral al m.er(..:a.t
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ordinari.

Pe} que fa a .lea diaposicions oficiala donar c;ompt-a de lea
aegü.en ts ;

T.lei 49/98 ele 30 de deaernbre de Preaaupoaia generala de 1'Fat,ai.

per a 1,999,
T.lei 50/98, de 30 de deaernbre de 1999, de Meaurea Fiacíala

Administratives i d'Ordre Social,

T.lei 4/99, de 13 de Gener de 1999, de Modific;acio de la llei
30/97, de 72 de novero.bre, de Regim. Juridic de les Administracions
Pùbliquea i Procediment, Adriiiniat.rat.iu, Ccmiu.

OFCRRTS OF RATLTA.- Fl Sr, Batle donà compte dels decrets de
Batlia hagut,a deade l'ûlt.im Ple, diguenl, que anaven dea del num.

365/98 fins al nurn, 370/98 i del 1/99 al 38/99,

Seguidament, ea donà c:ompt,e al Pie del aeglient, dec;re,t, de
Batlia;

Ates que des del dia J.9 fins al dia 74 de gener de 1,999 per

abaèncíia, no podran exercir-ae lea airibuciona de Batlia, de
c<mfonoitat amb el qi,.ie disposen els articles 44 i 47 del R,0

7568/86 de 76 de novembre,

HR RFSOLT;

1er.- Delegar en el Primer Tinent, de Batle Sr.Gabriel Sabat.er
Camps, 1 ' exerc.ici de les ai:ribucions de Batlia,

7on.- T.a Delegació d ' atribucdona sortira efect.ea dea del dia
1,9 fins al dia 74 de gener de 1999, sense perjudi(.:;i de la seva

publicació en el B.O.C.A.I.B.
3er,- Traslladi's al Sr.Gabriel Sabater Camps,
4rt,.- Doni'a cíompt.e al Ple en la primera aeaaió que ea

celebri,

T.a Corporacuió ea dona per aaaabent.ada.

RFSUT.OCIÓ DF BATLIA num. 76/99
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INSTITUT COMARCAL.- El Sr.Batle demanar per tractar d'urgència
eJ i.ema, es sotmet a voi-ació 1 ' urgencia i es paorvada per

un a ni ¡ni tat.

Seguidament e,1 Sr. BatJe donà lecd.ura a la següent propost.a :

Atesa la. bona respost.a. donada pels municripis d'Esporles,
Bunyola, Valldemossa, Deià, EsLellenos i Banyalbufar, i.u.mn també
l'ent.it.at de població de Palroanyola. a la. moció present,ada a t.ot.s

aquests aju.nt:aments sobre la necessitat de tenir un institut: a la
c. : o m a r c : a d e T r - a m i ). ri ta n a j

At.ès el bon result.at de les reunions conjunt.es real it.'/ades
pels representants de aquests rni.inicipis, com també amb les
assocíiacJons de pares i mares d'alumnes;

Atesa la nei.:;essitai: de crear une. Cf^missió cu^njunta i mixta de

representants municipals i de les AMPA amb l'objecd.e de c;onfigura.r
el pla de feina, i negociar amb la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports la. c:essió d'un solar que reunesqui tc.)t.es i c:a.da. una. de
les condicions necessàri.es per dur a bon terme el projec1:e.

At.ès que en les passades reunions es va. c:onsiderar que la.
comissió per l'institut comarcal de Tramuntana es constituiria amb
un representant, de c;ada raunicripi i de l'ent.it.at. de poblacrió, cmmi

"caiobé amb dos representants de les associacions de mares i pares

d'alumnes elegil.s per les AMPA de la sona.

Per tot això, em veig en l'obligació , peril ta m'né em la
satisfacció de poder presentar al Ple aquesta MOCIÓ;

A, T. ' A junt.anient d'Esporles ac:cept.a. formar part. de la Comissió
p e r 1 ' j, n s 1: i. 1: u i: oma r ca 1 d. e T r am.i:! n 1: a na ,

B. Nomenar cíom a. represent.ant. d'aquest, municipi el Sr. Jaume
Pou Reynes, i autoritsar-lo per fer les gestions pertinents a

l'objecd.e de t.robar un solar adequat, a les nec:e.ssit.a.t.s de la
comarca per oferir a la Conselleria d'Educació, Cultr.ura i Esport:s
per a la. cíontrucció del ment.al. IES.

PROPOSTA
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F!1 S.t:, Rafel Roac^h informar referen!; a la infenoi<; de la

(.;onhi-r"uc.:ci6 del cíentre d'Institut- Coniarc;al i digue que per t.al de
poder portar a. term.e les gestions de manera més àgil, els distitns
A j u.ntaraent,s i APAS, havien proposat, const.it.uir una comissió i
nomenar un represen1;a.nt per cada una de les parts implj.cades el
t.erna,

El Sr, Jaume Balaguer digue que li pareixia, mcilt. bé el t.erna de
la construcció de l'Institut, pero que donat que aquest Ajuntament
assumeix mcilt.es funcions i li queda poc temps per poder

desenvolupar les mai;eixes, es per la qual cosa que el nostre grup

vol proposar c:om a represent.ant. d'aquest. Ajunt.ament. a la Comissió
en q ü e s I; i. ó a. 1. a .S r , C a t a. 1 i. ne. Ma t a. s Sas t r e ,

El Sr. Pere Trias digue que la veritat, el seu grup no volia
votar com representant el Sr, Batle, ja. que en repeti.des ocasions
liavian denunciat, el seu absolut part.idisme i de no haver present.at.
el PSOE, a. la Sra, Cat;alina Matas Sastre, el seu grup llagues
present.at. la seva.

El Sr. Rafel Boscdi digue que el seu grup donaria suport, a la
d e 1 S .c , B a i; 1 e ,

Seguidament es pror:edeix a vot.ar la propost.a present.ada pel PP
i. 1 ' a 1 i; e r n a i; i. va. p r e s en i; a d a pel PSOE p i..i n 1; p e r p li n t.

* Punt. "A" de. la proposta , es sot.met. a vot.ació.

Es so1;met a votació i es aprovat per unanimit;at,

* Punt. "B" de la propost.a. Primer de t.ot. es scd.met. a vcd.a.ció
la proposta, realitzada per el PP per noimenar a Jaum.e Pou Reynes com

a representant., i no es aprovada amb el següent, result.at.:
- Cinc (S) vots a favor del PP,
- Sis (6) vcd.s en c.'ont.ra, tres (3) del PSOE i t.res (3)

del PAS.PSM,

Paper transcripció acords i resolucions



06à544 C

00CQQ7

hMina. num. 7

GOVERN BALEAR
—— V ■ ■/
Conselleria de la Funció Pública

i Interior
Seguidament es sotmet a votació la proposta realit/,ada. per el

PSOE, per nomenar a Catalina I4a.i,as Sast.re c:om a respresentani., i és

aprova d a a m. h e 1 s e g ü e n t res u 11 a t ;

PAS.PSM,

Sis (6) vois a favor, t.res (3) del PSOE i i.res (3) del

Cinc; (5) en contra del PP

Suri; de la sala de Plens el Sr.Ji.ian Ferra Capllonch

CONVENT SON QUINT.- El Sr,Gabriel Coll Barceló donà lectura i

cumplida expli(.;ació a la segUení:. prop<asta:

PROPOSTA D'URBANISME

Vista la. nec;essit.at que t.é aquesi, A juni.ament- d ' ampl iar la
■/,ona d ' equipaiaents, degut a la mantra d'espais lliures i.
d'aparcament a la î'.ona de l'ent.racla ciel poble (darrera la
b e n •/. i, n e r a ) , x esse n t: p r 15 p i, e 1: à r i, a 1 ' en t x 1: a t m.e r a n t j. 1 "Pi ,i n t, a S o n

Quird,, S.A." d ' una extensió de terrenys de quaranta-tres mil i.res
me i: res q u a d rats ( 43 , 003 m 2 , ) ,

Propós al Pie;

T. ' aprovació ciel Conveni que, a coni-inuació, es t.rasncriu;

"CONVENI QUE HA DE REGIR ENTRE L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES I L'ENTITAT PUNTA DE SON QUINT, S.A."

"A Esporles,

REUNITS

D'una pari,, el Sr. Bai,le ele 1 ' A juntameni, d'Esporles, Sr.
Jai.ime Pc)u Reynes, espec;ialm.ent fat::u.ltat per aquest a.i.'ite en virtut
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De l'alt.ra, 1 ' enl.it.ai. laercíant.i 1 "Punt.a de Son Quint., S.A.",
aiol) A-n7-n62037, J. domicili, fiscal a l'Avinguda. Ja.i.une JII,
núm, 23-3er--la., de Falrua, represent.ada pel f r. Juan Oliver Mal.eu,
avn'o D,N.I, núm, 36 , 237 . j, J.4, major d'edat:, i domiciliat a l'Avinguda
Jaume III, núrti, 23, de Palraa, i pel Or. Alvaro Gon?.á 1 ez-Moro Maura,
am.i) r),N,I, núm, 4 j,, 404,460-K, major d'edat i domiciliat al C/,
Porras, núm. 2-3er-b, de Palma, a.cd.uant. c;onjunt.a o manríoriiunadanient..

Confonme intervenen, es reconeixen capacitat legal per a

coniract-ar i obligar-se, i de cíoroú ac;c.ird,

P X P 0 S R N

I,- Que t.enint. aquest. A junt.anient, necessit.al. d'ampliar la. zona.

d'equipaments, degut a la. manca d'espais lliures i d'aparcament a

la zona, i essent, propiet.ària 1 ' ent.it.al. merc:a.nt.il "Punt.a. Son Quint.,
S.A," d'una extensió de terrenys que se especifica a aqi.iest

conveni? ambdues part.s es disposen després de sucmu

negociacions a signar el present conveni.

a) Del imit.ació de l'àmbit, d ' aot.uac.;ió ; es tracíta. d'una,

porció de terreny de seca, classifit^ad.a. com. ARIP, pro(.;ed.ent de la
finca Son Quint., que roedeix quatre hectàrees, tres àrees i t.res
me i: r esa, 1 j. n d. a n t: ; N o r d., <a r r e i: era d. e S ' E s g 1 a j. e t: a., a. 1 s i .i d a m l: la
c;arret.era d ' F.st.abl iments i la resta del remanent., a. l'est, arnb la
Benzinera "Es Pi Ver" i a l'oest amb la parcel, la del Sr, Francisco
de Villalonga i de Cantos.

T.a. superficie que afe.c:t..a a l'ac-l.uació urbanist.ica és
aprox ima.d.am.en t de qu.arant:a.-t:res mil t:res ( 43,003,-) metres
quadrats, i que als efecd.es de la gest.ió i execuicrió del
planejament:, es delimita c.om una unitat d ' act:u.ació, de ci:nform.ita.t:
amb allò previst, a l'art. 117 del T.R.T..S. de 1976 ?

b) Class iFioació del sòl; els terrenys s'inclouen diiitre
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de la cul.ass i f j.<;ao j.ó de sòl rústic del muní cip\, en apli,/aciii de la

legislació vigent,, '/onificat ARIP.

c) Trama viària; l'ordenació proposada es basa en un vial
de sis mel,res d'amplària (en tot,al 7. 505 iti7, ) que part.eix de la
carretera PM-lj.2 cap al Nord, tins llindar amb la -/ona A,N,R,I, i
les propiet.at.s del Sr. Vic:ent,e Cabot, Cabot, i el Sr. Ant.onio Vidal
i el Sr, Francisco de Villalonga y de Cantos.

d) Condicions d'urbanització ; al vial s'exigeix el
comp 1 im.eni: de l'article 9 i següent:.s del Reglaiment: per a la Millora
de 1 ' Ac;c:e,ssibil it.al, i de la Supressió de les Barreres

Arqui be<.;tòniqu.es i haurà de complir 1 ' es bailler h a les vigents
Nrirrcies Subsidiàries de Planejament, del t-.m. d'RsporlfHS,

e ) R1. s j, s t e ma. d ' e x e 1. u.i ei j, n d el p o 1 i g o n o 1.( n i t a t d ' a c 11.1 a c j. (i
serà el de c;orupensació.

II.- Que els t.errenys inclosos en la unit,at, d'act,nació
de Son Quint:, pertanyen a l'ent:ita!: mercantil "Punta de St:n Quint,
S.A.", cíonforriie t.e degudament, a.r:redit,at, davant, 1 ' A junt.ament,
d'Rsporles,

III.- Que els aquí reunit.s, c;onf orme acd.uen, est,an
interessats en la celebració: d'uti Conveni Or}:anistjc regulador dels
deures d ' urbanit,zac;ió i cíondiccions de c:essió derivat,s de l'exec.uició

de l'ordenació: urbanística de la unitat d'act:uació: de Sc:n Quint, la

qual c:osa., de c:oruú. ac:ord, duen a elect,es de c:onformit.at, amb els
seguen ts

PACTES

Primer.- 1. ' ent.itat, mercantil "Punta Son Quint, S.A.",

s'obliga, a execui:ar, a la. seva. cost:a., la. redacció del Pr(:jecte i
les Obres d'Urbanització de la. UNITAT D'ACTUACIÓ DR SON QUINT,

El Projecd.e d ' Urbanit.zació s'ajust.arà a la normat.iva
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uE-'oanístque ap.t:ovi. definitivament l.a P-làinTl.
Parcíel.lari que, degnclaraeni signai, per ambrlues pari.sV~qnftcla unit, al

present i^onveni, eoin. a. part integrant del, mateix,
r.a prcipiei.ai. redacd.ara a.l sen càrrec; el Prcjecd.e cle

Detaoii) de Serveis, el qual haurà de ser aprevat per l'Ajuntament,
Nci cbstani. això, l'Ajuntament, fara les gest.ions opcrt.unes

per si tos possible canviar la sortida, a la (·::arretera de
s ' Fsgla iet.a en el punt. qu.e s'assenyala al plànc.il adjunt..

Segim,- L'Ajuntament no participarà en les quotes de
re.da.c.;ció del prc.)jer:t.e ni d ' urbanii.'/.ac.:ió en la part, que afect.a a les
cessions que se li atorgaran,

Terc,;er.- Fs preveu un t.ermini de. dos (2) anys per

executar les esmentades obres, comptats a. partir del moment en qi..ie

la propiei.at. tingui i.ot.es les a.ut.orit.'/.acions administ.rat.ives per

començar les imateixes, gaudint d'un termini de sis (6) mesos per a

1 ' inicri de les ctbres i una prcòrroga d'un (1) any per a. la seva

exe.í.uj.m'.ó,

Nc.) podran sol . 1 icúit.ar-se ni obt.enir-se llicèncria d'obres
en tant no estiguin f ina. li t-xades les obres d ' urban i toar: i ó
esment.adés al present. c:onveni.

Quart,- Les parts convenen que, un r:op fina.litoades les
obres d ' urbanització de -Son Quint., 1 ' ent.it.at. merc;a.íit.i 1 "Punt.a de
Son Quint, S,A," s'obliga a la c^essió gratuïta del vial, així com.

de la següent. parc;el.la., f:ont.empl ada. en el Plànol parc:e.l. lari
referit en el pacLce primer d'aquest document:;

a) Zona. d'equipaments de 20.249 m2.
L'Ajuntament a canvi d'ambdues cessi.ons s'obliga a.

requalificar a la seva normat.iva urbaní st.ic;a., c;cjndicionada a

1 ' aprovac: ió definí tr.j.va de la. C,I,0, del C.I.M-, les següent:s

parcel.les;

b) Dcis solar assenyalat.s c:om extensiva de 10. 124.50 m2. c:a.da
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Fis solars nc) es pcidran segregar ni reparc:el , 1 ar-

r.a normativa, urbanística api, i, cab le als solar assenyalats <-:orn

extensiva serà 1 ' a^^í^^nya 1 ada rom a Fxtensiva F, permetense una sola
vivenda. per parciel.la i les condicions edif icatòr ies seran les

següent.s ;

- Superfícíie parcelóla.;
- F d i, Ç j, c: a 1:í j. 1 i. i: a t :

- Alt.ària: máxima;

t:.ot:al ;

- Número màxim de plant.es;
- Separacii'") a par1:ió;
- lis Residencial,
- La. t'.ipología. edit icatòr ia serà. la tradicional.

10,000 m2,

0,06 in2/m2,
6 til,

7,5 ra,

2 (PB + 1)
10 m,

Finqué,- Tc.it.es les despeses que es derivin de la
formal i t'/,a.(.ra'.ó, Fscriptura Pública, registre, etc. de les esm.ent:.a.d.es

cessions, seran a càrrec de l'entitat, mercant.il "Punt.a Son Quint.,
S , A , " ,

Sisè,- Una. vegada I'ent.it.at. Punt.a. de. Son Quint., S, A. hagi
complit totes les seves o'oligacions i estiguin finalitzades les
obres d ' urbanització conforme a la. llicència at.orgada, 1 ' A junt.ament
d'Fsporles es compromet a at.u.::eptar, en el seu dia, l'abansdita
cessió en els t.ermes aquí convingut,s, donant.-se per sat.isfet., i
o'oli gant-se a res més sol·licitar ni reclamar a l'entitat m.e rt.:;anti 1
"Punt.a Son Quint., S,A,",

I per a que així const.i, i en prciva de conformit.at,, t.ot.es
les parts su'oscriu.en el present conveni, per duplicat i a un sols
efecte, en el lloc i data d'abans,"

FI Sr, Jaura.e Font digue que l'idea del conveni li pareixia,
ïtiolt. bé, pero que si la set.mana que ve s'havia de parlar de l'avanç
de NNSS, que li pareixia adient que restas damunt la. taula, per

parlar-ne en conjunt a la Comissió i no fer feina de bades,
FI Sr, Gabriel Coll li respongué que li pareixia millor aprovar
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que no lli liavia res a perdre, 1, i^jnsareixia
^ . „.í

momentoonvenj.,

opor t/u,
f."- ■

F.,1 Sr, Jaume Balaguer digue que est.ava cl ' ac:ord en que primer es

firmas el Conveni, deixant clar al m.a.teix que es firmava supeditat
a l'aprovacrió definii.iva de les NN8S, I que si es feia amli aquest.
sentJ. t, era més adient primer firmar el conveni j. després aprovar

les NN8S,

El Sr - Pere Trias digue que li pareixia millor que primer
firioas l'altre part i després l'Ajuntament:, per evitar sorpresas,

El Sr, Jaume Balaguer digue que era més propi que primer
1 ' A j unt:am.en t i després es firmas pels particulars,

Pregunt.at. el Sr, Coll, pel que fa a l'annexe digue:
Que n'ha vi. a parlat aim h els veïns de d'alt i tots en pri.ncj.pj. hi

venian d'a.c:ord, perci que de t.oies maneras 1 ' Ajunt.ament. est.ava
facultat oper baretar-lo.

Es Sot.met. a vot.aoió la propost.a i es aprovada amb el següent,
res u1 ta t;

- Set. (7) vot.s favor, dos {?.) del PSOE i cíino (5) PP.
- Tres (3) abstencions del PAS.PSM,

Seguidament, ent.ra. a la. sala de plens el Sr. Juan Eerra.

Capllonch,

SUPLEMENT DE CRÈDIT,- El Sr.Batle donà lectura a la. següent,

propos ta. ;

PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CREDIT NÓM, 1/99

Per tal de realit.'/.ar despesas que no poden demorar-se fins el
proper exercici, i no siguent ampliable el credit: consignat al
pressupost, de la Corporacrio, d'accird amb l'art. 158 i següent.s de la.
Llei 39/88, de 28 de desembre es proposa;

- Aprovar el següent, suplement, de c:redit.
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2-6 34 Adqi.i i ve lli, ole

Tot.a.l

1,489,180

1,489.180

RKCORSOS DK FINANÇAMENT

72,099,930

-32,814,733

-37,909,012
- 2,909,012
- 3,000,000

300,000

+16,508,066

11,675,239

FI Sr, Pere Trias digue que el 11 is tal: que portava el
sup.l ercient- de c;rèdii., referit, al eebraruent. d'anys ant.eriors, ne es

oorresponia ara'o el que s'havia de presentar per considerar el
d u b t - c.) s C-í o b r a rn e nt.

El Sr, Batle digue que efecíiivaruent,, el llistat no era el que

corresponia, que era. un error de l'interventora i retirar
1 ' assunipt.e de l'ordre del dia.

- Rotuanent. de t.resoreria 31-12-97
- Remanents incorporatles
- Dubt.ós c;obrarnent
- Suplement de crèdit j,/98
- Supleriienl- de c;rèdit, 2/98
- Suplement de crèdit 3/98
- Cobraiíient.s anys ant.eriors 97

(fins 31-12-98)
Tot-al romanent disponible .,,,

COMPRA. VE8ICLE,- Es retira de l'ordre del dia

CONTRACTACIÓ PEO.- El Sr,Batle dona lectura a la següent

proposta :
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PROPOSTA

Vista la Plani-illa de. persona aprovada pel Ple de 1 ' A juntament
celebrat dia 26 de maig de 1.998, i l'oferta d ' ocijpaci(':) públir'ia
aprovada pel Ple de l'Ajuntament. c:elebrat- dia 30 de juny de 1998,
pel present venc a proposar el Ple,

Aprovar les bases especifiques del aonc;urs-oposició per

proveir una plaça de Conserge-Peó d'Ksporles,

BASKS PKR A LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA MITJAÇANT
CONCÜRS-OPOSICIÓ D' UNA PLAÇA DF CONSFROF-PFO DE L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES,

Priíoera,- Objec:te de la c:onvocator ia, - Es object.e de la
I :: on V (.:) c a i;ò r i. a 1 a < ; o n i: r a <t a c j. ó 1 a .b o r a 1 d.'i .i n a plaça de C o n s e r g e - P e ó,

Aquest.a c:onvocat.òr ia es publicarà en el t.auló d'anuncsis
d'aquest Ajuntament i al BOCAIB i BOE,

Nat.uralesa i cíaracd.eríst.iques de la plaça
La plaça està enquadrada a la plantilla com a laboral fixa,

amb nivell de t.itulació d'est.udis primaris o equivalent, i période
de prova de conformitat amb l'establert a l'Estatut dels
Treballadors,

Conveni. I, a b o r a 1. V i. g e n 1: a q u e si: A j u. n 1: a me n i:,

Terr:era,- Condicmons dels aspirant.s.- Per prendre part a

l'oposició serà necessari;
a) Ser Nacional d'un dels Est.at.s membres de la Comunit.at.

Europea.,

b) Tenir c:omplert.s els 18 anys de edat.,
c) No patir malaltia o defetíte fi sic que irn.ped.eix i el normal

exerctoici de la funcrió,

d) Est.ar en possessió del Cert.ificat. d'Estudis Primaris o

eqi.tivalent,

Segona,- I.a Jornada, sous i serveis, serán els est.ableri.s el
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e) No haver esha h separat, raitjaneant expedient disciplinari,
del servei de l'Fstai e de 1 ' Adrninist-ració I.ocíal , ni irobar-se
i, n h a .h i. 1 i t a. t per a I ' e x e r o j. c i. d e C u n ( ::: j, o n s p il b 1. i, q 11 e s ,

f) Previ al Decret de nortienament l'interessat haurà de fer

(■n)nstar raa.nif es ta.ció expresa, de no venir desenvolupant lloo o

a(.d,ivii,at en el seed.or públic: deliruii.at per l'artic:le ier. de la
LLei 5 3/1,984 de qi.:ie no peroibeix pensió de jubila<::ió, retiro o

orfandat.

Fn el cas de real itxar acd.ivitat privada haurà de dec.:larar-lo
en el termini màxim de 10 dies desde la presa, de possesió, amb el
fi de que per la. Corporacrió es pugui adopt.ar ac:ord de

oompa. t i b i 1 i tat o iraoompa t i bi 1 i tat,

g) Tenir c:oneixerueni.s de l'idioma Cat,ala a nivell A.

QI.( a r 1: a., - P r e s e n i: a f.: i, ó d. 'Ins t à n i. :: j, e s ,

T.es sol , 1 icrituds es dirigiran al President, de la c;orpora.c:ió

acompanyades de la documen ta.cm'.ó acreditativa dels merits que

s ' al. 1 eguin, en els que els aspirant.s hauran de manifest.ar que

reuneixen totes i cada una de les condiic'.ons que s'exigeixen a. la
base t.ercíera, i es present.aràn en el Regist.re General d'aquest.a,
degudaiaent reintegrades, durant el termini de 70 dies naturals,
c:ornpt.a.ts a partir del següent al de la publ ica.c.'ió de l'ext.ract.e de
la conviacàtoria en el Butlletins Oficials que manté aquestes
Bases,

T.es errades de fet ' podran subsanar-se en qualsevcil moment.,
d'ofici la a instaà.ncia de part,

T.es inst.àncies podran present.ar-se en la. forma que det.ermini
1 ' articules 38,4 de la. LLei de Règim Juridiia de les Ailministracions
Publiques y del proc;ediruent Administrat.iu Comú.

Ris drets d'examen que es fixen en la quantitat de J. .000
pesset.es, que seran lliurat.s per als aspirant.s i el resguart.
d ' h a. V e r s e f e !: 1 ' j. n grès s ' a d. j u n t: a r a a. 1 a i, n. s t a. n i. :: i. a ,

Quint.a.- Admisió dels aspirants.

Rxpirat el termini de presentació d'instàncies, la. Ratlia
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dj.(.;tarà rnsolució en el termini màxim, d ' i.m m e s , " 'TiS' r e ]. a o i ó

d ' adifiesc)ís i excnluii-s s'exposarà en el Tanló d'Fdiot.es d ' Aqnesi

Ajuntament, eonsbat el nom i llinatges, número de Document Nacional
d'Identitat i causa de no adrnisió, estab] int-se un t.ermini de 10
dies per a la subsanaciii d'errades, ün el mateix anunci es

recollirà el lloc:, dat,a i hora d'inic;i dels exercíicis,

F] 3. s asp j. r a n 1: s seran c (.:> n voca. t s , amb l'an t e 1,1 a. (. ■: j. ó s u f j, r: j. e n î:.

mit-jançant papereta individual, pel que fa al primer exerr:ic.;i, i en

(.cridada única per a. cada exerc^ici, menys els casos de torça major
degudament ju.st.ific:at,s i apreciat-s 11 iuraiaent, pel Tribunal.

Despres el tribunal qualifi(;::ara. els merits presentats, otorgant
la punt,u.ac.:ió oport.una a c;ada oposit.or.

Sexta,- Tribunal Qualificador.- SI Tribunal Qualificador
est,ara cmmst.ituit, per :

g r a d u a < : i, ó i ■) s u p e r i, o r

Sec.'retar ia ; la de la c;oc!rporac;ió o funcionari que le
sustituexi.

Els mèrit,s al,legats, es valoraran amb referència a la data
del tanc^ament del termini de presentació d'instàncies, amb arreglo
al següent, barem;

President: El Batle

Suplent,; 1 Tinent, de Bable
Vocals; 1 Represent:at del PP

1 Represent,al, del PSOE.
1 Representat del PAS-PSM
1 Treballador de 1 ' A junt.ament, amb la mat,eixa

Sisena.- Començament i dedenvolupament, dels exerc,:ic;is ;

FASE DE CONCURS

Paper transcripció acords i resolucions

3

i
s



GOVERN BALEAR

- Per cada raes, o fracícíió de serveis prest,al.s a l'esfera
pública en activi. 1:ats pròpies de la plaça <":onvocada 0,20 punt-.s/m.es
f i n s n n mà x im de 5 p u n t,. s ,

- Ps tar en possessió del carnet d.e cond.i.rir R; 1 punt,
- Tíi.ols i diplomes relacionats amb el lloc; de feina fins un

màxiïn. de 1 pi.ints,
- Alt-res mèrits; 1 punt,s,

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

Mèrits professionals , On total de 8 punts.

FASE D'OPOSICIÓ.- Fis exercicris de l'oposició seran els
a s s e n y a 1. a i: s a c o n t: i. n i \ a c i, ó ;

Primer exercrici.- Nocions t,eòrique,s que acredit,en el
cone j, X ei ae n 1: d els í: r e b a 1.1 s a r e a 1 i, t: ?. a r ,

Segons exercrici.- De carater pràc:t,ic, c:orisist,irà en 1 ' execnirrió
de diverses obres de pi.rrapedreratge, de font-,eneria o electricitat
de caràc.:t,er molt. serrxill adequades a les func:ions a realit,/'.ar i
deiaès feines pròpies de la places que el Tribunal estimi oportuns.

Qual if ic.:a.c;ió dels exercicis. - Tot,s els exercdcis seran

qi.ial i ficats fins i.in màxim, de deu punts, essent elim.ina.ts els
aspirant,s que no obtenguin un mínim de dos punts en qualsevol
d. ' e 11 s ,

T.a qual if icacrió de c:ada. exercici es farà públic;a el mateix dia
en que s'acord, i serà exposada en el Tauló d'edictes d'aquesta
Corporació.

I.'ordre de classificació estarà determinat, per la suma. de les

qualificacions obtingudes en el C!·)njunts dels exercicis i valoració
de merits.

Set,ena.- Relacrió d'aprovat,s i propost,a de c;ont,ra.c.d,acíió.-
F i, n a. 1 i, t s a. d. a 1 a qu a 1 i f. j, i.: a. t :: j. ó d. els asp i. r a n t s , e 1 T r j. b u n a 1. p u. b 1 j, a r à
la relació d'aprovat,s per ordre de pu.nt,u.ac;ió, elevant,-se al Bat.le
per a la con trac ta (.m", ó pertinent.
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Fils la^rrespcíiients ci^ntrai^tes de t rebs 1T hauran de ser

sub.scírit.s en el i.ermini de deu dies. Si per c:ausa iropui.able a

l'interessat el contracte no es' formali t'<^ats en el termini

esmentat, aquesta decaura en els seus drets, fcirmalani.-se proposi,a
en favor del que bagues obtingut el seg<5n lloc en els exercicis,

Vuii-ena.- FI Tribunal queda aui,or ii,sai. per a resoldre els
dubtes i prendre els acords nei^essaris per al bi^n ordre en

1 ' oposicuió,
Sot.mesa a vot.acsió es aprovada per unanimit.at,,

MOCTÔ CADASTRF.- FI Sr.Bable demanar brard.ar l'assumpt.e per

urgència, i es sotrn.eb a vi')tació 1 ' urgènro',a es aprovada per

una ni m.i t.ai..

Vista la Resolució de la Gerencia Territorial del Cadastre

referent, a l'expedient, 49237,0/97 per la qual es pror;edeix a. donar
de baixa les parcel,les 2686901, 26B6902, 29B2173, 29B0BB02 i
29B0811 del municripi d'Esporles, al quedar efecd.ades les mat,eixes

per la Lleu d'espais naturals, amb efectes a 1.-1.-1993 , deixant
resolt, l'expedient, num, 16 , 563/97 , T.a CAIB regui ar it'/.arà la
s i i; 1.1 a c j. ó t r i b i :i. ta r j. a , i. vis t 1 ' 1. n f o r ime d e l'a r q i.i. j, tect e m i .i n 1. c i. pal,
pel present, venc a proposar al Ple d'aquest. Ajuntament el següent,
acord;

Int.erposar reours de Reposició davant, la Gerenciia Territ.orial
de la Oirecc,ió General del Cadasi", re o reiulamació etn:)noinica.-

administ.rativa davant, el Tribunal Fconòmio Administ.rat.iu Regional,

Sotmès a votaim'.ó la proposta es aprovada per unaniíaitat.

PROPOSTA

MOCIÓ PAS-PSM,- El Sr. Pere Trias demanar tractar per urgència

Paper transcripció acords i resolucions



083556 C

O ^ - (n

PíBgj.na nviin. ,j, 9

FI Sr-Gabriel Coll digne que el seu. grup i.enía previsb fer u.n

Ple extraordinari abans de dia 1.5 de febrer per tal de inoloure
dintre del pla d ' equipainents espori-ius del CIM, cíom primer punt- les
9 r a d e s d el pol i. e s p o r i; j, u q u e r e s 1:. a v a pende n i: d ' a c t u a 1 j. t ■/, a r ,

El Sr - Pere Trias digue que li sorprenia o el Rat-le est-ava de
broiaa o ne:» deia tot el que sabia-

El Sr, Bat.le li digue que el seu grup vot-aria en c:ont.ra

l'urgència, i que era vera que li havia fet un r,oiTi.ent:arj, riguent
feia tres o quatre setmanes, pero que no t.enia res a veure, en que

no es i: i. g u. es previst: F e r 1 ' o p o r i: u n a s o 1,1. i, i î i, i: i.! d. a I P1 a d ' E q u j. p a me n t:

Esportius del CIM.

E] Sr. Trias li digue que no feia t.res o quat.re set-manes sino
dos mesos.

Es sotrnèt a votació l'urgènccia i es aprovada amb el següent-
resultat ;

- Gis (6) vot.s a favc.)r, t.res (3) del PAS.PGM i t.res (3) del
PGOE,

- Cinc (5) en ciontra del PP.

Geguidament el Gr.Pere Trias donà lectura, a la .segi.ient

proposta ;

Mc.i]tes vegades, sobretot, en el moment, de l'aprovació dels
pressupo.st:os municipals, hem. sol,licit:at de l'equip de govern

1'elaboracuió del Pla d'Inversions Municipals amb la seva

1.: o r r e s p i.: n e n t F j. n a n c i. a c i. ó, E i. n s a r a n o li em t: i n g i..i. t r e s p i: s i: a , Ji ' e q u j. p

de gc.)vern del Part.it Popular en t.res anys de govern pracd.icíaroent. no

ha désarroilat cap nou plantejam.ent i s'ha dedicat a executar els
project.es que havien ciomengat, al t.res equips de govern. El nost.re

parer ens trobam. hem. la. necessitat de noves instal, lacions

GOVERN BALEAR
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esportives per satisfer la creixent demanda existelTíT" j. el govern

del Part,it. Popular no t,á c;ap Pla elaborat, hi ni t,a.n sols ha inicriat.
les passes per la seva realit:-xaoió,

T.a piscina municipal, que ha donat un servei inest.imable al

poble durant mols d'anys, ha quedat: petita i no compleix la
normativa vigent,. Possiblement, t,ot,s els grups municipals est,aran
d'acord en que tenir una piscina municipal que es pugui utilit-xar
durant, t.ot, l'any es molt. c;onvenierit. i nec:essari, ja que seria, un

servei que podrien utilitoar persones de totes les edats.
També es una rea.lit-at que el polisport.iu c:obert est.a t.ot,aiment,

util i teat i que no existeix un lloc aiob ins tal. lacions j. aparells
adequats per fer gimnàst.ica, que pugui sat.isfer 1 ' import,ant, demanda
existent; aeròbic, gimnàstica de manteniment, arts marcials,,, , Hem
de recíordar qu.e s ' est.an ut.i 1 it.xant. Icmsals que no c;ortipleixen les
nor ma t: [ves per t: i. nen i: s ,

El t.errenys a on est-à u.bic;ada la pisr:iria son insuficient-s per

construir-hi una piscina adequada a les necessitats del poble.

I. ' A junt.ament, a inic:iat. 1 ' expropiarrió dels t.errenys de Ca
1 ' Amet annexes al acti.ial recinte, escolar, catalogats a les act:ual
Normes Subsidiàries com a xona d ' equ.ipament,s essent, aquest,s

terrenys, el nostre parer, el m.és adequats per construi r-h j, la
piscina municipal i un gimnàs amb t.ot,s els serveis acm.;essor i s. Hem
de pensar que el Pla d'equipaments esportius es fa pels any 1999 i
2000 i que ínolt, possiblement, atians de l'any 2000 1 ' A junt.ament, podrà
d i, s p o s a r d e 1 s 1: e r r e n y s a (.i: u. a 1 me n !: amb 1: r à m j, i: d ' e x p r op i. a i i, 6 .

T.es d isponibi 1 it.at.s pressupost,ar ies faran nec;essari la
const: r u (. ; c i, ó d e 1. a. t < t t: a 1 i i: a t: d ' a q u e s t: e s j, n s 1: a 1.1 a j. o n s ; p 5, s c i. n a ,

gimnàs i serveis accessoris en una sèrie d'anys.
Considérala que es necessari delimitar els espais als i:errenys

de Ca 1 ' Amet. fent, una previsió de t.ot,es les inst.a 1. lac.mc.ms que si
lian d'ubicar per això, es convenient ela'oorar els avantproje(d:es i
els c:or responents pressupr.ist.c.is ,

ha necessit:at: d ' u.nes grades al pol iesport:iu cobert: ja va esser

aprovada, a propost.a del PAS-PSN, pel Ple de 1 ' A junt.ament, i
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existeix nn avant-projeete redaetat als inieis de l'any j,996, que

seria nec:essari acd.nal itxar .

La pista de bàsquet; situada als exteriors del recinte escolar
del Col.legi Públic: Gabriel Comas i Ribes no i.é l'enllumenat,

adequai;, Rs una pista que s'està utili-/,ant en hores de nit davant
la saturac;ió del poliespciri.iu ooberi..

R1 Pla d ' equipamen i: Rsportius aprovat pel Consell de Mallorca,

preveu subvenc;ionar el programa municipal d'eliminació de barreres

arqu.i, te1.1i:òni,ques a j.nsta 1,1 a.cj,i.ins espor t j.ves ,

FI Consell de Mallorc:a. ha aprovat, la c;onvoc:at.or ia. del Pla
Territorial d. ' Fqi.iipam.ents Fsportius pel bienni, 1.999-2000
final it,xant. la present,ac;ió de sol . 1 icit.ud s el 14-2-1999,

Fa. quasi dos mesos (el J.O-J.2-98) que va tenir en1:.rad.a. a

n'aquest, .A junt.ament, l'esment,ada convocatòria, sense que l'equip de
govern del Part:, it: Pi^pular, com. era la seva. obligació, lia i g iniciat
cap t.ràmit, per present,a.r alguna propost.a de sol, 1 icit.ud de
si.ibvenció,

Per t.ot, això, el grup municipal PAS-PSM a 1 ' A junt.ament,
d'Fsporles, proposa, la següent: m.c^ció:

1) Present,ar al Pla d ' Fquipament.s Esport,ius pel bienni 1999-2000
els següents avant-projec tes i per aquest: ordre de prioritat;

a) Const.rucciió de grades al pf.)liesport.iu cobert per l'any 1999
b ) Ins t a 1,1 a. c i ó d. ' e n 1111 me n a i: a. 1 a. p i s t:a e x te r i, o r d e h à s q u e i:

del rec:int,e escolar per l'any 1999
c) Eliminació de t:ar reres arquit:ect:òniques a. les

i nst-al , 1 ac;ions espcmt-ives per l'any 1999
d) Construcció pist.:ina municipal i serveis annexos per l'any

2000,

e) Construcíció d'un gimnàs per l'any 2000

2) L'equip de Govern presentarà al Ple de 1 ' A junt:am.ent abans del
14-2-98 tota la documentació necessària per pcmler present,ar els
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avan!:-prm jectes abans esmentats al. Pla d. ' Rqi.ii.parn.emT'T'Fspi·irtius pel
b .1 e n n i 1999-2000

PI Sr, Ba.lague.r d.ígue. que 1.1 pa.re,ix,la mcilt-, ja que respecd-a dels
d ( y s d a r r. e r s p u n i: s es i: a m p a r 1 a n i: d ' i.,i. nés i. n s t a 1, ,1 a c i. o n s q u e e n c a. r a

els terrenys no son nosi.res, est.am rnc,)nt.ani. ciast.ells damunt, l'aire,
que hi havia uns terminis i unes norm.es i si a l'any 2000 estava,
tot. soluc.;iona.t i no hi liavia. problemes de financriacrió, en podian
tornar a xerrar i que si tots el Ajuntaments demanasen tant no

bast.erian el diners. Que ell es decantaria per una. propost.a bast.ant.
més realista, i ao.(::ept:.ar i.e. els tres primers punts de la Moo i o i
vot,aria a favc.)r si acept.aven la. reed.ific;acio,

PI Sr, Ra.'cle digue que s'havia presentat una Mooio, que més
pareixia un prcigra.ma el ecd.cirai pels quat.re anys vinent.s i que

efectivament podia ser qi.ie tes ta.li:a l'equipament esmentat, pero no

era. el moment i que respec.d'.a de les grades el PP ja les havia
presentades l'any 1997: i que d.ein.a.narj.a. el PSOP qi..i.e tos d^nsequent,
I que si bé hi estaven d'acord votarian t.ot. en cmmt.ra, i

presentarien el Pla. d ' equipam.ents, ja qi.j.e faltaven i.4 dies,

FI Sr, Pere Trias digue que ïues voldria, que l'equip de Govern
ens presentas programes d'inversió, no aniriem. sense pr<·)gram.a., i

que ja. havia, repet.it, alt.res vegades quan es fan els pressupost.s que

no hi lia pla d'inversions ni de tinancia.i.::j.ó; que la seva. obligació
era obligar a l'equip de govern a que acd.ui, que ells no t.enian
potestat per fer-Iio, no havian de venir a aplaudir les ideas i que

d'acíord que els terreyns encíare no eran de 1 ' A junt.ament., pero que

estavan mar calcs com. zona d. ' equipamenics i l'expedient per

adquirirlos, est.eva en marxa? Que es podian cíumplir els t.erminis ja
que s'estava parlant del 2000,1 donat que volian que es p(.crtas
endevant. 1 ' assurcipt.e, ret.irarian els punts D i F de la. Mocrió, pero

qi..ie era. un error no fer una plani t i cace", ó,

FI Fr, Bat.le. digue que vc.it.aria en cmmtra no per la seva.

disconformitat amb els projectes, si no per les torm.es com es

present.aven? manifestar que lii havia t.eicips suficrient. per fer-ho c;om
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OB. lia i no era l.ògioa 1 ' i..irgènc:;ia,

Fs sciirael. a vciia.cíió es aprovat arnb e.l següent- resnlt-at.:

- Sis (6) vots a favor r tres (3) del, PAS.PSM i tres (3) del
PSOF,

- Cinc.: (5) vot.s en r:ont.ra del PP

PRFCS I PRFGÜNTRS,-

- F] Sr. Josep Alemany digue que havia pogut, c:onst.at-ar que feia mes

de d<)S mesos que no feian feina a les obres del Magat/.em Municipal,
deiaanava que pa s a va,

F.l Sr, Batle li digue que li c:c)ntest-aria e.l pròxim Ple,

- FI Sr, Josep Alemany digue que notava i.ina deixades de l'equi.p de
Govern, respeot.e de les fest.es, t.ant, de c;ap d'any, que no s'els
dugué ni l'equip de músic^a, com dels Reis i Foguerons,

T.a Sra, Franoisc;a Gili li digue que la. c:abalgat.a dels Reis
1. ' o r g a. n J. t z a v a el P a t: r o n a. 1;,

Pel que feia a l'equip de ruúsic:a de la fest.a de Cap d'any,
l'Ajuntament feia compt:es portar-li, qi.ie no s'havia precisat a

quina, hc.ira i quan varen anar a fer-ho, ja el s ' hen havian portat,
sense deiaanar perm.is,

FI Sr, Coll digue que nc) ncímés s'el s deixava el mat.erial, sinr.)
que va oferir la seva col, laboraci.ó, no s al:) i a que més es podia fer,

FI Sr, Bat.le demanar per agilit.7r.ar el punt. que es debat.ia, ja
que per raons pro tul emes serios de malalts, liavi a d'a'oand.onar el
ple,

FI Sr, Trias digue, que s'ausentas que rest.es al seu lloc; el
1: j. n en !: d e B a 11 e ,
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Pà^TiH nu.m,?4
- Kl. 8r. iTíisep A.Teman y de menar pel Registre d'entrada num. j. 78 de

76 de. gener de 1999, respec:t-a de] manteniruent del r:entre C.P.
Ga.briel Comes i Ribas, en que s'explicava la maneja de tapadejres
de] s sanii.aris i de materia] de net,et. ja en general, que els mestres
Jiavian de adelantar per que es pogués ter net.

El Sr, Sabat.er digue que els mest.res a les Fsc;o]es no t.enen

perque saber si ni han ho no de material de neteja, si no només si
en fos el c:as avisar de les deficuiencies de net.eja et-cm Pero el que

pasa es que lii ha una polèmica montada.
El Sr, Bat-le insist.! en que havia d'abandonar la sessió el Sr.

Trias tornar a manifestar la seva discontor¡nit:a1:. en que s'aixecas
la riiat.eixa.

El Bat-le , sense que restes examinat t.ot.aiment, el punt de prec:s

i preguntes el darrer punt dels assenyalats a l'ordre del dia,
essent les vint.-i-una hores i cíinquant.a-c:inc; minut.s, aixecia la
sessió, i per fer-hi constar el que s'Jii lia tractat, jo la
Seciret.ària en dono fe, i amb el seu Vist,-i-Plau est.eno. la present,
Acta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

El Batle.

Esporles, 26 de gener de 1999.
La Secretaria,

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

Meiobres assistents :

Sra, Eranc:isca Gili Nebot,

Sr , Josep Alemany Martines
Sr, Gabriel Sabat.er Camps
Sr, J a i. i n.e B a 1 a g u e r 1,1 i, n á s

Sr , Pere Trias Auli

Sr , J il 1,1. me E c 1 n i: B o r d o y

Sr , Gabriel Coll Barceló

Sr , Rafael Angel Bosch Sans

Membres que ha.n exeusai ,1a seva absència;
Sr, Juan Fe-cra Caplloncli
Sra. Cat.alina Matas Sast.re

A l.a Vila d'Rsporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
essent les vint licres i treni-a minut,s del dia dos de febrer de mil

nou-oents noranta-nou, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de
la Vila, en primera cminvccíat.òria, el Ple de la Ccrporacrió set,a la.
Presidènm'.a. del Batle Sr, Jaime Pou Reines, i amb 1 ' assistèn<;ia
dels Senyors Regidors que es relacrionen a l'encapçalament., a

l'objecte de (.celebrar sessió extraordinaria i en ella t:.ractar els
assumpt.,es inc.ílosos a l'cmdre del dia, el qual fou degudament,
notiticat. Assisteix com a Secretaria la de la Corporaciii Sra,
Maria Dolores Sureda Trujillo,

FI Sr. Batle demasía disculpes per la forma en qi,:ie va aixecar
la sessió del dia 26 de gener de 1999, mot.ivada per crircíumst.àncries
personals, però digue, que restiava a la disposició dels Srs,
regidcirs al seu despatx, per aclarir qualsevc)l t.ema,

AVANÇ NN.SS,- El Sr, Gabriel Coll Banseló, regidor de l'àrea
d'Urbanisme, digué que en primer lloc; demanava disculpes perquè la

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

ET. DIA 9 DE EEBRER DE 1999
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redacció de 1' avanç que anaven a brachar estava rèr
ciaste.llà, que degut a .la premura de t.emps no s'havia pcigut
presentar el. català, però que es pensava Fer, i donà le(;tura a la
següent proposta;

Vista la necessitat que te aquest Ajuntament de prociedir a la
revisió de les Normes Subsidiàries, es per la qual cmisa venc a

proposar al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord;

- Que el Ple de l'Ajuntament, doni la seva c;onformi t.at. al

present avanç de Revj.sió de les Normes Subsidiàries d ' Pspi")rles,
redacd.at. per 1 ' Arquit.ecte Angel Garcría de Jalón T.ast.ra,

- Que s'esposin al públic al Butlletí de la Comunitat Autònoma
de les Balears, i a un diari de major c;irc:ulac:ió, pel t-ermini d'un
mes, perquè els distints organism.es i par1:iculars pi.i9uin presentar
al·legacions i suggerèncries, en vist.a de les quals els t.èc;nics
redactors estudiïn les mateixes i proposin les modiFicacions
opc.)rt.u.nes •

Així inat.eix afeixí que a l'avanç i manc;ava la reordenacrió de
Jardin de Flores, que la mateixa s ' incl<")U.ria aqij.i a on 1 ' arquitef::te
ho t.robes més adient.,

FI Sr, Jaume Balaguer digué que not.ava a falt.ar l'adequacrió a

la nova. normativa de les DOT,

Del t.ema del creixement en parla, però seria oport.ú
p r o F 1..I n d j. t ■/. a r ro.é s d a rau n t: e 1 ma t". e i x •

Toca el t.ema de la desclassif icacio d'Fs Verger molt. de
passada, parla de petites modificacions que després no descriu- a

l'escírit., en definit.iva li agradaria que es profundit.í'.es més amb
l'avanç i després en tot,es les suggerències, s'intentés un consens

el més ample possible per pcider portar endavant, les NNSS,

El Sr, Ja.i:).m.e Font digué, que es sentia un poc el marge de

PROPOSTA
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l'Avanç, i que ne s'iia.via dona h eoinpte que e ' 1 i^^aaasffr f e h res, per

donar a cíoneixer I ' esmeni.ai. Avanç al poble en general, i així es

p o d r j. a i 1 a V e r plan i: e t j a I: e 1 d e b a t e j, u ta d. a j. p o 1 í t i e d e q u. e es parla
a la pàgina 10? X es per això i més defioièncries cícim;

- que es redactin en català,
- a la pàgina 3 " le deja los pelos de punta" quan fa referència

a l'augment demogràfic, pèro no diu quins c.ritecis s'han adoptar
per limitar el c:reixement,

- a la pàgina 5, 1-2,2, parla de l'a.dopciíl dels criteris de les
DOT, pèro no diu. quin c;riteri, ja es cíoneix per tant es Ic.igicí que

ho digui,
F.l nostre grup quan va presentar les NNSS, es va banyar en

molts pu.nl:.sí quantes vivendes, prom.o<:;ió vivendes, manca

planific.;.ac,:ió, i o es una. errada, o no lie vist com es vol aturar
1 ' a i.i.gmen t demogràfic,

I tantes altres coses que donaré a conèixer amb la floció que

presentarà el meu grup, pel que demana. qi.ie es retiri de l'ordre del
d i a,

I que en definitiva al seu. grup el que li hagués agradat era

discij.tir els punts claus de l'avanç en Comissiil i intentar arribar
a un acord i que tenia clar que amb alguns dels punts que volien
d. i s I u i: j. r hi es t a r j, e n d. ' a c o r d.,

FI Sr, Gabriel Coll digué, que nc.) li negava que amb algunes
coses no tingués raó, però qi.ie laoltes de les mimi if ii^acions que lii
ha aquí s'han vistes abans en comissió i que qu.an el seu grup, PAS-

PSM, va. presentar les NNSS no va fer Avanç, i era. per això que ell
entenia, que va haver d'obrir un debat abans de la seva aprovacuió
inicial, cosa que no es tan obligada en aquest moment, ja que amb
el mai.eix Avanç, s'obrirà el debat a que s'està fent referèncria.

Així mateix digué qi.ie ho sentia, molt però que nn les podia
retirar, ja que jugava amb un facd.or primordial, el temps, i que

ell 'navia. tingut l'Avanç el mateix dia que la. resta, de grups

d'aquest Ajuntament,

FI Sr, Jaume Font digué, que si el seu grup no havia fet
Avanç, era. perquè ainb les NNSS, que va. presentar, no es tocaven els
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límits urbans i per tant nci era net::essari.

ina nutn,4

F,1 Sr, Bat.le digué, que pensava que no es pc)dia ret.irar de
l'(:)rdre del dia per les raons abans dites, j, que l'avanç de les
NNSS en princ;ipi només eren una dec:larac;ió d ' int.enr.:ions, pert) que

reunirien tantes vegades c:om fes fait.a i que a les reunions que fos
necessari també lii assistirien els tècnics, i que durant aquest
temps era qu.an c:reia més adient, que es present.a sen t.ot.es les

suggerències, per poder arribar al raàxim de consens millor si podia
ser per unanimidad.

El Sr. Pere Trias digué que quan el seu grup present.à les
NNSS, es va Per públic a tot el poble, m.it:jança.nt es(.::rit, amb la.
finalitat- d'obrir la. discuissió de c:oses c;onc:ret.es, que les poguesen

efectar.

El Sr. Bat.le li respongué, que el que va present.ar el seu. grup

era una. aprovació inicial, el que presenta, l'equip de Govern es un

avanç, per t.ant el debat hi serà.

El Sr. Alemany digué, que a la pàgina. 2, es d.emc:)stra. un ttVca.l
desc.íoneixement. del pc,ible d'Espctrles, quan diu: "... Que hast.a hacíe
más de treinta años un territorio agrí<n')la pobre y austero,,."

El Sr. Bat.le digué, que no hi havia. inc.:onvenient. en llevar-ho.

El Sr, Font referint-se al creixement demogràPic;, digué que

quan les DOT parlen d'un c:reixeruent. del 4% per t.ot. Nallorr:a, a

Esporles li c-^orrespon un 19%,
Pel que fa al Verger demanar la descrlassifioacíió t.ot.al .

El Sr Bable li respc:)ngue, que veia que havia fet un esi'-udi
molt- seriós damunt el tema, però que a. les 80 chases d'Es Verger
se'ls 'na vi a de donar una soluciíl, i qi.ie hi han t; em.es m.olt:s
c.'onc.;ret-s, que no l·ii est.a va d'ac:ord.

durant la seva. exposic^ió el públic;, els grups polític;s, es
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següeni.a asruenea:

"Oeinanein. Ta retirada perquè;
a) siguin re.dac:tacles en c:aia.là.

b) el propi punt 1,2,2) pag 5 diu "adoptuifin de It^e criterios
de las DOT", que encara no estan aprovades, cíota diu a. la pag, 7,

c) es contradiftcori ja que diu "el estsenario tendenoial deja
los pelos de punt,a" (pag, 3), es produeix un not.able incrreruent. del
sòl urbà i no es ti xa cap criteri per liin.it:ar aquest*, "escenario que

pone los pelos de punta",

RSMPNRS

O, Redacció en cat.alà,

j. Punt 1,1,; Territorio agrí(n")l3. pobre y austero?. No parla
d ' F.spor 1 es .

2, Punt, 1,1, Fali,a c:onc.rel,ar rués l'evolució de poblaruió i de
vivendes,

Pag, 2; r.a evolución poblacdonal se ha disparado por encrirna de
los 3300 h, dia 31-1-1999; 3,915,

On inc.:rement, del 3% anual des del 1986, De 2746 a 3915- 1169h,

Segons Dades Balears j,996 del Govern Ralear, Del 19BB a. 1996

Fsporles c:reix quasi 5 vegades més que Ma.llorc:a en poblacrió; pasa

de 2946 a. 3507 un 1,9%, Na.llorca un 4%,

3, Pag, 3; Fsc.:ena.rios ; inc:orporar dades dels diferent,s
esurenaris a 1,0 i 20 anys (en vivendes i població) ,

4, Diferents llocís; adapt,ar la redac.ícrió. Quan parla de Avanc;e
de las DOT canviar per Projectre Llei de las DOT,

5, Pag, 4, quan parla de les DOT, Afegir; Segrms el Govern
Balears (diapositiva 34 qi.te ad. ji,rnte!n, ) , el pro jeu; te de Llei de les
DOT aprcivat, el Cc.ínsell de Govern, la poblacrió revisible per

Mallorca segons habitat:.ges a 10 anys vista serà. de 1 , 250,000 que
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represente un j.noreroent de poblacisó segons habita"^
durant 10 anys, (T.a poblacuíó ac:tua.l és de 1 , 105.000).

567 C

na nurii, 6

uad d'un 1%

6, Pag, 4 a "intervenciuni municipal.", afegir: com poden ésser
la prorac.iciió pública de vivendes per residents i liuiii.ar el número
de vivendes per solar,

7, Pag, 8 "saturacdón de las 3/4 pari-es del suelo urbano.
Rucara que lii estem, d'acord falten dades,

B, Pag, 14; muestras de un pequeño ?? 1,ejido ruanuf acd.urerc),

9, Pag, 15 al fi.nal del punt 3, J. afegir: Assegurar densitat
oc.üiipatibles amb la qualli.at de vida.

j.O, Pag. j.5, "R1 si:i.elo rústico no se ha. visto sometido a

demandas de nos nc.i cíompatibles c:on su nai.uralesa ??,

j.l, Pag. 15 "objetivo" afegir; i que d. ' a.qi..i.es ta. forma ajudin a

garantir que els inc;remeni.s anuals de pobla.cíió pel cíonjuni. del
municipi, no superin 1'index del 1% anual previst pel Govern Ralear
(íoici a. cícinseqüèncria d ' api ic!ac:ió de les DOT;

J.2, Pag, 15 "criter j.os" afegir
novesparcíel, lacíions ni nf.)U.s cía.mins.

No s ' au. tor i toaran

■D
, 1.6 "asentamientos turisti<.;os" ????

14, Pag, 17, Afegir; Assegurar densii.ai. globals que

g a r a n i: e i x i, n 1 a q u. a 1 i. i: a t d. e v i. d a ,

15, Pag, 18, Afegir; On rea just.anient de densii.ai. poi.encdals de
vi venda/m.3, , que evi. tin a mig plaç l'increment excessiu de la
població,

16. Pag. 19. Afegir; On reajustament de les ordenances que

fixin l'index d'intensitat residencial aproxj.m.a.d.am.ent al 1% anual
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d ' i nc::remen i:.,

cionseqüèncí.ÍB de } ' ap,l ícíb.cíó de les DOT, ^ssacr^-''

j.7. Pag, 19 purni: a) Ps Verger? eliminar des de o sele en

parte.

18, Pag, 19 pu.nt b) Canviar arupliafrlón punta Son Quint; per

Son Quint devora, el oementiri per ampliació i.^ementiri, aparcaments,

depuradora, solars per indúst.ries c;ontaruinani-s (renous) el mat,eix
a pag, 24,

19, Pag, 20, Punt,, c:) al final afegir? impedir nous cíamins i

pari^el, lacions rústiques ,

20, Pag, 23, afegir després de punt, c:); D) evit.ar

parr^el, laí"?ions rústiques i nous camins,

21, Pag, 25 després de ,,, nat.urales o hist.órioos? així c;om Ic.)
i, n a d e q I.). a 1; pel d e s e n v o 1. u p a i n en i: i y r b à ,

22, Pag, 25, al final del punt, 6,3,2, afegir? prohibint, nous

camins, parcel, lacions urbanístiques i la. seva. edificacmldn
residencria 1,

23, pag, 27 Pliminacrió dels punts 1 i 2 i deixar una sola
alternativa: reclassificar' t;ot el Verger com. a nucli rural previst
a. la. T.lei de Sòl Rúst.ic:,

24, Pag, 28 afegir un punt, c;) Fvit.ar l'expansió de les
vivend.es ,

25, Pag, 29 Son Trias, Punt c:) Nova redac.;ció? Com a

conseqüència, de les DIT se reconsiderará la 7,ona. de Son Tries,

26, Pag, 29 Afegir punt, d) S ' est.abl iran uns índex d ' int.ensit.at,
d'us residencial que assegurin un creixement no superior a. l'l%
anual en els pròxims 10 anys, d ' a.c:ord amb les previsions del Govern
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Balear cein. a consequènc::j.a de 1 ' implantairió

Fs soi-riiei a vciiació la ret.irada de la proposi.a, i no es

aprovada amb el seguenb resultat:
- Tres (3) voi.s a favor del PAS.PSM
- Cinc: (5) vots en contra del PP,
- Una (1) a.bsi.enc:ió del PSOF,

FI Sr, Batle digué que en vista de les esmenes presentades

proc:ediria. a suspendre el Plenari per quiri'/.e minui.s, per poder
es tudiar-les,

A les vini.-i-una hores i i.reni.a-ccinc; ruinui.s es suspèn el Ple.

A les vint-i-dues hores i deu minuts es reanuda la sessiíi del

Ple.

Seguidament, es sot.met.en a vot.ac;ió punt. per punt. les esmenes

present:ades per el grup PAS.PSM;

FI Sr. Bat le digué que per agilit.'sar el t.ema si els pareixia
bé, nomé.s sottaehria a vi^tació les esmenes qije no hi estava d'aciund
i que la resta s'ent.enien ac:c:ept.ades.

0, Re d. a o c 5, ó en c a t: a 1 à ,

Ac:c:ept.ada.

1. Punt. 1.1; Territ.orió agríciola y pobres y aust.ero?. Nr.i parla
d'Fsporles,

Acicept.ada.

?. Punt. 1.1 Fait.a cíonc^ret.ar més la evoliK.;ió de poblac:ió i de
vivendes,

F s ret.ira.

Pag 7; La evoluc;ión poblac:ional se ha disparado por enc:ima de
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los linn h.Dia ll-l-19n9: 1,915

Accíepiada,

GOVERN BALEAR

Un círeixement del 3% anual des del 1986, De 7746 a 1915 -

1196h,

Segons dades Balears 1996 del Govern Balear, Del 1988 a 1996

Rsporles, creix quasi 5 vegades més que Mallorca en població; pasa

de 7946 a 3507 un 19% Mallorc;a un 4%,

Aci.optada,

1, Pag 1: Bsoenarios; incmirpcirar dades dels difereni-s
escenaris a J.O i 70 anys (en vivendes i poblariió) " es retiren de
les NNSS A,B,C, pg, 3 i 4",

Bs sotmet a votació i es aprovada amb el següent resultat;
- Cinc: (5) vots a favcm del PF,
- Quatre (4) en contra, tres (1) del PAS,PSM i un ( j. ) del

4, Difererd-s lloc.:s; adapt.ar la redac:c;ió. Quan parla de Avanc.:e
de las DOT canvi.ar per Projecte de Llei de las DOT,

Es sot.met. a vot.ac:ió no es aprovada amb el següent, result.at. ;
- Quatre (4) vot:s a .taví^r, tres (1) del PAS,PSM i un (1) del

- Cinc; (5) vot,s en c;ont.ra del PP,

5, Pag, 4, quan parla de les DOT, Ategir; Segons el Govern
Balears (dispositiva 14 que adjunt.ern) , el prc.»jec:t.e de Tdei de les
DOT aprovat el Consell de Govern, la població revisible per

Mallorc;a segons habit.at.ges a 10 anys vist.a serà de 1,750,000 que

representa un increment de població segons habitat:ges ani.ia 1 d'un 1%
durant, 10 anys, (La poblac;ió ac;tual és de 1,105,000),

Act.:eptada ,

6, Pag, 4 a " int.er venc:ión riiu,nic;ipal " , afegir; c;orLi poden ésser
la prom.oció publiera de vivendes per resideni:s i lim.it:ar el número
de vivendes per solar,

Accep tada,

PSOE,

PSOE
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7, Peg, B "

GOVERN BALEAR

^ 10

saturación de las 3/4 partes
Fricara que. hi est.em d'acord fait,en dades.

Fs sotmet: a votacií': i no es aprovada amb el següent resultat:
- Tres (3) vots a favor del PAS,PSM
- Cinc (5) vots en contra del PP,
- Ona (1) abst.enció del PSOF,

B, Pag, j,4: muestras de un pequeño ?? tejido manufacturero.

Accept.ada

0, Pag, 15 al final del punt. 3,1 afegir; Assegurar densit.at.
coiupa tilil es amb Ta qualitat de vida.

Accept.ada

10, Pag, 15, "FI suelo rust.ico no se ha vist.o somet.ido a

demandas de uso no compatibles con su naturaleTia ??, " llevar la
paraula no"

Aci.;eptada

11, Pag, 15 "objet.ivo" afegir; i que d'aquesta forttia ajudin a.

garant: ir que els i ne remant: s anuals de po'olacií'") pel conjunt del
municipi, no superin l'index del 1% anual previst, pel Govern Balear
com. a consequent.;!a d ' apl!t;;ai.;ió de les DOT;

Sot.mes a vot.aoió no es a.prrivada amb el següent, result,at.;
~ Tres (3) vf)ts a fa.vt:r del PAS,PSM
- Cine (5) vot.s en corit.ra del PP
- Ona. ( j, ) abstenció del PSOF

17, Pag, 15 "criterios" afegir; No s ' aut.cir it.saran noves

pa.r(.;el, lat;it:ns ni nf)u.s t;amins,

Ar.:c:ept.ada,

13, Pag, 16 "asent.,amient-os turisl.icos" ????

A.i,";t:;ep ta.iia

14, Pag, 17, Afegir; Assegurar densit.at. globals que

g a r a n t: e i, x i, n 1 a. q u a 1 i. !: a t: d e v i d a ,
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Act^eptada

ina nnm.ll

16. Pag. 19. Afegir; Un rea just,arneni, de les cirdenancíes que

fixin l'índex d'intensitat residencial aproximadament al J% anual
d ' incrernent., d'acord amb la previsió del Gc.ivern Balear, c:om a

conseqüència de l'aplicació de les OOT,
No es aprovada amb el següent- result-at;
- Quatre (4) vots a favor, tres (3) del PAS.PSM i un ( j. ) del

PSOF.

- Cinc; (5) en c:ontra del PP.

J.7, Pag. 19 punt a) Rs Verger; eliminar des de o solo en

part,e.

No es aprovada amb el següent, result-at.;
- Quatre (4) votos a. favor, tres (3) del PAS.PSM i un ( j. ) del

PSOF.

- Cinc; (5) en c;ont-ra del PP,

18, Pag, 19 punt b) Canviar ampliación punta Son Quint, per

Son Quint devora el c:ement-iri per ampliac:ió c.;ement-ir i , aparc;anient.-s,
d e p u r a d i :> r a , s <.:> 1 a r s per i. n d ú s 1: r i. e s is o n t a m i. nan t s ( r e n c ■) u s ) el ma t e j, x

a pag. 74.
No es aprovada amb el següent, resultat.;
- Tres (3) vots a tavor del PAS.PSM
- Cinc; (5) en c:ont.ra del PP
- tJna ( j. ) at')stenció del PSOR

19. Pag. 70. Punt, c;) al final afegir; impedir nous c:amins i

p a r I ; e 1,1 a c; j. o n s r il s i: i. q i i. e s ,

Ac.;c;ept.ada.

70. Pag. 73. afegir després de punt. c;). D) evit.ar
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parcel, le.!"ions r ri.sti.qi..!.ee i ni:)i.is iMinins,

í fm

^ Pàginií'? mm., j. 2

C c n 8. r e d

general de it.inerarie en eü ter r it.or in que lo est.ruoi.ura i art.ioula
( caminos, carreteras, itinerarii^s de mimtaña) "

Accept.ada

21. Pag. 25 després de ... naturales o hist.ór ir;c,)S ; així f:f)m 1 r.i

inadequat pel desenviílupainent urbà.
Fs sot-met. a vot.acrió i no es aprovada, amb el següent, result.at.;
- Tres (3) vots a tavi^r del PAS.PSM
- Cinc (5) vot.s en r;ont.ra del PP.
- Una (1) abstem^ió del PSOF,

22. Pag. 25, al final del punt. 6.3.2. afegir; prc.ihibint. nc.ius

(ssinins, pa r !;e 1,1 aim". i')n s urbanístiques i la seva edi 65 l'îai; i, il
residenrrial. " passar al 5" " 6.3,3 suelo urbanixable ( se

restringe,,,,,) ( llevar )
Accept.ada.

23. pag. 27 Flirninació deis punt,s 1 i 2 i deixar una. sola
alternativa; rei^lassi6Í!";ar tiTt el Verger coro. a. nucli rural previst
a la 1.1 ei de ,501 Rúst.ic.

Fs sot.met. a vcit.acrió i no es aprovada, i el result.at. de la.
vota.i;ió es el següent:;

- Quat.re (4) vots a favor, t.res (3) del PAS.P5N i un (1) del
PSOF,

- Cinc; (5) en cíont.ra del PP.

24. Pag, 28 ategir un punt c) Fvitar l'expa.nsi.ó de les
vivendes.

Acceptada,

25. Pag. 29 Son Trias. Punt. c) Nova redacvíió; Com a

conseqüència, de les DOT se rei^i'rnsiderarà la. 'xona de Si:)n Tries,
Fs sot.mel. a vot.acrió i no es aprovat, amb el següent, result.at.;
- Tres (3) vots a. favi:r del PAS,PSivi
- Sis (6) vots en cmmtra, c:inc: (5) del PP i un (1) del PSOF.
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26, Pag, 29 A f e g j. r pun ij ) S ' e s ta h 1 i ran i .ni s x d ' j. n t ens .i. !: a

C

0(}|037
i- n a n 1,11 n., 1 6

d'ns res.íclenc:,ía,l que assegur.in un c;.reixerLieni no supericir a l'l%
ani.ial, en els pròx.ims j.O anys, d'acord amb les previsions del Govern
Balear cioru a c:onseqüènc:ia de 1 ' iriíplant.aoió de les DOT,

Rs sobin.e'r. a v<ita(.':ió i no es aprovat amb el següent resultat:
- Tres (3) vot,s a favor del PAS,FSM
- Sis (6) vots en contra, cinc (S) del PP i i.ni ( J, ) del PSOK,

FI vSr, Balaguer digué que abans de l'aprovació inicnial es

tesen qi.iantes més comissions millor i acompanyades del tiècnic, i
que al Ple només íii port,asen ja els t.emes no oonsensuat,s, i que no

es deixes tot pel darrer dia.
Pel que feia a les esmenes lii havia dos o t,res punt,s

importants que es vorien a l'aprovaciíi inicial, la desclassificació
t.ot,al d'Fs Verger i reduir el creixement, de vi vendes,

FI Sr, Josep Alemany, respeiite del punt IB, digué que a totes
les cíomissions que s'havien fet,es, s'havia parlat, de la necíessit.at,
de l'ampliació de la 'xona de serveis del Cementiri, j. que a la vora.

de la depuradora i c:am.p de fut,bc.)l est,ava c:lar que seria cmmvenient,

disposar de més terrenys,

FI Sr Jaume Balaguer digué que encíara es podia est,udia.r el
canviar el que es va fer l'al tre dia per aioplia.r la xona del
Cementiri,

FI Sr, Batle digué que es podien int.ent,ar les negocriacions i
es podia. acc:)nseguir 1 ' am.pliació del Cementiri,

FI Sr, Jaume Font, digué que aquest, debat,, liavia est,at, molt,

positiu, encara, que el seu grup havia quedat aufegat en les seves

esmenes, i que no quedava reflect,ida la seva filosofia, però que

contasin amb ells per seguir amb la m.odi f i(.::a.(.:ii':),

Fs sc)t,met. a vf,)t,ac:ió la propost,a amb les esmenes aprcivades, es

aprovat amb el segi.ient resultat;
- Sis (6) vot,s a. favor, r;inc: (5) del PP i un (1) del PSOF,
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- Tres (3) vots en líontra del PAS,PSM,

Un cícip exara.ínats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essent les vint-5.-tres hores i quinze minuts, el Sr, Ratle aixeca
la sessió, i per fer-hi c;onst,ar el que s'hi ha tracd.at, jo la
Secretària en donc fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la. present
Aoi-a. al lloc: i la dat-a assenyalats a 1 ' enc.'apçalament,

Ksporles, 2 de febrer de 1.999,
FI Batle, La Sec;ret,aria ,

nruïi., 14
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Pàgirç^nurn. 1

ACTA DF. T.A SFSSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 11 DE FEBRER DE 1999

M evab res a s s j, s te n i: s :

Sra, Eraric'.iscia Gili NebcJ.

Sr, Josep Aleiiiany Martines
Sr, Gabriel Sabater Campa
Sr, Jaime Balagner Llinàs
Sr , Pere Triaa Au.li

S r , J a n me E ( m 1: B o r d ( ■) y

Sr , Juan Ferré CaplIonc:h
Sr, Rafael Angel BosoJi Sans

Membres que han excíusat la seva a.bsenc.;ia;
Sr, Gabriel Coll Barceló

Sra, Catalina Mai.as Sastre

A la Vila d'Esporles, C!:)m;i:tni ta t Autònoma de les Illes Balears,
esseni. les vini. hores i i.reni.a minut.s del dia onse de febrer de mil

nou.-cents noranta-nou, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de
la Vila, en primera. c.:onvc.ic.;ai.òria, el Ple de la Corpciració sot.a la
Presidència del Batle Sr, Jaim.e Poi.i Rei.nés, i amb l'assistència
dels Senyors Regidors que es relacionen a 1 ' enc.;apçalameni., a

l'obiecte de c'elebrar sessió extraordinària i en ella. tracfcar els

assumptes inclosos l'ordre del dia, el qual f ou

notificat. Assisteix com. a Secretaria la. de la

M a r i a. D r.) 1 c.) res S u. reda T r u j i 11 c.),

degudattieni.
Corporació Sra,

CA L'AMET,- El Sr, Ba.tle exposa, que ates que la. Sra, Vikl Roca

Albert.i, propiet.aria de la fineta urbana Ca l'Amet., va. ser requerida
per tal que, en el termini de quince dies, presentes proposta,
relat.iva el preu pel qual ctediria a 1 ' Ajunt.amerit. la fineta de la
seva propietat sotmesa a. expropiació, per tal d'intentar una

a. d q u i s i e.t i e'> a m i s t. ej s a ,
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A!:.ès que la S ra, Viki Roca Albertj,, el di^^Pi^oe deserahre,
reg.ísi.re. d'ent-rada 3229, ha preseniai eac:rii, del que result,a que la
valora.i'::j.ó que la propie1:aria efectua, per a l'expropiació de la
fincía, es fixa en la quant.ital. de 336.200,000 pt.es.

Per !:.(5í: això venc a. proposar al Ple l'adopr:Í!Í del següent:
acícird ;

1.- Rebutjar, per abusiva i desproporcíicjnada, la preposició
formulada per la Sra, Viki Roca Alberti, que fixa en 336,200.000
pesset..es el preu just t.ot.al de la finc,:a de la seva propiet.at., de
13,448 in,2 de s upe rf ituie, inscrita al Registre de la Propietat: de
Palma de Mallorc:a n^ 8, finca regist.ral n® 105, fol 2, t.orn 45
d'Rsporles,

2.- Que segons 1 ' est.abl ert. a l'art.. 29 i següent.s de la T.lei
d ' Rxpropiam'.ó Forçosa, es requeresqui a la propietaria, perquè en

el "i.ertaini de vint. dies, a c:ompt.ar des del següent, al de la
no i: j, f icació, presenti fulla d ' apreuamen 1:, en la que concreti el
valor en que est.imi la finc;a que s'expropia, pcident. present.ar

q u a n t: e s a 1,1 e g a ions est: i. rn. j, per t: j, n e n t: s ,

T.a valoració haurà de ser forçosament, mot.ivada i pcmlrà est.ar
avalada amb la signatura d'un perit,

3.- Facuílt.ar al Sr, Bat.le perquè subsc.:rigui els docíurnent.s
nessesaris i dicti les disposicions que siguin necessaris per al
perfecícuionarnent dels prec;edent.s acords.

Sotmesa a vi:)tació la proposa s'aprova per unanimit:at dels
assistent.s.

SUPI.FMFNT DF CREDIT.- FI Sr. Batle dona lectura a la

següent proposta:

Tf PROPOSTA DF SnPLFMFNT DF CRFDIT NÓM, 1/99

Per t.a.l de realit.xa.r despeses que no pciden demorar-se fins el
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proper exeroioi, i no eesent ampliable el orèdiT^^'ftlTisigna i: al
pressuposi, de. la Corporac.ió, d'a.o.orcl amb l'ari, ISB i següenl-s de la.
Llei 39/88, de 38 de de-sembre es proposa;

GOVERN BALEAR

Aprovar el següenl. suplerueni. de c;rèdii,;

PARTIDA CRÈDIT A

ASUPT.RMRNTAR

3-634 Adqijisi!;ió vehicle 1 ,839,180

Toi.al.,,,,, 1,8 39 , 180

RRCORSOS DR RINANÇAMRNT

- Roruaneni. de i.resoreria 31-13-97 73,099,930
- Roiiianents ino!:)rporables -33,81.4,733
- Dubtós cíobrariienl, -37,909,013
- Suplement de crèdit 1/98 3,078,000
- Suplement de círèdit 3/98 - 3,000,000
- Suplement de crèdit 3/98 - 300,000
- Cobrameni.s anys ani.eriors 97

(tins 31-13-98) + 8,480,304
Toi,al roraaneni, disponible ,,,,,,,,,,,,,, 4,478,489

Sotmesa, a votació la proposta s'aprciva. per sis (6)
voi.s a favcjr, quai,re (4) del PP i dos (3) del PSOR i i.res (3) voi.s
en t ■•: ( ■> n í;r a d el P A S - P S M .

COMPRA VEHICLE.- El Sr. Batle exposa que vista la
necessitat que te el cos de Policia Local d'aquest Ajuntaiment, d'un
véhiculé per realii.xar la seva tasc:a diària, pel present venc: a

proposar al Ple 1 ' a.d.quisicn'.ó d'un vehicle m<7d.el XSARA Diesel Break
per un impori, d'un uiilió nou.-c:eni,es vu.ii,ani,a-nou mil ( 1.989,000)
pesse tes,
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R1 Sr. Pera Trias, demana al Sr. Batle, quiirSti^jy^f^.r^ns tindrà
el vehicíle i el perquè del model esrxillit,?,

R1 Sr, Ba tie digué, que el que tenia. l'Ajuntament era vell, de
benír.ina, lerd, i al ser de t.racmíió a les quatre rodes, no es adequat
per fier les feines de Ciutat,

I que si s'havia, escollit- un vehicle familiar diesel, era per

abaratar el t^onsum i el model brek, per poder traslladar dintre del
malet.er disc;os o alt.res ctbjecd.es propis de les funcions de pciliruia.

Respecte de la. marrta Citroen, perquè donaven un bon rendiment,

FI Sr. Trias, demana perquè es rnant-enia si era. t.an desest.ros
e 1 S u •/, u k i. ?

R1 Sr. Bat-le li respongué, que era adient, per anar pel rüst.ic:.

R1 Sr, Trias digué, que el ctotxe més adequat per policia, era

la furgonet-a mixt.a, ja que a la vegada feria les dues funcions i
molt mes etn^nòmicí, pel que fa al preu de compra,

I que li pareixia que el model que es c;omprava, es feia perquè
així el Bat le el podia u. tilitv.ar per vi s it:es ofii:ials.

Demana si s'havia demanat el parer de la polic;ia, pel que fa
a 1 ' a d q u. i sic j. ó d. el. v e h i c 1. e ,

També va fer noi.ar que es feia un suplement, de ctrèdit. de
1 ,839 ,180 ptes,, que el- vehicle cost:a.va 1 ,989,000 pt:es, que el
Govern Balear aport.ava 500.000 pt.es. i fent. el c.;oriipt.es sobraven
d i, n e r s , p e r q u. è ? .

FI Sr. Bat.le li respongué, que si s'havia cíonsult.at. a la
Policia,

Pel que fa al cost, del c:ot.xe en respecd.e del suplement.,
expli(;a.r que era superior, per si Oos el cas d.'liaver d'adquirir
alguns acmíessoris per equipar el cot.xe.

RI Sr, Trias digué, que pel que Oeia al procediment
d ' adquisic:ió, s'incomplia l'art., 69 de la. Id ei 13, de Cont.ract.es,
dividint un l^e indivisible, i que es feia així i es quedava tan
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ample, vulnerant el principi, de publicitat, que

burlar la T.lei.

El Sr, Batle li respcmgue, que- una c;cisa era 1 ' adquis irrió del
cr)txe i 1'altra era 1 ' equ.ipain.en t, que ambdues ceses eren

divisibles? I per tant. que no oompartia el seu criteri respecte de
1 a T) 1 e i,,

El Sr, Alemany volgué manifest.ar que la renovació dels parcs
mòbils de les pol i c^i es loirals, va encaminada cap a l'adquisició de
furgonetes mixi.es,

Sot.mesa a votació la propc.isa s'aprciva per sis (6) voi.s a

favor, quatre (4) del PP i dos (2) del PSOE i tres (3) vots en

contra del PAS-PSM,

PLA EQUIPAMENTS ESPORTIUS.- El Sr. Ratle donar lectura a

la següent,

PROPOSTA PLA EQUIPAMENTS ESPORTIUS BIENNI 1999-2000

V i. s 1: a 1 a r; o n v o a t ò r i. a d. e 1 Conseil Ins u I a. r d. e Mal 1 o r (.: a,

refereni. el pla d ' Equiparaeni.s Esperi.ius 1999-2000, per la preseni,
venc a. prtnposar al Pie el següent acord;

Sol.licii.ar al Conseil Insular de Mallorf;a l'incílusió al Pla

d'Equipaments Rsportiu.s 1999-2000 la t^bra denf)m.inad.a. GRADERIA AL

PAVALLO ESPORTIU I IL.LUMINACIO .

1. - A p r o V a r 1 ' e x p e d i e n t d. e s o 1,1. i, c i. 11..! d d. e f i n a n ç aine n t a 1
Conseil Insular de Mallorc:a per a l'obra denominada GRADERIA AT.

PAVELLÓ ESPORTIU I IL.LUMINACIO, segons l'Avantprojecte redactat
per 1 ' arqui teed.e Sr. Gabriel Eerrer Rebasa, i que i.e un pressuposi,
de 14,908,774 ptes, i d.emanar-se la. inclusió en el Pla Territorial

d'Equipaments Espori.ius del CIM per a 1 ' any 1999-2000 per i.al que
el CIM el finan<;i a. fons perdut, amb el 65%, la quantitat de
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9-690.703 otes

|í: 000044.1I 4 /
^ , ■■ ■ .w
t Pàgiru^miru,6

cat

7.- CfiMiproinei.re. ' s a prendre a c:àrrer; sen la pari, del pressuposi,
de les (^ores de referència qi.ie ultrapassi el. O i nan ç amen t del. CIM,
així cíoiu els exc:essos que, sobre el pressuposi, a ssenya 1 ai., es

P ij g u j. n pro d u. i. r o rn. a c o n s e q u. e n r: j. a de p r o j e c i: es a d d i. c:: i. o nais,
refortoes, revisions de preus o per qualsevol ali.ra c:a.usa-

3,- Obligarse a dedicar les ins tal - lacions que es construesqu i.n
en la desi.inac:ió esportiva sol -1 icrii.ada, per un i.ermini de vini.
anys, durant el qual no podrà alienar-ne ni cedirne en cap cas l'us
ni 1 ' expl oi.acíió cíornercrial amb finalii.ai.s luorai.i ves, sense

1 ' autor i txació expressa del Consell Insular de Mallor(::a,

4,- Aui.orii.xar el Consell Insular de Ma.llorc;a a ui.i 1 ii.xar

gra ti.:iï tain.en t les ins tal, lardions objetd'.e de Finançament, que els
siguin requerides per a desenvol upameni. de cíompei.icrions o acd.es
e s p I ■) r 1: i. i .i s o F i. i. als,

5,- Ac.:c;epi.ar especrific:ai(teni. les normes esi.ableri.es,

6,- Ha.i^ilitar la partida ("orresponent al pressupost per Fer fnmt
a les despeses.

Soi.mes a voi.aoió, es- aprovai. per unanimii.a.i.,

COMPTR PATRIMONI 1.997.- Rl Sr, Bable exposa que vlst que
el Coinpi.e de Patrimoni de 1997, fou informada favorablemeni. per la
Coiaissió de Coioptes i Administració de dia 23 de desembre de 1.998,
d'acíord amb els ari.icíles 193 de la llei 39/1988 de. dia 28 de
deseia'ore, ha estat exposada el públic per el termini de qi.ii.nxe dies
i vuit més el BOCAIB num, 4 de 09,01.99, sense que s'hagin
presentat al,legacions , es per la. qual cosa que es proposa;

D'acíord amb els ari.ioles abans esmeni.ai.s soi.roei.re novameni. a

inForma.im'.ii de la Comissió de Comptes i Ailrainist ració i
pcisi.eriormeni. dur a Pie per la. seva. aprc.ivacíió, amb les següeni.s
modi Ficacions ;

RFICTIFTCACIÓ ORI, PATRIMONT

Els el emeni.s donai.s d'ali.a al pai.r iruoni de 1 ' A j uni.ameni. durani.
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l'any 1997;

r •-

D00045
Pàg j.na jnnm, 7

FPÍGRAF NUM. 1 IMMOBLF.S,

M a g a t - e iri M u. n i c í i p a ,1
Vivencia. Con.se,rge
Fnl Inrnenai. Cani.p de Futdjol
Cein.en t j, r j, M n. n i, c i pa I
Arup,liac:ió Vesl.naris Camp de Fut,bol
Ca rap de Fuhbol
Pistes Pol iesport,ives cmil.legi
Col, leg j. "Gabriel. Comas i Rj.bas"

1,063,835
15,137,107
4.087,317
3,194,611
3,791,518

375,748
305,388

4,566,891

FPÍGRAF NOM, 7 BFNS MOBLFS NO COMPRFFOS FM FPÍGRAFS ANTFRIORS,

Mc.ibiliari Despat-x Assist.ent-a Soc,;ial
Dos ordi.nadors
Xrnpresc.i,ra Hewlet. Pac:kard Deskjet.
N i. ( .r o Ma i. 1 e r s J a s ■/.

EfíògraC
Fc^ns Rj.bliogràFio.

388,194
788,840
51,794
98.948

1,877,768
381,914

Fis element.s donat.s de baixa al pat.rimoni de l'ajuntament., son
els següents;

Fp.íg.raf 5 num, 4
Fpigrat 5 num, 5

Tracd-or agric;ola amb pala 7 50,000
Carro de tra]·)Uo 33,000

_ Fotmesa a vot.aoió la proposta s'aprova per unanimit.at.
CI. e ..I. s a s s j. s i:e n i: s ,

Un OOP examinats els punt.s assenyalat.s a l'ordre del dia,
essent Ies vint-i-una hores, el Sr, Batle aixeca la sessió, i per
■.Cer-l"ii oonst.ar el que s'hi ha t.raot.at,, jo la Secret.ària en donci fe,
i amb el seu Vist-i-Pla.u estenc la. present Acta al lloc:; i la data
assenyalats a l'encapçalament.,

Fspc-)rles, 13. de febrer de 3.999 ,

p. Bat.le, La Sec:ret..ar ia ,
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ACTA DF LA SFSSIÓ ORDINÀRIA
CFLFRRADA PFL PLF DF L ' AJrJNTAMFNT

FL DIA 23 DF FFBRFR DF 1999

M e ïo b r e s a s s i, s t e n i: s ;

Sra. Franc:isc:a 0,1,1,1 Nabot,

Sr, Josep Alemany Martine-/.
Sr, Gabriel Sabater Campa
S r , J a 1 rne B a 1 a g u e r T. 1. j. n a s

Sr, Pere Trias Aull

Sr, Jaume Font Bordoy
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr, Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Juan Ferra Capllonch
S r a - C a î: a 1. i n a M a i.-;. a s Sas t r e

Merubres absent.s ;

Sr, Jaime Pou Reynés

A la, Vila cl'Fsporles, Comu,nlt-a.t, Aut.crnoma de les Illes Balears,
essenh les vint Inores 1 trenta minuts del dia vint-i-tres de febrer

de mil nou-(,:ents norant,a-n(,)U, es reuneix a la Sala d'Act.es de la
Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la. Corporació
sot-a la Presldèncrla del Prlriier Tinent, de Bat-le Sr. Gabriel Sabat.er

Camps, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen
a 1 ' enc.:apçalartient.,, a l'objecd.e de cîelebrar sessió ordinària 1 en

ella, trau;tar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudaraent, not.lf loat,, Assist,eix c:oui a Sec;ret,arla, la. de la
C (,n r p ! n r a c i ó S r a , Ma r j. a ,D o 1 o r e s S u r e d a T r u j j, 11 o ,

FI Sr. Sabater excuisa l'absensla del Bat,le
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acta antf1rt0r-- Rs donen per llegides les actes de les

següent.s sessions;
- orrlinèria c;elebrada dia 26 de gener de 1999
- extraordinària celebrada, dia 2 de febrer de 1,999
- ext.raordinària c:elebrada. dia 11 de febrer de 1999,

R1 Sr, Ja.uin.e Pont demanar rectificar l'acta de la. sessl.ó

ordinària, de dia 26 de gener, a la pàgina 11, arub el següent,
sentit: ell va. dir " qi.i.e la. idea del conveni era liona".

Rot.mesa a vcd.acrió 1 ' aprc)vacíio de l'acd.a de dia 26 de
gener de 1.999 amb l'esmena, pre sent", a d. a pel Sr, Ja.i.i.me Font i la d. a
dia 11 de febrer de 1999, son aprovades per nnirui t.at. dels
0. S S j. s l'n c s ^

r.a Corporarrió ac:orda que 1 ' ac:ta de la. sessió
extra.o.rdinà ria. celebrada, dia. 2 de febrer de 1999 rest'.i dainunt la

t. a ula.

CORRF.SPONDP.NCTA T DTsRPORTCJONS oficials.- a l'apartat; de

correspondència, la Secre1:ària. dóna compte del següent;

- Sindicats, regist.-re d'ent.ra.da núrn, 142 del 21.01,99,
11 oinn n i r; a r; j. ó d. a t a. e 1. e c c i. o n s s i. n d. 1. c a 1 s ,

- Conseil Insular de Ma.llorc;a, Servei d ' Assist.èncria als
Municipis, registre d'entrada, núm, 143 del 21,01,99, remi.ssió
iti.c.)dificacrions T.lei 30/92,

- Conselleria de Medi Ambient, i Ordenacrió del Territori i

Litoral del Govern Balear, registire d'entrada núm, 1.72, del
25 ,01,99 , sol.licit.ud inforemeció sc)bre infersions Papif-Inc.endis
F11 .r e s cals ,

- Federacíió Balear de Cicrlisme, regist.re d'ent.rada núm, 184,
del 26,01 ,99, comunicació de pasada de la. Voltia. Cj.clisiía a Malloriia.
1 ' 11,02,99,

- Conselleria Ad junt.a a la Presidència del Govern Balear,
registre d'entrada núm, 191 del 26,01,99, remissió de resolució per
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], a q I i a -1 s ' a. n ú n i. a i :: o n o u r a d e la a r tella d i a i n i: a r n a ( i. i •> n aJ^írí^a d. ona.

- Agrupací.íó Ba.lear da Venedora Arubulard.s, regia!.re d'en!.rada
num. j.9S, del 27.0!, .99. oferiment col, l.aboraoiií ainb l'Ajuntament.

- Delegacmló del Govern, regia!.re d'en!.rada núm. 220, del
29 .01 .99, reiaiaaió impreaaoa eatadí ati(.:;a edi f ir:;atrió i vivenda.

- Col.legia Oficriala Prof eaa ional a , regia!.re d'en!.rada núm.
223, del 29,01,99, oferiment aerveia Col. legi en !:)aae a la Llei

10/98.
- Blau Eacíola de Diaaeny, regia!.re d'en!.rada núta. 234, del

29,01,99, coiaunicació de realizació de curaoa de diaaeny,
- Eaporlea Baaque!. Club, regia!.re d'entrada núm. 236/99 , del

3 O , O J,, 9 9 , a o 1,1 i, i. :: j, 11 :i d d e a lûtv e n (.î i ó pe r a r b i, !: r a 1: g e a ,

- Conaelleria de Medi Ambien!. i Ordenacrió del Terri!.ori del

Govern Balear, regiatre d'entrada núm., 263 , del 02,02.99, reiaiaaió
full 18 reviaaió Pla Direot.or Seo!.orial no inoloa abana.

- C<onaelleria de Ti.triame del Govern Balear, regiatre d'entrada
núm. 267, del 02.02.99, remiaaió falle!. ac;!,ivi!.a!.a c:ul!.u.rala de
Ma1lorca,

- Servei de Medi Ambien!. del Govern Balear, regia!.re d'en!.rada
núm, 268, del 02,02, 99 , invitacm'.ó preaenta.<::ió c<nitenidora recollida
aelec.d.iva dia 04.02.99.

- Organi!./r.ac:ió Vol!.a a Mallorc;a, regia!.re d'en!.rada núrn. 287 ,

del 04,02,99, remiaaió dia i b.ora de VIII C'nallenge Internaim'.onal
a. Mallorcia.

- Organi!.%ac:ió Siiapoai, regia!.re d'en!.rada núm. 291, del
04,02 , 99, aol,li,citud col, la'oora.c::ió aimpoai aifore Sor Francina-Aina
Cirer.

- Comiaaió de Benea!.a.r del Conaell Inau.lar de Ma.llorc:a,
r e g i, a !: r e d ' e n t r a d a n ú m, 292, del 04,02,99, i.::! on v <.:) i ;;; a t ò r i,all J o r n a d e a

de Ser ve i a Soc: iaia.

Comiaaió Inau.lar d'Orbaniame del Conaell Inau.lar de

M a. 11 o r o a., re g j, a !: r e d.'e n !:. r a d. a. n ilm., 300 del 06,02,99, r em. j. a a j. ó acord
aobre mod if ioar:ió NN.SS.

- Cooperació Mu.nic:ipal i Ordenac:ió del Terrü.ori del Conaell
Inaular de Mallonua, regiatre d'entrada núm, 306 , del 06,02 ,99,
inforraac;ió aobre au.bvenc:iona per inatal. la.c:ió ea!.a.c:ió informà!.ic;a.
a. la í'íi b lio teca.,
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- Fons Mallorquí de Solidaritai:., registre d'
del 09,02,99, c;C)nvoc:at,òr ia anual f inançament,
d.esenvolnpainen t,

- Sala del Ccint-encíiós-Adriiinistrat-iu del Tribunal Supérieur de
Justicia., registre d'entrada núrn, 374, del 12 .02,99, remissiú:)
aentèncuia cíontenciós c;oni,ra Ajunt.ameni,

- Federam'.ú:) Fntitats Locals de les Balears, registre d'entrada
núiTi, 405, del 16 ,02,99 , Consell Balear assessor de les operacuions
d. ' espon jainent, nova convocatoria pel 24,02,99,

Tribunal Superior de Justlcuia, Presidència, regisi.re
d.'entrada núm, 41.3, del 17,02 ,99, remissió nomenament Jutge de Pau
subsi.i tut.,

DECRETS DE BATLIA.- La Seoret.arcia donà cvirnpte dels decrets de
Ratlla hagi.i.ts desde l'últim Ple, diguent que anaven des del num.,

39/99 al 68/99,
T,a Corporacuió es dona per assabent.ada,

MOCIÓ PSGE.- Es sotmet a votació tractar per v.ia d'urgència la
mocil':). La urgè/ncia de la mateixa s'aprova per unanimitats dels
assist.ents,

El Sr, Jaiufie Balaguer dona lect.ura a la Mc.jcuió que, t-ranscurit.a,
d j. u ;

"Obertura d'una nova informacuió pública de les D,0,T.
El projecte de Direct:rius d ' Ord.enacií':) del Territori que el

Govern ha remés al Parlament, de les Illes Balears per la seva

trami tac i li com. a llei és un t:ext co.m.plet;ament distint del que es va

sot.met.re a part.icuipació pública i c:onsulta inst.it.uc:ional fa un any.

Tant la Llei d ' 0rdena.i^ii':) Territorial de les Illes Balears r:om.

els propis document.s de les Direcd.rius assignen un paper bàsic; a la
par ticipaic'.i':) lui.utadana i inst:i tu.im'.onal en el sei.:i. procés
d ' elaborar: i ó ,

r.a Cart.a Europea de l'Ordenac:ió del Territ.ori c:it,ada a

1 ' ex pos ici li de motii.is de la Llei 8/j, 987 d'Ordenació Territorial de
les Illes Balears, c;om a dcjç.uunent. inspirador de la. llei, est.ableix

Paper transcripció acords i resolucions



^•^t?3}'63587 c
'

\
• t

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

que la "política territorial ha de ser deinocràtÍT>a,qjt^^^.nbint la
part.icuipacuió de la poblacuió afecd.ada".

Al Preàiolru.1 del d.ocoj.inent d ' Avaç de les Directrius d ' 0rdenac:!ió
del Terrii.ciri, el c:onseller de í^ledi Arubient, i Ordenacíió del
Territori i Litoral mantenia que era "una. satisfacció per al Govern
convidar a i.oi.a la societat i les insi.itncions de les Illes Balears

a sumar-se a aquesta apassionant projecte", I el Director General
d'Ordenació del Ter rit.or i i Urbanisme plant.ejava "la qual it,at. de
vi.da, una nova èbi(:!a respecte al medi aiobien.t, el manteniment del
nostre desenvolupament ec.;onòmic.; i la c;reació de nous sist.emes de

parti<";ipació ciutadana en el futur del nostre 1',erritori", c:om

element,s bàsic;s de la redacrnuió de les Directrius,

is per això, que es proposa al plenari d'aquest Aju.ni;ament,
1 ' aprova.cíió de la segilent MOCIÓ:

FI Ple de l'Ajuntament, d'Fsporles ac,:orda dirigir-se al
President del Govern de les Illes Balears sol, lici'cant un nou

període d' infcirmació püblic.;a i de c;onsu.lt,a inst.itucuional de les
Directcr ius d ' Ordenaciil del Territori, per tal que els A junt:ament-,s
pug uin apcirt,ar les seves al , 1 egac:ions i valoracuions, i aquest,es

puguin ser tingudes en compte pel Govern i pel Parlament, T<-)t això
en base a les su.bst,anc;ials diferèncíies ent.re l'actual propost.a de
Directrius i la que fa un any es va. sotmetre a consideraitió de la

c:\utaclana.ia., de les ent.it,at,s i dels A junt,anient,s de les Illes
Balears,

FI Sr, Jaume Font. -digue que aquest,a. Moc:io podia ret,resar
1 ' apri:>va.cio de les NNSS, d'aquest municipi,

FI Sr, Balaguer digue que el ret.ras no era signif ic:at.i u,

donada 1 ' impori',a.cia del tema de les DOT, ja. que l'ajuntament a

t.raives de les seves NNSS pr.)dia limitar més, pe.rci el que no pridia
fer era anar en contra de les esmentades directrius,

FI Sr, Juan Ferrà digue que 1 ' A junt-araent, a les NNSS podia
posar els límits que volgu.es, pero el que no podia era rebasar els
líiaits de les DOT, per tant es import.ant l'ampliactió del t,ermini
d. ' exposiciíl per s''ni en fos el cas, de que l'Ajuntament d'Fsporles
volgués present,ar al, 1 egacíions ,
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5;o{',¡nesa a votac.Ió la pri^prisha. s'aprova p't^t"'';
- nou (9) vois a favor, tres (3) vol.s del PflDFr, i.res (3) vcits

del. PAS-PSM i tres (3) V(M;s del PP,
- rtria (1) a.bst-enc.:ió del PP,

in.(:it;ió presentada, S<rtiaesa. a votacüió s'aprova per i..inanimitat tra.i.·itar

per via d'urgèncria la moc;ió,

PI Sr, Ga.briel Coll dona leitócura a la Resiilució tde Ba.tlia

t ran sor iu -*

"Vist el Contenc.:iós-Adr(ii nistra.i.iu interposat per la Sra,
FRANCISCA PONS RIPOLL, tn^ntra l'acord de la. Comissió de Gt^vern de
dia 8 de juliol de 1998, pel qual es denega. 1 ' a.i.orgartient. de
lli(;ènm',a. de s eg regat:; i tl d.e la finida. rústit.;a. ubi t.; a. id a a.l poligirn 4,
parc;e 1,1 a. núrn, 67,

pel present venc; a. a.c;orid.ar;
1er,- Nomenar com a laisser a.l Sr, Guillem Bosc;h Costa,

2<->n,- Nc)inena.r com. a priicnj.radora a la. Sra, Maria Isabel Mi:iñi:i-/.
Garc.:í a,

3er,- Donar t.rasllat de la present resoluc.:ió als interessai-s,
4rt,- Ratificar la. present resi3lui;iil en el prtiper Pie de la

Corporaciió, "

Sot-mesa a vot-ació es rat-ific.;a. la resoluc;ió per unanimit-at- dels
ass j, s i - e n t:. s ,

PRF.CS I PRF.GÜNTFS.-

F1 Sr, Pere Trias demanar, perque els programes del Cc)nc;ert.
del passat dia 12 de tebrer de 1999, estavan en i.;a.stellà., quan el
Reglaífient- munic:ipal obliga a fer-lc.is en c.:at.alà,

Ij a. S r a., F r am; i s t.; a. G i, 1 i, 1 j, c; o n 1: e s i: a. r , que 1 ' (.■; r g a. n i 17, a. t. ; i. ó d e 1
c;onc:ert.- es va fer en c:onjunt- amb 1 ' Assoc:iac;ió Au.st-riac:a, que ells
es van en<;a.rrega.r de c;<vnf ei;c;ic)na.r els pri:)grames i c;a.rtells

MOCIÓ PP,- Es sot.met., a vot-ac::ir) t-rac;t-ar per via d'u.rgènctia la

de fec:ha i n® que, a c;ont-inuac:ió, es
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pubi j.citar 5. s, que ella els lii. }iavj. a denat en d

representant- de 1 ' Assciciació, c;c)tci no ho ent-enia, s ' ho va t.radnïr,
hi. que no es van donar în.^mptar de que els programes esi:igi.iesen en

Cast.el là, fins que els van t.enir aqui.
Així mateix demanar el perque del moi; " Patrot.ini" del Sr,

Bat.le, si era que havia pagat, alguna, quant.it.at., o si amb els
mitjans de 1 ' A ji.mtain.en i;, es feia. propaganda del Sr , Rat;le,

T.a Sra, Gili li respongué, que el mot. " Pat.rocrini ", no volia dir

prei;isam.en i;, que s'íiagues de pagar, sino que avala el a.obe (;oin

persona. ci càrrec: que represent.a; Quan la c.;ol , labora.c;ió es fa en

diners se li diu " Pxponsori t'/ar " ,

I el mot. "Organit.'/.a.dors" els qui organit.'/.en l'a.c:t.e, en ci.qu.est.
cas 1 ' A s s Î ; i. a i. ó A i .i s t r i. a o s i. A j u n I; a me ni; d ' Fi s p < ; r 1 e s ,

El Gr, Trias, insist.i en que el mot. " Pat.roc:ini " era l'empleat,
a Esporles, fins el moment quan es paga- I qi.ie era ouri.os que en

mit-ja.ns prtblic:s es fes propaganda del Sr. Bat.le, que s'lia.u.ria.
d.'amlarir.

El Sr, Pere Trias demanar per parlar, del que ja ha.vi.a
sc)l, licita!; mitja'nçant un Ple extraordinari, parlar del mant;enirn.ent
i neteja del rec:int..e esc;olar, i que li sabia greu que no hi fos el

El respec;t.a digne, que el que volia era sol uc.:ionar, algunes
qües tions com ;

- Vista, que el nombre de neoessit.at.s han augicientat., ¿ perque no

s'havia augmentat el pers<;nal que s ' einuar rega? ,

I el que est.a ben clar es l'abandono del .rec;int.e esc:olar.
- Que el mantenim.ent i neteja dej.xa molt qi.ie desitjar, i que no

era. c:upa. del personal, que esta de enhorabona, ja. que amb l'augment,
de r espi;nsabi 1 i i;a ts, no s'ha. augment;a!; l'ajuda, qu.e el cuj.lpal'íle de
la. sit.uac:ió, era. l'equ.ip de Gc.ivern, que malgrat, s ' lia parlat, del
tema, el Ple, ];i. lian pres acords el respecta per solucionar-ho, no

ha pres cap resolució, per evitar aquest.a sit.uació.
El Sr, Ga.briel Sa.bater digue, que de la le(.h;ura. de la prensa,

pareixia que els nostres fills, van a. un cient.re t.ercer mundist.a,
que ameneça ruina, i que est;a brut. Quan jo te pug assegurar que

a.ixc) no es així ni molt menys, ja que jo, he anat. repet.ides
vegades a les 10 del vespre, i i;ot queda ben net, Pero qi..ie era

Ba i;le,
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noriiial que duranh el dia amb la població es(,;clar 1 i lv/;a, el
(;enbre no est-igues a purd. de revisi.a,

F!l Sr. Tries digue, que si esban nebes o brubes, es desviar el
i.eriie ; Només s'ha parlat, de fa.lt.a de personal, que fait,a arena, que

la sala nova. no cumpleix les normes de segurebab, que hi ha coses

t.i rades al berra.

F.l Sr. Sabater digue que c:ora el t.ema es veia diferent., ja s'hen
p a r 1 a r J. a e 1 d i. a 16 d e ma. r ç ,

FI Sr. Jaume Font, demanar per les obres que es venen realit,zant,
a la caseba de l'aigua, que era obra major, i havia demanab a la
Secíretaria i Arquit,ec:t,e i no sabien res.

Aiíi mateix digi.ie, que havia dir;).git a 1 ' A junt:.amenb un escrit
demani, sobre el part,ir;u.l ar, i no s'havia ríont,est.at,.

FI Sr, Gabriel Coll contestar, que quan es va començar l'obra,
només s'havia d'arreglar el c:lor inadcir, pero quan es dest.apar, les
t)igues esbavan malament etc. i en caràcter d'urgencia, es va

au.t,orit.xar una reparac;ió molt, superior a la previst.a, pero que ja
s'esta fet el projei-::te i que cumpleix la in^rmativa.

FI Sr. Font. digue que un alt.re vegada li agrairia que les hi
d i gu.esen ,

FI Sr. Coll digue que no vc,)lia eludir la responsabi 1 it.at., perci

que el no haver avisat a la Comissió obeia a raons d ' urgèni.m'.a,
FI Sr. Balaguer digue que c:ora era un projecd.e de 1 ' A junt.ament, de

pre j, s a. v a 1.1. i. c èn i.:: i. a.,

FI Sr. Alemany insist.ir en que no s'havia, parlat, a Comissió, c:om

era. ha.])itual, m'anés es parla.van de de menys entitat i les
importans quedaven fora.

FI Sr. Ferra digue que eran t.emes que nc.) tiaurian de pasar, i
que ja. s'havia, avisat el respec1:a a.lt:res vegades, qi·ie es parlava, de
les cíoses de menys ent,it.,at, i les de més importancria es feian
d ' urgencia,

FI Sr. Alemany demanar, perque les obres del Magat.xem municipal
havian restat aturades, el novembre, desembre i gener.

FI Sr. Coll li respc.ingue que c;reia que nc.)més havian est.at.
aturades dos mesos, pero que el Bable ja. li contestaria.
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rjn cop examinats els ponts assenyalats a If
esseni- les vini-i-nna hora i vint minuts, el Primer Tinent rle Batle
Sr, Saioater aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi lia
tracítai., jo la Secretària en donc; fe, i amb el seu Vist-i-Plau
estenc;: la present Acta al llot,.^ i la data assenyalats a

1 ' enc:apçalament,

Esporles, 73 de
El. B a i: 1 e a c <. : i d e n 1: a 1,

febrer de 1999.

La. Secretaria,
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ACTA DF LA SRSSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJDNTANENT

EL DIA 16 DE MARÇ DE 1999

Meio.bres assistents;

Sra, Eranc;isc;a Gi.li Nebot,

S r , Josep Al ema. n y Ma r i: i n e

Sr, Gabriel Sabat,er Camps
Sr, Jaime Balaguer Llinàs
Sr, Pere Trias Auli

Sr, Jaume Eont Bordoy
Sr, Gabriel Coll Barc:eló

Sr, Rafael Angel Bosoh Sans

Membres que han excnisal, la seva. absènciia
Sr , .71..!an Eer ra Cap 1,1 <unli
S r a <• C a t,a 1 i n a M a i - a s S a s t - r e

A la. Vila d'Esporles, Coinunitat Aubònoma de les Illes Balears,
essent, les vint, hores i t.rent,a lainut.s del dia set.'/.e de març de mil
noLi-oents noranba-nou, es reuneix a la. Sala d'Aotes de la. Casa de
la. Vila, en pritaera. c:onvc.)C.ía.t,òria., el Pie de la Corp(:.iraríió sc.)t.a la
Presidènoia del Bable Sr, Jaime Pou. Reines, i amb 1 ' ass is bènoia
dels Senyors Regidc.irs que es relaoic.inen a 1 ' encapçalament,, a

l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella bractar els

assuaipt.es inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament,
nobificab. Assisteix com. a Secretaria, la. de la. Corporació Sra,
Maria. Dolores Sureda Trujillo,

EL GRNP MUNICIPAL PAS-PSM SOL,LICITA LA CONVOCATORIA D'UN PLE

EXTRAORDINARI I URGENT

El passat, 13 de novembre de 1998 es va c;elebrar un Ple

extraordinari sol,licita.b pel PAS-PSM a on es va aprovar per

unanimit.at, ;
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Insbar al Bable per bal de sel uc::! ona r de forma immediata.; la
probleruài-ic:a de falta, de potenc:ia eléc.d-rica, pcisar en marxa el
manteniment i neteja del recm'.nte es(n:)lar; aixi com complir en totes
les íaesiires de segnret.at que scin exigides per aquesi, i.ipus
d ' edifici

Al mes de desembre de l'any 1997 el Ple de l'Ajuntament, va aprovar
la real i t/.ació d'un avantprojecte per acond i<·:ionar els exteriors
del reccinte escíolar, c;oni-emplat espais lliures, aparc:ameni.s,
modi f it;arn',ó del tam^ament del recinte,,,,-, i sol, licitar que el
Govern Balears asumis una part. del c:ost-,
Bncara que s'han realitzat diverses o]-)res, ens c<msta que no s'ha
fet, t.ot. el necessari i que el mant.eniraent i net.eja es deficient..
Per això el grup launicipal PAS-PSM sol, licita la convocatoria d ' i.in

Ple ext.raordinari per t-ract,ar aquest, assumpt-e,

R1 Sr, Pere Trias digue , que el seu grup havia sol, 1 ici. tat:, el
ple el dia 11 de febrer i que és feia 78 dies més t.ard, i que un

tema en carácter urgent, que tenia una a.r;tualit:at el m,om.ent per

poder prendre les mesures oport.unesj Que ja s'havia ac;ordat. dia 13
de n<ivem.'ore, instar al Sr, Batle per donar sol,luc:ió a la poten(.::ia.
eléctrica, i arreglar els volt.ans de l'edificri, sol , 1 ucrionar els
punts d'emergencia, aixi mateix el Ple de desembre, s'aprovar
realitixar un avant.-projec:te ,i sol,licit.ar el Gcivern Balear i CIM

que asumis part del c^ost,
FI dia d'avui s'ha fet. algo pero no tot. el que s'havia de fer,

no s ' ha tornat a rei.mir la comissió nombrada a l'efecte, han vengut
denuncries de l'Fspc>rle.s Bàsquet. Club, el Cent.re esc;olar va demanar
una explii":ació de les deficiemmles a l'equip de Govern,

FI Sr, Bat.le li respongué, que quan es present.e una Mocmo,
si·)l, 1 icíi tan t i.rn Ple extra<rrdinar i, es lo adient que dugui i.rna

proposta c;onc:ret.a i a aquest.a jo no li veig, i per això lo normal
es que aquestes qüesti<ms es resolgi.iin els Plens ordinaris.

Ja s'ha denunciiat. varies vegades respec.d.a de la net.et.ja, el
que pug dir es que el personal fa la feina que lia de fer i no nom.és
això, sino que fa un esforç, que aquest, no només es un problema de
l'equip de Govern si no que liauria de ser una pre(n::upa.(:ió de tt·)t·,s,
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FII Sr, Pere Trias digi..i.e, qrie respecíta de la reTíniií de la
cíciriiissió pe.l projecd.e deis volt,ans de la c;asa del Conserge,
aprovada pel Ple de noveiobre de j.998, no es va fer, 1'equip de
Govern lia fei- el que ha volgut.,

RI pers<inal no hi te res a veure, Ca mes del que li tooa..
FI que denu.nc'iam son les deficrienoies que scin iciolt.es, i no

s'han solucionades; Fs ve.re que quan entraves era un caos, que ara
' lia arreglat, en part., la diferencria es grossa, perct enc:ara són

iiioltes les deCiciencies, no pot ser que pen jin les coses, ni que

fait.i mat,erial de net.et..ja, s ' ha de dcinar laés aut.cmoniia el cionserge,
tot plegat es un problema de Calta d ' organi t/.ació que ha de
resoldre l'equip de Govern,

FI Sr, Batle li respongué, que nci s'havian de rnirar les toises

per separat., si no el cîonjunt. glcibal de feines que s'havian fet. a

l'Fstiola, que les coses no es pod.ian fer aut<imàticament, sino
establir un ordre de preferenfuies, tenguent. en c:orupt.a. la. c;àrrega.
pressupostari i anar Cent,

Pel que fa a. les net.et.jedores fan una feina iuipec;able, amb una.

atenc i. ó c o n s t a. n t,

A 1'equip de Govern no s'el pot. acusar de no t.enir la

preocupa.iiió per 1 ' Fst.oila., ara bé cada grup t:.e les seves prioritats,
i les despeses efec;tu.ades a. l'Fsc:ola per anys són aquest.es;

Mant.eniment. + Inversions 1,720,808 pt.es
Vivenda 58.8,800 ptes
F1 ecd.r icúil.at. 1,108,771 pt.es
Prod, Neteja 1.1.5 ,776 pt:es
Combustible 5 38,000 pt.es
Profesor Músitia 761 , 553 ptes

1996

1 997

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
iinterior

Manteniin.e/nt + Inversions 2,367 ,J,27 ptes
Vivencia 15,137,107 pt.es
n 1. e o i; r j. j. tai: 812,237 p t e s

Prod, net.e ja 212,232 pies
Coiobustilrle 579 , 500 ptes
Frofescir Músic:a 851,368 pt.es

Mant-eniinent + Inversions 4,029,850 pt.es
Vivenda + Sales in/úsica 1.3 ,051 ,000 ptes
F1 ecítric:itat, 1,200,022 pt.es
Produo, Neteja 194,280 ptes
Cooiiibu.stible 567, 500 pt.es
Processor Música 757,232 ptes

F.,1 Sr, Rafael Bosc:h digue, que no es podia acusar a 1'equip de
Govern de falta, de preocupa.i^ió per l'Rscola. ja. que ell mateix tant
a nivell d ' A junt.aruent, c:oni del cíàrrec que ostent.a a la Conselleria,
havia pogut conseguir arreglar m.oltes def ii:iencies, qi.i.e de no haver
t.ingut. prec.icíupacció pel t.ema no s'haguesen resolt., evident.ment. que

sein.pre es podria, ter iD.és a. un lloc., com es l'Fscola., però com. fets
cíoncíret.s, s'ha c;onseguit.:

- ha vivenda. del Consege i les seves sales com,plem.en1:a.ries,
- S'han arreglat, els banys,
- S'han a r regí a i: els vc: 11 an s d. e 1. 'Es 1 a., u n a. pa. r ame n t:,
- Respect.a de les persianes s'han anat fent. tot.es les que la

capacitat pressupost:aria. ha. pogut assumir,
- S'ha arreglat, el depcòsit. de gas et.cí.

El Sr, Trias digue, que com esta. ara. i (.:om estava, fa. un mes,

que no era mirador, hi ha u.n gran c:anvi, no Ici sufient.,
El que vui dir que no m.'hc:s hem ficat en qi.ie no s'hi han

gast.at. diners, sino en c;oses cmmcíret.es, elecd.ricíit.at, volt.ans
vivencia Conserge, temes m.olt.s clars de seguretat, no es faH:a. de
diners sino d ' organit.xacíió,

.1.998
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F.l ,Sr,

c;anv.lB.r, c:ora posar una c;oi[iport.B, que e.l seu lloc; hi liavia un

so'inj'.e.r, un grup de palehe de blequehs, que feia ines d'un mes que es

Lrobavan allà, haveni, fina.lii.í'.at- les obres eico
Fil Sr, Rafael Sabater li respongué, que arreglar les coses no

sempre era d'una manera, ban a.utomài-ic;a cíom es volia suposar, que

per exemple els ]:)lc)qi.i.ets son allà, a l'espera de acalcar tobalmen!;
les obres del deposit..

Un r:op examinat,s els punt.s assenyalat.s a. l'ordre del dia,
essent les vint-i-una. llores , el Sr, Bable aixeca, la sessió, j. per

fer-hi cíonsl.ar el que s ' hi ha t-racd.at-, jo la Secíret-ària. en done; be,
i amb el seu Vist-i-Plai.) estenc la. present .Acta al lloc i la data

assenyalats a. 1 ' enc;apçalament.,

Fll Bat.le.

Fis por les, 16 de març de 1999,
La Sec:ret.aria.,
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ACTA DF TA SESSIÓ ORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 30 DE MARÇ DE 1999

rmm, 1

Membres assistents ;

Sra, Eranc.:isc:a Gili Nebot.

Sr, Josep Alemany Martínez
Sr, Gabrie] Sabater Campa
Sr, Jaime Balaguer Llinàs
Sr, Pere Trias Aulí

Sr, Jaume Fent BrjrcL^y
Sr, Gabriel Coll Baro.eló

Sr, Rafael Angel Boscli Sans

Membres absent.s :

S r , J u a n Ferra Cap 11 o n ir h
Sra . Cat.aliña Mat.as Sast.re

A la Vila cl'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
essent, les vint, hores i t.rent.a minuts del dia t.rent.a de març de mil
nou-o.ents noranta-nou, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de
la Vila, en pritaera c;onvoc:at.òria, el Ple de la Corporacuió sc.d.a la
Presidència del Sr,Ba.tle Jau.m.e Poi.! Reynes, i amb l'assistència dels
Senyors Regidors que es relacsionen a 1 ' enc:apçalament, a l'objerd.e
de celebrar sessi<l ordinària i en ella tract:ar els assumptes
inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament, not.if ic;at.,
Assisteix com a Secretaria la de la. C<·)rpora.ció Sra, Maris. Dolores
Sureda Trujillo,

ACTES ANTERIORS,- Es donen per llegides les actes de la sess.ió
extraordinària celebrada dia 2 de febrer de 1999, de la. sessió
cirdinaria cíelebrada. dia 33 de febrer de 1.999 i de la sessió

extraordinaris, de dia 16 de març de 1999 rnòpies de les qi.ta.ls foren
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entregades juntaiaent arob Ta convocatòria d'aquest^

Sot.mes a. vot-ació són aprovades per nnaniruii.at,,

CORRESPONDÈNCTA T DTSP08TCT0NS OFICIALS.- A T'apart.at. de
correspondència, Ta Secrretària diTna compte del següent;

- Consell Insular de Mallorc'a, registre d'ent.ra.da nurn, 640 de
dia 1.2-03,99, (rrnvocatoria reuni.ò programes pú.blit:;s en materia de
(Ull i-ura.,

- Consell Insular de Mallcircía, regist-re d'entrada, rumo 667 de

1.6-03,99, remissió pressupost Consell Insular de Mallorca,
- Ambulancríes Illes Balears, regisi,re d'entrada, num, 672 de

16,03,99, oferiment serveis,
- Govern Balears, registre d'ent-rada nuni, 707 de dia. 17,03,99,

c on V o a 1: ( :> r i. a. j c :> r n a d a. o r i, e n t a. i: 1. v a so b r e e i n,e r g e n i ; 1, e s ,

- Conselleria Medi Ambient Ordenac.:ió del Territori i Tdtoral ,

registre d'entrada num., 710 de 17 ,03,99, remissió cirr:ular sobre
tuesurers c;ontra. inc:endis,

- Conselleria de la Funcuió Pública, registre d'ent-rada nurn,

426 de 18,02,99, convin^atoria jornada inforuiació sobre efecte 2000,
- Conselleria. Medi Ambient, Ordenacrió del Territ-oria i T.it.oral,

r e g j. s 1: r e d. ' e n i; r a d. a n u. m. - 451 de 20,02,99 , so 1,11.1 ; i i: u d c o 1., 1 a b o r a < i 6
arnb erupresaa inventari forest.al,

- Asociad ó deportistas contra. la droga, registre d'entrada
num, 452 de 20,02 ,99, reuiissió projec,;te "Fl rec.:orridc.) mu.nic;ipal de
la antorcha ci^ntra la droga",

Adipe, regist.re d'ent-rada nurn, 477 de dia 23,02 ,99,
oterlm.ent serveis atenirió domici. 1 iaria ,

Fu.ndacíió Ausia Marc,:h, regist-re d'ent-rada num, 495 de
25 ,02 ,99, remissió avantprt? jecte pn^gramació congressos premi.s
octubre,

- Consell Insular de Mallorc;a., regist-re d'ent-rada num, 499 de
25 ,02 ,99, remissió fu.Ile1:s "Poesia, a la. sala de espera",

- Conselleria. Medi Ambient- Ordenac:ió del Territ-ori i Iiit-oral,
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;t:egJ.stre d'entrada num., 502 de 25,02.99; remis.s i. <5 .C
inc.:lc.>ses a. pla. direcd.or sec.íÇf.).ria.l de pedreres,

- Leader, registre d'entrada num., 522 de 26 ,02,99, inform.aim'.iS
ajuts econemicís programa leader,

- Serveis de Teleasistencia, registre d'entrada num., 534 de
02,03,99, reducció tarifa servei t.eleasist-encria,

Adm.in is tracció general, registre d'entrada num., 535 de
02,0 3,99, c:onvoc;atoria jornades sobre gest.ió financiera,

- Col·legi Públic: d'Fsporles, regist-re d'entrada nu.ru, 536 de

02,03,99, remissió carta s<·)bre noticia, apareguda als diaris sobre
F.sciol a,

- Federaciió entitats T.oc;als Balears, regis!,.re d'eni.rada num,

538 de 02,03 ,99, convocatoria, rrmgres mundial unió internacional
d ' autor i i.at,s Icmials,

- Col·legi Públic d ' Fspc.ir 1 es, regisi.re d'ent,rada num, 554 de
03,03 ,99, reiaissió a.ctra inspecció a l'escola, de la Conselleria, de
Sanitat,,

- Consell Insular de Mallorc:a, registre d'entrada num, 561 de
04,03,99 , sc.il • 1 ic;itud dades sobre financ:iac;ió rest,au.rac;ions fet.es
per Fodesm.a..

- Cc.iTisel 1 eria de Presidenc;ia, regist,re d'ent,.rada num, 563 de
04,03 ,99 , rem.i.ssió informació sobre visita d'estu.d.i,

- CODFFOC, registre d'ent,ra.da num., 586 de 08 , 03, 99,
(.rvnvo(::a.toria junta, rectora del Codefoc,

- Col·legi Públic.: d'Fsporles, regist,re d'ent,rada num, 588 de
08,03,99, remissió cartel de preinscripció matríiujla Fscola,

- Pla Mest,re de Segu.ret,at, Pú.blic:a., regist.re d'ent.racla. num, 590
de 08 ,03 ,99, remissió in6orm.a.<vió efef::t",e 2000,

- !y!inist,eri Asumpt,es Soc:ials, registre d'ent,rada num, 591 de
08,03 ,99 , remissió n<·iveet.:a.i:s programa, vacances majors,

- Consell Insular de Mallorca, regist.re cl'ent.rada num, 592 de
08,03 ,99, bases convocatoria, su'ovenciosn,

Ministeri de Ju.st.ic:ia, regist.re cl'ent.rada num, 597 de
09 ,03 ,99, remissió relai.::ió objectors,

- T.eader, regist.re d'ent.rada num, 599 de 09,03,99, remissió
infircm.a.ció sobre transferenciaa. a. compte.
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DFlCRrsT5i OR RATT.TA,- La Secretaria ilonà compte de^^'^^^irrete ile
Bat..lia hagut.a desde l'últim Ple, diguent. que anaven des del num,

69/99 al 127/99,
T.a Corporacsió es dona per assabentada,
íí;s sotmet a ratJ.ficació la següent resolució de Ratlla;

Vist el recurs contenciós-administratiu interposat pels Srs,
Jaime Mart.orell Cabrit, i Maria Martorell Cabot. rmrnt.ra 1 ' A junt.anient,

d'Rsporles per la inarrtivitat de 1 ' ailmj.nistram'.ó al no haver
prac.;t.ic.:at. vlslt.a de ciomprovaruió de les ribres desenvcil upades al
ir / M o r a g 1.1 e r n um - 7 , d ' a q u e s i: e r me mu n j. j, p a 1,

Fer la present veno a resoldre:

1er,- Nomenar com a misser al Sr,Guillem. Bosi.:h Costa,

2on,- Nomenar com a proc;uradora a la. Sra, Maria Isable Mufic.is

3erDonar t.rasi lat de la present, resolució als int.eressat.s,
4rc,- Ratificat: la present: resolurm'.ó en el proper Ple de la

Corpciracsió,

Fs sot.met. a vot.ac.'ió la rat.if icac.'ió i és aprovada per

i.rna.nimi tat,

PLA. DR PRESTACIONS SOCIALS.- La Sra. Francisca G.il.i Nebot, donà
lectura a la. segi.leirt proposta;

Vist: l'escrit dirigit: a a.qi..)est Ajunt:ameni: pel Consell Insular
de Mallcirca, pel present, venc; a dur a. ple per la. seva aprcivacció si

RFSOLDCIÓ DF BATLTA num. 82/99

Garcia,

PROPOSTA
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Que s'aprovi e,l p.la de prest.acrions socrials bàsiques per a

1999 f d'a<r")r:d. ain.b el.s prograüias adjirnt:s, d'ajuda a doiaioili de
I ' A j ani.ariient. d ' Fspor .1. es , eis projecd.e Socrials d ' informacíió i
orient:.aoió i siiporb,

Sot.ruès a. vot,ac:ió es aprovat, per u.nanin.ii t.at.,

CONVRNI CAMP DR TRRRALL,- ba Sra, Franoisca Gili. Nebob donà

leot.ura a la següent, propost.a;

PROPOSTA

Vist,a la sol , .1 ic:il.u.d real it,'/.ada pel Casal de Joves de
Trainrinbana, per signar un 0!·)nveni de col, la.bi^ra.t^ió entre
1 ' A ju.rit..ariient, d'Fsporles i el Casal de Joves de Trartiunl.ana, per la
real i t'/,a.ció del Catn.p de Tre]·)a.ll de Juliol de 1.999 , per la. present:
venc a propc)sa.r

- Aprova r e 1. o n v en i. a. d j u n i:,
?.- Aut.orit.r.ar el Bat.le per signar-ho,

CONVRNI DE COT.-LABORACIÓ PER T.A REAT.IT7.ACl6 DET.

CAMP DE TREBALL DE JULIOL DE 1999 ENTRE

L'AJUNTAMENT D'ESPORT.ES I EL CASAL DE JOVES DE TRAMUNTANA

Esporles, de març de 1999,

REUNITS

D ' 1 .rn a, par i: e 1 S r , J a urne Pou R e y n e s , B a. t le de 1 ' A j u n tame n t
d'Esporles, Coraunil.at. Aut.ònoriLa de les Illes Balears,
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D'altra part Aina Ain.engual Mercant, Pres1 de
Jc)ves de Tranmntana amb CIF G07646784 amb domicilii am^®^^^er Joan

Cabct num., j,4 d'Fspcrles,

Cada un d'ells intervé en la respect.iva c;ondició esment.ada, i
de in.utü acord,

EXPOSFN

L'interès d'ambdues entitats de realit/.ar un Camp de treball,
tal i ciom s'han real it.sat. els passat.s tres anys, c:onsist.ent. en la
neteja del Poblat talaiòtic de Ses Planes de Canet,

Per t.ot. el nomenat., aitibdues part.s ac:orden cíoncíloure un c:onveni
de cooperació per la realització d'un Camp de treball durant el
dies 19 al 31 del prcíper mes de Juliol amb les següent.s,

RSTIPriLACTOMS

PRIMFRA,- T. ' A junt.araent. d'Fsporles c:obrirà en relació al Camp
d e T r e b a 11, les prest: a i, o n s que a conti, n u a (U i, ó s ' i. n d i, q u e n ;

- Aportaciió ?.00,000 pt.es al pressupost, general de 1 ' ac:l.i vit.at.,
- Ins tal, la.í.:ions del C,P, Gabriel Comas i Ribas (Previ acord

d ' util itsaciió amb el Consell Fscíolar del Cent.re).
- C o o r d i, n a d o r d e l'a t: t: i, v i, ta t.

SFGONA.- El Casal de Jcives de Tramunt.ana es c:ompromet. a

proporcionar les prestacions que seguidament s'indiquen;
- Organit.saciió i exec:uc:ió de les ac;t.i vit.at.s del Catnp de

Trebal1,
- Monitor d ' acil.i vit.at.s de t.emps lliure.
- Assessora Tècnica (Arqueòloga),
- Tràmit.s necíessaris amb la Direc'cuió General de Jovent.ut..

En prova de izonf t:rm.i i:a. t, es si.gna aquest: í.:onveni. pe.r du.pli.cat
a un sc)l efecd.es, en la dat.a i el lloc. assenyalat. a.

1'encapçalament,
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R1 Sr, Pere Trias detaanar, que es parlas aiob la eta, i: per

arribar a qua.laevcil formula c:oric:re.fa,per que una vegada re.sl,aruraf
es pogués visitar,

F.l Sr, Bat,le digue que r:reia que per part, de la propiet,at,, no hi
havia, d'liaver ciap inconvenient per pí^der visi tar-lo uns dies el

any, que ho negoc.oiar ia, per int,e,nt..a.r arribar a un ac:ord.

Sotmès a vota.cui.ó es aprovat per unanimitat.

RFIPRRSENTANT DE SAHARA,

a la següent proi:)i')sta;

La Sra, Francisoa Gili donà lec;t,ura

Ac;ord del Pie de 1 ' A ju.nt,a.rne.nt, d'Esporles,

El Consell de Seguretat de les Nai·ij.ons Dnides ha present:at una

proposta de calendari per ala real it,:^.ac:ió del referèdum amb el que

com::lourà el Pla de Pau aprovat per l'ONÜ i acn^eptat per les dues
en cmmf 1 ic;t,e, D'acicird artib aquest, cíalendari el referèndum podria
(..^eleb.rar-se el Desembre de 1.999,

At,ès que 1 ' A junt.ament, d ' Espc.irles lia ruant,ingut, un cíoruprom.ís de
suport constant al Poble Saharauí des del punt de vista humanitari,
que s ' lia f;r.)nc;ret,at, en diverses ac!t,u.a.f;ions,

Atès que la nostra, corporació ha mani testat reiteradament el
supcirt, ac.:t.iu. al Pla de Pau de' les Nacrions Dnides que lia. de
desemboi.ra.r en la celebració d'un Referèndum d ' Au tode terminaim'.ó

organit,%at, per l'ONU,
At,ès que la c:re,d ibi 1 it,at, del Referèndum depèn de la

i: r a n s p a r è n j, a del procés e 1 e c t o r a 1,
Atès que la. garant,ia de t,ra.nsparènc!ia exigeix la p.resènc:ia

d 'observa, d. ors i n t e r n a c j. < i n a 1 s q 11. e a v a 1 i. n els p r o c e d. i m.e n t s

democ;ràl,ic;s ut,i 1 it,x.at,s ,

A.t,ès que el Poble Saharauí a través dels dirigent,s del Frent,e
Polisario ha. demanat repetides vegades la presència, d'observadors
en tot el proc.;és de Pla de Pau, enviat,s per inst,it,uc,;ions i
entitats,
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a nu.m, 8

Fis per això que els Pi')rtaveus dels Grups Municipals Popular,
Socialista, PSM-Fsquerra Nacrionali sia, Unió Mallorquina, Fsquerra
Unida,,,, des d'una actitud, de mantenir el compromís de suport al
Poble Saharauí,

Impulsa, sigui quina sigui la majoria del consist.ori després
de les prt^peres eleocií^ns, la participa.i·EÍó del niistre ajuntament en

el Pla de Pau , enviat, c:om a mínim irn/a observadcir/a, elegit, per la

Corporarm'.ó, que sigui present en algrines de les fases de la
ctelebració del Referèndum d ' Autodet.erminació del Poble Saharauí,
organitzat per les Ma.im'.ons Unides,

Sotmès a vot.acrió es aprovat, per u.nanimit.at,,

CONVFNI UTR,- Rl Sr,Bal:.le donà lectura. a la. següent

propost.a :

Vista. la. sol, licitud realitzada per la. Universitat de les
Illes Balears, per signar un acord marcí de cíol , 1 aboracíió ent.re
1 ' A j u n ta i n.e n t d. ' F s p i :) r 1. es i 1 a r,l n j, v e r s i. t. a t d. e les 11 les Balears, i. e 1.
protocíol addicíionarl de cíol , 1 aboracíió ent.re. 1 ' A junt.amen t d'Rsporles
i la. Un i ver s it:,at de les Illes Balears sobre la realització de

pràct-iques dels est.udiants cl ' F.ducíacíió Socíial, per la present, vencí

a proposar

1,- Aprovar el acíorcl marcí i prot.ocíol addicíiona.l adjunt.,
8,- Autiíiritzar el Batle per signar-ho.

ACOROFN

PROPOSTA

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ FNTRF L'AJUNTAMENT

D'ESPORLFS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma de Mallorcía, de març de 1999
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RFinNITS

D ' una banda, el Sr, Jaume Peu Reynea Baile-Pres ideni. de
1 ' Ajunbain.en 1: d'Rsporrles, Coiaunitat Auînùneina de les Tiles Balears,

I de 1'altra, el Rec;tcir de la Univers,! tai- de les liles

Balears, Magmífic: i F.xc;el • 1 eni-.íssitn Senyor T.lcirenç Huguei, Roi.ger
com. a, representant d'aqi.iesta, segons el que estableixen la. Lie
orgànicía 11/1983 de 25 d'agcisi., de refcirida uni versii.aria., i el
Reial decret 1666/j.9B9, de 7,7. de desembre, pel qual s'aproven els
Estatut.s de 1 ' esmeni-ada uni versit,ai..

Ambdues parts, en la representació en què actuen, es

recïoneixen riiui-u.arnent la plena c;apa.c;ii.a.t, juridic:a. per a 1 ' ai.orgaroeni.
d'aquest acord, marc de r:ol, la.bora("nió entre l'Ajuntament d'Esporles
i la Universitat, de les Illes Balears,

Davant. l'interès cíoraú d'ambdues inst.it.uc.uions en el

desenvolupament a tots nivells de les seves funcions i dels seus

objer:tiu.s, est.ableixen el present, acíord ruarcí per tal d ' acíonseguir
una. coordinació eticaç dels seus es Cor ço s i per assc^lir millor
aprofit.ament. dels recmrsos respect.ius,

Priíaer,- Fomentar -i afavorir el desenvoli:i.pament de la
ciooperació d'amdu.es inst.i tuerions d'ac:ord amb les seves func.rions

respeid:ives i els seus objectius especn'f ics,

Segon,- Possibil it.ar la rea 1 it.x.ac;ió de pràcd.iqu.es per part.
dels estudiants dels diversos de la UJB als diferentes centres,

prograiíies i inst.it.ucions, d'acíord amb els prot.oc:ols addicrionals que

s'aprovin,
Terc.;er,- Organit'/.ar c;on junt.ament programes d ' acU-uacrió i

d'investigació i promoció de la invest iga.cn'.ó, d'acord amb els
int.eressos i objec.!t-ius que ambdues inst.it.uc;ic.)ns t.enguin.

Quart,- P<7ssibi 1 itar la. realit-xació de programes de Cormació,
de cíoinú acíord entre ambdues inst.it.uc;ions,

Cinquè, Establir qualsevol teipus de concerts que interessin

MANIFESTEN
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l.Hs dues iiistii'.iioion^ la.ltjançairh acords puntuals.
Sisè,- T.a real it.^aciió i el cíompl iruent- d'aquest.s cibjecd.ius les

dues j.nstii'ujc^ions mitjançant acords puntuals,
Set.è,- Crear ima coruissió formada per dos represent.ant.s de

(. ; a d a J. n s t i. 1.111 j. ó pe r t. a 1, d. ' a v a 1 u a r I es a < 1: i, v j, i; a i: s rea 1 i t •/. a d e s i

proposar-ne d'adient.s, T.a cíoruissió es reunirà c:ora a mínim c:ada any,

SI tipus i l'amplit:.ud. dels concerts, cooperacions, intercanvis,
programes i a.c;tuac;ions c:omuns es definiran espeoíficíament. i seran

o'ojecte de protocols que s'afegiran a aquest acord,
F.l present. ac;ord t.indrà una validesa mínima de quat.re anys,

renoval be autojn.àticament, pel mateix période, si cap de les dues

parl.s no c:omu.nic:a. a l'alt.ra sis mesos abans de la dat.a de
l'acabament de l'acord la voluntad de donar-lo per aiu.abat, Rn t:ot

c;as, la part. que ho facíi es c;ompromet. finir les a.f;c:ions

establertes mitjançant aquest acord que estigussin en funcionament:,

I c:om a prova de c:onformit.at., signen aquest, docmment., en dos
exeioplars, al ll!:c i en la data indicats a l'encapçalament.

PROTOCOL ADDICIONAL DR COL -LABORACIÓ RNTRR L'AJDNTAMFNT D'RSPORLFR

I LA UNIVRRSITAT DR LRS ILLRS RALRARS SORRR LA RRALITZACIÓ DR

PRACTIQÜRS DRLS RSTÜDIANTS D'RDDCACIÓ SOCIAL

D'una banda el Sr, Jaume Pou Reynes Bat.l e-President. de
l'Ajuntament d'Rsporles, Com.i:i.nitat Autònoma de les Illes Balears,

I de l'alt.ra el Rector de la Universit.at. de les Illes Balears,

Magnífic i Rxcel, lentí s im Senyor Llorenç Huget: Roi:ger, com. a

representant, d'aquest, segons el que est.ableixen la Tdei Organicía.
11/1983 , de 35 d'agirst, de reforma universitària, i el Reial Decret
1666/1989, de 33 de desembre, pel qual s'aproven els est.at,ut.s de
1 ' esmentada tJniversitat,

MANIFFSTFN
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R-l, seu

c:ol , .1 aboracíió

interés en per a desenvolupar el
entre ambdues instit-ucríons en relac;ió a la

realit/.aoió de Pràctiques d ' Pd.uca(:::ió Social per als estudiants
d 'aquest.a Di pi ornat.ura

ACORDRN

1,- r.es c:arac:t.e.ríst.iques del Pracd.iruim d'Fduc:ac:ió Sriccial est,an

regulades per la Guia de la. Prà(ti:.ic::a de la. Dip loin a tu. ra d ' Fd.uca.<rió
Soc.:ial, proposat, per la. Comissió de Pràcít.iques d'Fduc:ac:ió Sc.)c;ial i

aprovat pel Consell d.'Fstudis de dita. Diploma tura ,

r.a real it,maculó de Pràcd.iques dels est.udiant.s de la.
Diploma.t'uura d'Educació Social es regiran pels segi.ients criteris;

a) Podran rea.lit.sar aquest,es pràcd,iqu.es d'Fdu.cíac:ió Socrial
els estud.ia.nt:s qi.i.e estiguin matriculats de la assignatura de,
Praot,ic:urn que t,é. un valor de 32 círédit,s,

t:)) Des Pràctiqi.ies es rea. 1 it.-/,a.ran preferentment entre els
mesos de Febrer a Juny, d'a.c;ord amb les orient,accions de la Guia del
Pr act: i I.M ..un d'Educació Social, En tot cas ambdues parts poden
est,u.diar la real it,-/.acció de les pràcd.iques durant, alt,res périodes.
De totes maneres l'horari concret de realitsa.im'.ó serà especi f ic^a t
a l'inicci de c:a.da cuirs acadèmic;, t.enint. una duracció de 420 hores,

c) A principi de cada curs acadèmic el Consell d'Estudis
d ' Edu.c.:acció Soc.cial i 1 ' A junt.arnent, d'Esporles a.cíordaran el número
d. ' es i: I:\d.i,an ts que r ea 1 i. i:uar an pr àc t i, q u.es d. ' Ed.i..ii.:a.c i,ó Si:ci,a 1,

d) Els prac:t.ic:ant,s rea 1 it.-/.aran funccions d ' edu.c:a.clc.).r
social, d'acord, amb el Plà de Pràctiques que cada. est:ud.ia.nt ha. de
realit.'/.a.r, dins el c;ont.e.xt. de la organit,'/.ac:ió general del
practicum, i amb les ocientacions dels supervisors del çientre i
del t.ut.or de pràct,iqu.es,

e) Cada estudiant, t.indrà un t,u.t,or-professor de la. ÜIB i
u n s u. p e r v i. s o r per par t d e 1. ' A j 11 n ta me n i: d. ' E s p(r 1 es, E1. t u. 11 ■> r

professem , el supervisor i els est.udiant.s en pràcd.iques es

reunirán a. principi de curs per tal de planificar les activi.tabs a.

real it,'/.ar, Aixi mat.eix els supervisors podran part.ic.cipar en la
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real i. bv.BCjj.ó de Seminaris espeoiCics sobre les pràríN^ ans de
la realiin/,ac:ió de Ies mai.e.íxes i d'acmird arnb Ies fm)n^^'Rw!WTl^s que es

ooncretin amb el C<ansell d'Rsbudis d'Rducaoió Roim'.al,

f ) ivaluacníó de c:ada est.nd iant. en pràcd.iques es

rea I i b'/.ar à conjuntament entre el proies sor-tu tor i el supervisor,
d'acíord amb els c:riteris i les or ieni.acríons pedagògiques del
Consell dR s t u d i. s d ' R d u (■:: a c i. ó S o i j. a 1. ,

g) r.a real ii-/^.ac;ió de les Pràcd.iques no lruplic:a
l'existència de cap relac'itá laboral entre I'estudiant i
I ' A jurd.aicient d'Rspcirles ni la rernuneracrió de les mateixes,

h) RI/s supervisor/s podran participar en les reunions de
la. Comissió de Pracd.,iqu,es de la Diplomatura en Rdu.c:ac:ió Sooial,
A j. X i 1 n.a i: e j. x el Cons e 11 d ' R s t: u d j. s d ' R d u c a < j, ó S (.5 c i a I a c r e d j. t. a r à I a

oondioió de superviseur i det.erminarà els drets del mat.eix.

I. n'aco.rd ami) la realització d'aquest Protocol Addicional, el
c:ent.re i els programes de 1 ' A juni.ainent.
I n s i: i, i: u < ) i, o n s Co 1., 1 a b <.:) r a dores d e la d IR ,

seran

4,- T.a c.:reaoió d'una Comissió Mixt,a ent.re la dni ver s it.at. de Ies

Tiles Balears, a través del Consell d.'Rstudis d ' Rdi.u.)ació Social,
formada per dues persones de cada inst.it.uc.rió, Rn aquest, sent.it. els

representants de la dIB seran elegits a proposta del Ciuisell
d ' F s t. i "i. d i s d'E d u c.: a c : i ó S c.) c : i a I,

5 - - RI. presen 1: p r o to t." o I a d. d. j. c j, ( ) n a I i: i. n d. r à. i.:i. n a v a 1. i d e s a d e q u a t r e

a.nys i serà renovable a.ut.omàt-ioament. si c;ap de les dues part.s no Iio
com.u.nica. a. I'altra, amb sis mesos per endavant. Si alguna de Ies
part-s el vol donar per a.c.:abat-, es oomprcimet. a finir Ies acícíions
e s t a b I e r i; e s m i t janean i: I ' a c <.) r d c o r r e s p < rn e n t:,

Sotmès a votació es aprovat, per unanimit.at,,
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RAIXF;5? RRRUTS.- fií Regulor Sr, Pern Trias sur

R.l Sr,Bai,.liri donà .looiura a ,1a següent, propost.a;

PROPOSTA BAIXA DF; RFIRHTS

FxB.ifiinada la docn).riient.ac:5.ó que ac:orapanya als rebuts que es det.allen
a continuaoió, es proposa la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut. Cont.ribuent. Padró Import. Mot-iu ba.txa

9680000003 AJUNTAMENT CONT, ESP S,ROTGE 1,446 EXENT

9101001940 VICH CARBONELL J-M, IVTM 91 700 ROBATORI

9701001984 tï !l IVTM 97 770 ROBATORI

9301001994 n »f IVTM 93 770 ROBATORI

9401007045 T! ft IVTM 94 809 ROBATORI

9501007173 ff tf IVTM 95 809 ROBATORI

9601007779 ff ff IVTM 96 809 ROBATORI

9701007348 »? f? IVTM 97 809 ROBATORI

9857003917 ROIG BELTRAN B, ALGUES 110,731 ERROR LECT

9757001797 TRIAS AULI M, M, AIGÜES 14-157 ERROR LECT

9857005789 RIUTORT BESTARD A, AIGÜES 8,567 ERROR LECT

9770000691 VIDAL RIPOLL ECA. lAE 47,651 ESTIM REÇU

9680000045 COMUN, PROP,S,ROTG CONT, ESP 36,448 EXENT

9980000003 AJUNTAMENT CONT, ESP 6

Sot.raes a vot.acsió es aprovat, per unanimit.at.,

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

Examinada la doc^umentacüió que acompanya als rebuts que es detallen
s
â
â
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a continimoió, ea propoaa l.a davoluaió dal i,«pn^¿á^.nyal.8'--'^

Rebut. Ccmt-ribuent PaclrcViííipc.'et. Irripc)rV. Mcjt.iu c1evo.lu.c:ió

9871000829 MOr.ET NTCOT.AU M, ESCOI.A M08ICA

9987100925 MOLET NICOT.AO M, ESCOT,A MOSICA

9852001515 BERASTAIN DIEZ E, AIGÜES

985200291J. BERASTAIN DIEZ F, AIGÜES

1.785 BAIXA

1,785 BAIXA

9,077 EÜITA AIGÜA

11.803 EÜITA AIGÜA

Scii.rues a vot.acdó es ap.rc)val. per unaniniit-al,,

Eirhre el Sr, Trias,

XX ANIVERSARI AJÜNTANENTS,

següeni: prí:ipesi:a ;

E.l Sr, Batrle donà leo.tnra a la

PROPOSTA

Eel 3 d'abril de 1979, els espanyols vàrem ser c<')nvof::ats a les
nrnes amb iri.ot.in de les primeres Elecícrions Mirnicripals que es

rîelebraven en el nosinre pais a l'ampar de la rei::enb aprovada
Const.it.nenió de 1978, ün ac.íont.eixernent. de indubt.able import.ancnia
hisborioa per si, mijt:.anh el que, a d.eines. Espanya, inioiavaa un

procíés de profunda t.ransformaoió po.l it,ic:a, socnial i eoonomicía,
bransforiaa.ci<5 que vint: anys després tot:s podem oonstat:ar.

Aquelles primeres elecmnions municipals de 1979 sTi.posen, en

efectes, l'iniciï d'un gran canvi de la vida espanyola en el que

les Corporac;ic.)ns T,or:als se han most.,rat. c:om una peá c:lau. al
desenvolupar un paper determinant: e indiscutible en una do]:le
vert.ent. :

* Cont.,r ibuint. de manera decnlsiva al desenvolupament, i
cons()lida.ció de la democracia en el no s t: re pais, i

* Af avc.ir int. la modernit,x.a.c:ió a la. Administ.racíió T,oc:al i

f a t.: j. 1 i 1: ,a n t: el seu p r o g r e s i i..i. a t: r a c a i ae n t a 1 s ¡r i u. t: a. d. a n s ,
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La. acbuat^'j.ó dels Ajuntaments, Diputacions, Conseils i Cabildos
Insulars durani, les dues darreres dec:ades han c;onvert.il. la vida

politica local, com. ha estat de Finida, amb gran acert, en una

au.t,entic;a "esc;ola de dertiof;rac:ia" , en la mesura en que els princripis
constitucionals que inspiran el nostre sistema, de drets i

llibertats han trobat en aquest aínbii, les millores c:ondioions per

el seu desarrollo, coivFj.gu.ra.nt l'àmbit local en el primer foro de
debai. i c:au.c:e inmediai. de part.ic:ipar:ió politic.:a dels cuini,adans en

els as um.p tes pfi.b 1 j.cs ,

Fel oonei xeraeni. mes directe per pari. dels responsables
municipals de les necüesita.ts i demandes dels veïns, aixi con la.
laajor reoepi.ivit-ai. que faicilii.a la seva. propia cercarnia, han fei.
pos s i'ole la laillor capat ni. tat ule respirs ta. i la. pe.rst:)na. lit/.am'.ó de
les solucions als problemes piantai. jai.s » De aquesi.a manera les
proi.::eid j.iaentss ije eletniiit.! t:le.m.i.:>(.n:à tii,;a. i la. relace'.il di recata entre les

Instii.ucions T.ocals i els veins, principals desi.inai.aris de les
seves d.ei.;:isions, han vengut acompanyats d'una ind.umptable
vigorii.7.ació de les Fni.ii.ats T.oc;als, T.'auge del rnovimeni. veinal i
el d.esenvi.ílupam.ent de les asoioiacions per la defensa, de inferessos
generals c.i secd.or ials, així c:om el fouieni. i la c:reac:ió de r;auc:es de

pa r ticipacn'.il dels ciutadans en la. vida local, han enriquit el
funcíionament i l'exercricci de.moc:rài.if: de la. gesi.ió loc;a.ls.

eleci.oral el 13 de juny de 1999, podem recmmeixer amb sa.tisfac;c;ió
loom s'ha. arrelat la. identificüaciíl dels espanyols amb les seves

Insi.ii.ucic.rns r.oc;als, FI nivell de pa.ri.ic.;ipac:ió a les crinc!
comvotaries electorals a."nterii.:)r ( en els anys 1979, j,9B3, j.9B7,
1991 y 1995 ) ha. demc.fsi.rai. aquesi.a profunda ideni.ific:a.c;ic) i la
vall.:)/:itsacn'.il qi.je m.anifiesta.a. respecte a les mateixes, per el grau

de cíonfiança que inspiren eni.re els c:iut.adans, les sii.ua eni.re les
primeres Institucions de l'Fstat, Tot això ca.ra.i.d:er i ivxa avui auVo

perfils singulars la políi.ic:a. lc)c.;al espanyc)la,

FI d.esenvolupam.ent i cn^nsolodi t'/.aciil de la d.emi.^c:ra.c;i, en la.
que els raunicripis, Provinrcies i Illes se han mosi.rai. c:om peça ctlau,
i en la que es precisa, resalta, la. determinant influencia que han

Quan tenim, al començament la. pnlxima convocator ia.
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i:,en91.1 !: ee 3, e s ño r ç de in.oder n j, i: •/, a<: i, ó en

firncíionainenl. de l.es estruc:t/uree riinnic:.ípa,ls, 3a ag,11.i.l,'/.ar:ió i
s liapl if de p,co(íed. iiaen i:s i la millors en la pre s tac: i fi de
serveis, així cíom la int.rod V)c:c:ió de noves i.éaniqu.es de gesi-ió
pútlioa local. Les avançades experiencies qu.e es desarrollen avui
en gran numero de Corpc,)rac:ions r.oc;als espanyciles, la noi-able
10,11 lors en la forinacn'.ó i c:apacvi, ta<'::ió fecnica dels seus funcíionaris

i empleat.s, son una realit.at. que garant.it.x.a als c:iut,adans que poden
contar amb i.rna Administració Lo(::al pròxima, àgil i preparada per

donar respost,a a les nec:essit-at.s i aspiracions de la r:omuriit,at.
veinai.

lia cicmjuncciô de t.os aquest. fac:t.or lia fet. possible que les
Corporacions Locals puguin en aquest m.om.ent:.s fer froni: al
desenvolupament, de ac:t.ivit.ats i polit.iques seac>t.iral que fa vint,
anys no figuraben en la. seva agenda de treball, e inclus, podriam.
afirmar que era llavors impensable que poguesin ser exec:ut.ades
desde les Administiracions Locals, Així àrees de actuació com. les
que cíorrespc.men a les prest.ac:ions soc;ia.l y de atenc.;i6 personal, la
prtecció del medi aionbienb, el fom.ent de rnanifest:acions culfurals
i esportives la promoc;ió y desenvolupament. ec:onom.ic: o la. gest.ió
i.trbanistica i la. prestació de serveis publics, troben avui en

l'àmbit, local un marc; de ac:t.u.a.c;ió prc.ipia en el que els responsaV)! es

municrnlpals han désarroi lat program.es innovadors, compromesos amb la.
posició privilegiada que les propc.irc:iona la seva visió de la.
realitat a partir del seu. voltant al ci ullada i a les inqmi ti.rts i

probleiaes que els a.fec:t.en,

Fn aquest, sent.it., i per aquest.a finalit.at., la Const.it..u.c.;ió 1978
va reconeixen la importancia de la. Ad.m.inistra.ció Local el definir
als Munic;ipis i Provinc;ies c:om pilars bàsic:s de la. organit.?·.ac;ió
territorial de l'Fs tat, dotan los de a ut;on orni a per la. gestió del
seus int.eressos, De t.ol.a manera, el desarrollo de dit.a previsió
cons tituicional no ha. t;engut la. adequada plasmaciíl practica, de
manera que les Fnt.it.at.s r.oc;als espanyoles, a pesa de desenolu.par
d. 1.1.rant aquest vint anys un paper de transcendental importancia en

la c.;onf iguració de l'Estat., i de a.sist.ir arnb esperit. de

cola.boració, al a s entament del nou. mapa, territorial i al procès de
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conf iguracíió de la rini ó F;uri:>pea, ne oh s tan i", han tengut que,

Kiantenir una acd,,itud de perruenant, reinvind icacuíó per trai.ar de
conseguir la plena. vigència i ef e<,d',i vi ta. t dels principis
cíonsi.it.ucíionals de aut-onoruia i su.f icciencia financiera al mateix

temps que una. redefinició adecuada del marc coinpe.tencia.l de les
Copcirac.'ión T.oc:als,

Reinvind ic;ac;ions que sorgeixen desde el rooraent en que

constitueix la Federació Rspanyola. de Mu.nií^ipis i Pn^vincies, i que

tenen una fita de referenc,:ia fonaraent.a 1 en la c;elebra.c:ió de la

Asamblea Fxtraordinariaa de la. Federació i-::elebra.d.a. a. La Ci:)runya els
dies 5 i 6 de noverubre de 199 3, en la que de manera unanira. es varen

establir les bases docte r i na. Is i polítiques del conegut desde
1 laveurs ciom "Pac;te T.cicial"

A part.ir de aquell ruoment., la. cíonseciu.c.íió del Pa.c:t.e T.ocial es

ci-)nver teix, sols en una demanda permanent de tot el
municiipalisme espanyol, sine.) que podem afirmar que durant, aquest,

anys ha pín^vocat una. opinii5 majoritariaa. en tutes els amloits i els
seus oont.ingut.s impregnen els pia.nt.ejament.ss que es fan desde els
distints foros sobre el futur de les Corpora.ci<ms Locals en el mapa

territ.orial espanyol, cíoadjuvant. sense e;ap dubt.e en el avanç i en

el desenvolupament del mateix.

Després de la aprovacíió de les "Wedidas para el desarrollo del
Go.bierno Loc^al" per el Consell de Ministères del 17 de ji..i.liol de
1998, el nuoli del debat i la nege)e:iae:ió se residene.:ien ara. en el
procès de d.escentra.li txacifè que han de pièsar en marxa. i
protagonitzar les Comunitats Aut.onomes ja que han ele ser aquest.es
les pr inculpais a. etcires en el proches de transferencia o delega.cici de
ciompt.enoies a les Corporae:ions T,e)oals en el fut.ur inrnediat., amb
independenciia de seguir negoc.iiant amb la. administramici general de
l'Fst.at. altres aspee.it.es important.s ene.ia.ra pendent.s,

La. c.ionmemoracicí del vintè aniversari de les ele<.n)ions Locals

no poden deixar de ser la ociasió obligada, per alt.ra part., per

rendir pi.i.blic.i hcimenatge las m.ils de espaiiyols, liomes i clones que

lean ent.regat, els seus eioneixement.s, el seu que fer, i en oe.iasions.
s
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la .seva p.r:opj.a vida per partj.cn'par en la política^
cícincíepl.e més abnegad, de servei al criut-ada i a les"
deiaoirrà hj.qites, Per ells i per tods els que desde la. seva volnnhad
de cícimprortiis csívir; segueixen c:reieni. qne exerf:eix el c:arrer.: de
Bable o Regidor constitueixen el mes alb honor amb el que poden ser

dist.inguibs la Federa.cíió desit.ja t.esl.ituoniar el seu recmmeixeroeni.
i rebierar el sei.i. term comprom.is amb les seves inquietud i la
defensa dels ini.eresc.is public: lc.)c;als que ells .represenferu

Per bob 1 ' a.nb.eriormenb exposat a proposta de la. seva.

Presidenta, la Comissió Fxec:ut.iva de la Federac:ió Fspa.nyola de

Mi.rniím'.pis i Provincies va. apnwar, en la. seva. reunió del 9 de
febrer de 1999, la present. De.c,;larac:ió Inst.it-u.c:ional amb oc;a,sió del
"XX Aniversari de les elec;<-:i(uis Munirm'.pa.ls dels 3 d'abril de 1979",
c:onvidant. a t.ol.es les Cr.)rpc)rac;ions T.cic.'als d'Fspanya a que

procedeixin a adoptar les següent iniciatives;

1,- Aprovar i qualsevol alt.ra iriformac:ió c:omplement.aria a la.
Federació Fspa.nyola. de Mi.rnicm'.pis i Provincies, Am.1:) el texte de dits
ac:ord, la Fedrac:ió proc:erli.ra a la edic;ió d'una publ ic:a.c;ió que

recollirà els pronuním'.aments de les Corporaim'.ons Locals Fspanyoles
amb aquest, rocjt. iu.,

Considera al dat.a "3 d'abril de 1979" als efec.;t.e.s de

denominació i rotula.ció de cíarrers, places, pa.r(::s, jardins o

eclific.:ies publicjs,,, amb l'objet.iu de fac:ilit.a.r la seva.

in(n:).rpora.i.:ió al m.u.nt cultural i. a. la. memoria. historii::a. del nostre

poble,
3,- Decílarar en lo su.c;c;e.ssiu., el 3 d'abril c:c.)m "Dia del

Miïn i.cíip.i." de manera que e"n el Futur a.qu.est'.a data es convertesqui en

referenc;ia permanent. per els c:i"u.t.adans en re.lac;ió a les
Institucions Locals, acompanyat de la. celebració dels act. es

int.it.u.c.:ional s i qualsevol alt,res de prc) je.r:c.;i6 pública que

c ( m s j. d. e r j. n convé n i. en !: o r g a n 5. i: -x a r ,

Fis Regidors Sr, Gabriel Coll i Sr, Jcisep Alemany abandonan
iooiiientaneament la Sala, durant la lectura de la proposta.

Sot.mes a vot-ac:i6 es aprovat, per unanimitat.
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ES ERRRERET,- El Sr , Ratle donà leobi.ura a la següenb proposba;

RESTAURACIÓ D'HÀBITATS PER AL FERRERRT A LA SERRA DE TRAMUNTANA

f)na i no i. at iva per a. la millora del medi ambj.ent J, la
c;onservac;i6 de la biodiversi!.ai-

1, Introduccm'.ó

1,1, El ferrerel,, un enderoisme de la Serra de t-ranmnt.ana

El í; e r r e r e 1: {AIy t ea nvi Jeteene i s ) , e s p è i j. e d e max i. ma p r j. ( •) r i. 1: a i: d e

(ícmser vacíió a les Illes Balears, és nn amfibi endèmic; rel ic;t.u.al,

Degut a la seva reduïda distribució geogràfica i als escassos

efec:t.ius de les seves pobl acíicms es l.roba en perill d ' ex'l.inr;ió,
considerant-se l'amfibi més amenaçat d'Europa,

l'H ini.rcidiu;c:ici a.rd.rripicía d'espèc.;ies depredadores i c:ompe!.idores ha
provocat la desaparicm".ó del ferreret de la major part de l'illa de
Mallorc:a, Avui en dia en queden algunes poblac:ions a un ec;osis-l.ero.a

q ije represe n ba un r e f u g i. b j, < 1 ò g j. c per 1, ' am f j. b j, J, d ' a 111 r e s espècies
amenaçades; els barranc; c;àrsi.ic;s de la Serra de TrariLurd;ana,

J,, 2 Història

El Eerreret. (AJytea baJeaprhine niu.]ei-enaia) és c;onsiderai c;on un

paleoendemisme que presumiblement, hauria colonizat les illes
durant, el Messinià (fa 6 milions d'anys).

Els jaciiaent s on s'han trobat restes fòssils i subfòssils d M 7yi';e.s
a Mallc.)rc:a fan pensar en una dist.ribucuió general de l'espèc.;ie per

1 a p r à. c 1; i, < ; a t o ta 1J, t a t d e 1 ' .i 1.1 a ;

- Pedrera de s'Ònix (Manac;or) Alytea baleaprh.i'ne ap. I.ímit.
plio-Pleistocè,

- Cova de Son Bauça ( Est.B.bl imenl.s ) A.br mul ei-ena.ia. Pleist.oc;è.
m.i t jà,
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Cova de. Son Maiol (Fspf^rles) inu Jeten is is
riii i. jà,

Cova cle la. Malei.a, (Sóller) niuJei-ensis,. Pleist,oc:è

superj.o i Holooè,
- Cova. de la Barxa (Capdepera) A.b. mnJ ei-ensi s, Ple.i. st.oc;è.

superior,
- Cova. de Canet. (Fspcirles) A.br mul ei.ens.í s, Pleiet.ocíè superior

i .Holooè,
- Cova. de la ruort. (Gènc.)va) A.b. mul eí.ensi s, Hc.ilctr;è (Fda.t.

Mi 1:. jana? ) ,

Acit.ualitient. l'espècrie present,a una dist.ribu.c.íió di5;ju.nt.a i relifd.ual
liinitadaa a i.ma àrea reduïda de la Serra de tramuni:ana de Mallivrca.

Les looalit-at.s i t.orrent.ss habit,at.s per Alyf es mulel-ensis cíonegut.s
des dels seu desoobriin.ent representen una ext'.ensió de presèm.u'.a de
106 Ktti2 (rrl 2,9% de la superficrie t.ot.al de Mallorcía),

,1.2 Els hàbit.at.s i la d i st.ri bu.oi ó geogràfio.a del Ferreret.

AJytes muJetensis i^cu.pa dos tipus d'hd.bita.ts diferenoiat;s en la
seva. orografia i c:ara.c:t.er íst.iques ec;ològiqu.es ;

- torrents ("à.rstios en els quals la xarxa hidrográfica, d il na.

llocía. a. ba.rra.ncís molt. est.ret.,s, que represent.en un refugi biològic;
per a l'ainfi]:ii i altres espècies amenaçades j i

- punt.s d'aigua aïllat.s sit.uat.s a àrees c;àrst.iqu.es de sones

obertes de muntanya,

D'aciord aínb les inform8c:ions més rec;ent.s, la. d ist.r ibuc.;ió geògraf ic.:a
actual està res tringuida. a 12 torrents de iaunta.nya., considerant com.
a t.orrent.s els diferent.s segment.s (afluent,s, i seed.ors del t.orrent.
pr j. n c i, p a 1. d ' i \ n a con c:: a ) d ' i .i n a ma. t e i. xa. xarxa h j, d r o g r à f i. i.':; a a a. a. ; i. 3
lc)c.:al it,at.,s més o riianc:o aïllades amb poblac;ions vinc:ulades i
dipòsit:,s d'aigua antròpics (cisternes i abeuradors). Altres 7
loc:alil.at.s amb poblac:ions de Ferreret. (t.orrent.s i dipòsit.s a sones

obertes) existeixen grài:;ies a les reintroduccions etectuades pel
Govern Balears des de 1985 a. part.ir d'animals c;ria.t.s en c:a.pt.ivit.at,,
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seu recorregut) així coin, pel Fet de presentar parts del ,1.1 ii:
pràc;i.,ic;a.ineni. enctaixacles entre els d.íferent.s rnass.íssc>s riioni.B.nycisos.
R1 perfil d'aquestes parts encaixades o barrancs normalment

present.a una a.lt.ernança ent.re paret,s vert.ica.ls o subvertic.ta.l (4 a

60 m, am'n i.rna pendent superior als 762) 5 parts planes
ciriginades pel rebliruent, de les sones exist.ent.s ent.re les paret.s
amb còdols d'origen al·luvial. Aquest.a dist.ribucrió peculiar de
parets i parts planes l'hi dóna als barrancs un perfil esglaonat.

Durant, els hiverns de pluviosit.at. normal l'aigua circmla per

aquests barrancs s'eixugen en bona part, Fncara així, gràcies a

l'efect.e de 1 ' enctai xament. ,• l'aigua roman erubassadaaaa de manera

permanent a diferents gi^rgs i petits cocons de f(")rina i volum molt
variables, îis en aquest, gorgs o n es t.roben els cia.bot.s cl ' Aly tes
wrí leten.sí .s, mentrer que els adults passen la major part de la seva

vida amagat.s d int.re de pel,it.e.s c:a.vit.at.s, excavaries pels prctcessos

d'en^sió a les parets càrstiques del torrent o sotca pedres aprop de
1'aigua,

Ris barrancs habit.at.s per A ,ivu.lei-ens\is scm relat.i varnent. curt.s

(entree 300 mts i 3 Km) però formen part de torrents més llargs
amb cíondicions generalment, adverses per l'espèrrie, A la major part.
dels tí^rrents on viu Aly ten hi ha sectors que no són encaixats, si
no que són més obert.s, amb les parel.s lat.eral s de pc)ca pendent, i
â- i n b u n d e s n j. v e 11, menys p r < ■) n u n 13 i a i:, A q u e s 1: s sect (.:) r s , mé s

a.ssolel 1 at.s, no són oc:upa.t:.s normalment, per A.lyf.es, si no per la
gran<7ta. {Rana pe.cezi) i la serp d'aigua {Natcix inaiira) , el seu

princripal depredador,

r.es pobl acricu'is de Ferreret, local it.sacies a àrees obert.es es t.roben

majoritàriament associades a construccions de pedra o modificacií^ns
de l'ent.orn rc.iciós, realit-sades per l'home (aljubs, cist.ernes et.c).
Aquestes masses d'aigua, en ocasions, mantenen unes condicc'.(vns

ecíolcògiques siro.ilars a les exist.ent.s als barrancís càrst.icís, encara

que Serien esser punts d'aigua aïllats i allunyats d'altees punts o
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■/.(Vnes huiaides favorables per AJytes mul teus in.

La conservacn'ó del ferreret.

Fil Pla de Reonpera.t:;ió l la relnbroili.iocLó de l'espètjie

ToLs els dcic'uineni.s nacríonals 5. .ínt-ernacolonals de cícmservacàó de

verfebra.bs el consideren c;;!:)!:! una espè!:;ie en perill d ' ex tinm'.i':), f^is
nec;essari i obligat, per la nirec.'t.iva Hàbit.at.s (97/43/CFFl) designar
•/.ones espe<;ia.ls per la seva conservació,

Aífib la prottrulgacrió de la T.lei "4/B9 de 27 de luarx.o de Conservac:ió
de los Flspa.iíios Naburales, de la Flora y la Fauna Silvesbres",
s ' esi.ableixen a la legislació espanyola els Plans de Recnpacrió per

a les espèt'ies en perill d ' exbincif:), c^abegoria que l'hi Fou

ot.orgada al ferrerei. mii.jançanb el Reial Decíret, 439/90,

Així, l'any 1991 es redacta el Pla de RerruperaciïS del Ferreret
(PRF) proriiogni, pel SFCONA, FI seu. desenvolupariient- i aplic:ac;ió s ' lia

por 1; a h a e r i n.e des d'aleshores, Finan ç a n t - s e i, n i, < i i. a 11 ne n 1; d i, n s de 1
marc.; ciel Pla Operat.in (FONFR) (Objec;t.iu 5,b dels Fons Fsi.ru.c.;tu.rals
de la OF); i, anib una especiial intensitat des de 1994, quan la rinifi
Furopea l'hi assigna una fina.nc;iac.:ió parc:ial mit,jançant. el fons
LIFF (Projectet LIFF 1973/92/ 11-13),

Oràciies al desenvolupament, del PRF s'han descîobert. nc.ives pc.iblaciic.ms
i. s ' h a r e i. n t r o d. u i, i: 1 ' e s p è c 5. e a noves 1 o a. 1 i. i; a. i: s a pa. r t i, r d ' a n ima 1 s

ciriat.s en c.:apt-i vit.at. que han est.at. alliberat.s a la. Serra de
Trami.intanaa,

El Document, d ' hàbi t.ai.s pot.enc.i als del ferreret.

On (.:anvi estratègic de gran it.P.portancia es produeix a. partir del
descobriment, de pc.iblac:ions habit,ant.s de '/.ones obert,ess en hàbit,at.s
diferents als barrancs cars tics, Fn una reunifi intemacicinals

d'expert.ss en c:onservacoió c;elebrada a Fsc:orc:a l'any 1994 s'aprovà
1 ' exe<MJci(5 d ' i.rn programa, global de core ai::; i ó de noi.) s hàbitats a -/.ones

obert.es per la fundacrió de noves poblac.;ions,
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T, ' e 1 e b o r a o j. (S d ' u n j. n v e n 1: a r i d e I <.:> i.: a I i i: a t s

rei nt.rod i.ic:c;ió fem la base pel desenvo.lu.parnenb d'i
re tuerca i elassi f Icaei.ó de noves l.oca.l, itabs seleiiiio'.onades per a. l.a
fvi.iidacíió de noves pr.»bla.c.;ions a pari.ir de 1 ' al 1 iberacrió d'animals
( " r i. a i: s e n a p i: ,i. v i 1:. a b , P r i .) 5. t d. ' a q u e s i:a f e i. n a 1 a 0 j, reo i :: i. ó Gene r a. 1, d e

medi Ambient, elaborà l'any 1997 el docmtneni. d'Hàbii-ai.s Poi.enrrials
d.el Perrereb; n.n doonraenb o'perb que prebén servir d'lnsbrumenb per

a la recmperacríó del Ferrerei, a braves d ' una informacrió út.il i breu
sobre u n oo n j u n b d e 7P pu ni: s pobenmlals per a la reinbroduoirló de
1 ' espèc:ie. i 1 ' esi.abl iment- de pc,)bl acrions viables, PI 95% d'aquest.s

punbs es brot·)en a municipis de la. Seerra. de brainnnbana,

Aobualment., gràcries a l'esforç de la Conselleria de medi ambient, i
1 ' A s s (.:) j, a < " 5. n per a. 1 a r e c upe r a i i ó d el fe r r e r e 'r. ; J. 5 d ' a q u e s b. s p i..i. n i: s

pot.encrials han est,at, resbaurat-s i a. 9 d'ellss ja s ' ha iniciat, el
procés d'establimenb de poblacions de ferrereb,

F1 projecd.e de rest.auracrió d'hàbit,at,s

L'Associació per a la. recuperac^io del ferrerei", pret:en., amb el
prc)jec;t,ee de rest-a.ura.c:ió d ' hàbit.at.s per al ferrerei. a. la Serra de
bram.ij.n bana., la. maberial i b/m.cm'.ó del doci.i.m.enb d. ' hà.bibat",s en allò qi.te

ooncíerneix als mu.nic.!ipis d'aquest.a çomarc.ía., FI present, projec.íte
bendrà r^om. a. referèmm'.a en t:.ob. in.om.enb el d.oci.i.menb d. ' habii',a.bs

potencial del ferrerei,, ■

A més de les t.asques de rest,aura.c;ió dels punt.s ja c:oneguts inc;loses
al project",e, l'Associació per a. la recuperació del ferrereb por bar à
a l.errue un t.reball de rec:ero;a a les àrees on nc.) es cmmegui la

presència de l'espècie per broba.r-hi loca.lii',a.bs amb poblacions de
ferrerei, que no siguin cmmegudes a.c.;bu.alment. i nous punt.s pot,enc.:ial
per a la. recuperació,

2, Objectius

Amb aquest, projecte s'int.ent.a recíuperar en t,ot, moment, dipèisit.s
d'aigua a.nbii::s (cisternes, abeuradors, ebrO planificant la seva.
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res tau ra. l'j. (S i, adaptat; j, ó a les cond j.i; j.ons de vi, d a

20 c
083

Pagin^ifnum, 24

e r e i:.

Amb la recíuperacsió d'aquest,s punt.s d'a.lgua ,1 la t::.reac'.íó de neus es

preten també atavorir a tota una sèri.e d'espècies relaci<;nades arnb
el medi aquàl.ic; que act.ualment. es t.roben amenaçades degut, a la greu

regressió de 1 ' agric-ultura i la ramaderia de muntanya. Aquestes
espèc.sies, represent.ant.s de les cmmiunit.at.s aquàtiques, molt.es
d'elles endèmiques (espècies de flora 'nid.ròf i la, algues, falgi,.ieres,
c:r uota.crí s, aràcrnids, het.eròpt.er s, d.ípt.ers, molusc;s, et.c:)/ formen

i.uia part mol important de la biod.iversitat de la Serra, de la.
Tramunt.a.na,

r. ' ela.boracoíó del present, prcijec.d.e de rest.a.urac:ió d ' hàtiitat.s per al
ferreret a la Serra, de tramuntana, s'ha port:at a terin.e amb la.
int.encrió de c.:rear una xarxa de punt.s de punt.s de c;ria. d ' Amulet.ensis

que ra.i.ui. possible un fluxe genèt'.ic entre els diferents punts de
reproduociió de l'espèc;ie. i la. cíonnexió de poblacions avui
s LI p o s a d. a me n 1: a. ï 11 a. des.

Als municuipis on no es conegui la presènc.íia del ferreret. es

realitzarà un treball de rei'erca i prospecció per trol;ar lot;alitats
amb poblacic.ins de l'espècie que nc.) siguin conegudes act.ualment. i
punts potencials de cria. Aquests nous punts potencials es

classif icaran i seran sel eccionat.s per a la fundació de ncives

poblacions a partir de l'alliberació d'animals criat: s en

oapt.ivit.at.,

T.a realit.zaoió del prc.ijec.d.e de rest.a.u.ració d'hàbit.at.s de ferreret.
a la Serra, de Tram.untana implicarà la. recu.perat;itl d'un patrimoni
ou.lt.ural i arquit.ect.ònio relacrionat. amb l'aigua que, degut, a la.
regressió de la. ramaderia t:radicional durant les darreres décades,
està desapareguent.,

l'a recuperació d'aqu.est-s ant.ic.is dipòsit.s d'aigua implica la.
promo¡;ió de l'ocupa.i;ió en un ofici especialitzat i tradicional; els
margers
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RI prese'nb projecte en el qual es convinen conservac^ff®^el medi
aiaí'iierii. i dels usos t.rad icional s amb el desenvo! upanienb d'oficds
tradicionals es presenta com. un model a apli(.-:ar a altres territoris
de la medit.errània,

T. ' A ju.ni-aiaent d'Esporles c:onsidera que i a prc.ii.ec.icrió de 1 ' l·iàbit.ai. del
t e r r e ret. { A ly ten ¡nu le t eue i e ) é s i mp r e s i n'. n d. i, ble pe r a 1 a

supervivencíia d'aquest.a especula erablemàt.ic:a 1 que el Pla de
recuperació del ferreret és un dels programes més importants
d'aquest l.ipus que es porten a t.errue a Europa,

Per això expressa, el seu suport a. la iniciativa, de 1 ' Associa.cm'.ó per

a la recui.pera.cíió del ferreret. de donar cíont.inuit.at. i cmiherenc.uía a

l'aplicació del pla de recuperació amb el projecte "Restauracj.ó
d'hàbitats per al ferreret. a la Serra de t.rariiuntana",

A més a. més l'Ajuntament d.'Espiaries vol coni:ribuir amb un projecte
de suport, dins del munic-uipi d'Esporles per i.al c.;ont.ribu.ir a la
reci:i.peració del ferreret.

Sot.mes a vc.it.acció es aprovat, per unanimi t.at.

PLA MIRALL.- El Sr,Ba.tle donà lect.ura. a la següent proposta;

Vista la. nec::ess i tat que te a.qi.i.est A j i.).ntam.ent de (omtractar l'obra.
"PONT D'ES BALLADORS", " PONT DE SANT PERE", "PONT D'ES BADALÜC,
" PONT COTONER", PONT DE EÜSTA", obres incloses dintre el Pla.
Mirall, pel present., l·ie resolt, pcirt.ar el Ple de 1 ' A junt.ament.,

El plec:; de Clausules Administratives Particulars que han de
regir el oont.ra.c:t-e deies obres esiaent.ades mit:.jançant. subhast.a amb
proí.'ed.iment o'oert, per la seva. aprovació si procjed.eix,

Pl.EC TIPUS DE LES CT.ÂUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE BAN DE
REGIR ELS CONTRACTES D'OBRES DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES MITJANÇANT

PROPOSTA
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SUBHASTA AMB PROCHDIMHNT OBRRT,

63622 c

num,

Clrjvisu.la pririií-ira. Objeci-e del cíird.rac.'i.e, - Es l'execnicM'ó de les

obres coiapreses en el projecte titnlat "PONT D'ES BALLADORS", "
PONT DE SANT PERE", "PONT D'ES BADALUC", " PONT COTONER", PONT DE
EUSTA" ,

Són de carècíter c:oni.rac;tual el Plec; de Condi crions Generals en t-oi,a

allò que no s'oposi a la. Llei 13/1,995 de data IB de laaig, el Plec
de prescir ipc:ions i.èc;niqi.).es, els quadres de prens, la ttieracòr ia, el
pressi.iposi:, els plànols i demés dín::i.!in.ents obrants a l'expedient que

c:onst.ii.n.eixen el projec;i-e, i qn.e a tc.)t-s els efec;i-es es c:onsideren

incorporats al present plec. En cas de discordança entre aquest

plec: i el de pre.sc:r ipc:ions tèoniqnes, s'aplic:aran els present.s
plecs,

Clànsnla segona. Pressupost,.- El pressupost.

PONT D'ES BALLADORS 1,344, 569 p t e s,

PONT DE SANT PERE 1.535.562 ptes.

PONT D'ES BADALUC,,,,,,,,,,,,,, 1 ,679,159 ptes

PONT COTONER. 1 . 591.038 pt.es

PONT DE EUSTA 2,126,569 ptes

t.ot.al de les obres suma la quant.it.at de 8.276.897 pessetes.

Clàusula, tercera, C(.)u.s tabac tó expressa de l'existència de crèdit.-
Hi lia. c;redit, a la. part.ida 98-01-43-62004, que c;onst.it.u.iràn
r cmaa n en t s i nc¡r po r a .'71 e s ,

Clàusula quaít-a. Ter).!iin..i d'execució.- Es fixa (::om a t.errnlnl

d.'execuició de les obres el de sis (6) mesos.
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F.I teriaini (Començarà a coiop'car a parbir de l'endemà, de la data. de
1 ' ac:ie de cíoruprcivac.ió de .rep.l ani.e jartient,

CLànsula (jinquena, Prtxjed. üuen t de 1 .Le l batnió i. Conua d. ' aïl, j nd. Li íai; Ió.-
FI p,rc)c;ed.lluent, de lic;lt,ac:ió d'aquest, ocint.racd.e d'obres és l'c.)be.rt.
i. la. Corma d ' ad. jud icaoió serà per sut^hasta, d.'acord amb 1 ' a.ri:ii::le
83 1 següent, de la T.I.el 13/1,996 de dat.a 18 de maig de Cont.racd.es
de les Arlm.lnl s tracions Públiques,

Clàusula sisena, Wodel d.e proposi (íi ó. - I.es proposi rri oris que

p r e s en i: i. n e 1. s (.r o n t r a c t i s i:e s s ' In a n d ' a j 1.1 s t: a r a 1 m,o d. el seguen i: ;

FI 'Sr ,/Sra
am.l) domicili a ,carrer/plaça , , , ,

t.elèfon, ,,,,,,,,,, número, ,,,,,,,,, d 1st.rlot.e post.al ,,,,,,,,,, amb
ONI num., ,,,,,,,,,,,,,, act:uanb ( 3 , es

Ciomproruet. a. reallt..'/.ar l'obra cibjecite del oont.ra.ot.e d'ac;ord amb el
detall i les condicions següents(4,

Tot. això, d ' a.cíc.ird amb les clàusules d'aquest, pleo, el
contingui:, del qi.i.al defrlara conèixer expressament.

S'ent.én a t.ot.s els eferd.es que les prc.ipc.islolons c:omprenen nc.)

noiaés el prei.i d.e la trontra.irta, sinó també l'import de l'Impost
sobre el Valor Afegit. (TVA), d'ac.mjrd aiub el que est.ablelx la
normat;iva. que regula aquest impost i l'article 78 d.e la. Llei 13/95
de dat.a 18 de maig de Cont.racd.es de les Admlnlst.racrlons Públiques,

Clàusula sei;ena,, Document.s qi.ie s'itan il'a juntar a la, propos L<;Ló, A
les propcislolons, s'hl ban d'adjunt.ar cibl Igat.ôrlament. els doc;ument.s
seguen ts :

a) Document. Naculona.l d ' Ident.lt.a.t., si es una persona física, o

escrip1:ura. de constitució o modificació, si és el cas, degudament

de 19,,

( F j, rma )

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

Insc'ir 1 be en el Registre Mercantil, si el prt^ponent e^i^^./yàaeítn^etat.
b) Poder Notarial si la proposicrió es firma en nom d"aTfre,
c) Declaració expresa responsable de no brollar-se comprès en cap de
les cíau.ses d ' inc-apac-'it-at i inc.:ompat,ibil it-at, establertes en l'ari.,
70 de l'esmentada normativa,

d) Certif icíaciió de 1 ' Adminisi-racrió Tributària de l'Fsi.ai, de que el
proponent es trolla al ctrrrent en el compliment de les seves

obl igacrions i.r ibui.àries ,

e) D<3t':uj.m.en t acreditatiu, de l'alta a l'imp<Tst sob.re ai.;; ti v j. i'a ts

ec:onóri.iiques i del pagament del darrer rebut-,

f) Certificació de la Tresoreria General de la. Seguretat Social de
què el propc.jfient. es i.roba al c:orreni. en el cíomplimeni. de les seves

obl 5, g a ( .m', o n s a i ii.b 1, a S e g u. r e i: a i; S o < :: j, a. 1,

g) Resguard ac:redii.ai.iu de la garant.ia prcivisiona 1,
h) Document a(.u:ed.iba.tiu de la. cla.ssi fiació exigida, Sn el cas qi.ie

no fos necíessària, algun dels doc.íuments previst.s als art-ic:le.s 16 i
17 de la Llei 13/1995,

Si l'empresa proponent, és est.rangera, t-atobé ha de present.ar
els doiu.iments assenyalats en. els articles 15,7, 73 i 80,7 de la.
Til ei 13//1 ,995 de dat.a 18 de maig de Cont.racd.es de les
Administracií^ns Pídoliqu.es, i si l'oferi:a. la. formula una agrupació
temporal d'empreses, ha d'adjuntar els doc:ument.s esment.at.s a

1 ' a r i:, 7 4 d. e I a i. n d. i < a. d. a. Tj I e j ,

Quan sigui necsessària la present.acuiò d'uns alt.res doc!ument..s,
s'haurà, de sol, 1 irri. tar -per escrrit i 1 ' ad jud.ii'::atar i els prodrà
present.ar en qualsevol moment, ant.erior a la f ormal it.^.acíió del

contract'.e, llevat que el citat escrit disposi una altra cosa.

Dels document.s crit.ats en aquest.a culàussula se'n poden
presentar els originals o les còpies qi.ie tenguin carà.<·:!t'.er
d ' aut.èntiques d.'ac:ord amb la lesgislació vigent.,

Clà usula vuitena, Present-Hirló de la propos it,* ió i dels do<;umen ts,-
liB. prcipcísicíió i els doc:u.ment.s enumerat.s en la rOàusula ant.erior
s'han de presentar en sotares separats i, t-.a.nca.ts i firmats pel
c.'ont.racítist.a o persc.ma que el represent.i i s'hi ha de fer cíonst.ar
cn cadascun el contingut respecrti u i en tots dos el nom. de
1 ' interessat,
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Les proposioions s ' hari de presentar amb e.l.s
d'haver satisfet, tes taxes en la quant,ia previst,a en l'Ordenança
t i, s ( í a. 1, V i, g e n 1: d e 1, ' A j u n t: amen i: d ' E s p o r 1. e s ,

FI t.ermini de present-acrió de les proposic.:ions acíabarà el dia
en que en fam", vint-i-sis a compt:a.r des del segijent de la.
pul')l ic;ac:ió del present. Plec: al "B,O,C , A , I,B, " .

L'acrta d ' obertura, de les proposioions econòmiques tendrá, lloc.:
a les 17 Inores del primer dima.rt.,s liàbil després de la final it,?.ac;ió
del termini de presentacm'.ó de propostes,

Olòi.isnla novena. Mesa de; í;ont,.ra(:1..a(::i ó - - Fo,r ruaran pa,rt, de la MFr;a ;
- PresJ.dent; el Ba.tcle o el regidor en qui delegui,
- Voc.:als: On representat de c:ada un dels Grups pol,ít,ic.:s de

- Secretaria; serà el de la. corporació o funcrionari en qi.i.i

delgui que t.arubé ac:tuara c:om assesor jurídic,: de la Mesa,

Tots els components de la Mesa. actuaran amb veu i vot. Per al
c.:ciput., de majories s ' api ic.:aran les normes sobre forrLiac:ió de la
voluntca.t dels òrgans Col,legiats, segons el que d.iposa. la Llei
30/1997, dispersant, en t.ot c:a.s el President, del vot, de qu.alit,at,,

Si la Mesa observés a la. d.oc.u..i.mentació presentada errors

mat,erials o clefec:t,es esmenables, podrà c:oncredir, si ho est,iriia

cronvenient, un termini no superior a tres dies 'nà.'nils perquè el
lic.:it,ador rec:t,ifiqu.i els errors o esmeni els defec:t,e,s,

Clài.i.su.la desena. Garantia prov Is l(,).(ia 1, Per a prendre part en

aquest.a c:ont.rac:t.ac.;ió, s'haurà d ' ac.;red it.ar la c;cinst.it,uc.:ió d'una
garantia, pjmvisiona.l crorrespi:)nent al 7% del pressupost de crontracte
i que puja a la quant,it,at, de t.res-c;e.nt,e.s vint,-i-nou mil c.:inc.;-c.:ent,es
setanta-set ( 379 , 577) pessetces,

Glàusnla onx,ena. Garant,.ia def i ni t,i va , - L ' ad ju.cl i ca tar i en el
termini de quin/.e dies liabils comptadors des de la. nolci ticra.ció de
1 ' ad judic:ac:ió haurà d ' ac:recl it,ar la c:onst,it,u.c.:ió de la garant.ia

1'Ajuntament,
Un f unc;ionari de la Corpcirao.ió,
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deCinj, biva corresponent al 4% del presssupot de

Clàusula dot-'/.eTia. Garantía conipl eiiientàrl a, - A mes de la garanto a

de f J. n j. t j, va p e r a. a q u e s t t.: i :> n i; rao t e s ' h a d'à i red i t a r la cons t i. t u i.:: i ó
d'una fiança c:oinplementaria cíorrresponent al (1) % del pressupost,
del contracte i que puja, la quantitat de tres-centes treta-una roil
set.anta-sis ( 331 ,076) pesset.es.

í
i
i

Clàusula trelr/ena. Dispos li; Lons (;ovauns a les garanties,- Les
garant.Íes es podran prest.ar per alguna de les formes i c:ondic.'ions
previstes a l'art, 36 de la. Llei 1.3/1995 i del capítol III del
Reial Decíret 390/1996, de dia 1 de març.

Clàusula f;a.î;or-/ena. Formal i t/.ai; lo del (;ontrat.;te. L'adjudicatari,

queda, obligat, a. su.bsc.;riure, dins el t.ermini de t.rent.a dies nat.urals
coinptadors des del següent a. la. notifir^ació de 1 ' ad judicíació, al
c;orresponent, docuiment. adrainist.rat.iu de formalit,'/.aoió del rroínt.rard.e
i el Secretari de la. corp<·)ració n'ha. de donar fe,

FI cont.racd.e es pc.idrà forrna.lit.^.ar en esc;ript.ura púhlic;a. quan

ho sol, limiti el contractista, i serà al seu càrrec.

Clàusula qulnv-eTia, Dret.s 5 obl :i gac.l ons derivat.s del (¡(irit.racd.e, - Són
els qije s ' esta.bleixen en el present Ple(.;, en els df^curoents que s'Iii
cíosideren i nc:orporat..s i els que es derivin de la legislacrió
aplicable,

Fn part.icnular, seran a c;ompt.e del c:ont,rac:t.ist.a les despeses
derivades dels anuncis de licitació, les taxes per presentació de
treballs de repl ant.e jarnent, direcrorió, inspeocuió i liquidac:ió i
qi.ialsevol altres que resultin d. ' aplit::ació segons les d.ispiosicions
vigents, incloses les autor i txacuions i les llicències d'alt.res
o r g a. n i sme s p il. b 1 j, c s ,

Taiiibé el fromt.ract.ist.a ad jud ic:at.a.r i de les obres haurà de
mnl,locar a. càrrec seu un cartell dissenyat pel Pla Mirall, a peu

d'cibra., en un llc.ic.: visible des de la via, públic:a., on s ' ind if.;a.rà
l'organisme o organisin.es que subvencionin el projecte, L'esmentat
cart.ell ha de t.enir c;om a mínim 2 x 1,50 m, i ha de cmmteriir el
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nu. 15^, 31

logobip del Pla Mirall, qi:i.e s'identificarà amb la en^^^lanc
pini-ada. sobre una banda blava (Pant.one 395), Fi c;artTë"n anira

pintat a i.rna c^ara i galvani iv-^at a la pari: posterior, amb el
cmirresponent. IPN, ancíorat-ges, i c:argols.

Clàusula set/.ena, A])ona.inen ts al (;ontract Is ta, - F1 contractista

i.endrà dret, a 1 ' abonainent. de l'obra que realment, execm.ti d'ac;ord
am]-) el preu. convingut, Fn. aquest se.nt:it, l'import de les obres
exec:ut..ades s'ha d ' acrred it.ar mensualruent. al c!ont,rac:t i st.a mit. jançant.

e r 1: f i, i. :: a t s e x p e d. i. t s pel d. i r e c t: r de 1 ' o t: r a i. a p r ovades pe r 1 a

Corporacrió,

Clàusula die.sset.eua. Teriioiux de. ga.rari.t...i.a .- FI trerni:! n.t de garant.:i a

que s'estableix per a aquest'.a obres es d. ' i.rn any compt'.ad.or desde la
dat.a de rec:epc:ió de cíonformit.at.,

Si l'obra s'arruina amb posterior it:a.t al termini de garantia

s'aplicíB.rà el que disposa l'art. 149 de la l.l.ei 13/1995, de 18 de
ma i. g ,

Clàustila devu.it.eua . Penal it.xaoi ons ,- Les pena 1 ,i t.'/.aoioris :i les
pròrrogues son les que s ' esta.bleixen en l'art, 96 de la. Llei
13/1995 , de 18 de maig de. Contraot.es de les Administraoions
Públ iqu.es ,

Clàusula deuovena, Resolució.- Son cíauses de resolució d'aquest
contractes les especificades en els arts, 112 i 150 de la LLei
13/1995 de data 18 de maig de Contraed.es de les Adrninist.racíions
P íi. b 1 i, a u e s ,

i

Clàusula vint.ena. Classl f 1 caci ó del ccint.ract-l st.a . - Serà la

prevista, si pertoca, al projecrte tècnic de les otnres.

Clàusula vint.-l-une-Tia.- Revi sió de preus.- A causa de la durarció
del contratrte no es aplicable al mateix la revisif: de prei.is,

cíonforme a l'art.ic.:le 104 de la T,,C,A,P,

Clàusula Vint-i.-dueseu.a .- Legisla.trió aplicable.- Aquest cnxntracte
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bend r à ("a.racber administratiu i es regira pel que e^tah^'ix el,
present- plec:, la I.lei 13/1995 cle cla.t-a 18 de maig de c:ont.rac:te.s de
les Administraccions Públiques i en general les d.isposic:ions vigents
en mat.èria de c:oni.rac.:t-ac:ici a.dminist.rat.iva que lii siguin
d ' aplioa.(.-ió i tam]:)é els pret-eptes que regulen les normes

t.r ibutaries de c:ompl iment- cibligat,.

PI Sr, Pere Trias, digu.e que hi es tavan d'aoord amb l'a.sumpta, i
el seu grup vot-aria a favor, però que no ac:abaven d'ent,endre el
retràs amb la ooni',racfca(n'.ó, com. no fos inaficacia absoluta de

l'equip de Govern, digue que s'havian demanat, api açament.s i no

s'havian crumplit, que no sentenia; Respect:a de 1 ' enl rumenat, aqi.iest
1-enia un ret,ras important,; Pel que fa al C/ Balladors, s'ha hanava
super retresat, i perillava, que el CIM retiras la. subvenció, que no

entenia perque no es c:oniractava si feia temps, que l'esc:rit, del
CIM, es t: r ( d) a. V a. a 1 ' A j u n i: amen 1:,

PI Sr, Batle li respongué que no s'havia c;ont,ra.c;t.at, l'obra del
.Pla Mirall de C/ Balladors, perque esperava fer la. contractacm'.ó
junt.ament, amb la del POS 99, ja que els prc)jec:t,es tenian que veure

un amb l'altore, i al CIM només feia. tres dies qi.:ie havia aprovat
definitivaioent, el POS 99 ienc:are no s'havia rebut la c:omu.nic;a.c:ió

per poder c; o n 1: r a. c 1; a r ,

Pel que feia als pr.mt.s per varis mot.iu.s s'havia hagut, de demanar
prorroga.,

I respect-a de 1 ' Fnl lu.roenat s'est.ava fent.

Sotm.è s a Vo t:a.c i, ó es aprova t pe r unan irn.i. t a. i:,

CA L'AMET,- PI Sr, Batle donà lec:t,u.ra a la segü.ent; proposi,a ;

PROPOSTA

Ai,és que la Sra. 'i/iki Roc:a Albert:!, propiet-ari de la finc,:a.
ur'oana Ca. l'Am.et, va. ser requerida per tal que, en el termini de
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vinh cIíhs. presentes el. Pul 1. d ' apreuainent en el. quaj..-t^s·^'^í^noretas
e.l va.lor de la. finc:a esmentada.

Ates qne dia 8 de in.a.rç de 3.999, registre d'entrada núm,
598/99,-la Sra. Viki Roca Albert.i, present.a el full d ' apreuament.
del. que resul ta, que l.a. va.l.ora.oió que l.a. propj.eta.ri efecitua., per a

1 ' expropiacrió de la finca, la fixa c:om justipreu amb la quant.it.ai.
(327,074,93.9) tres-centes vint-i-set milions setanta quatre mil
nou.c;e.nt.es denou pesset.es,

At.es l'informe emes pel Sr, Bernard inc.) Mat,eu Cc.)ll arquit.ec.d.e
i el Sr, Jaume Mas sot i Si.) red. a, qi.ie fixa. i.n.:)m justipreu la. quantitat
de cent- cat.or'/.e milic.ins vu.it.-rient.es seixant.a-i-cinc.; mil t.res-cent.es

tren ta-v uit ( 114,865 , 338) ptes,
Fer tot. això venc a proposar al ple de 1 ' A ju.nt.ament. el

s e Q i .1 e n î". a. o i ) r d ;

1,- Rebutjar, el full d'apreuament formulat per la Sra, Viki
Roca. Alberti, que Cixa amb la quantitat ( 327 ,074,93.9 ) tres-t.:entes
vint.-i-set. tail ions set.ant.a quat.re mil nou-cent.es denou. pesset.es, el
preu just t:.í:)t-.al de la Cinca, de la. seva propietcat de 3.3,448 m2 de
superfici, inscrit.a el Regist.re de la Prcipiet.at. de Palma de
Mallorca n^ 8, finca, registral n^ 3.05, foli 2, tom 45 d'Ssporles,

2,- Que segons 1 ' est.abl ert. a l'art., 30 de la T.lei
d ' Sxpropiacio Fi^rçiísa,, s'ofereix al propiet:ar i , compreu, degudament
raonat, el formulat, per 1 ' arquit.ecte Sr, Bernardine.) Mat.eu. Cool i
1 ' arquitecdce tècnic Sr, Jaume Massot i Sureda, el full d.'apreuament
el qual es concreta amb la quant.it.at. de ( 114,865 , 338 ) cent. cat-orse
milions vuit-centes seixanta.-i-cinc mil tres-centes treinta-vi-iit

pesset.es, havent.-se de notificar així a 1 ' int.eressat arnb el
trasllat del full d. ' apreuament: municipal, i amb 1 ' adver temmla que,

Clins del deu dies següent.s, podrà accept.ar-ho o bó rebutjar-hc.), Rn
aquest darrer cas podrà, al,legar bot el que estiiai convenient,
emprant, els medis valorat.ius que jut.gi mes adecuat.s per per

justificar la seva propia valoració conforme disposa, l'artj.cle 43
de la Tilei d ' Expropiacrió Fcirçosa, i aixi mat.eix apc.)rt.ar les proves

que consideri oportunes en justificació de dites al,legacions,
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3,- P,"n el supòsit-, que e.l. pn^pietari ne fi:)narnenti aiiequaiieineni;
la seva valoracuíó i nc) ac;c:epl,i la propcist.a forrualacla pe,r la
Ct)rpera.i..::ii-·) munituipa 1, es prt.:>c:;ei:l.irà i·::t·)nf(.•)?:me a allò prevish a l'art,
31 de la T.lei d ' Fxpropiacíió forçosa, remei.ent. 1 ' exped.leni. de preu

j I .t s !: al J u r a t d ' e x p r o p j. a t.; i. (S ,

4,- Facmli.ar al Sr, Bai.le perque su.sc:rigui els dooumeni.s
nessesaris i dii.íti les iJ.ispi:)sii::iiuis que siguin nessesarJ.s per el
perfecicrionaineni. deis prec:edents ac.;ords.

Sotmès a vi^itaciitl es apn^vat per unanimitat.

NOMBNAWENT AUXILIAR DF POLICIA LOCAL,- F1 Sr, Batle donà

letuti.i.ra a. la segi,)ent pri.")pi.:>sta ;

NOMFNAMFNT DF FUNCIONARI D'AUXILIAR DF POLICIA LOCAL

Visi.es les a.cd-es d'examen, qual if ioacrió i propc.isi-es
ft,)rm.ulades pel Tribunal Qualif ii.'::a.tdi.)r tie 1 ' Opt:isituiti per a prf)veure

en propiei.ai. una plaça d'Auxiliar de Policria T.oc:al, a favor del Sr ,

Jf)se Antf)nit> Alvares Ga.rt.^ia, i tenint en tuf)m.pte qi.ie 1 ' t)pf)sitt:)r a.

aciredii.ai. dciciumeni.alrueni. els requisii.s a la base de la
c o n V o c a. 1: t ■) r i, a., p r t :> p t :> s a a. 1 P1 e li e 1 ' A j u n t ame n t ;

1er,- Nomenar Funcuionai. d'Auxiliar de Polic;ia Loc:al en

p r ta p j. e t a. t d ' a. q u esta C t.^ r p ta r a ta i, t3, e n q 11 a ti r a. i: e n e 1 g r u p " F " al S r , J ta s e

Ani.onic) Al veres Garcria,

pren tire pt:)ssessit3 liel car ret.;: en el termini tie trenta (30) tiles
hàbils a cíompi.ar del dia segUeni. al de la noi.ific:aai6 del preseni.
nom.enam.ent,

•

P R 0 P 0 S T A

?on,- Comuniciar a 1 ' esmeni.ai. fu.nc:ionari que s ' han de

Sotmès a votació es aprovai. per unanimii.ai.,
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PROPOSTA

Vist 1.'escrit del programa Leader II per realit^.ar les
sol·licituds, per sol • 1 iccít-ar les subvencrions c:or responents, es per

la qual (O^sa que venc a proposar al Ple,

1,- T.a real i t'/.ac:ió d'unes millores a la via urbana,
(rrnsistents en la. realitv.acií':) d'unes garangoles per i.in import de
set-c.:ent.es setanta-una mil c!inc:-c:entes t.renta-t.res (771.533 )

pessetes,

7.- T.a rea 1 itc/.ac:ió d'un projecd.e de Jardineres a la plaça
Rspanya, per un impo.rt de set-centes vint-i-sis mils set-centes
vuitant-a-una (776.781) pessetes

PI Regidor Sr. Josep Alemany digue, qi.te el projecte com. es

present.ava pel que feia a les past.eres no li pareixia bé, ja que

tallava el carrer i llevaba aparcaments,
F.l Sr. Gabriel Sabater digne que si es feian les past.eres de

la Forma d.esi'::rita el project',e era. per protegir els arbres i
intentar allargar la vida els mateixos, ja que f.:om era. sabut.,
segons l'im'^o.rme de l'enginyer de Palma, estavan malats i
necíessitaven vit.amines.

F.l Sr.Bat.le digue que només era una sol . 1 icuit.u.d que després es

pod. i an estudiar millor el projecte i respeciiiia de l'ordre de la
sol . 1 icit.u.d que es podia pasar el punt. 7 al 1 i vic:eversa..

Sotmès a. votació es aprovat per unanimitat,

AVANÇ NN.SS,- F1 Sr. Gabr.tel Coll Bar(:elo donà lec:tu.ra a la
segiJent proposta.;

Paper transcripció acords i resolucions



^g^632 C
GOVERN BALEAR

Conselleria de la Funció Pública
i Interior

í nimt, 35

PROPOSTA

Vist.a ,1 ' al,} egaciió present.acla. pels Srs, Jaume Fent. Borclciy,
Josep Alemany Martine/, i Pere Trias Aul.i en nom. del grnp municipal
PAS-PSM, a la qual s'assenyala;

"L'acta del Ple de dia 2 de febrer de 1999 encara no està

aprovada i es varen aprovar un t-ot.al d'unes 17 esmenes.

Per la nova redacció de l'avanç, a>n.b la seva traducció .al
oat.alà i per la gran quant,it.at. d'estaenes aprovades, seria lògic que

es tornas a dur a Ple l'aprovació o com. a minim, que s'liagues
aprovat. 1 ' act.e del Pie.

Sol, 1 i cri tant ;

Que s'obri un nou. période d'exposició pública o com a mínim
s ' a 11 a r g j, 1 ' a 11.). a. 1 " ,

Per la present, propos al Ple l'adopcrió del següent, acord;

Que s'esposin d.e nou. al públic al Rui'.lleim', d.e la Coro.unitat
Autònoriia de les Balears, i a un diari de majc.)r circulació, pel
termini d. ' i.rn m.es, perquè els d.isí:int:s organismes i particulars
puguin present.ar al. legacions i suggerències, en vist.a de les quals
els tècniíus redactors estudiïn les mateixes i propos j.n les
modif ic.:ac.:ions oportunes.

,Botm.è.s ,3. votarrló es ap.rt:)vat pe.r unanimitat,

NOMFNAMENT MJSSFR I PROCURADOR,- R1 Sr.Gabr.tel Coll reg.tdor de
l'àrea donà lecb:u.ra. a la. següent propost'.a;

Vist. el recurs cont.enciós-adtainisirat.iu int.erposat., davant el
Jutjat Contenciós-Adm.inistrair.iu número 1 d.e Palma d.e Mallorca, pel
Sr. Ant.onio Mas T.ull, cont.ra les infraccions urbaníst.iques incoades
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per a I ' exeeni.:;i,ó d'obres sense 1,'opiírtuna 1,1, paroe-T,l.a
M-.12 de l.a Urban.ii?'.ac:ió Fs Verger, d'aqnesb ierme inu.niaipa.1 ,

Per la present prt^pós al Ple l'adopr:ió del següent aoi'írd;

1er,- Nomenar oom a m.ísser al Sr, Guillem Bosfih Cost.a.

2on,- N!·)in.enar a procuradora a la Sra, Maria Isabel
Muño'/. Gar cría,

3er,- Donar t.rasllat de la present resolució als
interessats,

Soticiès a votacrió es aprovat per unanimit.at.,

PROPOSTA DEMOLICIÓ.- FI Sr,Gabr:!el Coll Barceló dona lectura

a la següent proposta;

Visi. el disposai, a l'ari., 67,1 de la T.lei 10/90 de la
C,A,I,R., hi 'navent transcorregut el termini atorgat al Sr, Jaume
Terrassa Boscdi, haveni--se présentai, les al, legacions que obren a

1 ' expedient,

Considerani, que les al , 1 egacoions preseni.ades pel Sr,
Terrassa no l'exculpen de la infracció coraesa ja que efectivament
ha incomplit allò disposai, a la T.lei 10/90, de 73 d'ocü-ubre de
Disciplina. Orl'janísticiia de la C,A,I,B, i a l'art, J.O de les NN,.SS,
d'Espor1 es ,

Considerani, així mateix la prova tesi.ifical preseni.ada
pel Sr, Terrassa, de la quai es dedueix que el Zelador no es va

donar compi.e de que s'esi.aven real i t'/.ani, obres però així mai,eix
resta, clar que el lloc on s'estaven realit/.ant les mateixes pasava
i.oi.almeni. desaperc;ebu.t i era de difíroil acr;és degui, a que al c;amí
que portava a 1 ' ed.if if.;a(;i<i hi havia una. barrera que estava tancada
on c.'lau.
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Propos al Ple l'adopció del seglión!'

1er,- Deeest-imar les al·legacions i

i na nimi,3B

2on,- Ordenar al Sr, Jaume Terrassa Bi:)sch, segon el

disposai, als a.ri.,ic;les 67 i 68 de la I·lei 10/90, de 2 3 d'ocd.uhre de
Discíiplina Urbanísi.ic;a, LA DFMOLTCIÔ I RFTIRAOA DF. T0TF8 T.FS OBRES
0 INSTAL·LACIONS RFALITSAOFS SFNSF LA PRECEPTIVA LLICENCIA
MONICIPAT., així c:om la re.si.ii.nc;i6 al seu prirnii.iu esser i est.ai.
d'aquelles obres o terrenys que 'no requereixin, el qual haurà de
dur-se. a efecd.e. en el i.ermini de QUINZE DIES r;ortipi.ai.s a pari.ir de
l.i noti ricacj.ó del present acord.

de la Llei j,0/90 de Discíiplina Urbanística de la C,A,I,B, que "ES
PROCEDIRÀ A IMPEDIR DEFINITIVAMENT ELS USOS ALS QUALS HAGUííS DONAT

LLOC, CONCEDINT A L'INTERESSAT UN TERMINI A L'EFECTE ADEQUAT A LES
CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS, AMB L'ADVERTÈNCIA DE QUE L'AJUNTAMENT BO
EXECUTARÀ SUBSIDIÀRIAMENT EN CAS D'INCOMPLIMENT, essent en aquest,

supòsit les despeses que s'originin a compte i càrrec dels
interessat.s,

El Sr, Pere Trias demanar, ¿ que havia dit la Fiscalia al
respec.:t.e.?

El Sr, Bat,.le li respc.ingue, que el Eisc:al només s'havia de
prim unciar respecta de si era delicte,

Sot.mès a vot.acíió es aprovat, per unanirnit.at.,

INICI RECEPCIÓ VIALS JARDIN DE FLORES.- El Sr. Gabriel Coll
Barceló, regidor de l'àrea , donà. lectura a la següent proposta;

Vist. l'informe emès pel Consell Insular de Mallorc:a i l'ac;ord
a d. opt:at pel Ple de la Corporació de dia 28 de maig de 1996,

3er.- Disposar que en virt.ud del precíept.uat. a l'art.. 67.1

4rt..- Donar cíorapt.e del present. ac;ord als int.eressat.s.
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Propiís 8^ la Comissió:

Inicsiar la rec;e.pr;ió dels Vials de la'.'^r'banii/'.aeió
Jardin de Fli^res, seguint el que disposen els articles 6, 7 i j.O
ciel Decret regulador 38/87, artib les llcigiques adapt-acrions
expressades a l'informe del Consell Insular i procedint a la
cóitacrió dels propietaris part.iculars i.eroers, d'ac;ord amb la TJ.ei
Regulad.c-)ra del Procediment Admj'.nistratiu Comú i l'art, 11 punt 2
del Decret. 38/87,"

FI Sr, Jaume Balaguer digue que le pareixia ment.ida port.ar
aquest expedient el Ple per a recepcií^nar els Vials, quan l'informe
de l'arquitecte nci era del t.ot. favorable, que ja s'havian
reciiepin'.onat les faroles a mitjan estat; I con<.u:etam.ent l'acera que

menys crumpleix era la de la façana principal de la cía.sa. del Regidor
d ' ttrbanisme, que ja sa]:iia que quan ell havia adquirit la. casa ja es

trobava aixi, però si no es soluciona ara quedara sempre així i que

per aquesta, situació mereixia una Moci<i de reproba ció,
A el lloc on est.roba. l'ac;era es perillos pel vianans,
FI Sr, Pere Trias demanar que fos l'arquitecte m.unit;ipa.l qui

es pronuncias el respect.e,
FI Sr, Gabriel Coll, digue que el primer que havia dit. a la.

Coinissió era que la. acera era la seva, que cumplia bàsicament i que
el no reciepcionar Jardin de Flores fins el moment, s'havia, convert.it-
en una C(7sa mes pelitiesa que no técnii;a., i que no era. lògií; que per
uns met.res de ac:era es deixas de reciepcuicmar una Urbanitxacuió, i
que efectivam.ent quan mes temps es tardes en recepcm'.onar, més
deficiencies t.endria; I que com era. que no es mirava, t.an prim
a])ans, quan fa. 31 anys que la. propietaria anterior, es dirigir a
1 ' A junt.ament i aquest, pasar cri impic.;ament, d'ella. ?,

I respecjta. del possible perill, te dire que amb les obres de Ses
Rot.getes, les possibles dubt.es que pcigueses t.enir el respecd.a,
poden quedar totalment disipades, ja que just en front d'aquesta
acera s'ha ni fa. un al t.re de 1,20 d'amplaria. També hi vull afaixir
que la. destroça d'arbres qi.ie ocasionaria seria. m.i:)lt pitjor que el
perill que evitaria, per lo que seguesc; pensant, que el no
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reoepc.^ionar es més i.ma qiiestiiS d'oportunitat t%?.v)',.tp.,í·:;ay^que deixa
c:orDplei,anrLi.eni. indefensa a 1. ' Urbanii.'/.ac;ió de Jardííf'^fe F.lores, ja
qi:(e per exemple TelefiVnioa, que posar pos bes sense el control
adecru.at-# Pel que fa a les faroles que tcd. havian de ser problemes
es rompen menys que les d'Rsporles,

FI Sr, Balaguer, digue que no l'havia c;onvengut., ja que quan es

va Cer l'obra d. ' aco/üés al pifóle es reposaren tots el a.rbres i que

insist-ia en que votaria en cíoni.ra,

Sotm.ès a votació es aprovat amb el següent resultat;

- Vuii, (8) vcit-s a favor, cuinc.: (5) del FP i i.res (3) del
PAS,PSM,

- ün (1) en r;riritra. del PSOF.

MOCIÓ PSOF.ZONA EQUIPAMENTS.- El Sr.Jaume Balaguer, dona
lectura a la següent proposta;

Durant, la legislat-ura 1987/1981 l'Equip de Govern de
1 ' A j I.) n t am.e n t d ' E s p <.) r 1 e s , cons c, j. e n i: d e la n e c e s s i 1: a. i: d e d o n a r

solucuió a la problemàtica del t,rànsit, i aparcíarnent, de vehicles a la
barriada, dels, carrers de Mateu Font, Darrera Sa Paret, Sa Pansa,
etc,,,, va requaliticar uns terrenys d'un 2,500 m^ al carrer de
Mateu Font, cm.im a Zc.ma d ' Equipament.s dest.inada a aparc:arrient,s i
enllaç del carrer Mateu Font amb el carrer de la Pau, L'esmentada

requalificiació venia prec;edida d'unes infrucd-uoses negoc:iaf:ions arnb
le propietari per la compra del solar, tot i que en aquell
ent.remig, est.ant, pendent, el ciont.encuios d ' expropiacíió dels t.errenys
de Ca l'Am.et, no era prudent acuiedir a les seves prétendons
ec:onòmiques.

Han passat, nou anys des de la requal if if;ació i 1 ' A junt.ament no

lia fet cap actua.ci<í conreta per continuar el que va iniciar aquell
Equip de Govern.

Si be el Bat.le, a l'aprovació dels pressupostcis de l'any
passat, es va compromet.e a destinar un partida per a 1 ' adquisiciíí
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íj ' a q ije s t, s i;e r r en y s o q ua n rn.en y s per 1 a. r ea d ' e s 1.1,i d. i s i
va.loracíions desi.inades a 1. ' adqEi.í sic:ió de 1. ' esicieniai. solar, la
veri, l;ai: es que s'atraca el. F.i.na de 1.a legislatura i no veiia que

1 ' assurupi-e c;arnini c:ap a bc.m pc)rt..

Per altre chantó, ens consta que tots els grups estan a. favor
de cíoni-eruplar aquest, solar c:oro a solucríó pels aparc:anient.s i i,ràns.it.
de la. zona, cosa que hem pogut consensuar a les poques reunions que

en materia de mod if icíacrió de NN,SS hem t-ingut,,

Fins i tot el Ra tie ens ha. manifestat, i no ho pos am. en dubte,

que s'ha reunit, diverses vegades amb el propiet-ari i no han pogut,
a r r j. b a r a i a p a f.";: ( :> r d.,

Per t.ant. círeiem que es ben hora d'ac;tu.ar, l.al i c;c.im s'ha fet.
amb els terrenys de Ca. l'Amet, qi.i.e varen ser requali ficats al
mat.eix t.emps que aquest, solar. Si ens at.uram a c:omparar el grau. de
necessitat i el valor del ji.ist-preu. d'ambd.(:)s solars, creiem, que

s'hauria d'haver prioritat amb el solar en que ens ocupa, si ben
som ben conscients de les circunst:ancies que han obligat a que no

tiagi esta. així.

Fn qualsevol c:as, som part.ida.ris de fer un darrer int.ent. per

un a.<n:)rd. aiob el propietari i si aquest no es produeix,
aot.uar intned iat.arnent.,

a arribar a

Per tcit. el que perc:edeix, venim a presentar al Ple la següent.
PROPOSTA

Vist.s els ant.ec,:edent..s en relació al solar m.arc:at. c!om a Zona

d ' Fq LI i pâment s situai', al carrer Mateu Font de la. vila d'Fsporles des
de l'any 1990, sense que fins ara. s'hi hagui fet. c:ap acd.nació i
hag Lient-se agrujat: la necessitat a mesura que han anat: passant els
anys, venim a proposar al Ple:

1,- Que el Batle o l'Fquip de Govern, en un termini màxim, de
quinze dies int.ent.i arribar a un a.c;ord arnb el propiet.ari per a

Paper transcripció acords i resolucions



063638 c

OOOIOl
govern balear

Conselleria de la Eunció Pública yíun,42
¡Interior

1 ' aclqaisi,i"ió de 1 ' esiaentat solar,

7,- Que en el cias de nn arribar a c;ap ac;ord aai.isfaei.ciri per

aüibd.ites parts, s'inicnVi ininediatainent l'expedient d. ' expropiaoió
dels esmeni.ais terrenys.

FI Sr. Jau.me Font. digue, en primer lloc li agradaria verificar

que estava martuat com 7,(-)na d'equipaments, I tenir coneixement de
les negcciiacíicns que s'han pcri.ai. a i-erme, ja que el PAS. PSM, ne

hi havia partiim'.pat, si al Ra.tle havia tingut conversacions aml^ la
propiei.ai ?, T que havian resolt.?, el nosi.re grup no ha consensuat
res amb ningú , i per que un termini de 15 dies ?, per trobar una

soluc.íió sai.isfacd.oria, per ambdues pari.s, o perque?, digu.e que el
seu grup, no estaven tancats a cap solmmló però no sabian del tema,
i per t.ant s ' abstendria .

FI Sr. Jaume Balaguer digué que un dels punts principals del
pacte que havia firmat ami') el grup del Sr, Font era precisament
aquest-, el perque dels 15 dies, era per no allargar rues el tema
i que torni a quedar igual fins a la pròxima legislat:ura,

Que el pressupost, per a 1998 ha hi liavia una part.ida per aquest.a
adquisiemió,

FI Sr. Bat.le digue que efect.ivament s'l·iavia arribat, a un acord,
pero el propiet:ari es va tornar enrera, i que havia informat els
dos grups de les gest.ions real it.x-ades.

Ij ' e q u j. p de Govern en m i. n o r 5. a , d i f i c i. 1 m e n t: p o d j, a n e g o c 5. a r , si. no

era a t.res bandes, a més es va c:omprar el solar del Torrent.,i
s'intentava negociar el solar de 1 ' est',anedor del cartó, que no va
ser possible, perque sortia masa car.

Per tant som. cr.'^nsim'.ens de que falt'.en lloc; per aparcament', i. es

per aixc") que el nost.re grup durà endevant. aquest, assumpt.e, pero
deiman que se ens doni un més, per poder fer les gesi'.ions importunes,

FI Sr. Balaguer digue que efect.i vament consent.ia amb allargar el
teriaini fins el ple ordinari del mes d'abril,

Sc.it.mès a vc.it.a.ció es aprovat, amb el següent, result.at.;

- Sis (6) votes a favor, un (1) del PSOF i cinc (5) del PP,
- Tres (3) abst,.enc;icins del PAS-PSM
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- F,1 Sr, Jcisep A.leriiB.ny demanar que paaava amb l a regulacríó de
1. ' en 1 lumena b públiu'::, ja. que beia un beinps que s'encienia un liera
a b ans »

Rl 8r, Gabr.íel Sa.bat-er li respengue que la crédula, s'havia
desliere bada amb el eanvi de Careles, pere que estan damunb el beina-
- Així mai-eix demanar que pasa.va. amb el trog de Son Trias, que

l'esba.ven arreglant, la comprat el Govern Balear?.
F,1 Sr, Bat.le li digue que no sabia, res el respect.a, que lliciènoia

ne n'iiavian demanada per res, i que oficialment ne havia entrat cap

esc.:r it..
- El Sr. Alemany vcilgue fer públic el seu agraïment, a la persona de
la Brigada municipal. Sr. Guillem Mateu Bernat, per la seva

actuació a la Vila Nova, el dimenge passat., respect.a d'uns cans;

Que primer s'havia, avisat a la policia municipal i ne havia,
cont.estat-, despres a. la protecd.ora d'animals i a la. Guardia Civil
i ne havian resolt el problema fins que vengue el Sr, Mateu i el
sol ucuionar,

El Batle digue que se li t.ra.smit.iria.
- El Sr, Jaume Ff^nt demanar que es pintas l'escultura, d. l'entrada,
del Pcible, perque es feia. molt necessí

El Sr, Sabater digue, que es faria.

bn c:op examinat.s els punts assenyalat.s a l'ordre del dia,
essent les vlnt-i-dues hores i vint m.inu.ts, el Sr. Batle aixecia la.

^;essió, i per fer-lii c.'onstar el que s'hi ha t.racd.at., jo la.
Se(u:età.ria en dont; fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present
Acd.a al llc)c: i la dat,a assenyalats a 1 ' enc;a.pça.lament.

Esporles,
El Bat.le,

m.arç de 1999.
r.a Secr^.t.aria.,
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ACTA DF. LA SFSSlÓ ORDINARIA

CRLRBRADA PRL PLR DR L'AJUNTAMRNT

FL DIA 21 D'ABRIL DF 1999

Membîres assistenhs ;

Sra. Francisca Gi.l.í Nebot-

Sr. Josep Alemany iyiart:íne'/,
Sr, Gabriel Sabat-er Camps
Sr, Jaime Balaguer Llinàs
8r. Pere Trias Aulí

Sr. Janme Font: Bordoy
Sr, Gabriel Coll Barc:eló

Sr. Raírael Angel Bosch Sans
Sr. Juan Ferra Capllonch
Sra, Cat:alina Matas Sastre

A la Vila cl'Fsporles, Comunit.at. Autònoma de les Illes Balears,
essent les vint hores i hrenta rainubs del dia vint-i-set d'abril de

mil nou.-cent,s norant,a-no\)., es reuneix a la Sala d ' Act-es de la Casa
de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporacií^ sota
la Presidència del Sr,Batle Jaume Pou Reynes, i amb 1'assist-ència
dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a

l'object.e de celebrar sessió ordinària i en ella t,ract-ar els
assumptes incitases a l'ordre del dia, el qual fou degudament
notificat,. Assist,eix com a Secret.aria la de la Corporació Sra,
Maria Dolores Sureda Trujillo,

ACTFS ANTERIORS.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
ordinària c:elebrada dia 30 de març de 1999, còpia de les qual foren
ent.regades juntament, amb la convocatòria d'aquesta sessió.

Sotmès a votació són aprovades per unanimitat.
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C0RRFSP0ND?:NCIA T disposicions oficials." a l'apartat de

o o r r e s po nd èn i·; i. a, la Sec r e tà r j. a d ó na c (omp t e del e eg ü e n 15

- A-juntanients, registre d'entrada num. 939 de 08,04.99,
•^(■ínvocator j.a V reunió comaroal comissions control municíipal

projecte prevenió drogodependeni.s.
- Federació Entitats Locals, registre d'entrada num. 940 de

08.04.99, remissió resolucions jornada federacions territorials
26,03.99.

- Conselleria de la Funció Púb.lica, registre d'entrada num.

947 de 08.04.99, convocatoria jornades sobre emergencies 12.04.99.
- Conseleeria Culi.ura, Fduc;ació, Fsports, registre d'eni.rada

num. 957 de 09.04.99, remissió dossier festa Illes Balears.
- Govern Balear, registre d'ent.rada num. 964 de 09.04.99,

remiss i. ó ca 1 en d a r i. d ' a c t u a 1. on s elec i. o n s P a r 1 a me n 1;.

Consorci Informat,ic, registre d'ent.rada num. 967 de
09.04.99, s o 1.1 i c j. tu d a u to r 1, t •/. ac i ó per f a. c: i ]. j. b a. r d. a d e s d e p a d r o a

OIR per cert de vi.at.ges.
- Comissió Cult.ura, Educació, registre d'entrada num. 984 de

12.04.99, remissió acord ple creació arxiu so i imat-.ge.
- Conselleria Adjunt Presidencia, regist-re d'entrada num. 991

de 13.04.99, remissió escrit solare sit:uació a Kosovo.
- Ministeri Economia i Hisenda Gerencia Territ.orial de.l

Cabast:re, registre d'entrada num. 992 de dia. 13.04.99, remissió
acor cadastre.

Ajunt.ament, registre d'entrada num. 996 de 13.04.99,
: o n V ocat o r i a r e u n i ó c i:) o r d i. n a c i ó mu n i c i p i. s .

- Ministeri d'Economia i Hisenda Delegació d'Hisenda, registre
d'entrada num. 848 de 26.03.99, remissió dades sobre participació
a.ls t.r.lbut.s de .l'Estat.

- Parlament, de les Illes Balears, regist.re d'ent.rada num. 853
de dia 26.03.99, remissiócert aprovació ple Parlament relativa a
Cans Perillosos.

- Conselleria Cult.ura, Educació Fsports, regist.re d'ent.rada
num. 858 de 26,03.99., convocatoria premis nacionals del esporb
1998,

- Conselleria de la FEinció Pública, regist.re d'ent.rada num.
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894 de dia 31 ,03 ,99 , remissió copia proj^;teo ^cnpaiíió
d.iscapaoitats,

- Servei de Medi Ambient, registre d'eni.rada 903 de dia
31,03,99, remissió informac^ió sobre celebració dia sense C(^l;xe,

- Conselleria de la Fnnoió Pública, registre d'entrada nnrn.

914 de dia 06,04,99, remissió esborrany d.ec;reb cnreació fitxers
aut-ornatixats servei seguretat, i emergencies

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada num, 917 de
06.04,99, remissió acord aprovació Pla d'Obres i Serveis CIM.

- Delegació del Govern, registre d.'enturada num, 1033 de dia
15.04.99, sc»l.licitud informacrió sobre mat.erial electoral.

- Associació Balear Esclerosi, registre d'entrada num, 1034
de 15.04.99, remissió informacrió sobre campanya Mulla't per

1'Esclerosi Multiple,
- Ministeri de Justicia, registre d'ent.rada num. 1044 de dia

16,04,99, sol,licitud dades econòmiques,
- Minist.eri de Defensa, registre d'entrada num. 1045 de dia

16,04,99, oferiment conferencia sobre soldado profesional.
- Consell Insular de Mallorcía, regist.re d'ent.rada num. 1056 de

16,04,99, remissió resolució CIM sobre beques invesi'.igació Sa
Dragonera.

- Conselleria de la Funció Públic:a, regist.re d'ent.rada num.

1091 de dia 20,04,99, convocatoria jornades d'estudis sobre
mesures per al desenvolupament, del Govern Local.

DECRETS DE BATLIA,- La Secretaria donà compte dels decrets de
Bat.lia hagut.s desde l'últ.im Ple, diguent. que anaven des del num.

128/99 al 214/99,
T.a Corporació es dona per assabent.ada.

CONSORCI INFORMÀTICA.- El Sr. Batle donà lectura a la següent

pn^posta :

PROPOSTA
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Vi. si; T'eso/r.U: dir i, g il; a aquest A juntaraen'^^^Ç·el , C,fcí^is<>.r<;i.

cl ' Inforrnàl.ica T.c»cja,i de Ma.liorc;a, pe.l present vencj a riSîîHFrt^cIre dur a

Ple per la seva aprovac;ió si procedeix,

- Autor.it^ar al Consorcri d ' Informàt.ic,'a T.oc.;al perquè facrilit.i
les d a d e s i n f o r mà t i q u e s d el Pa d. r 6 M u n i. c ipal d ' H a b j, i; a n t s ,

nec,;essàries per l'emissió de Cert.if icjats de Viat.ge, a .la
Universitat de les Illes Balears en el marc del conveni signat
entre el Consorcri i l.a Caixa de Balears "Sa Ncjstra",

Sotmès a vi^tació és aprovat per unanimitat.

MODIFICACIÓ BASFS PRFSSHPOST 199B.- El Sr.Batle donà lectura

a la següent pr(;posta;

PROPOSTA

Vistes les bases del pressupost; per a 1998 i més concretamenl;
la,

Bases 37,- Regulacíió de cx)brar(ients dubt.cjsos
"Es tendrán com a cobraments dubtosos totes les deutes amb una

antiguitat superior als 12 mesc^s.

A mesura que es vagin feni; efectius cobraments d'anys
anteriors, aquests deixaran de ser c;cmsiderats de dubi.òs cíCíbrameni.
i és podran utilitzar durant aquest exercim*, per tal de finançar
expedients de suplement de c;rèdit o de círèdit extraordinari."

Pel present venc a proposar el ple el següent acordí

Modificíar la base 37, afegint el següent punt,;

Les subvencions atorgades per organismes públics,
c:ont.abilit,zades per aquest. Ajunt.ament., ncj seran c;onsiderades cíom
d u I; tos c ; « ; br a meni;.

Sot.mès a votacrió es aprovat, per unanimit.at..
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El Sr. Bat le donà

PROPOSTA OR SUPLEMENT DE CREDIT NÚM, 2/99

Per tal de realitzar despesas que no poden deraorar-se fins el
priDper exercici, i no signent arapliable el credit (consignat al
pressupost, de la Corporaoio, d'acord amb l'art 158 i següents de la
Llei 39/88, de 28 de desembre es proposa;

- Aprovar el següent, suplement de credit.;

PARTIDA CREDIT A

ASUPLFMRNTAR

3-48 atencions benefiques 300,000

Total 300,000

RECURSOS DE FINANÇAMENT

- Romanent, de t.resoreria 31-12-97 72.099,930
- Roraanents int^orporables -32 ,814, 733
- Dubt.ós c:obrament. -37.909,012
- Suplement de crèdit 1/98 - 2,078,000
- Suplement, de crèdit, 2/98 - 3.000,000
- Suplement de crèdit 3/98 - 300,000
- Suplement, de credit. 1/99 - 1 .839. 180
- Cobraments anys anteriors 97

(fins 31-12-98) + 8.480.304
Tot:al romanent-, disponible ,,,, 2,639, 309

Sotmès a vot.ació es aprovat per unanimit.at.
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AJUDA A KOSOVO,

proposta :

- El Sr.Batle donà lectura \la següent

PROPOSTA

Vist l'escrit de la Creu Roja EspanY<')la, i^n sol·licita ajuda
hurtianitaria urgent per la situació act.ual a Kosovo i en el resta de

les Repúbliques de Albania, Macedonaia i Montenegro, ja que la
situació actual és dramàtica i que de moment- es impossible coneixer
amb exactitud, els danys materials i la quant:itat de vic1:imes de
refugiat-s i desplaçats d'aquest- conflict-e, per la present- venc a

proposar al Ple de l'Ajuntament,

- Donar una ajuda per un import- de tres centes mil (300.000)
pessetes amb càrrec a la partida 3-48,

El Sr, Rafael Bosch donar cumplida explicació del perque de
que es remitis a la Creu Roja i iif) a un altre lloc, diguent que ell
formava part de la comissió int-erdepart-ament-al i que els organismes
més adients per ter les aptortacions podien ser tant Caritas com la
Creu. Roja, no perque els alt-res no fesen bona feina, sino perque

aquest'-es dues entitats tenen un caratjter internacional i les ajudes
arriben de manera més inmediata i a mes a mes són els que recomana

la secretaria d'Estat,

Sot-mès a vot-ació és aprovat- per unanimitat.

CONTRTBOCTONS ESPECIALS OBRES BALLADORS.- El Sr. Batle donà

lect-ura a la següent- propost-a:

PROPOSTA

Vist que aquest- Ajunt-araent- t-e previst- realitxar l'obra "
Dotació Serveis Balladors" incluida dintre del POS 1999 ( CIM) i
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"Carrer dels Balladors" incluida dintre del Pla MV^all ( G'iB,)/ J
tot.a vegada que les esmentades obres constitueixen vin^'berrefici pels
pr<·)pietaris de totes aquelles cases que confronten amb els carrers

tramo Balladors, Alba i Llibert.ad es proposa el ple el següent,
acord ;

12.- Fn cumpliment del que disposen els arts. 15,1 i 34,1 i 4 de
la llei 39/1988, de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes
r.ocals, ( modificada per la T.lei 50/1998, de 30 de desembre, de
Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Soi::ial i de ct:>nformitat
amb el que preveu l'art,. 17,1 de la mat,eixa llei, s'acorda
provisionalment imposar contribuci<^ns especials per la realitvxacjió
de les obres abans esmentades l'ordenança de la qual figura ciora

annex del present, acord,

22,- He c;onformitat, amb alio que disposa l'art. 36 i 17,1 al qual
es refereix al punt-, an1:erior, el present acord. pr<·)VÍsional, aixi
com l'ordenança fiscal Annexa al mat.eix, s'exposaran al públic al
tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant el termini de (30)
treinta dies comptat,s a part-ir de la publicació d'aquest, anunc:i al
ROCAIR a fi de que els interessats puguin examinar l'expedient i
presentar les reelamac;ions que estimin oportunes.

PLA MIRALL
" Carrer Balladors"

import obres aport.CAIR AJUNTAMFNT

33.654.596. 13.252.264 20.402.332

PLA O'ORRRS T SRRVRTS 1999
" Dotació Serveis Balladors"

import obres aport.CIM aport, MAP AJONTAMRNT
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IMPORT TOTAL DF. LFS OBRFS

53,434,581 ptes,

COST DF LFS OBRFS: FI cost. de les obres a oàrrecî de .1 ' AJONTAMFNT es

seixanta-quatre (25,165,364) pies,

BASF IMPOSABLE:

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

De.l i.oi.al de la aportació de l'aportació municipal que .importa:

"Dotació Serveis Balladors" POS 99 i " Carrer Balladors" Pla
Mirall" 25,165,364 ptes.

La. Corporacn'.ó soporta , , ,,,,,, 6,291 , 341 ptes,

Base imposable,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, 18,874,023 pi.es,

El Sr.Jaurne Balaguer presenta les següents esmenes a la
proposta de coni.ribucrions especials als carrers Balladors, Alba i
Llibertat,

Visi.a la proposta que ens preseni.a l'Equip de govern del
Partit Popular en relació a aquest tema, hem de dir que no estam
d'ac;ord en la i.otalitai. de la mai.eixa.

Resulta que anam a fer una. millora a uns carrers aprofitant
que el famós Pla Mirall subvencrió el 50% de les obres i resulta que

de vint-i-cinc milions cent-seixanta cinc mil tres-centes
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en aquest oas només es subvenciona amb un 39% i IJ.avors vd^'caqviesb
61% restant que en valors absolut-s son 20,402. 332,- ,1 ' A junt.anient
només s'en ta càrrec del 25% i ens proposa que el 75% rest:ant; lio

paguin els veinats, resultant, aquest. 75% la quant.itat. de
15,301,749,.pessetes que equival a un 45% de tota s'obra.

Resumint, de l'obra del Pla Mirall valorada en 33,654,596,- Pt.s
ta CAIR n'aporta un 39% equivalent a 13,252,264,- Pts
T. ' A juntament n'aport.a un 15% equivalent, a 5, 100, 583,- Pt.s
T els veinats n'apori:en un 46% equivalent a 15,301,749,- Pts

Això no s'havia vist. mai en t.ot.a la hist.oria d'aquest poble,
es que els ciutadans soportin la part més grosa de les despeses, I
això que no havien arribat, mai t.ani.s de doblers .i subvencions
varies com. ara.

Per fer s'en una idea, els 59 propietaris hauran de pagar un

promig de 260.000 pts cada un,

I això que encara no n'em parlat, de tot. Com es nat.ural i això
tothom lio veu necessari si aixecam tot el carrer per empedrar-lo
hem de canviar t.ot. el clavegaram i t.ot.a casta de tuberies que vagin
soterrades i aqui demanam ajuda al Consell Insular perque ens

subvencíioni l'obra.

El Consell en el Pla d'Obres i Serveis, més esplèndid que la
CAIB ens subvenciona en un 75% quedant per l'Ajuntament el 25%
restant, que en valors absolut.s representa 4,763,032 pt.s,

Idò que ta 1 'Ajunt.ament d'aquests 4,763,032 de pts, , Només
n'aport.a 1, 190,758,- i la rest.a que son 3 , 572, 274,-Pt.s , A càrrec del
ciutadà,

Resumint, de l'obra Dot.ació de Servis del carrer Balladors

valorada en 19 , 779 , 985 ,-Pt".s

El Consell i el MAP n'aport.en el 75%
T. ' Ajuntament el 6% , ,,,,,,,

I el veinats el 19% , , ,,,,,,,,

15, 016, 952,-Pt.s

1,190,758,-Pts

3, 572,274,-Pt.s
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La qual c<^«a representa entre 59 veïnats la quantitat
fle proinig.

Que afegides a .les 260,000 de les pedres resulta que cada
veïnat pagara aproximadament 320,547,-Pts, I segurament entre

aquest veints Vii haura mes de dos jubilats que no entendran de oap

manera que l'Ajuntament es gasti mes de cent milions per fer un

Cent.re per ells i que no li darnaneu ni un duro i que per una obra
que costa, la meitat hagin de pagar aquest desbarat,

F.s evident que noltros votarem en contra d'aquest,a proposta.
Pero presentam una proposta alt:ernativa que es la següent;
A l'estudi econc.imic feis un promig de tot.s els percentatges

aplicaiss al poble en concepte de coni:ribucii·)ns especials,

FI promig es del 40% tenint, en compt.e que cíont.au les
contril:)Ucions especials de la primera vegada que es varen per la
paviment.ació i aceres.

Per tant com que aquesta vegada es feien de bell nou i els
veïnats ja l'iian pagada, noltros consideram que no s'ha de tenir en

compt.e ,t fer el pr.imig de les altres 4 cont.ribucions especials que

són ;

Pavimentació Son Trias.... 50%

Fmpedrat de Carrerons,,,,, 22%
Passeig del Rei .......... 34%
Camins Rurals,,,,,,,,,,,,, 30%

I que aquest promig s'hauria d'aplicar sobre el 25% de l'obra
que es el que habitualment, ha soport.at 1 ' A junt.ament en els
diferents plans d'obres.

Per t.ant essent, el t.ot.al de l'obra de 53. 434. 581.-Fi 25%

serien 13,358,645,- dels quals els veïnats n'aportarien el 34% en

concept.e de cont.r ibucions especials equivalent, a un quantitat de
4,541,939,- Que repartides ent'.re els 59 propietaris un promig de
77.000 pt.s. Quant.i tat. que es el que sempre s'ha pagat

PROMIG 34%
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aproximadament; de contribucions especials

D'aquesta manera la financ:iació quedaria així;

Apori;ació CAIR 13,252,264.-
Aportació CIM ,,,,,,,,,, 7,508,476,-
Apori;at3Íó MAP 7,508,477,-
Tot,al Altres Institucions 28,269,217,-

Aportació Ajuntament 20,623,425,- Rn ves de 6,291 , 341
Aportacíió veinats 4, 541,939,- Fn ves de 18,874,023

TOTAl, 53,434,581,-

Fn qualsevol c;as estam oberts a discut-ir si aplicara el 25% o

el 40% d'aportació de l'Ajuntament ja que en d.iterents plans
d'c)bres i serveis no sempre ens han subvencíionat el 75% a noli,ros
normalment ens arribava només el 60%

Com a agravi comparatiu la darrera vegada que s'aplic;aren
contribucions especials semblants a aquesta va ser al Passeig del
Rei,

FI percent,atge com sabeu va ser del 34% pero no es va cobrar
ni un duro per la substitució de la xarxa, de <;lavegueram, I això
que sembla que la economia de la majoria de propietaris de negocis
del passeig ha de ser millor que la qualqun del carrer dels
Ralladors ,

D'una obra de 16 milicjns l'Ajuntament n'apori,at 2,100,000 ptes
i. els veinats 1,100,000, la qual cf)sa representa el 6,9% del total
de l'obra i als Ralladors, aplicant la quantitat de la nostra
proposta, tins i tot serà superior al 9%,

FI Rr, Pere Trias digue que esi,ava d'acord amb el que havia
dit el Sr, Ralaguer i a més que quan es va apr<;var el Pla. Mirall
fill ja havia advertit, de que falt,ava un pla de financiació i que no

sabia com acabaria, i que ara. ens trobabam que per cujpa. de
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I ' A junbamenl", ela veïna han de pagar una quanhi.tab deapr<·)poj^
8,1 recíordatii ,1 ' liupossiaió de .les oonirlbuc:lons dels Camins Rurals,
pareixia que no havian de pagar oaal rea 1 aqueal: que ea un caa

i-ípio de que els veins nc) haurian de pagar res, ja que ademes de
aer obrea neoeaaarla era una feina que ja havia eatah feha abans,
s'els fa pagar més en relació el que havian vingui- pagant altres
vegades. Així mateix cal dir que esta mal calculat, que hi ha
pari.ides pressupc»si,aries mesclades amb exi.rapressupcstaries ,

Tam.bé seria «convenient fer un pla de financiaició reapetcta del
perc.;entai-ge a aplicar en aquesta i en les properes obres, per i.al
de que t(.ct el poble pagui el mateix, i me fer les cteaea mal fetes
i en tota urgència.

Pel que fa el projecte no esta c:lar, no es poi, saber fins a on

arriba ni el que a'ha d'eabucar i el que a'ha de fer meu, respecta
de la pedra no saben si es posa diferent, de la que hi ha etc.
Tampiec ea «clar que el pnejecte estigui aprievat a«lequadament,

Pel que fa els pressupctsi. no han passat per comissió, només si
han presentat a la mateixa d<,ea llistats d 'ordenadier.

Per tot l'exposat- proposam deixar el t.ema damunt- la taula i
fer i.in Ple extcraordinari dij«.cua vinent, amb aquest punt, i liaven
fet. les modificacions oportunes en base el que s'ha dit.

K1 Sr, Balaguer digue que a les ««^«cdif icacifcns que el seu grup

volia introduir s'haurian de afeigir les possibles errades del
projecte etc, i per tant tambe pricposava qi.ie l'assumpte restas
damunt la t.aula a l'espera de clarificar el t-ema i poder formular
una proposta Cfuijunta.

El Sr. Juan Ferra digue que li pareixia oportú clarificar els
temes i per tant abans del Ple propi-csat, seria, aciuisellable fer una.

reunió dels t.res port.eveus dels grups.

Així mateix digue, dirigintc-se el Sr, Batle, ¿ aquest diàleg
perque no abans ?.

agradable mc haver de posar (,c«.uvtribuci<uis els veïns, per«c això
seria si l'Ajuntament t.ingu.es medis propis per afront.ar le despesa,
í no es aixi, i aquesta, s'ha «le finançar de qualque manera; Totes
som conciens de que s'ha de fer pagar el m,ínim, pero en un futur
poden tenir un litigi que me sabem ciem. acabarà per tant esta bé ser

El Sr. Batle digue, que per l'equip de Govern seria molt més
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pendens amb el, romanen!; de tresoreria CIns veure (;om. aoaba.
Respecta del pressupost d.lgue que no hi estava d'acord amb el

que deia el. Sr, Trias I que tenia roolt ciar que p<;rtaria el
pressuposi, el Pie,

Pel que feia els projecd.es de l'obra digue que no havia visi.
els problemes que es plantai: javen,i concretament que miraria
d'esi.ud.iar el terna amb els redac:i.c,)rs del mateixos.

Així. mateix convenir amb els altres grups en retirar l'asumpte
de l'ordre del dia i convocíar un ple extraordinari pel proper

dijous per tractar el següents temesî Contribucions especials
Carrer Balladors, Plec;s de Clausules contractació obres Pos-Pla
M i. r a 11 j. pressupo s t,

PLEC CLAOSSÜLES OBRES BALLADORS (PLA MIRALL-POS).- Es retira
de 1 ' o r d r e d. e 1 d. i a ,

PRESSUPOST 1.999," Es retira de l'ordre del dia.

CONVENI GENT MAJOR,- La Sra.Francisca Gili donà lectura a la

següent proposi.a ;

Balear respecta del Centre de dia i Local per Aci.ivitai.s Socials,
on es tresmet unborrador de Conveni a signar amb la Conselleria de
Presidencia, pel preseni. venc a proposar el ple de 1 ' A juni.arnent el
següent acords

Aprovar signar amb la Conselleria de Presidencia el següeni.
ADDENDA el conveni signat el dia ^.2 de desembre de 1997:

PROPOSTA

Vist l'escrit dirigit aquest Ajuntament pel Govern
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ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE LA COr^fe.p.ï'^ DE
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS I L'AJUNTAMENT D'ESPORirES PER A

L'ADQUISICIÓ D'UN IMMOBLE DESTINAT A CENTRE DE PERSONES MAJORS
SIGNAT EL 13 OE DESEMBRE DE 1997,

A Palma, cle de 1999

REUNITS

D'nna part, l'Honorable Sra. M^ Rosa Est.aras Ferragut,
Consellera de Presidencia de la Coraunital: Autònoma de les Illes

Balears, fent ús de la delegació de compel.ències efecd.uada per

Acord del Consell de Govern de dia 21 de novembre de 1997,

D'ali.ra part, l'Il·lm, Sr, Jaume Pou Reynes, Batle-President
de 1 ' A juntament d. ' Espor les

MANIFESTEN

I,- Que el dia 12 de desembre de 1997 l'Ajuntament d'Esporles
•i la Conselleria de Presidència varen signar un conveni pel qual
l'Ajuntament es comprometia a adquirir un immoble destinat a centre
de persones majors i la Conselleria s'obligava a subvencionar
l'esmentada adquisició, fins a 40,000,000,- ptes, d'act^rd a l'Ordre
de 12 d'agost de 1996 (BOCAIB de 27 d'agost de 1996), mitjançant 10
anualitats,

II,- D'acord amb els termes de l'esmentada Ordre i de la
«clausula Tercera del conveni, el 16 de desembre de 1997 es va

i.ramitar el pagament de la primera anualitai., per anticipat, per

imp<-)rt de 3,500,000 ptas,

III,- Per causes no impui.able a 1 ' A juntameni. no s'ha pogui. dur
a terme l'adquisició de l'immoble inicialment objecte del t;onveni.
Per això, atès l'ini.erès social existent, el mateix Ajuni.ameni. ha
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pcopfisah una ali:ra manera de complir el destí. Í^ina3
c;eni.re per a persones majors, que era en definit.!va, la fina.litat
última d'aquest conveíii, mitjançant la seva r;onstruo<::ió en un solar
de .la seva propietat, fet que implicarà un complement de la
s LI h V e n c i ó oo n ce d. ida. inicia 1 me n t,

IV,- Que ambdues instit,u.c;ions desitgen unir eforços en la

prestació de serveis socjials, i amb aquesta finalitat les parts
firmats consideren d'interès establir un conveni que faciliti

aquesta cooperació pel que fa a la construcció d'un immoble
destinat, a cent.re de persones majors.

Per això, ambdues part:s acorden subscriure aquesta, addenda que

modifica el conveni original, el qual té nat.uralesa administrativa,
i. es regeix, pel que disposa l'article 3, apartat Ic i. 2, de la
llei 13/19B5, de 18 de maig, de Cont.ract.es de les Administracions
Públiques, d'acord amb les següents

Pagina num.lb

nir un

B S T X P U r. A C I 0 N S

PRIMERA,- Es modifiíïa la clàusula Primera del c<·)nveni de 12 de

desembre de 1997 (a partir d'ara; del Conveni) i queda de la
següent manera;

í'' A juntament. d'Esporles es compromet, a construir un immoble
destinat: a cent:re de persones majtirs, d'acord amb el project:e i la
valoració de l'informe tècnic presentat, per l'arquitecte municipal,

SEGONA,- Es modifiquen les clàusules segona, t:ercera en el seu

quart, paràgraf, cinquena i novena, en el sentit que on posa
"

a d qu j. s j, c j. ó d ' u n immo ble" s ' en I: e n dr à q u e d. j. i .i " c on s t r u cc J. ó d ' u n

immoble"

TERCERA," Es modifica el primer paràgraf (la resta no

s'alteren, més qvie en el sentit de la clàusula anterior) de la
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clàusula bercera del Conveni, i, queda de la seguenb laàwi'í^çaiT'^ *

F.l Govern Balear, a través de la Conselleria de Presidència de

Balears, svibvencionara a l'Ajuntament d'Esporles per a la
c;onstruc:ció de l'immoble, object,e d'aquest conveni, amb la

qi.ianbiba.b màxima de 95,000,000 ,- pessetes. L'esmentada quanti tab
es farà efect.iva mitjançant 10 anualitats, des de 1999 al POOB, amb
càrre(í a la partida 11601,314101,76010 (Transferències en capital
a Corporacions T.ocals: Centres de 3a edat) dels vigents pressuposts
de la CAIR, La primera anualibab serà de 6,000,000 pessetes abès
que la quantitat, que es va abonar per compte del conveni orig.inal
es desbina a aquesta. finalit:a.b.
Les 9 anualitats rest.ant.s seran per import de 9,500,000 pesset.es

per exercici com a màxim,

QtlARTA,- Es modifica la r;làu.sula desena del conveni, i queda
de la següent maneras

Aquest, conveni, que modifica el signat el 12 de desembre de
1997, tindrà una. vigència, fins al 31 de desembre de l'any 2008,

I, en prova de cíonformit.at signen aquest conveni, per

duplicat, en el lloc i data assenyalats a l'encapçalament,

81 Sr, Pere Trias donar l'enhorabona a l'equip de Govern per

liaver conseguíb aquests diners per poble.
Així mateix demanar que el t.ítol fos, com. havia dit a la

Comissió informitiva Cenbre de dia i Local per Activitabs Socials,
La Sra, Gili li digue que per raons pràct.iques només es

barabaria a la. proposta.
El Sr, Balaguer digue que fins ara només eran cast.el Is en

l'aire, pero ja es començava, a veure de manera diferent, encara que
ens falt.en vint nó.ltons i 1 ' equ.i pament, confiem que sigui el govern

del color que sigui lio poguen conseguir, per això bareterem el
nostre vot. i donarem soport a la propost.a.

Els Sr, Bable digue, que afectivament que bots es podían
felicitar per haver aconseguit. un c^entre d'aquest.es
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v.ínV. milions pagar ei projecte i ,1 'equipament., ,i'intenció de
1,'equip de govern, es dividir el projecte un dues fases i pel que

fa els equipaments, fa mal ant.icipar, pero s'han fet-s gestions, que

en properas reunions en tots els grups mirarem de que donin el seu

fruit,

Així mat:eix digue que s'alegreria molt. de que sort.is aprovat,
amb le soport de t;ots els grups.

Sot.mes a vot.ació es aprovat, per unanimitat.,

ALZINARS,- El Sr. Gabriel Coll Barceló donà lectura a la

següent, proposta:

d'aprovació definitiva de la d.elimita<7Íó de les àrees d'al/inars

protegides i vistos els escrit.s dirigit.s per la Conselleria de Medi
Am]:>ient i Ortienació del Territori, en els quals s ' lia procedit a

delimitar el sòl urbà del t.erme d'Esporles, d'acord amb la
modificacíió de les NN.SS, de 1991, i degut a que s'han esmenat els
plànols primitius de la T.lei, i vist, l'informe de 1 ' Arquitecd.e
Municipal, es per la qual ci:)sa es proposa al Ple:

d'al/.inars que restaven dintre dels sòls urbans o urbanit:'/,ables
d'aquest t.erme municipal, segons el que disposa l'art.icle 5 de la
Llei 1/91, de 30 de gener, d'Espais Naturals i per tant: aprovar els
plànols adjunts".

El Sr, Jaume Balaguer digue que el seu grup s'abst.endria amb
aquest tetaa, ja que tenia l'impressió de que podia incidir amb la
descílasificació del Verger,

PROPOSTA D'URBANISME

"Vist. el Decret. 86/92, de 18 de novembre.

Aprovar procíedir a l'excrlusió de les àrees
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Sotmès a votació es aprovat amb el següent resultat;

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

- Tres (3) abstencions del PSOF,

HOMOLOGACIÓ ESCOLETA.- El Sr.Rafel Bosch Sans donà lectura a

la següent proposl:a;

PROPOSTA

Vist l'informe de la Comissió de Hoim^ltigació de 1'Escoleta

Municiipal , per la present, ve a proposar el Ple el següent acord;

- Aprovab l'avantprojecte de remodelació de les instal,lacions
de l'Fscíoleta municíipal (primera fase) presentat a la comissió i
valorat positivament tant per la seva funcionalitat com per

l'aprofitament, dels espais,

- Remetre tot:a la docuro.ent:ació a la Conselleria d'Educació

Cultura i Esports, exigida en el R.D 1004/1991 i 332/1992, per a la
corresponent; v e r i. f j. ca c j. ó i a u tor i t z a c i ó si, s ' e s c a u ,

- Iniciar les gest.ions per a poder fer efecd-ives les obres
necessaries en un termini d'un any, des de 1 ' apr<·)va.ció de
1 'avant-project.e per part, de la Conselleria d 'Edu.c:acjió, Cult.ura i
Esports del Govern Balear,

Sotmès a vot-ació és aprovat per unanimitat,

ON DIA SENSE COTXE (CIM).- El Sr.Batle donà lectura al següent
decret, de bat.lia.

govern balear
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ORCRRT OR BATLIA num, 206/99

Vist i'escírit de la Comissió de Medi Ambient i Ordenac:ió del

Terrltt^ri, del Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada 903
de dia 31,03.99, per la presen!, venc a resoldre,

1.- Ratificar-mos al següent manifeste de un Dia Sense C«.)txe,

Rn els darrers anys l'ús del cotxe particular s'ha generaliíí.at fins
al punt que s'ha convertit en un element que lluny de suposar una

millora ha esdenvigui. una incomoditat.

La utilit/ació del cotxe particular ha assolit uns nivells extrems

que ha repercut.ii. negativaraeni. en la qulitai. de vida, ha cont.ribuït
a augmentar la contaminaciió, tant acústica com. atmosfèrica, i ha
esl.at responsable, en part, de l'increment en el nombre d ' ac;ciden!.s
de trànsit amb l'impacte social i humà qi.ie això comporta,

A l-ot això cal afegir que les estruc:tures urbanes no est.an

adaptades al volum de trànsit actual la qual cosa provoca grues

c:ol* lapses crirculatoris, sobret.ot. als nuc.lis antics de població,
precisament els llocs on es fa necessari garantir un clima

t.ranquil. Igualment, aquest, augtoent. vert.iginos en l'ús dels vehicles
parti(rulars exigeix modificar constantment les in f raes trucitures
viàries amb el c;c»nsura de t.errit.ori que això requereix,

Rstam en un moment de canvi de mentalitats i el component; ambieni;al
est-à més arreglat. en la socíiet.at, a t.ot.s els nivells,
administracions, empresaris, <;iutadans i ciutadanes, en

conseqüència feim una crida a la reflexió personal per foment.ar un

comp(;rtament que es tradueixi en un ús més racional de cotxe,

Rncorat.jam per t.ant. que el dijous 29 d'abril els ciut.adans i
ciutadanes de Mallorca deixin el seu ct^txe per utilitzar altres
mit.jans de locomoció, t.ransport; públic, biciclet-es o siiciplement. a
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peu, Córmiile;^ de mobilibal: que presenten una qd^^eôaixâj^^mbiental
més elevada.

Si aconseguim un ús raés racional dels vehicles particulars
contribuirem a fer més humanes i liabitables les ciutats,
estalvierem energia i participarem en el desenvolupament, d'un model
més sostenible dels nostre pobles i ciutat:s,

2,- Ratificar al proper ple de la Corporació,

Si^tmés a votació es aprovat per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES.-

- El Sr, Juan Ferra demanar per 1'estanc:ament de les aigües
brutes del pont de sa Creu, ja que feia varis mesos que durava i no

se li donava una solució,

Rl Sr, Gabriel Sabater digue que avui mat,eix havia anat a

comprobar l'assumpte, i que no eran aigües brut*.es, sino el sobrant
del brollador de la plaçeta, que s'engorga dins el torrent, i que
es miraria una solució,

- Així mateix demanar el Sr, Ferra si hi havian baixes a la

plantilla de la brigada municipal, ja que si es feia una v<-)lt:a
pels carrers, llevat de les pasteres del passeig, per tot.es les
•/.ones verdes les herbes eran altes i es t:robava t':.i>t-, el poble
bastant, desc.uidat, I demanar que es fes un esforç per fer una

repasada per tots els carrers,

FI Sr, Sabat.er li respongué, que hi havia hagut. baixes,
concretament t:res homes, i. que això era el motiu de que s'llagues
endarrerit, la feina,

FI Sr, Ferra digue que li pareixia que una de les c:auses

d'aquest enderreriment en les feines, es que els liomes de la
brigada est.iguin fent. l'obra de les faroles, cosa que no haurien de
ter ells,

Rl Sr, Pere Trias digue que efecd.i vament. era falt.a de
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plani fj.oació de l'equip de govern, ^
El Sr, Baile digue que la feina que feian els homes a les faroles

no era sign i í: i <::a b iva,

- El Sr. Jaume Balaguer demanar per la proposta del oarrer
Mabeu Font, que pensava no s'havia feb res.

El Sr. Baile li respongué que efectivament tenia el compromis
de porbar-ho a. berme, pero que no era el momenb oporbú, degub a

l'expropiació de Ca l'Amet.
El Sr, Balaguer li digue que encare que no fos regidor, vendria

i li demanaria fins que ho ves fel,.

Un cop examinabs els punbs assenyalabs a. l'ordre del dia,
essent les vint-i-dues hores i quinze minut.s, el Sr.Baile aixeca la

sessió, i per fer-lii constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secret.ària en done fe, i amb el seu Vist-i-Plau est.enc la present
Acta al lloc i la. da1:a assenyalats a l'encapçalament:.

El Bable

Esporles, 27 d'abril de 1999.

La Secretaria
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ACTA DF LA SFSSIÓ EXTRAORDINÀRIA I DRGFN

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

FL DIA 29 D'ABRIL DF 1999

M eio bres a s s j, s i;e n t s ;

Sra. Francisca Gili Nebot

Sr, Josep Alemany Martine-/,
.Sr, Gabriel Sabai.er Camps
Sr, Jaime Balaguer Llinàs
Sr, Pere Trias Auli

Sr , Jaume Fi:)nt Bordoy
Sr, Gabriel Coll Barceló

Sr. Ratael Angel Bosch Sans
Sr, Juan Ferra Capllonch
Sra, Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
essent les denou hores del dia vint-i-nou d'abril de mil nou-cents

norant.a-noE),, es reuneix a la Sala d ' Act,es 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 1 'assist,ència dels Senyors
Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de
cïelebrar sessió ordinària i en ella tract.ar els assumpt.es inclosos
a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat-^. Assisteix ciom

a Secret'.ar i a la de la Corporació Sra, Maria Dolores Sureda
Trujillo,

RATIFICACIÓ URGENCIA.- Fs sotmet a ratificació l'urgència del
Ple, i és aprovada per unanimitat.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRES C/BALLADORS.- El Sr.Batle donà
lectura a la següent propos tas
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PROPOSTA

Vist que aquest Ajuntament l.e previst realit/ar l'obra " DotaoiE'
Serveis Balladors" incluida dintre del POS 1999 ( CIM) i "Carrer del;
Balladors" incluida dintre del Pla Mirall ( G.B,), i tota vegada que lef
esmentades obres constitueixen un benetici pels propietaris de t<">tt:
aquelles cases que confronten amb els carrers i-ramo Balladors, Alba i
Llibertad es prop(ísa el ple el següent acord;

12,- Fn cnimpl irneni, del que disposen els arts. 15,1 i 34,1 i 4 de 1
llei 39/1988, de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals, (
modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals,
Administratives i d'Ordre So<.::ial i de conformitat amb el que preveri
l'ari.. .1.7,1 de la mateixa llei, s'acorda provisionalmeni. imposar]
contribucions especials per la realit'/ació de les obres abans esmentades

l'ordenança de la qual figura cíom annex del present acord.

2®,- Oe conformitat amb alio que disposa l'art. 36 i 17, j, al qual esj
refereix al puni- anterior, el preseni. acord provisional, aixi c;oic]

l'ordenança fiscal Annexa, al mateix, s'exposaran al públic al taule)
d'anuncis d'aquesi, Ajuni.aroent durani. el termini de (30) i.reinta dieí|:
comptats a partir de la publicació d'aquest anumji al BOCAIB a fi de quel
els interessai.s puguin examinar l'expedient i preseni.ar les reclamacrions
qi·ie estimin oportunes.

PLA MIRALL
" Carre.r Balladors"

import obres aport.CAIB AJONTAMFNT

33,654,596, 13,252,264 20,402,332
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PLA O'OBRRS I SRRVRIS 1999
" Dot-aaió Serveis Balladors"

import: obres a por i: ,CHyi a por i:. MAP AJONTAMRNT

,1.9,779.985 7,508.476 7,508,477 4,763,032

TVA dedviible 1,008,794 ptes

TOTATi OBRFS sense IVA deduïble 18,771.191 pt.es

Aprol:aoit':» Ajunl:amenl:, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,754, 237 pbes

IMPORT TOTAL DR LPS OBRFS

53,434,581 ptes,

COST DF LFS OBRFS; FI cost de les obres a oàrrec: de 1 ' AJONTAMFNT es de|
pal Pla Mirall de (20,402,332) vint: milions quai:re centes-dues mil l:res-
cíerd.es treinta-dues pies.

Pel POS 99 el ciost a cíàrreo de 1 ' A juntarrieni, es de de ( 3,754,237) Lre:
milions set:-oenl:es cincuanta-quabre mil dos-oenbes i:renta-set: pl:es.

TOTAL, POS, Mirall-A junt.. 24, 156,569 pi.es, |

BASF IMPOSABLRí

La base imposable de les c;ont.ribuoions especials es calcula c:onforuie|
especifica l'art:, 31 de la. Llei 39/1988,

Del t.ot.al de la aport.ació de l'aport.ació municipal que import.a;
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24,156,569 ptes.

"notacíió Serveis Bal.laclors" POS 99

( Xarxa clavegueram i aigua potable)

Desde començament Balladors , part l.libertad i Alba, fins 0/ Pont d
Fuste

La Corporació soporta 2,952.064 ptes.

Base imposable, ,,,,,, 1 ,181,065 ptes, 40%

( Drenat.ge )

T.a Corporació soporta 697, 505 pt.es

Base imposable ,,,,,,,,,,,,,,,,, 279,059 pi'.es 40%

Tramo desde el pas peai.onal de Balladors, fins el C/ Pcmt. de Fust.e

( R ep (7 s i. c j. ó a. s t a 11 )

La Corporació soport.a,,,,,,,,,,, , 104,669 ptes.

Base imposable,41,876 ptes, 40%

i " Carrer Balladors" Pla Mirall" , desde el començament fins pa

peatonal Balladors,

La Corporac.íió soport.a,,,,,,,,,,,,,, 20, 402,332 pt.es ,
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Base imposable 692,061 pl:es. 8%

"ORDF.NANÇA DF LA CONTRIBUCIÓ FSPFCIAL PFR LFS
OBRFS DF PAVIMFNTACIÓ I DOTACIÓ SFRVFIS

CARRFR OFLS BALLADORS"

Article 1,

1, Dei.ermxnació del c;ost previst de les obres: (53,434,681
(cincuanha bres milions quahre-cenhes brenba quatre mil cinc-cenbe>
vu.it-anta-i-una ) pessetes,

2, Quantitat a repari.ir entre els benef icriaris : (4,194,061 ) (quai
milions cent noranba-quabre mil seixanta-una) pessetes.

3, Crii.eri.s de repari.iment: mei.res lineals de façana principal
immobles, partant aquells que fasin cantonada, només es tindrà en comt
una façana, la principal,

4, Subjectes passius: propietaris dels bens inmiobles afer:tats.

Article 2,

Fn i.ot el demés serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal General de leí
Contribucions Especials (Aprovada pel Ple de la Ci-)rporacio en sessió dt
26,10,89, B.O,C,A,I,B n'um 161, de 29,12,89),"

FI Sr, Pere Trias digue que el seu grup votaria a favor, perque^
s'havia arribat a l'acord de només aplicar en c:ontribucíions especial;
el 8% del total de l'obra, pero que s'hauria de tenir en compta, coitíj
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criteri general, a l'hr)ra de aplicar prepares ctcnkribncions especials.'

Així mat,eix demanar que els projecd.es s'exposasen al públic.
F.l Sr. Balaguer digue que el seu grup votaria, a favor.
Fl Sr. Batle digue que l'acord era per .l'imposició de

contribucions especials i aprovar 1' «ordenança.

Sot,mès a votació és aprovada per unanimit-at.

Pr.FC CLAOSSni.RS OBRRS C/RALT,ADORS,- El Sr.Batle donà lectura a 1

següent proposi.as

proposta

Vista la necjessitat que te aquest Ajuntament de contractar l'obr;.
"Carrer Balladors", " Colect.or Aigües Residuals", "Dotació Servei:
Balladors ", obres incloses dintre el Pla Mirall, i Pla d'Obres if
Serveis del CIM 1999 pel present he resolt, portar el Ple de?
l'Ajuntament,

1.- Aprovar el project.e de les obres "Col.lect.or Aigües Residuals'";
i Dotació de Serveis Balladors" , redactats pel Sr. Bart<·)lomé Reus
Cafíellas.

El plec de Clausules Administ.ratives Particulars que han de reg.ir el
contracte de les obres esmentades mitjançant subhasta amb prot^edimenl
obert, per la seva aprovació si proc;edeix.

pi.ec tipos de les clâosoles administratives particulars que han de regir-
els contractes d'obres de l'ajuntament d'esporles mitjançant subhasta?
amb procediment obert.
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Clàusula primera» Objecte del ooutraote,- Es 1'execució, de les obre.

compreses en el projecte titulat "DOTACIG SERVEIS BALLADORS",
"COL,LECTOR AIGÜES RESIOÜALS", " CARRER D'ES BALLADORS" les due.

primeras incloses dini.re el PT.A D'OBRES I SERVEIS PER 1999 i la i-ercier"
al PLA MIRALL,

Són de cíaràcter c:ontraci.ual el Plec de Condicions Generals en i.ota allc

que no s'oposi a la Llei 13/1 ,995 de data 18 de maig, el Plec d
prescripcions tècniques, els quadres de preus, la memòria, el
pressupost, els plànols i deroes documents obrants a l'expedient qu

cionsti i-uei xen el projef.íte, i que a i.ots els efeci.es es cíonsiderer
incorporats al present plec. En (;as de discordança entre aquest plec i
el de prescripcions i.ècniques, s'aplicaran els presents plecs.

Clàusula segona, Pressup«)stEl pressupost

PLA D'OBRES I SERVEIS 1999

" Dotació Serveis Balladors"

Pressuposi.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18,771,191 ptes,
Aporta<:ió CIM 7,508,477 ptes,

Apori.aciió MAP,,,,,, 7, 508,477 pi.es,

IVA deduïble no si.ibjecte a SLibvenció 1,008,794 ptes.

T(.)i.al obra 19,779,985 pi.es.

" Colecítor Aigües Residuals"

Pressuposi., , ,

Apórtatelo CIM

10,000,000 pi.es,
8,000,000 ptes.

Aportació Ajuntameni 2,000,000 pi.es.
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Pressuposi-.

Aportació Gi^vern Balear

33.654.596 pi.es.
13,257,264 ptes.

i.otal cle les obres sunia la quantii-at de 63.434.581 pessetes.

Clàusula tercera, Cou-sbatació expressa de l'existèuoia de «jrèdit,- H"
ha c;red,ii. el pressupost per a 1999.

Clàusula quarta. Termini d'execució,- Rs fixa com a termini d'execució
de les obres el de un any.

R.l i-erinini ooruençarà a comptar a pari-ir de l'endemà de la data de 1'aci.e
de comprovació de replantejament,

Cr.àusnla aa'r»q»iena. Proc:ediinen1- de 1 icit.acjió i forma d'adjudicació.- El
procediment de licitació d'aquest contracte d'obres és l'obert i I:
forma d'adjudicació serà per subhasta, d'acord amb l'article 83 ,i;
següent de la LLei 13/1,996 de data 18 de maig de Contractes de lee
Administracions Públiques. ;

Clàusula sisena. Model de proposició.- Les proposicions que presentin
els contrai7tistes s'han d'ajustar al model següent;
El Sr./Sra
amb dtamicili a .(oarrer/plaça
i-elèfon. .......... nilmero. ......... districte postal.......... amb DN,
num., ,,,,,,, actuant ( 3 , es

compromet a realit'/.ar l'obra objecte del contracte d'accird amb el det-alli
i les c o n d i. c i. o n s s e g ü e n t s ( 4 )

Tot això, d'acord amb les clàusules d'aquest plec, el f;ontingu.t del
9'ial declara conèixer expressament.

, d de 19
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Î
S'enién a i.ot.s ela efecH.es que .les proposicions comprenen nc> noinér'

el pren de la contracba, sinó també l'import de l'Impost sobre el Valod

Afegit (IVA), d'acord amb el que est.ableix la normativa que regui'
*

aquest impost i l'article 78 de la Llei 13/95 de data. 18 de maig df^;
Cont.ractes de les Administracions Públiques, !

Clàusula setena, r)<icuttients que s'haiT d'ajuntar a la proposir;ió, A 1er
proposicions, s'hi han d'adjuntar obligatòriament els docniments'
s eg lien ts ;

a) Document Nacrional d ' Identit.at, si es una persona física, o escriptur
de constitució o modificació, si és el cas, degudament inscrita en el
Regisi.re Mercantil, si el proponent és una societat.
b) Poder Notarial si la proposició es firma en nom d'altre,
c) Declaració expresa responsable de no trobar-se comprès en cap de les'
causes d'incapacitat i incompatibilitat establertes en l'art, ?0 d
1'esmentada normativa.

d) Certificació de 1 ' Adiíiinistració Tributària de l'Fstat de que el
proponent es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
i.r ibutàr ies,

e) Document acireditatiu de l'ali.a a l'impost sobre act.ivli.ats

econòmiques i del pagament del darrer rebut, ;

f) Cert.ificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social de qu'

el proponent es troba al corrent en el (compliment de les seves

obligacions amb la Seguretat Social.
g) Resguard acreditatiu de la garantia provisional,
h) Documeni. acreditatiu, de la classifiació exigida. Fn el c;as que no fos

ne(cessària, algun dels documents prevists als arti<cles 16 i 17 de I-:;
Llei 13/1995.

Si l'empresa proponent és estrangera, i-ambé ha de presentar els;
doícuments assenyalats en els a.rti(cles 15,3, 23 i 80,2 de la Llet
13//1,99B de data 18 de maig de Contractes de les Administ.racions;
Públiques, i si l'oferta, la f(crmula una agrupació temporal d. ' empreses,'i
ha d'adjuntar els documents esmentat-s a l'ari.. 24 de la indicada I·lei.

Quan sigui necíessària. la presentació d'uns altres d.o<u.imen ts
s'haurà de sol.licitar per escrii. i l'adjudicatari els prodrà presentar
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en qi.tal.sevel vnemenl: anterj.er a Ta Cormali,h-/,aoj.ó del <-3011 braube, Tleval^j
que el c:itat. escrit disposi nna all.ra cosa. ^1

Dels documents citats en aquesta clàussula se'n p<·)den presentar ol^a
originals o les còpies que tenguin caràcter d'aut.èntiques d'acord amb If^
lesgislació vigent,

Clàusula vijit.ena. Presentació de la proposicrió i dels documents.- La^
proposició i els documents enumerats en la clàusula anterior s'han dc
presentar en sobres separats i, i.ancai.s i firmats pel contrac;!.isi.a cí
persona que el representi i s'hi ha de fer constar en cjadasoun e1|
contingut respectiu i en t.ots dos el nom de 1 ' inl.eressat.

Les proposicions s'han de presentar amb els justificants d.'haven
satisfet les t.axes en la quantia prevista en l'Ordenança fisc;al vigenij
de 1'Ajuntament d'Rsporles,

El i.ermini de presentac;ió de les propos i crions ac;abarà el dia en qiu
en Caci. vint-i-sis a comptar des del segi,ient de la publicació d.el|
present. Plec al "B. 0. C. A. I. R. " .

L'acta d'obertura de les proposi(;ions econòmiques tendra, lloc; a le;
.17 hores del primer dimarts hàbil després de la finalití'.ac;ió del t.ermin.i|
de presentació de pr<.;postes,

Clàusula novena. Mesa de contrac:t.ac;ió.- Formaran part de la Mesa:
- President: el Batle o el regidor en qui delegui.
- Voc;als: Dn representat de c:ada un dels Grups polít.icjs de

1'A juntament,
Un funcricjnari de la Corporacrió.
Un representant del CIM.
Un representant del Govern Balear.

- Secretaria: serà el de la corporai;ió <; funcií^nari en qui. delgui^
que també ac;tu.ara c;cjm assesor jurídic; de la Mesa.

Tots els t;omponents de la Mesa ac;tuaran amb veu i v<;t. Per al|
cíòmput. de majories s'aplicaran les normes sobre formacrió de la volunt.aii
dels òrgans Ct;l. legiats, segons el que diposa la Llei 30/1992, d.isposani'|
en t.ot Cías el President, del vot. de qualit.at..
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SI la Mesa observas a la docuraentac Ió presentada e^^?*^ma ter Xali
o defectes esmenables, podrà oonoed.ir, s.i ho esi,.iína oonven.ient., un|
termini, no superior a tres dies hàbils perquè el lioitador rectifiqui)
els errors o esmeni els defectes.

Clàusula ilesena. Garantia provisional. Per a prendre part en aquesta'!
c:ord.ractació, s'haurà d'acredii.ar .la consti inició d'una garani.ia|
provisional corresponent al 2^ del pressupost de contracte i que puja al
la quantitat, de un mil.i ó dues-centes seixani.e-.i-nou. mil nou-ceni.esi
noranta- di.ies (1,268,692) pessetes.

Clàusula onv.ena. Garantia definitiva.- L'adjudicatari en el termini df^l
quin/e dies hàbils comptadors des de la notificació de 1 ' ad judicaciíll
haurà d'acreditar la constitució de la garantia definitiva corresponent^
al 4% del presssupot de 1'adjudicació,

Clàusula dot.'/-.ena, Garanl-ia (îompleinent.ària,- A mes de la garantia^
definitiva per a aquest contracte s'ha d'acredit.ar la constitució d'una'^
fiança complement.aria corrresponent. al (1) % del pressupost, de.lj
contracte i que puja la quantitat de sis-cent:es t:reta-quatre mil tres¬
cientos quarante-sis (634.346) pessetes.

Clàusula tret-/ena. Disposicions comuns a les garanties,- Les garantie;#!
es podran prest.ar per alguna de les formes i cíondicíions previst.es a-1
l'art, 36 de la Llei 13/1996 i del capítol III del Reial Decrelfj
390/1996, de dia 1 de març.

Clàusula ííatorv.ena. Formal i t-/.a<rló del muitracte. L'adjudicatari queda;
c»bligat a subsc;riure, dins el t-ermini de t.rent.a dies nat.urals ciompt.adors
des del segiiSenl; a la notificació de l'adjudicació, al corresponent^^
dociurnent administ.ratiu. de formal it.x.acrió del c-íont.racit.e i el Secíretari de

la corporació n'ha de donar fe,
Rl cíontracd.e es pcjclrà fcjrmalit.zar en esciriptura publiera quan hc'

^ol,li(:;iti el contractista l serà al seu riàrrec^.

Clàusula quinxena. Dret.s i obligaciions derivats del contracit.e.- Són els!"
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que s ' eshablei.xen en el preseni; Plec:, en els docnil^enbs .^^ne s'hi
r;osic1eren 5 noorporat-s i els que es derivin de la legislació aplicable.

Rn parhicular, seran a couiphe del contractista les despeses derivade
dels anuncis de licitació, les i.axes per present.ació de treballs dé

replantejament, direcció, inspecció i liquidat::ió i. qualsevol altres que

resuli.in d'aplicació segons les disposicions vigents, inc;loses le.
autor i t/.acions i les llicències d'altres organismes públics.

També el contractista adjudicatari de les obres haurà de col.loca
a càrrec seu un cartell dissenyat pel Pla Mirall i Pla D'Obres i
Serveis, a peu d'obra, en un lloc visible des de la via pública, o

s'indicarà, al primer, l'organisme o organismes que subvenc;ionin el
projecte. L'esmentat cari.ell ha de i.enir ccim a mínim 2 x 1,50 m. i ha d
contenir el logotip del Pla Mirall, que s'identificarà amb la marca ei
blanc pini.ada sobre una banda blava (Pani.one /í95). R1 c:artell anir"
pintat a una cara i galvanit/.at a la part posterior, amb el corresponen!
IPN, ancoratges i c;argolsj Al segon, l'organisme que subvencioni e."
projecte. L'esmentat cartell ha de tenir <::om. minim 2x1,50 m i ha d.
coni-enir el logotip del CIM, que s ' ideni.if icarà amb la marc:a en blanc
pintada, sobre i.ma banda blava ( Panteone 295). R1 cartell anirà pinta!"
a una c:ara i gal van i i.'/.at a la pari, posi.erior, amb les c:orresponeni.s IPN,
ancoratges i caracols ( MOD 11),

Clàusula set.'/ena. Abonaments al contraci.isia.- El contractista tendr'

dret a 1'abonament de l'obra que realment executi d'acord amb el preí.

convingui.. En aquesi. seni.ii., l'import de les obres exec:ui.ades s'h.
d'acreditar men s i.ialment al contractista mitjançant certficats expedit,
pel direcú.or de l'obra i aprovades per la Corporacrió.

Clàusula dessetena. Termini de garantia,- El termini de garantia qu

s'estableix per a aquesi.a obres es d'un any comptador desde la data d
recepció de ct.·)ni:ormitat.

Si l'obra s'arruina amb pcisi.er ior itat al i.ermini de garanti'
s'aplicarà el que disposa, l'art 149 de la LLei 13/J,995, de 18 de maig.

Clàusula clevnitena. Penal ii//acions. - Les penal i txaci ons i le.
pròrrogues son les que s'estableixen en l'art. 96 de la Llei 13/1995, d

Paper transcripció acords i resolucions



Conselleria de la Punció Pública
i Interior

govern balear

18 de maig de Cenbraohes de les Administraoions Públiques

Clàusula denovena, Resolució.- Son causes de resolució d'aques
cîonbractes les especificades en els arts, 112 i 150 de la LLei 13/199.
de data 18 de maig de Contract.es de les Administracions Publiques,

Clàusula vintena. Classificació del cont:racbista.- Serà la prevista, si
pert,oc;a, al projecte t.ècnic de les obres.

Clàusula vint-i-unenaRevisió de preus.- A causa de la duració del
c;ontracte no es aplicable al mateix la revisió de preus, c^onforme a

l'article 104 de la t.C.A.P,

Clàusula vi îil.-i-dufeseîffî.- Legislació apli(íable.- Aquest contracte tendra
caràr:ter administratiu i es regira pel que estableix el present plec, 1.:
Llei 13/1995 de data 18 de maig de contractes de les Administracions

Públiques i en general les disposin:ions vigents en matèria de
ciontract.ació administ.rat.iva que hi siguin d'aplic:ació i també els

preceptes que regulen les normes tributaries de compliment obligat,

F.l Sr, Josep Alemany digue que el prf.)jecd,e hi havian bastantes
mancances, i que no es contemplava el Sfoter rament de les linies
telefòniques i de F.lect.ricitat

FI Sr, Pere Trias digue, que s'aprovava un proje<;te que luo hi era

i una vegada mes asistia a l'improvisació t-oi.al de l'equip de govern, i
no entenia perque no es podia esperar a que es fes bé; Les coses

s'havian de deixar criares i que no c^reia que fc^s urgent,

FI Sr, Batle digue qi.ie no el volian entendre, que la prop<-)sta mi

era fruit, d'una improvisació, i que si bé ell es reuniria amb el
redactor del projecte, per fer algunes aclaracions i si en fos el cas

fer algunes modificacions no subsi.ancials, aquest.es no barat-arian el
cost de l'olira. Pel que fa al soterrament ja. estia previst:, s'ha. parlat
amb Gesa .i Telefónica i això és negociarà el moment de la execucrió de
l'obra, sense augment de cost,

FI Sr, Balaguer d.igue que per 1 ' experiencia que ell tenia del passeig
del Rei, efectivament no hi havia partida el pressupost i el sotarrement
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de les lineas es negociar després, sense ci^sl; adicional; I pel que fa
l'aprovació del plec si creia que era urgent-,

El Sr, Jaume Font digue que el seu grup no tenia coneixement de qu

el sot.errament de les linies es fes aixi, i era per això qu.

s ' abstendr j.an ,

Sot-mès a vot-ació és aprovat, amb el següent- result-at-;

- Vi.iit (8) vots a favor, cinc (5) del PP 1 tres (3) del PSOF,
- Tres (3) vot.s en cont.ra del PAS.PSM,

PRESSUPOST 1999.- FJ, Sr. Bat le. donà lectura a la següent proposta

CAPÍTOLS F C 0 N ^ M TC S

Prensiipol·ll: de Despeeee

Cap.ít.ol 1 Despeses de Personal
Capitol 2 Despeses en Rens Corrents i Serveis
Capít.ol 3 Despeses Financeres
Capítol 4 Transferències Corrents

Capítol 6 Inversions Reals

Capítol 7 Transferències de capital
Capít.ol 9 Passius financers

88.135.164

76,254,549

5.714.384

25,755,624

215.097.148

500,000

TOTAL PRESSUPOST DF, DESPESES

19.266,700

430,723,569

Presaupos t cl ' Ingressos

Capítol 1 Impostos Directes
Capít-crl 2 Impost-os Indirect.es

73,115,000

16.076.000
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Capi tol 3 Taxes 1 altres Ingressos

Capitol 4 Transferencies Corrents

Capitol 5 Ingressos Patri,mo n i. a 1 s

Capítol 7 Transferencies de Capital

Capitol 9 Passius Financers

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

na nnin,l

lATf^lSO

71.156,230

2,477,000

63.979,852

129,565,337

430,723,569

10 - 1

PLANTILLA PERSONAL

D'acord amb allò disposat a l'arhi<";lo 90 de la Llei 7/B5 de
(1'fibril. Reguladora de les Bases del Règi.m Local, es relaciona 1
plantilla de personal de l'Ajuntament d'Esporles;

1, FUNCIONARIS Places r7ru.p Nivell Vaciants Actual

A) Escala habl11t,caràcter nacional
SECRETARI- INTERVENTOR

R) Escala d'Administració General

b) Subescala Adtainistrativa
ADMINISTRATIU

ADMINISTRATIU , , ,

ADMINISTRATIU ,

c;) Subescala auxiliar

AUXILIARS ADMINISTRATIUS

C) Escala d'Administració Especílal
b) Subescala Serveis Especials
b) Clase Pf^llcla Local 1 Auxiliars

AUXILIARS POLICIA LOCAL , , , , ,

AUXILIAR POLICIA LOCAL , , , , ,

Auxiliar Policia Municripal (interí)

I B 18 1

1 C 16 1

1 C 12 1

1 C 12 1

1 D 9 1

2 E 9 2

1 E 14 1

.1. E 14 1
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d) Personal, d'oficis
ORDENANÇA

PRRSONAr, LABORAL

A) Coniraci.es .indefinits
CAPATAÇ

OFICIALS lera

OFICIAL lera Serv, Tènic. , , .

PRO ,

NF.TFJADORFS

ADMINISTRATIU- RECAPTADOR, , , ,

BIRLIOT., ARXIU IN,!

ARQUITRCTR ( 1/5 j<-)rnada )
COORDINADOR ESPORTIU (32 h/sei..)
AUXILIAR ADMINISTRATIU

TREBALLADORA FAMILIAR (25h/set) ,

AUX, ADM,Dispen,Mèdic (16 h/set),
COORDINADOR CULTURAL ,,,,,,

CONSRRGR-PRO , , ,

1

2

1

3

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

F
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B) Contractes temporals

10 - 2

CONSFRGF-PFO

3, PERSONAL EVENTUAL ,,,-

El Sr, Pere Trias digue que e.l seu grup a .la comissió havian votai
en contra i, que havian demanat un temps per establir negociacions, per

poder veure toi.s els punts que on es pogués arribar a un acord, i que el
sorprenia ja que precisament tenian una reunió de la comissió
d'Homologació de 1'Escoleta i incidia al pressupost i no ho veia
reflectit, això és un exemple més de que no hi ha cap motiu d'urgencia.

El Sr, Balaguer digue que aprovar el pressupost era i.an urgeni. corr

Paper transcripció acords i resolucions



063774 c
;î

f
V

h

govern balear

Conselleria de la funció Pública
i Interior Pàgina

els piinbs anteriors, i que a les altures que estam ja'lia^-lrian d'estarí
aprovat.s, i que si no s'aprovaven ara d'aqui a un mes oonsist.or.í nou

per quan es comencin a enterar mos poden posar el setembre per aprovar-;|
los i que a pesar de que hi ha punts que el seu grup no hi estan d'acíorcl;
els aprovarem,

R1 Sr. Juan Ferra demanar el Bai.le quin era el mot.iu del seu canvi,h
respecta de la màquina granadera, ja que consta a l'acta de dia 7 de#;:
set.embre de 1997, que el seu grup rabent. una subvencíió del 45% delf
pri:)grama FFDER volia adquirir-ne una, i el grup del Sr. Batle aleshores?
en l'oposició, si oposar, argumentant que no podria fer la feina per If#'
que estava programada, ja que hi havia molts ct^txes aparcats qu#
1 ' impedirien, ara result.a que la màquina fa falt.a, ja no hi deu, haver?
cotxes,

Sot.mès a votació es aprovat, arnb el següent, result.at.í

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

SUPLEMENT DE CRÈDIT.- Es retira de l'ordre del dia.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essenl:^
les vint hores i quaranta minut.s, el Sr. Batle aixecía la sessió, i per|j
fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en donc fe,
amb el seu Vi st.-i.-Plau est.enc la present Acta al lloc i la datà;
assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 30 d'abril
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Meml^res assisí:ani;s :

Sra, Franalsoa Gili Nebol,

Sr , Josep Alemany Marhlne-/
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Pere Trias Anl.í

Sr , Jaume Font Bord^oy
Sr, Gabriel Coll Barceló

Sr, Rafael Angel B<^soh Sans
Sr, Juan Ferra Capllonch
Sra, Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Fsporles, Comunitat. Aut.ònoma de les
Illes Balears, essent les deset-trenta hores del dia devuit de maig
de mil nou-cents nf>ranta-nou, es reuneix a la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, en primera oonvotjatòria, el Ple de la Corporació,
sot-a la Presidència del Bat.le, Sr. Jaume Pou Reynes, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'object.e de celebrar sessió extraord,tnària i en

ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament not.ificat. Assist.eix cíom a Secret.aria, la de la

Corporació, Sra, Maria Dolores Sureda Trujillo,

-Seguidament es realit/a el sorteig públic per a la designat^ió dels
riiembres de les Meses elect.orals per a les Flec;cions Locals,
Furopees i Autonòmiques que és celebraran el proper dia 13 de juny
de 1999, d'acord amb el que disposa l'art.icle 26 de la I-lei
Orgànica Electoral de 19 de juny de 1985, i demés legislació
electoral vigent., quedant, aquestes compostes de la següent, forma;

SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
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- Presiden!.

Til.u.lar ;

1er. Suplent;
7cm. Suplent;

- 1er. Viícal

Tit.u.lar ;

1er, Suplent;
?on. Suplent;

- 2on. Vocal

T.it.ular ;

1er. Suplent;
2on, Suplent;

1 - Mesa A

Joana Fuster Calafell

M. Monserrat Coma.s Figuerola
M. Pilar Gon/ale?; O^.onas

Francíisca Cañellas Pons

Miguel Balaguer Ribas

Magdalena Alemany Ferra

Margarita Bosch Clemente
Gaspar Gutierre*/; Roca
Antonia Comas Mir

1 - Mesa RDistricte 1 - Ser:cló
- President

Tit.ular ;

1er, Suplent;
2on, Suplent.;

- 1er. Vocal

Tit.ular ;

1er. Suplent;
2on. Suplent;

- 2on. Vocal

Tit.ul ar ;

1er. Suplent;
2on, Suplent,;

Rosario Valero Sai'/.

Bartolomé Mir Mir

Rosa Nadal Marimon

Ant.onia Mauro T.eon

M. Antonia Mir Morell

M, Angeles Rios Huet.e

Teresa Mat.eu Rabel la

Pedro Juan Morro Sastre

Jesús Rui'/ Fernande/

Districte 1 - Secció 2 - Mesa A
- President.

Tit.ular; Felipe Bernabe Coll
1er. Siiplent; Alna Albert! Tomas
2on, Suplent.; Crist.ian Coma Arnau

- 1er, Vocal

Titular; Vicente Cabot. Cabot
1er. Suplent.; Inmaculada Henry Torres
2on. Suplent.; Salvador Balle Monjo
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Titular t

1er, Suplent!
?on. Suplent?

,€(ÍÍSÍÍ3

Bali.aaar Cloquel Muller
Cristina Hernande-/. Borras

Isabel M, Aclrover Julia

Districte 1 - Sec

- President

Titular :

1er, Suplent
?on, Suplerd.

- 1er, Vocal

Tii.ular :

1er, Suplent
?c»n. Suplent

- 7on, Vocal

Titular :

1er, Suplent
2on, Suplent

cíió 2 - Mesa B

Javier Mal.o Veiga
: Antonia Malagrava Cantallops
: Miguel Angel Roca Esi.rades

Juan Parera Feioenias

: Catalina Trias Bosch

? Catalina Mir Gaspar

Margarita Palmer Sans
! Juan G, Sampol Comas
? M.Jose Villa Sastre

Un cop examinats els assumptes inclos<·)s a l'ordre
del dia, essent les vint hores i quaranta minut.s, el Sr, Bat.le en

funcions aixeca la sessió, de la qual s'esten la present acta, i
per fer-hi c;onstar el que s'hi ha t.ractat, jo la Sec;retaria, en dor:
fe, i amb el seu Vist-i-Plau estem-:: la. present Ai-jta,

Esporles, IB de maig de 1998
Ü. Batle, La Secretaria,
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ACTA OR LA SRSSIÓ OROINÀRTA
CFLFBRADA PFL PLF OF L'AJUNTAMENT

FJ, DIA 75 OR MAIG OR 1999

Mertibres assist.ents;

Sr a., F r a n 17 j. soa G j, 1 j. Nebo I;

Sr , Josep Alemany Mart.ínez
Sr. Gabriel Sabater Caraps
vSr, Jaime Balaguer Llinàs
Sr, Pere Trias Auli

Sr. Jaume Font. Borcloy
Sr, Gabriel Coll Barceló

vSr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Juan Ferra Capllonch

Membres que han excusat, la seva absencria;
Sra. Catalina Matas Sastre

A la Vila d'Esporles, Comunit.at. Aut-ònoma de les Illes Balears,
essent les vint, ht)res i treni',a minuts del dia vint-i-cinc de maig
de mil nou-cent.s norant-a-nou, es reuneix a la Sala d ' Act.es de la
Casa de la Vila, en primera convocat-,ória, el Ple de la Corporació
sot.a la Presidència del Sr.Bat.le Jaume Pou Reynes, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament., a l'object.e de celebrar sessió ordinària i en ella
tractar els assumpt-,es inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament, not.ificat.. Assist.eix com a Secret.aria la de la
Corporació Sra, Maria Oolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
ordinària celebrada dia 27 d'abril de 1999, l'acta de la sessió
extraordinaria i urgent, de 29 d'abril de 1999 i l'acta de la sessió
"^xt'.raordinaria de dia 18 de maig de 1999, còpies de les qual foren
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enbregades juntament amb la. convocatòria d'aquesta sessió.

Soi-mes a vot.ac;ió són aprovades per unanimitat.

CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS,- A l'apartat de
correspondència, la Secretària dóna compte del següent;

- Conselleria de Medi Ambient Ordenació del Territori i

Litoral, registre d'entrada num., 1277 de 06,05,99, remissió
disposicions directrius d'ordenació terr itor .i al,

- Conselleria de Foment, registre d'entrada num, 1279 de dia
06,05,99, remissió inforine sobre cursa popular Esporles en Festes,

- Consell Inst.tlar de Mallorca, registre d'entrada num, 1282 de
06,05,99, remissió acord sobre circuit joves interpretes música
<71 as s i ca ,

- Conselleria Adjunt Presidència, registre d'ent,rada num. 1299
de 07,05,99, rem.issi<i subveïu^ió is Infancia,

- Consell Insular de Mallorc;a, regist.re d'entrada num, 1356 de
13,05,99, C(7nv<.7cat<·)ria subvencions POS any 2000

- Minist-eri de Just.icia, registere d'entrada num. 1385 de
18,05,99, remissifi escrit jutjat sobre c<·>nt;enci<7s contra
Ajuntament,

- Federacíió Balear Ciclisme, registre d'ent.rada num, 1108 de
22,04,99, sol, licitud per rea.lit'/,a.r prova, ciclista,

- Conselleria Funció Pública, registre d'ent.rada num, 1114 de
22,04,99, inf<7rma.ció sobre e.fe<7te 2000 pla.tattorma llis Balears,
Ruro2000,

- Minist.eri de l'Xnt.erior, regist.re d'ent.rada num, 1127 de d.ta
23,04,99, s<7l, 1 i<7i.tud deposit i precinte vehi<7le,

- Conselleria Adjunt. Presidencia, regist.re d'ent.rada num, 1128
de dia 23,04,99, remissió a.<.7ord entre direc<7Íó general j<7ventud i
familia i Ajunt.ament..

- Minist.eri Fconomia i Hisenda, regist;re d'ent.rada num, 1131
de dia 23,04,99, remissió avis de rebuda copia, liquidació
pressupost 1997,

- Minist.eri de Defensa, regist.re d'ent.rada num, 1135 de
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23,04,99, convoca.borj.a 6000 places de soldabs professj.onaPTr'
- Delegació Govern, registre d'entrada 1156 de dia 26,04,99,

r em i. s s j. ó p u b 1 j. c a c j. ó es b a d. j. s I: j. <, j a R d. j. f: 1 a i ::i ó i. V .i. v en d a,

- Consell Tnsnlar de Mallorca, regist.re d'ent.rada nuro, 1177 de
di.a 27,04,99, remissió cerbificai^iió sobre problemabica efecbe 2000,

Conselleria de Cultura, F.du.c:ació i Fsports, registre
d'entrada num, 1179 de dia 27,04,99, remissió copia ordre sobre
ajudes i subvencions educac;ió,

- Conselleria Medi Ambient Ordenació TRrrlbori i Litoral,

registre d'entrada num, 1204 de 28,04,99, circular sobre campanya

contra inciendis forestals,
- Ministeri de Treball i Seguretat Social, registre d'entrada

num, 1206 de 28,04,99, ctuwocatoria subvencios INRM,
- Consell Insular de Mallorca, regist.re d'entrada num, 1211 de

29,04,99, remissió acord Ple CIM sobre subvenció serveis Balladors,
Associació de Veïns, registre d'entrada num, 1215 de

29,04,99, sol, 1 ii'íi tud. cons truccíió plataforma per contenidors.
Leader, regisi-re d'entrada num, 1244 de 04,05,99,

t/üiuivocaboria assemblea general 17,05,99
- Delegació del Govern, registre d'entrada num, 1269 de

05,05,99, remissió instruccions sobre c:olor sobres eleccions,

DISPOSICIONS OFICIALSï LLei 11/99, de 21 d'abril de modificació
de la Llei 7/85 Reguladora de les bases del Règim Local i altres
mesures de desenvolupament del govern local en materia de tràfic,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial i en materia
d'aigües.

DF,CRETS DF. BATI.IA.- La Secretaria donà compte dels decrets de
Batlia haguts desde l'iiltim Ple, diguent que anaven des del num,
215/99 al 246/99,

La Corporació es dona per assabentada,

Seguidameni- es dona compi-e del següeni. decret de batlia.
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ORCRRT OR BATLIA mm, 222/99

Vist e.l resultat de l'acata de desenvolupament del Concurs-

Oposició, per la. contractació d'una plaça de Conserge Peó com a

personal laboral indefinit, i d'acc.>rd amb les bases que han regit
l'esmentat Concurs-Oposició, aprovades pel Ple de l'Ajuntament de
dia 26 de gener de 1999, pel present venc a resoldre,

1,- Contractar i tormali t-/,ar el corresponent «contracte de
i-reball laboral indefinit al Sr.vTuan Aulx Alemany,

2,- Que el present decret de batlia es di.igui. al pròxim Ple per

la seva ratificació.

Sotmès aprovatíió es aprovat per unanimitat.

LTQniDACl6 PRESSUPOST 1998.- El Sr. Batle dona compte de la
liqi·iidació del Pressuposi; de 1998, la corporatjió es dona per

assabent,ada,

DECRET DE BATLIA NUM, 246/99

De conformitat amb el qi.ie disposa l'article 172 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes r.ocíals, i visi.
l'informe emès per la. Secretaria-Intervent<^ra de la. Corporació, pel
preseni.

HE RESOLT;

Aprovar la T.iquidació del Pressuposi, de 1'exercicri de 1998,
còpia de la qual s'adjunta al present Derjret,

La corporació es dona per assebeni.ada
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HOMOLOGACIÓ ESCOLETA.- El Sr. Rafel Bosch Sans, regidor de

l'àrea, donà lechnra a la següent proposta;

Vist l'informe emès per la Comissió d'Homologació Escoleta,
venc a proposar el ple de l'Ajuntament el següent acord;

i,- Aprovar el següent ple de claussules per a la contractac;ió
del Servei d'Escoleta Municipal:

PLEC DE CLènSÜLES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'ESCOLETA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES,

- PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ; OBERT
- FORMA D'ADJUDICACIÓ; CONCURS-URGENT

I.A OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis
propis de 1'Escoleta municipal infantil de 0 a si anys, i d'uns
serveis addic^ionals de guarderia, ludoteca i menjador, A tal efecte
es contracta una empresa o professional que assumirà amb el
personal corresponent, la gestió global de 1'Escoleta Municipal, De
les seves obligacrions cal destacar les següents:

a) L'activitat de l'Escola infantil anirà dirigida a consecució
dels fins previstos a l'art, 1 de la LOGSE d'acord amb els

PROPOSTA

Paper transcripció acords i resolucions



063783 c

govern balear
Conselleria de la Eunció Pública

i Interior

principis t3e l'art, 7. de la mateixa Llei,

b) T.es línies bàsiques de l'Fscola Infantil Municipal són:
- el català c<7m a llengua d'aprenentatge,
- la coeductació,
- l'activitat com a pluralisme i els valors democràtics,
- l'a con f e s s j, on a 1 i ta t,

cO La línia ruei.odològica es concretarà en els següents punts:
- Mi^del d'escola ai^tiva que tingui en compte; el respecte

pel desenvolupament de la nina/nin, l'acollida dels interessos,
netciessitats i iniciatives de l'infant, l'activitat com a moti^r

d'evolució, la vinculació al medi.
- ensenyament global i. i; ■/. a 1:
- importància de l'àmbit,
- aprenentatge significatiu
- c;ol, 1 aboració amb les famílies
- treball de les àrees que marca la LOGSR: identitat i

autonomia personal, cíoneixement del medi físic i socrial, t.reball de
tots els llenguatges comunicatius i de represent-,ació,

d) Fej—se càrrec; de 1 ' alimentacrió esc;olar dels nins en horari
esr:olar i riel servei de menjador (excepte l'elaboració dels
menjars),

e) Donar als pares informació periòdicía dels seus fills,

f) Donar a l'Ajuntament; una memòria anual de les activitats de
1 ' Fscoleta,

g) Fst.ablir la nec;essària cocírdinacrió pedagògic^a amb el
0 o 1,1 eg i. P ú 1 i c G, Co ma s i. R i. I;a s ,

h) Part.icipar, en el seu. c:as, en el Conseil Fscxrlar de l'esciC)la
1 n f a n t J. 1 mu n j. c J, pal,

I,B, HORARI DF PRFSTACIÓ
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De dillitne a divendres, l'iiorari de l'Esooleba infantil serà de

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

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

Aquests horaris podran ser modifit^ats pel contrat^tista prèvia
oonformit.at dels pares i del Regidor Delegat, que haurà d'informar
al Ple,

L'Fsoolet.a est.arà obert,a t-ot. l'any, exc;ept.e el mes d'agost-, q\)e

estarà tanteada per vacances. Les vacances de Nadal i Pasqua,

s'equipararan al Cíalendari del MFC, enc;ara que pugui est.ar obert.a
en funcions de guarderia,

I,C. RFQUISITS DFLS CONTRACTISTFS

- Fstar al corrent de les seves obligacions tribut:àries i amb
la .Seguret.at, Social,

No est.ar dins cap de les causes d ' incapar;it,at, i
d'incompatibilitat establer1:es a l'ari:, 23 del Reglament General de
Contraed.acció de l'Fst.at i als arts, 4 i 5 del Reglament de
Contractació de les Corporacions Locals,

- Quan es t.rac:ti de personal subjecd.e a la Llei 53/1984, de 26
de desembre, abans de l'adjudicació del contracte haurà d'acreditar
la cíoncessió de la compat.ibilit.at corresponent.,

- FI contractista, haurà d'aportar el personal necessari per la
prest.ació del servei d'acíord amb el que preveu 1 ' articule 15 del RD
1004/91 (ROF 26/6/91), qi.ie transcr.i.t diu;

"1, Fis centres d'Fducació Infantil en els quals s'imparteix,

excclusivamen, el primer cicle hauran de c;ompt.ar amb personal
qualificat en nombre igual al d'unit.at.s en funcionament, més un.

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

Mestre especialist:a en Fduc:ac7ió Infantil o Professors d'Fducació
General Bàsicía especcialist-a en Preescolar,

2, FI personal qualificat a que es refereix l'apartat ant:erior
estarà format per tres Mestres especcialistes en Fduc;ació Infantil
0 .Professor d'Fducació General Bàsica especialist:a en Preescolar,
1 per 2 Tècnics superiors en Fduc.:ac;ió Infantil o Tècnics
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especEÍríTishes* en Jardí, d' Tní^àncri.a.
3. F.ls n.ins seran atesos en tot tuornent pe.l persona.l qna.l..íf.íoat

a qne es refereix aquest article,
- Tot e.l personal haurà de parlar i llegir oorreotament el

ca ta 1 à ,

- Rn quant al nombre d'alumnes s'adequarà a allò previst a

1 ' a r t i c 1 e J. 3 de l'es roe n t a t 0 ecrel;.

Serà d'aplicació el Reglament Orgànic; de les Fsrxrles
d'Rducació Infantil (RD 82/1996 de 26 de gener)

II, PINANCIACIO DRI. CONTRACTR,

La prestació dels Serveis d.'Rst;oleta Intantil objecte del
Contraci.e, es finançarà amb c;àrrec a la partida pressupostària
42,22 del Pressupost General en vigt.;r,

III, PAGAMRNT DRL PRRU D'ADJUDICACIÓ,

R1 pagament del preu. del remat, s'abonarà en

li terminis de 1. ,092,872 ptes pel <;urs 1,999 a 2,000
11 terminis de 1,259,864 ptes pel cuirs 2,000 a 2,001
11 termis de 1,259,864 ptes pel curs 2,001 a 2,002

cada i.ermini s'abonarà l'últim dia del mes, a partir del dia 30 de
setembre de 1999, prèvia preséntatelo de la factura ci,errespt.enent,
fins a un total de:

12,021,599 ptes anuals pel curs 1,999 a 2,000
13,858,504 pt.es anuals pel curs 2,000 a 2,001
13,858,504 ptes am.ials pel curs 2,001 a 2,002

R1 ccjnt.racd.ist.a també cobrarà mensualment la t.otalit.at del

servei de guarderia, d'acord amb els preus establerts a l'ordenança
fiscal ,

IV, DURADA DRL CONTRACTR,

R1 cfuitraiete tindrà i.ina iduraieiié tres anys. De l'I de setembre
de ,1999 al 31 de juliol de 2002, Serà susc;ept.ible de modificació o
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pròrroga, per acord mntu, del Ple aitib 1 'ad judictatari, fins nn màxim
rle 3 anys, s ' incrementara amb l'XPC anual, F.s valorarà per a la
seva rentivació, tant la feina feta com la possibilitat de garantir
la continuïtat, del project.e i de l'equip. Rn tot. cas el contracte
haurà de ser renovat abans del 30 de maig.

V. BASF 0 TIPUS DF UCITACIO.

Fs pressupost del <::ontraf;te que servirà de base a la licita(;ió.

12,021,399 pt.es anuals pel curs 1,999 a 2,000
13,8SB,S04 ptes anuals pel curs 2.000 a 2.001
13,858,504 ptes anuals pel curs 2,001 a 2,002

VI. CAPACITAT PRR A CONTRACTAR.

Fstan c;apacit.at.s per a contract.ar les persones naturals o

juridiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capaioitat
d'obrar i acreditin la corresponent classificació o, si aquest.a

taita, solvèni.c:ia econòmica, professional i tècnica en els termes de
l'art, 19 de la LCAP 1 no estiguin afect.ats per cap de les
ciroumstàncies que enumera l'art;. 20 com a prohibitives per a
contract.ar. La plantilla de personal haurà de complir els requisits
de titulació exigil;s per la LOGSE, per a les escoles d'ed.uca<;ió
infant-il ( 1 disposicions que la desenvolupen),

L'Administraííió podrà contractar amb unions d'empreses que es
cíonst-it.neixin t.emporalment. a l'efect.e (sense que sigui nec;essària
la fi·)rmalitv.ació de les mateixes en Escriptures Públiques, fins que

s'hagi realit.'/.at l'adjudicació), les quals respondran solidàriament,
davant l'Administració i davant la qual nomenaran un representant
o un apoderat, tlnic, T.es esment.ades empreses hauran de t.enir com a
tin a 1 i. I; a •;, 1 a r e a 1 i, t ac i. ó d ' ac t i v i. ta t s que t j. ng u i, n r e 1 ac i, <1» d i r ec 1; a
amb l'objecte del contracte i disposin d'una organit'/.ac;ió dotada
d'element;s personals i materials suticients per a l'execució del
contract.e,

VII. GARANTIA PROVISIONAL.

T-a garant-ia prc)VÍsional serà la de dues-cent.es quarant.a mil

serà deí
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qiiabre-oentes hrenha dues (240,432,-) pessetes,, equivalent: al 2%
del pressupost del oontraote o base de lioii.aoió, .i es podrà
oonst:i.l:ui.c en qualsevol de les Corroes pr:evj.st:es a l'art:, 36 de la

r.CAP,

VTII. GARANTIA DRFINITIVA,

La garantia definitiva serà del 4% del pressupost: del oontraote
i es podrà oonstituir de qualsevol de les maneres previsi.es a

l'art, 37 de la LCAP,

IX, EXPOSICIÓ SIlviOLTÀNIA DEL PLEC OE CLÁOSOLES ADMINISTRATIVES

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

Conforme al pàrraf 2^ de l'art, 122 del RDL 781/86, de 18
d'abril, l'exposioió de Pleo de Clàusules Administratives
Partioulars i de 1'anunci per a la presentació de proposicions (de
licitació ) es real i t/.arà en un sol acte, es podran presentar
reclamacions coni.ra el plec durant- els 8 dies hàbils següeni.s a la
pul: 1 j, oa o j. ó de 1 ' a n u n o j.,

Si dins aquest termini es produïssin rec;lamac;ions coni.ra el
pleo, es suspendrà la licitació i el plaç per al presentació de
proposicions, tornant a començar el que resti a partir del dia
següent al de la resolució d'aquelles,

X, PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONSî LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ,
FORMALITATS I DOCUMENTACIÓ,

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

presentaran en el Registre General, de les 9 a les 14 hores, durant:
els 15 dies naturals següents a la publiciació de l'anunci en el
ROCAIB,

11.2. Formal ii.ats. - I.es proposicions i document- enumerats
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aqiiesi: pleo s'han de presentar en sobres separats I taiu^ats i,
firmats pe.T contractist.a o persona que e,"l representi i s'hi ha de
fer constar en tciadascun el oíontingut respectiu i en tots dos el mm

de 1'interessat.

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

C<')ntingut sobres:
Sobre A: Proposició econòmica, s'ajustarà e.l model contingut a

la <·ílàusula final.

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

escriptura de constitució o modificació, si es el cas, degudamenl;
inscrita al Registre Mercant.il, si el proponent, es una socuiet.at.,

b) Poder notarial si la proposició es firma amb nom d.'alt:ri,

c) Declaració expressa responsable de no t.robar-se compres en

cap de les causes de incompatibil i1:at; establertes a l'art, 20 de
l'esment.ad a normativa,

d) Cert.if icació de 1 ' Administ.ració Tribut.aria de 1 ' Rst.at de que

el proponent es troba el corrent en el víompliment de les seves

obligacions tributaries,

e) Document acreditatiu de ,1'ait.a a l'impost, sobre act.ivit.ats
econòmiques i pagament del darrer rebut,

f) Certificació de la Tresoreria de la Seguret.at Soco'al de que el
proponent es troba el corrent en el compliment de les seves

obligacions amb la Seguret.at Social,

Sobre B;

g) Document acreditatiu de la classificació exigida, en el cas
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que no Cos nessesarla, algun dels dooumenbs previsht^s als" ari;, 16
i 17 de la Llei 13/95.

h) T'es Lii-ulacions aoadèïoiques i professionals dels empresaris
i. del personal responsable de l^exeouoió del oonbracbe.

i) Projeote de feina en Fduoaaió Infantil per nins d'l a 2 anys

a l'Escjola Infantil Municipal d'Esporles,

XI, TAULA DE CONTRACTACIÓ

T.a i-aula de contractació esi.arà integrada o constituïda de la
manera següent; - President, ho serà el de la Corporació Munl<;lpal,
o el membre en qui delegui,

- Vocals; 1 representan i; del PP
1 representant del PSOF
1 representant del PAS-PSM
1 representant del Col.legi Públic;
Gabriel Comas 1 Ribas designat per la

seva directora, que preferentmení- exerc:esqui docenci a l'ei,apa
d'Edilca c i ó I n C a. n i; j, 1,

- Secretari; el de la Corporació o funcionari amb
qui delegui,

Mitjançant les facultats de delegació dels membres de la Taula
de Contractació en els suplents que dlslgnln, s'haurà de respectar
el principi d ' especial ii.at prevista a l'articule .11,7 del R.D.
2223/84.

XII, QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL,
Conclòs el plaç de presentació de proposicrions, la Taula de

Contractació procedirà a la qualificació de la documentació general
present,ada pels licitadors.

Si, la Taula de Contracta<;ló observes defet^tes materials a la

docniment.acuió presentada, podrà c:oncedir, si ho estima convenient,.
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un plaç no PínperJ.or a bres dies per a qne el licihadòr ho
solucioni. Si la clocíunieniació i.ingués clefeci.es subsi.ancíials o

deí^ioiències materials no reparables, es rebutjarà la proposició.

XIII, CRITERIS BASE PER A L'AOJODICACIÓ,
Els círiteris objecd.ius que serviran de base per a

l'adjudicació del concurs per <írd.re decreixent en importànuiia seran

els següents}

t) El projeci.e de feina en educacïió infani.il per a nins d'un
i dos anys, a 1'Escoleta Municipal d'Esporles, Es puntuarà de 0 a

5 puni-s,

2) üna entrevista personal arnb la persona que es proposa com

a Director, Es puntuarà de 0 a 3 punts,

3) El currícnulum professional del Director es puntuarà segons

els següents criberisï

punt per liora lectiva, fins un màxim de i'5 punts. Sinó estan
clarament jusi.ificíades les hores lecd.ives, es considerarà O'l per

curset,

preescolar; 0'2 per publicació fins un màxim d'i punt,
- Rer;ic.rlatge de c:atalà} es puni.uarà de 0 a ,1 punt,

XIV. OBERTURA DE PROPOSICIONS,

La Taula de Contractació, en acte públic, celebrat el primer
dimarts hàbil següent procedirà a l'obertura de proposicions
econòmiques, a les 17 hores a la Casa de la Vila, c:orounicarà el
resultat de la qualificació de la. docuioentació general presentada
pels licitadors en el sobre B, indicant els licii.adors exclosos i
les füauses de la seva. exclusió, convidant als assistents a formular
cibservacions qxie es recíolliran en act-a, A continuació, el Secret.ari
de la Taula, procedirà a l'obertura dels st^bres A i. llegirà, les
proposicicioons econòmiqties formulades per elles .i les elevarà amb
l'acfa i la propi^sta. que estimi pertinent a 1'Organ de Contractació

- Experiència en et-apa preescïolar o edu.cac;ió infant-il?
O'l per mes treballat, fins un màxim de 3 punts,

- Cursets relacionats amb l'ensenyament preescolar; O'l
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que hagi. de dur a herme I 'adjvidioaci.ó,

XV, ADJUDICACIÓ DRFINITIVA,

I'Organ de Contraed.ac.ló, nna vegada rebuda la dooumentao.ió
de la Taula de Conhrachaoió i. havent buidat els in.tormes tèonitijs

corresponents, dictarà ali.ernativament, dins e.ls set dies naturals
següent a l'obertura de proposicions econòmiques, resolució
motivada adjudicant el contraed.e a la proposició més avantatjada,
sense tenir en compte exclusivament el valor econòmic de la
mateixa, o declarar desert el concurs,

XVI. FORMALITZACIÓ DFJ. CONTRACTE

L'Administració i el contractista hauran de formalit/ar el

fíontracd.e en Document Administratiu, dins els 30 dies següents al
de la notificació de 1'adjudicació, constituint titol suficient per

a acjcedir a qualsevol Registre. Malgrat això, aquest contracíte
administratiu podrà elevar-se a Escriptura Pública a petició del
CFontrafd.ista i al seu càrrec. R1 coni.ractista, a més del contracte,
haurà de firmar el Plec de clàusules administratives particulars,
si no esi.igués incorporat al mateix.

XVII. DFSPFSFS A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI.

Aniran a cfjmpte de l'adjudicatari les segiients despeses î

a) Els i.ribid.s estatals, municipals i regionals que

d er j, V j. n d e 1 con i: r a c I;e,

b) Eer-se càrrec? del pagament de l'IVA, que s'eniendrà
iiu^lòs dins el preu d'adjudicació,

cí) Les despeses de formalití^ació pública del coni.racte
d'adjudicació,

XVIII, REVISIÓ DE PREUS,

Tenint en compte la duració del contracte, no és aplicable
al mateix la revisió de preus, conforme a l'art, 104 de la LCAP,

En cas de renovació s'aplicarà 1 ' inc;remeni. segons l'I.P.C.
que piiblica l'Institut nacional d'Estadística o organisme que el
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XIX. RRSor.nció orl contractfi.

Bl contracte ee podrà extingir per alguna de les causes de
resolució dels arts, 11?. 1 21A de la LCAP,

XX, RRGIM JURÍDIC,

Aquest contrac:ta i-endrà caràc^ter adioinistratiu i es regirà
pel que estableix el present plec, la I·lei 13/95, i en general les
disposicions vigents amb la matèria.

XXI, MODRI, OR PROPOSTA,

Don

major d'edat, vei de,,,,,,,,,, amb domi<·íili a,

i.ii.ular del DNI

,,,,,,,,,,,,,,,,, expedi t en data
en nom propi (o en represeni-aci6 de. ....... .

, , , ,,,,,,,,,,, - - ^ r vei. de, , , , , ,

amb domicili a....

,,,,,,(conforme acredito amb poder verificat) assabentat
del c:oncu.rs tramès per a adjudicar, mitjançant proc:ediment obert el
SRRVRI DR'RSCOLRTA MUNICIPAL DR L'AJUNTAMRNT D'RSPORLRS, es

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

- Preu
- Plaç d ' execució ,,,,,, , , ,

Qual i tat

,,,,,,,,,,,,,, a,,,,,,,,,,,,, , de ,

de 1.9 11

3,- Manifestar la voluntad, d'aquest Consistori, per tal de donar
esi.abi 1 ii,at el personal doc;eni. de 1'Rscoleta municipal, de procedir
a modificar la plantilla d'aquest Ajuntament a partir de l'any
2002, en 1 ' intencrió de contar amb un equip doc:ent estable el
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oomençaifient-, del ours 2002/2003,

El Sr, Jaume Balaguer digue que e.l segon puni el seu grup no

hi, esiava d'acord, ja qi.ie no era oportú, liipotecar a un futur
cíons.i sior i, que la .legislatura estava tocant el seu fi, .i aprovar

unes asignaolons a dos pressupost vinents no era el més adient? E

que no volia dir que no estigues d'ac;ord amb que els l.reballadors
cobrasin un soi.i digne.

Per ali.ra banda digue que podia ser que d'aqui a uns anys,

l'Ajuntament es podria trobar que a 1'escoleta no hi hagués feina
per a i.anta gent i per tant demanava que la voi.ació, dels dos punt,s
de la proposta, es fer per separat, perque si fos així. ell di·)naria
el seu soport al punt primer, ja que el segon, implicava un augment,
de plantilla fixa, qi.)e podria ser que en un fui:ur no fes falta.

El Sr, Rafael Bosch digue, que els est,udis que havia fet del
creixament de la població li demostravan, qi.ie en un .futi.ir es

nessecitaria, que si ell no ho cregues així, no ho proposaria? Si
per qualsevol motiu, mitjançant convenis de col,laboració etc,
1'Escoleta pasas a la Conselleria, no dubt,ava que el t,raspas, és
feria personal inclos. Així mateix creia que apr<·)var això era fer
un pas endavant, per la consolidac.íió de 1'Escoleta, ja que garant,ir
una feina estable al pers<7na.l, creia que redundaria, amb el bi:)n
funcionament de la mat,eixa.

El Sr, Pere Trias digue que estava totalment d'acord amb la
propost.a, que est-ava cf)nvençut. de que el creixement, est.ava
garantit/.at, I pel qi.m fa la. contractació la.l'x'íral, no hi veia. cap

■inconvenient-, ja que aquesta es supria si es suprimia el servei, i
donar estabilitat al personal, creia qi.ie redundava en la qualitat
del servei, que una alt,ra cosa seria fer funcuionaris, que ell no hi
estaria d'acord,

Es sotmet a votvacuió per separat, la proposta, punt, per punt,:

* Es si^tmet a votació el primer punt de la pn^posta, es

aprovat, per unanimitat,.

* Es sotmet a vot,ació el segon punt, de la prfyposta i el
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resül.hai: de la inabeixa, és el següenbí ••

- Vu.il. (B) vots a favor, cinc (5) de.l PP i tres (3) del
PAS.PSM,

- Tres (3) vots en contra del PSOF.,

PÍJRT.TCITAT CAMPANYA EtRCTORAL,- El Sr. Batle somet a votació

tractar per urgencia el terna.

Sotmès a votaciló 1 ^ virgencia, es aprovada per unanimitat.

F.l Sr, Batle digue que com ja s'havia tractat el ple de d.ia 34
de tebrer de j.996, només exfílusivament per les eleccions, poder
util .I t'/ar per propaganda electora.l el següents espais:

1,- Qi.ie pi.iguin esser utilit-/,ats els arbres sempre i quant no es

cíol.loquin mitjançant claus, coles o altres materials que puguin
fer malbé els arbres, i

Que es puguin co.l..loc;ar pancartes, sempre i quant estiguin
a una. altura suficient per a la. lliure túrculació de vehicles i
vianants,

T.a Corporació estigue d'acord en seguir amb la mateixa
linea, de l'acord pres en l'esmentat plenari.

MOCIÓ PAS-PSM.- El Sr.Pere Trias demanà tractar per urgència
1 a moc i ó, s o tme s a. v o t a. c i. ó 1 ' u r g en c i a. é s a p r ov a. d. a per unan i m. i. t a. t.

F1 grup municipal PAS-PSM presenta a la consideració del Pie
la següent MOCIÓ URGENT, per se tractada al pròxim Plenari REFERENT
A LA NETEJA OEL TORRENT 0'ESPORLES.

Diverses vegades ham insistit amb el l.ema de la neteja del
torrent sense que, fins en aquest moment, la Junta. d'Aigües hagi
procedit a la neteja.
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Seguramen 1: es un fet que ningú disouteix que 1 ' estsAlv'
troba e,l torrent es un perill pot.encial en oas de pluges fortes,
sense oblidar el problemes que pot provocar respecte a la
s a 1 u b r i t,a t- p ú b 1 i c^a,

Per aquest motius el PAS-PSM presenta la següent. prc)post.a;

El Ple de l'Ajuntament d'Esporles acorda:
1, Que es procedesqui d'inmediata la net.eja del t.orrent.

d'Esporles, eliminant les deixalles, escombraries i altres elements

que puguin ajudar a la formació d'avingudes d'aigua respeot.ant, al
màxim la cobertura vegetal,

2, Sol, 1 icrit-ar a la Junta d'Aigües que es faci càrrecí del cost,
dels treballs real itvíiats ,

3, Remetre aquest acord al Govern Balear, Delegació del Govern
i. a 1 a Ju n ta d. ' A i, g ü e s ,

El Sr, gabriel Sabat.er digue que cada any s'havia demanat i
concretament-, l'any passat s'els va consi',estar, que no tocava
aquesta '/,ona.

Sotmès a votació és aprovat per unanimit.at.

PRECS T PREGUNTES,-
- El Sr. Pere Trias demanar perque a un t.rarti de la car ret.era

s'havia llevat el cartell de pr<-)hibit circular camions de x

tonelades.
El Sr. Batle li respongué que havian vingut, d'obres públiques i

«Is havian llevat, pero que es dirigiria un escrit a obres
públiques sol.1icitant que els tornasen a posar.

El Sr, Trias digue que a més dels lletreros, li constava que

actuava i el camió part.ia i ara no es fa res.
El Sr, Batle li digue que si tenia constancia de qualque camió
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que li. d.i.gues i es prendrian mesures,

- El Sr, Tri as demanar quin moi.iu hi havia perque el homes de
1 ' A juntamenb anasen a fer nel; la Casa del Poble, abans d'un acte

públic; del Partit Popular.
El Sr, Gabriel Sabater respongué que els homes de l'Ajuntament no

havian anat a fer net pel P,P,, sino que havian anat a ret,irar 5
sacs plens de fems i palanganas de la festa de la Coral, i que no

se les havia mandat res més, que c;om es Iclgic: abans de qualsevol
acte havia anat a mirar si estava brut i que el dijous el seu grup

havia anat a fet.

El Sr, Pere Trias digue que era insòlit, donar la cuilpa a la
Coral de que est:igues brut, que la coral després de la t:robada va

fer net i criar no poguer t.reure el fems fins després.
Que no tenia constaiu^ia de que abans de cap acte l'Ajuntament

anas a fer net.

Que ell havia passat després de l'ac::te del P,P, i est.ava brut.
Així, mateix digue que això era partidisme, que la Casa del Poble
estava sempre abandonada i ara donar la cuilpa a la Coral no era

just, que l'any passat no es poguer avisar a l'escola de
rest.auracrió i ooincridir amb un acd.e de la Coral, lo qual va ser un

desastre,

El Sr, Gabriel Sabater digue que efec;t.ivament el seu grup

després de la festa deixaren una greixonera damunt la taula, pero

la resta era de la Coral,

La Sra, Gili digue que altres vegades que hi han fet fest.es ni
havia passat, per veure com estava hi havia, demanat que s'arreglas
i no t.enia res que veure amb ac:t.es del seu grup,

El Sr, Sabater digue que un grup de joves, que anomenar, hi
havian anat. i havian dit que estava net.,

El Sr, Trias digue que insistia que ell deia abans i després
del mitin,

El Sr, Batle digue que els restes del P,P,, no podian ser

molts ja que hi assistir més gent el acte de la que s'esperava i. no
va bastar,

El Sr, Trias digue que el P.P. no t.enia vergonya culpar a la
Ct:)ral dels seus destu,tits.
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R], Bable di.gne que ja. sMien havia parlat prt^u del tema,-'
I a coni.inuació es perderen els esiribc.>s per ambdues pari-s i

es creuaren una partida de paraules poc usuals els Plenaris.
FI Sr, Josep Alemany so,l . 1 icii.ar constas amb acta que el Sr,

Ratle no el deixava intervenir.

- FI Sr. Jose Alemany demanar per les obres, d'obertura d'una

si.qi.iia el C/ Rstrivíadors i Filadores, a la costa, de Son Trias, qui
havia donat .les ordres?, dlgue que .la màquina utilit'/.ada era masa

petita, per .fer unes feines d.'escasa entitat anava bé, pero no per

fer aquesta i ja que valia igual una màquina petita que una grossa

hauria, estat més adient amb la grosa,

R1 Sr. Sabater digue que tindria en c:ompta la seva

observació,
- FI Sr. Jaume Balaguer digue que feia mig any que estava

oberta una. siquia el carrer i n'iiavia vista, un altre de fa un mes

i mig que pasava.

FI Sr. Sabater li respongué que hi havia una rompuda molt.
grosa i per això es va haver de destapar tan temps.

- També demanar quan es llevarian els 1 letreros dels Camins
Rurals, ja qvie l'obra feia molt temps que estava llesta.

FI Batle digue que es llevarian.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essent les v.i.nt.-.t-una hores i vint. minut,s, el Sr.Bat.le a.ixeca la
sessió, i per fer-hi constar el qt.ie s'h), iia tra<)tat, jo la.
Secret.ària en donc fe, i amb el seu. Visi.-i-Plau est-enc la present.
Acta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Fsporles, 25 de maig de 1.999.
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ACTA OR LA SRSSIÓ EXTRAORDINÀRIA I DRGRNT

CFLRBRADA PFJ. PLF DF L'AJUNTAMFNT

RL DIA 10 DR JONY DR 1999

Membres assistents:

Sra, Francisca Gili Nebot

Sr, Josep Alemany Mart.íneíi
Sr, Gabriel Sabater Camps
Sr, Jaume Font- Bordoy
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Rafael Angel Bosch Sans

Membres que lian excusat la seva absència;
Sra. Catalina Matas Sast.re

Sr, Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Pere Trias Auli

Sr, Juan Ferra Caplloiu'îh

A la Vila d'Fsporles, Comunii-at Aui-onoma de les Illes Balears,
esseni; les vint botes i quaranta-cinc minuts del dia. deu de juny de
mil nou-c:ents noranta-nou, es reuneix a la Sala d ' Aci.es de la Casa
de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota
la Presidència del Sr.Bai.le Jaume Pou Reynes, i amb 1 'assisi.ència
dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a

l'objecte de celebrar sessió extraordinària i urgeni. i en ella
tractar els assumptes inclos<")s a l'ordre del dia, el qual foi.i
degudament notificat. Assisteix c:om a Secrei.aria la de la
Corporació Sra, Maria Dolores Sureda Trujillo,

PLRC CLAnSSHLRS PRR A LA CONTRACTACTG DR L'OBRA CRNTRR DR DIA
T LOCAL PER ACTIVITATS SOCIALS,- La Sra. Francisca Gili Nebot donà
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lecíbura a Ta següent proposta;

PROPOSTA

Pagina

Vista Ta necessitat que te aquest Ajuntament de contractar Tes
obres de "CFNTRB DF DIA I LOCAL PFR GFNT MAJOR I ACTIVITATS

SOCIALS" , i donada Ta gran importamjia de Ta despesa i Ta
conveniencia ecîonomica de programar Ta mateixa, pe.T present venc

a pr<iposa.r aT PTe eT següent a.CE')rd;

.1.,- Aprovar Ta següent despesa pT ur ianuaT , d ' acord amb T'art, 79.1
i següents deT R.D, 500/90 ;

a) Autorii.'/.acio i c:oroprotn.is de Ta despesa pTurianua.T de un T-otaT
de 107.777.544 p!;es, que es subr)rdinaràn aT l'jrèdit que es i::onsigni
peTs respectius exercíicis que serà eT següent;

Per T'any 1999 88. 304.133 ptes.
Per l'any 7000 18.968,411 ptes.

7.- Aprovar eT següent;

PLFC TIPOS DF LFS CLÀOSULFS ADMINISTRATIVFS PARTICULARS QUF HAN DF
RFGIR RLS CONTRACTES D'OBRES DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES MITJANÇANT
SUBHASTA AMB PROCEDIMENT OBERT.

Clàusula primera. 01>jecte del contra«;te,- Es l'execució de Tes
obres compreses a Ta primera i segona fase del projec:te tit.ulat
CENTRE DE DIA I LOCAL PER GENT MAJOR I ACTIVITATS SOCIALS, mitja
redactat per T'Arquitecíte Sr. Jose Maria MayoT Comas, aprovat pel
Ple de l'Ajuntament de dia 79 de desembre de 1998.
Són de caràcter contractual eT Plec de Condicions Generals en tot

alTò que no s'oposi a Ta Llei 13/1 .995 de data 18 de maig, el Plec::
de prescripcions tècniques, els quadres de preus, la memòria, el
pressupost, els plànols i demés documents obrants a l'expedient que
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consi;J,bueixen el. projecbe, i. que a bots els efecbes es ç<íhsj,í3eren
incorporats al present p.lec, Fn cas rle discordança entre aquest
plec 1 el de prescripcions bècniqnes, s'aplicaran els presents
p.lecs,

Clàusula segona. Pressup<»stFI pressupost total de l'obra suma la
quanbibab de 107,272,544 pessebes.

23 anualibat any 2000 ,,, 18,968,411 ptes.

Clàusula terííera . Const.al,ació expressa de 1 ' exist-ènci a de crèdit..-
FI ple acordarà la concerbació d'un crèdib, d'acord amb allò
establert al conveni signat per aquest. A junt.atuent. amb la
Conselleria de Presidencia per fer front a la despesa.

Clàusula quart-a. Termini d ' execíució.- Fs fixa com a termini
d'execució de les obres el devuit (18) mesos,

CLàusula fíinquena. Prr»c;ediment. de lir5i tació i forma d'ad judicíafrió.-
Fl procediment de licitació d'aquest conbrac:be d'obres és l'obert
i la forrtia d'adjudicació serà per siibhast.a, d'acord amb l'art.icle
8.1 i segi.ienb de la LLei 13/1 ,996 de data 18 de maig de Contractes
de les Administ.racrions Públiques,

Clàusula sisena. Model de proposi»; - Les proposicions que

present.in els cont.ractist.es s'han d'ajust.ar al model següent?
FI Sr , /Sra
amb domicili a carrer/plaça.
telèfon ,,.,,, número, disi"rict:e postal , , amb
HNI num, act.uant. ( 3 ) es

compromet a realit/.ar l'obra objecte del cont;racte d'acord amb el
detall i les condicions següent.s ( 4) : , . , ,

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

13 anualit.at any 1999 88,304,133 ptes.
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/ d de 19,,

(Firma)

S'eni.én a toia ela efeoiea que lea propoaioiona comprenen no

només el preu de la con ir acta, sinó també l'import de l'Impies t
aobre el Valor Afegit (IVA), d'acíord amb el que estableix la
normativa que regula, aquest impost i l'article 78 de la Llei 1.3/95
de data 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques,

Clàusula setena. Documents que s'han d'ajuntar a la proposició, A
.les proposicions, s'hi han d'adjuntar obligatòriameni. els documents
següen ts :

a) Docnmient- Nacional d'Identitat, si és una persona físicía, o

escriptura de constitució o moditicac.:ió, si és el cas, degudament
insfírita en el Registre Merc;antil, si el proponent, és una societ.at.,
b) Poder Notarial si la proposició es firma en nom d'altre,
c;) Declaració expresa responsable de no t.robar-se ciomprès en cap de
les causes d. ' i.nuíapau: i ta. t i. inciomipatibil i. tat establertes en l'art,
70 de l'esment.ada normat.iva,

d) Certificació de l'Administració Tributària de l'Estat de que el
proponent, es t.roba al corrent, en el compliment, de les seves

obl i ga.< 3 ion s tr i bu tàr i es ,

e) Document acred itat.iu de l'alt.a a l'impost, sobre act.ivi tats
econòmiques i del pagament del darrer rebut,
f) Cert.ificació de la Tresoreria General de la Seguret.at. Social de
qi.iè el proponent es troba al corrent en el compliment de les seves

obligacions amb la Seguretat Socíial,
g) Resguard acreditatiu de la. garantia provisional,
h) Document, acreditatiu de la classifiacjió exigida. En el cas que

no fos nec^essària, algun dels documents prevists als articules 16 i.
17 de la Llei 13/1995,

Si l'empresa proponent, és est.rangera, t.ambé ha de present.ar
els documents assenyalats en els articles 15,2, 23 i 80,2 de la
Llei 13//1,995 de data 18 de maig de Cont.ractes de les
Administracions Públiques, i si l'oferta la. formi.ila una agrupatoió
t.emporal d ' eifipreses , ha d'ad junt.ar els documents esment.at.s a l'art.,
34 de la indicada Llei,

S
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Qiian signi necessària la presentació d'vuis altres documents,
s'haurà de sol·licitar per escrit- i 1 ' ad judicial.ari els prodrà

presentar en qualsevol moment anterior a la tormali t/,a(;ió del
contraed.e, llevat que el cuitat. esc;rit. disposi una altra ciosa.

Dels documents citats en aquesta clàussula se'n poden

presentar els originals o les còpies que t.enguin c;aràcd.er
d'autèntiques d'acord, amb la lesgislació vigent.

Clàusula vu.it.eTia, Preseritac:.!ó de la proposic;,ró i dels dcKiuinent.s.-
r.a proposiciió i els documents enumerats en la (Clàusula anterior
s'han de presentar en sc.)bres separats i, t.ancíats i firmats pel
contractista o persona que el representi i s'hi ha de fer const-.ar
en c;adasc;u.n el c;c.)ntingu.t respecd.iu i en tots dos el nom de
1 ' interessa t,

Les proposicions s'han de presentar amb els justificants
d'haver satisfet les taxes en la quantia prevista en l'Ordenança
fiscjal vigent de l'Ajuntament d'F.sporles,

El termini de presentació de les prtíposicions acabarà el dia
en que en facui vint-i-sis a compi.ar des del següent de la
pi·iblicació del present Plec al "R,0,C. A, I.R, " ,

L'acata d'obertura de les proposicuions ecíonòmiques tendrá lloc
a les 17 hores del primer dimarts hàbil després de la finalit/.ació
del i.erroini de presentacuió de propostes.

Clàusula novena. Mesa de contracta<;ió,- Formaran part de la Mesa;
- President; el Rat.le o el regidor en qui delegui,
- Vocals; Dn representat de la Conselleria de presidencia.

- Secretaria; serà el de la corporaciió o funcii")nari en qui
delgui que també acd.uara cíom assesor jurídic de la Mesa,

ün representat de cada un dels Grups pcílítics de
1'Ajuntament,
ün funcuionari de la Corporac;ió,

Tots els components de la Mesa actuaran amb veu i vot. Per al
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ijòmpul; de majorj.ee s ' api i.oaran les n<·)rmes sobre for
voluntat- dels òrgans Col·legiats, segons el que diposa la I.lei
10/1992, m.(.·)di ficada, per la T.lel 4/99 disposant en tot cas el
President del vot de qualit-at.•

Si la Mesa observas a la. documentació presentada errors

materials o defecd.es esmenables, podrà concedir, si ho estima
convenient, un termini no superior a tres dies hàbils perquè el
licitador rectifiqui els errors c.) esmeni els defecítes.

Clàusula liesena. Garantia provisional. Per a prendre part en

aquesta contract.ació, s'haurà d'acreditar la constitució d'una
garantia provisional corresponent al 2% del pressupost de cíontracte
.1. que puja a la quantit-at- de dos milions cent. quarant.e-cinc mil
quatre-centes cintujanta (2,145,450) pessetes.

Clàusula on'/.ena. Garant-ia definitiva.- L'adjudicatari en el
termini de quin/e dies hàbils comptadors des de la notificar:ió de
l'adjudicació haurà d'acredit-ar la const.i t.ució de la garant.ia
definitiva (•corresponent al 4% del presssupot de l'adjudicació.

Clàusula dot'/.ena. Garantia fiomplement-ària.- A mes de la garantia
definitiva, per a aqi.iest cont:ra.cte s'ha d'acreditar la const:ituició
d'una fiança complementaria corrresponent al (1) % del pressupost
del coiitracte i que puja. la. quantitat de un milió se tan ta-dues mil
set-centes vint.-icinc (1,072,725) pessetes

Clàusula tretv.ena. D lsposi«Jions comuns a les garanties.- Les
garanties es podran prest-ar per alguna de les formes i cc.mdicions
previstes a l'art, 36 de la Llei 13/1995 i del capítol III del
Reial Decret 390/1996, de dia 1 de març.

Clàusula catorv:ena. Formal Lt/atc Ió del cíuvtracte, L'adjudicatari
queda obligat a subscriure, dins el i.ermini de i.renta dies naturals
comptadors des del següent a la notificaició de 1 'adjuidicatció, al
corresponent docurueni. administratiu de formalit/ació del contracte
i el Seccretari de la corporació n'ha de donar fe,

R1 coni.racte es podrà formalil-'/.ar en escriptura pública quan
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ho sol·liciti el contractista i serà al seu càrrec.

Clàusula quiír/.eria . Dret,s i ol>l igac.ions cler.ivat-s del cc»nt.ract-e.- Són
els que s 'estableixen en el present Plec, en els do<niments qi.ie sMii
oosicleren .i ncorporat.s i els que es derivin de la legislar;ió

apiicable,
En particular, seran a c^oiopte del cont.raci.ista les despeses

derivades dels anunoíis de licitació, les taxes per presentació de
t.reballs de replantejament., direcíció, inspec:ció .i liquidació i

qualsevol altres que resultin d. ' aplicaciió segons les disposicions
vigent.s, incloses les aut.orit,'/.acions i les llicències d'alt.res

organismes púV)lics,
També el contractista adjudicatari de les obres haurà de

col·locar a càrrec seu una placa a la via publica, a lloc preferent,
i visible, amb la indicacrió que la construccíió de 1'inmoble s'ha
subvencionat per la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. Les
dimensions i les carecter ist.iques de la placea hauran de ser

aprovades per la. Conselleria de Presidencia,

Clàusula set.xena. Abonament.s al fiont-rac;t,ist.a. - El contract,i sta

tendrá dret a l'abonament de l'obra que realment exerujti d'acord,
amb el preu convingut. En aquest- sent.it,, l'import, de les obres
executades s'ha d'acreditar mensualment al contractista mitjançant
oertficat.s expedit.s pel direct,or de l'obra i aprovades per la
Corporació.

Clàusula (lesset.eTia. Termini de garantia.- El terminí de garantia
que s'estableix per a aquesta obres es d'un any comptador desde la
dat.a de recepcrió de conformitat.,

S.i. l'obra s'arruina amb posterioritat al termini de garantia
s'apli(íarà el que disposa l'art. 149 de la LLei 13/199S, de IB de
ma i. g.

Clàusula devuitena. Penal it'/.ac;ions.- Les pena 1 i t7:acions i les

pròrrogi.íes son les que s ' es tableixen en l'art. 96 de la. Llei
13/1995, de 18 de maig de Contract,es de les Administracions
Públiques.
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Clàusula (ienovena. Resolució,- Son causes de resolució d ' aqUe^J
ciont-ractes les especificades en els art.s, 112 i 150 d\.í5^4t"^^6í^i
13/1995 de daba 18 de maig de Contractes de les Admlnistraitions
Públiques,

Clàusula vint-ena. Classi f i t;ació del cíontra(ít.5 st.a.- Serà la

prevista, si pertoca, al projecte tècnic de les obres.

Clàusula vint-i-uïienaRevisió de preus.- A causa de la duració
del contracte no es aplicable al mateix la revisió de preus,

cíonforme a l'article 104 de la L.C.A.P.

Clàusula vint-l-duesena.- Legislació aplicable,- Aquest contracte
i-endrà character administratiu i es regirà pel que estableix el

present plec, la Llei 13/1995 de data 18 de maig de contractes de
les Administracions Públiques i en general les disposicions vigents
en matèria de contractació administrativa que hi siguin

d'aplicació i i.ambé els preceptes que regulen les normes

tributaries de compliment obligat,

FI Sr. Josep Alemany demanar si amb aquesta c;ontract-ació
quedava acababa l'obra.

La Sra. Gili li respongué que si, que quedava acabada l'obra,
pero que faltava l'equipament.

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat

PLEC CLAOSSnr.ES CONTRACTACIÓ D'ON CRÈDIT.- El Sra, Francisca

Gili Nebot donà lectura a la següent proposta;

PROPOSTA

Vista la necíessitat que te aquest Ajuntament de cf)ncertar un

prestec per fer front, a la despesa plurianual per a la cíont.ractació
de les obres, d'un Centre de Dia i Activitats Socials a Esporles,
es per lo que veng a proposar el Ple de l'Ajuntament, el següent
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Concerta un prestec de 85.500,000 pi-ee.

- Aprovar les següents BASES?

PLEC m CONDTCTONS PF.R T.A CONCF.RTACT.G PER

COWCORS D MIN CONTRACTE DE PRESTEC PER

LA FINANCIACT5 DE LA CONSTRUCCIÓ D'ON CENTRE PF DIA T ACTIVITATS

SOCIALS

■t.- OBJECTE DBL CONTRACTE.

T.'objecte de.l contracte serà el concerta una operació de préstec
per import; de 85,500.000 pessetes, amb la Cinalitat de financiar
la cr)nstruf;cíió d'un centre de dia i activitats socrials,

7,- ODANTIA DEL PRRSTF.C.

La Entitai. financera c;oncedira un prest.ec a aq\iest Ajuntament, per

un import màxim, de 85,500,000 de pessetes.

3,- FORMA DE SELECCIÓ DEL CONTRATISTA,

La entitat financera prest.amist.a es seleccionara mitjançant el
procediment de concurs obert de licitadors, d'acord amb els

principis de publicitat i cc.>ncu.rrència, tenint en conta els
criteris de selecció que es determinan a. la norma 9â de les
presents,
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4.- CAPACITAT PRR PRESENTAR OFRRTF.S,

Podran presentar ofert.es t.ot, t.ipns de eni.it.at.s de crèdit, i est-alvi

que cuimple j.x i,n els requis i, t.s que a cont;inua<.::ió es detallen:

A.- Que figurin insc.'r ii.es en el Regist.re Oficrial del Banc

d. ' Espanya,
B-- Que disposin de oficina obert.a al públic a la provinr:ia de
Balears,

B.- CONDICIONS PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL PRESTEC T GARANTIES

DEL PRF,STATARl8

B.l,- QuHTtt.ia del préstec.

L'ittiport. del prést.ec a concert.ar queda fit.xat. en la xifra de
VUITANTA-CINC MILONS CINC-CENTESMIL (85,500,000) pessetes,

S,?.,- Tipus d'iul-erés.

Per la fixació del t-ipus d'int.erés, la entit.at. financiera oferirà un

tipus d'interès que serà com a maxiío el Mib(ír trimestral més 0,40
punts,

5.3,- ComIs Ions,

Sense cíoroissió d'estudi, ni d'apertura ni de c:anc;elac.:ió ant.ic;ipacla,

5.4,- Amor11t/.acíó del préstec.

La aioort-it.'/.aciió del prést.eci sera mit, jançant. 10 anual it.at.s
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S,B«- Garanties del Présl:e<.;.

L'Ajuntament dnrani, la vigencia del préstec i fins a la i.ot.al
cani::elació de les seves obligacions consignara en el corresp<·)nent
pressupost anuals les quantii.ats necessaries per fer front a les
despeses de intereses i amor ti tv.arîions derivades del esmentat
cont.raci.e »

6,- OFF.RTFS T PLAC DF, PRFSFNTACTG

Les proposicions es present.aran a les Oficines Mu.nir:ipals davant, la
Comissió de Contractació, dins l'horari normal d'oficines, en dos
sobres t.ancats, firmades per el licdtador o persona que el
representi, en el que s'induira la documentació requerida en la
claussula 8^.

El plaç de presentació sera de 10 dies nat.urals contats a part-ir
del dia següent a aquell en que es publiqui l'anunci de l'operació
de préstec en un diari dels de major t.irada a la Provincia,

7,- INFORMACIÓ A LBS ENTITATS FINANCERES INTERESSADES.

Qualsevol entitat de crèdit o estalvi que cuiapleixi a les
condicions establertes a les present normes per a concurrir, podra
c t :» n s u 1 i: a r a les of j. c; j. nés d. 'aquest Ají i n ta me n 1; la s eg ü e n t
docnmient.ació ;

a) Pressupost General de 1999,
b) Resumen de la liquidació de 1997 .t 1998,
c) Comptes Anuals de 1997 i 1998,
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R.- DOCnMFNTACIÓ A PRESENTAR PER LES ENTITAT FINANCERES,

F.s presentara amb des sobres tançants 1 sera Ta següent;

I,- SOBRE At DOCOMENTACIO

a) Certj,fi.oacj.ó acreditativa de l'inscripció com entitat de crèdit
o estalvi en el Registre Oficial del Banc d'Espanya,

b) Det::lara<;ió de tenir oficina oberta al públic a la. Illa de
Mallorca,

c) Poder not.arial en el que s'acrediti la representacrió de la
persona o entitat del nom que presenta la corresponent oferta, que

haura de ser bastant.etjat per la Secretaria de la Corporació o

funcionari habilitat a l'efecte,

d) Declaració expresa de que l'eni.itat interesada no es i-roba
incurs en cap de les prohicions per contractar o incompatibilitats
establertes en l'ari. 20 de la vigent Llei de Contracte de les
Administracíions Públiques, ,

II,- SOBRE Bí OFERTA,

a) Oferta u ofertes econòmiques que incíluiran i.otes les c;ondicions
particulars que s'ha especifiquen en el plec, d'acord amb el
següent model;

D, , , , amb domicili en ,,,,,,,,

Carrer,,,,,,,,,,,,, num., Códig Postal telefon,,,,,,,,,,,,,
amb DNI nuro,,,, o passaport o docmment que el
substituí, actuant en representació de amb
domicili en nurt Códig Postal pren

part en el concurs convocat per al Consell Insi.ilar de Mallorca
public;ai. en el BOCAIB num de data per concertar un
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constar que coneix i acepta e.l Plec; de Condicrions i i

anexe al present document i com <::ons ti tu ti u de la oferta económica
el Projecd.e de Précd.ec;,

(F1 licitador, firmat i rubricat),

b) Proje(::te de contracte de préstec,

9.- CRTTRRTS OF SELF.CCTÔ

Fis c:;riteris de selecuió del (contratista vendran definits per

1'oferta que les (condicions econòmiques siguin más favorables per

1 'Ajunt.ament, en el sentit, de suposar un cost. financer
previsiblement inférieur durant la vida del préstete. Ris (criteris
clrnencionats es derivaran de l'evaluacció de l'oferta eccrmómicca

presentada,

to,- TAULA DE CONTRACTACIÓ,

T.es ofertes present.ades seran evaluacles per la Taula de
Contraicteaccit.') que previ informe d' intervenccitó, formulara proptesta,
i-a Taula de Coni.racct.ació est.arà fcarinada per els següent membres:

a) President: Batle tie la Corporatcici,
b) Vocals; Membres de la Comissió Comptes i Tresorer que aquest,
darrer no tindrà vt^b,

cc) Secretaria de la Corporació,

í^i qualícuna de les ofertes presentaides oferirà idubtes
interpret.at.ives a la Taula de ccmt.rat.acció, es clonara ccont.a de les

, a de 1998,
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11,- ORGAN D'ADJUPTCACIÓ,

I/expecl·lent. juniainenl. amb e.l dictamen de la Tanla de Contractació
aera aobmèa al Ple de la Corporació per la seva adjudicació,
d'acord amb allò previst a l'art, 53.1 de la llei 39/88 reguladora
d'Hisendes Loca 1s ,

L'Ajuntament es reserva el dret de no adjudicar el contract.e s.t cap

de les oferties resultas favorable pel interessos del mateix degut
a la evc.ilu.cri6 previssible dels mercíat.s financer o per qualsevol
altre causa, que pugui justificar. Així mateix l'ajuntament es

reserva la posibilitat d'adjudicar al préstec a mes d'una ent.itat.
financera, fraccionant l'import: del mateix, sempre qi.ie les ofertes
siguin equiparables econòmicament,.

12.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

Una vegada obtinguda la. preceptiva autorització indicada en el puni:
anterior, es not-ificarà a l'ent-.it.at adjud.icataria per procedir a la
rirma del corresponent contracte que liaura de formalitzarse a

part,ir de de la not.ificació de l'Ajuntament a 1'ent.it,at escnillida,
davant la Sei:rei:aria de l'Ajuntament,

Sotmès a votació és aprovat per unanimit.at..

BATXRS T ORVOLUCIONS RRRUTS.- El Sr.Batle donà lectura a la

següent, proposta;

Examinada la d.(')cument:ació que acompanya, als rebuts qi.ie es d.et:allen

PROPOSTA BAIXA OF REBUTS
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¡r) t:;oni:i.ni.iaci,ó, as prc)posa la bai.xa dels esmanliabs rebuts'

Rebut Contribuent Padró Import, Motiu baixa

9801002347 TF.RRASA MANFRA F,

9703000093 OLIVFR MATFU F,

9802001465

9802001463

liq, 4 t,r96 RAMIS NADAL A,
llq, lAF 97 RAMIS NADAL A,

11 II

fl If

IVTM 98

FFMS 97

FFMS 98

FFMS 98

lAF 96

lAF 97

6,237 TRANS 1997

4,500 NO TITOLAR

4,500 NO TITOLAR

4,500 NO TITOLAR

12,418 NO ALTA

49,680 NO ALTA

Sotmès a votacrió és aprovat per unanimitat.

Surt el Sr, Ratel Bosch Sans,

PROPOSTA DFVOT.nCIÓ IMPORT REBUTS

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es det.allen
a cf)nt:inuacj.ó, es proposa la devolució del imports assenyalats.

Rebut Cont,ribuent, Padró/impcjst, Impcjrt, Motiu devcdlu.c.:ió

9852005050 SIEGFRIFD PEREZ I, AIGUA 4 TR 98 2,378
9820000289 SUREDA BORRAS J, lAE 98 14,294
9752004316 BOSCH BAUZA FCO, AIGUA 3 TR 97 1,595
9752002923 BOSCH BAUZA FCO, AIGUA 4 TR 97 5,249

FtlITA AIGUA

BAIXA 30-09-98

FUITA AIGUA

FUITA AIGtJA

Sotmès a vot.ació és aprovat per unanimit.at.,
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Entra el Sr, Bosch,

Un cop examinats els punts assenyalats a l^irclre de.! dia,
essent les vi.nt-J.-nna hores, el Sr,Batle aixeca la sessió, 1 per

fer-hi cíonstar el que sMii ha i.ractat, jo la Secretària en dona fe,
1 amb el seu Vlst-1-Plai.( estent-;: la present Acta al llioc 1 la data

assenyalats a 1 encapçalament,

El Bai.le,
Esporles, 10 de juny de 1999,

r.a Secretaria,
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ACTA DF; LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 30 DE JUNY DE 1999

Membres assistentsî

Sr, Gabriel Sabater Camps
Sr, Jaime Balaguer Llinàs
Sr, Pere Trias Aulí

Sr, Jaume Font Bordoy
S r , G a b r i e 1 C o 11 Bar c :: e 1 ó

Sr, Rafael Angel Bosch Sans
Sr, Juan Ferra Capllonoh

Membres que han excusat la seva absència;
Sra, Catalina Matas Sastre

Sra, Francisca Gili Nebot

Sr , Josep Alemany Martine/.

A la Vila d'Esporles, Coumniiat Autònoma de les Illes Balears,
esseni", les deseí; hores i cíinquanta minuts del dia trenta de juny de
mil nou-cents noranta-nou, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa
de la Vila, en primera. C(>nvocatòria, 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 i.ractar 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,
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ACTES ANTERIORS.- Es dona per llegida 1 ' acta de 1

Pàg.l

al

ordinària celebrada dia 25 de maig de 1999, l'acd.a de la sessió
extraordinaria i urgent de 10 de juny de 1999, còpies de les qual
foren entregades juntament amb la convortatòria d'aquesta sessió.

A coni.inuació el Sr, Batle agrair els regidors la i.ascía

desenvolupada durant la present legislati.ira, i digue, que encara qiie

les postures en alguns asimipi.es haguesen estat contradictories, la
amistat sempre ha prevelgut per damunt de tot.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essent les vint hores 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'enc.'apçalarnent,

Sotmès a votació són aprovades per unanimital-

El Batle,

Esporles, .30 de juny de 1999,
ta Secret-aria,
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ACTA SF.SSTÓ EXTRAORDINARIA DF L'AJUNTAMENT EN PLE

CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE RATLE ^ /

O.i.as 3 lie ji.ili.ol de 1999 Hora: 12,15 liores.
L.lciOí Casa cícms.i si-or.i.a.l d'Esporles,
Pr j.mera oonvooabòr i.a ,

Per Lal de proc:edir a la c;onsl.,íiiic:.ió de 1 ' A jimiattienL i a

l'elecoió del. Ral'J.e , il'acíord amb el que esl:ableIxen els arí:).oles
195 .1 196 de la T.lei orgàn,ic:a del Règim Elecd.oral General 5/1995,
de 19 de jnny, es reuneixen en sessj.il púi)lií.ra;

Jaume Pou Reines.

G a. I ) r 1. e 1 S a. b a I; e r C a mp s

Gabr 1 e 1 Co 11 Rar cíe 1 ó,

Eranolsoa Ana Maria Gi, 11 Nebol;,

Rafael Angel Rosc;h Sans,

Miguel Rernai; Rosob
Pere Trias Au. 11

Antoni Aulí. Glííard

Antoni. Vidal Matas

V i.oenç Mal'.as Rossello
Rartomeu. I.llnas Eerra

Hi acd.ua de Se(.:retària la de la Corporaoió Mà Oolores Sureda

Truj11lo.

Els assistents procedeixen a la constii.ucló de la Mesa
d'Edal;, 1 aquesta s'Integra pel reglilor electe de ro.és edal: Jaume
Pou. Reines 1 pel de menor edat Antonio Vidal Matas,

HI actua de Secrel;à.rla la de la Corporació,

La Mesa decrlara oberta la sessió i c;omprovades les c:redenc:ia.ls
presentades així com. 1 ' acred 1 taclil de la personalitat dels electes
par les c:erl.l f if;a(;lons i.rameses per la Junta Elect.oral de Zona,

HI ban assistit als regidors anomenats a 1 ' encapça. lamen 1;, els
guals represent.en la majoria absolut,a dels membres que de dret.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
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Mi.nii.oi.p)., per l.e qual (jeea la. Me^

r.fi Sec;rei.arla de la Corporarrió ret. r;oríipt.e. que han forrnulat. la
de<.'lara.ir.i.ó il ' üil:eressos d'aeerd am.}) el que preeepbua l'arhiele 75. S
de la r.lel 7/1 985, el Regidoras

J a ..t. rae Pou Rei. n e s ,

Gabriel Sabat.er Camps.
Ga})rJ.el Coll Ra. roe lo.

Franolscía Ana Mar.i a G:il:i Neluot..

Rahael Angel Rosoli Sans,

Miguel Re.rnat. Rosfdi,
Pere Trias Aulí..

Ant-onio Aul .í G.inard

A n i;on i. o V i. d. a 1 M a i; a. s

V.ioeng Mat.as Rossell o

Rarhoraei.1 Llinàs Ferra

Prè.v.ia la promesa o jurament, d ' ac^at.anient- a la Const.lt.ucrió,
oonrorme ami) el que preoephua I'arhi.ole 1.08.6 de la Llei Organ i.oa
del Règim Flecd.oral General, oadascum dels regidors per t.al
d'adquirir la oond.loió del seu oàrreo lia de jurar o proraehre
ac;at.anient, a la Const.i t-uoi ó amb la qual cosa s'efeot.ua la presa de
possessló.

T.a fórmula de jurament, o promesa és l'est.ablida en el Reial
Oeorel; 707/1.979, de 5 il'abrll (ROK ni,ira. 83, de 6 d'abrll). Segons
l'art.icrle 1, i es proc;edeix a fer la següent, pregunt.as

"Jurau o promeheu per la voshra ooiioienola i pel voshre honor
de c;onipl:i.r fidelment, les obl igacríons del cíàrreo de reg.ídor amb
llel.ülhah al Rei, i d'observar i her observar la Cons h 1 huoi<), oom

norma fonament.al de l'Fst.at. ?

Fis r e g i. d o r s oon i ) e s 1: a n :

dauitie Pou Re.ines, si, jura
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^ , . . -Gabriel Coll Raroelo, si, jura ^ *h
Rai^ael. Angel Rosoh Sans, si., ji.ira
M.ignel Rernat. Rosoh, si jnra
Pere Tr,i.as Au 1Í., si., prome 1;
Ani.onio Anli Ginarcl, si, promei.
Aniioni.o Vi.dal Ma bas, si, promei;

Vicíenç Mai.as Rossel 1 o, si ,prornei.
R a r b ome i .i 7.1. j. n à s Fe r r a., si. p r ome I;

Franc:i.soa Aina Maria Gili Neboi.í "Jurà per la seva

iMiicij.ènoia i honor oomplir riidelmenl; les obl i.ga<ïions del oàrrec; de
regicl(.ir amb lleiali.ai. al Rei, i d'observar i fer oliservar la
Consb i bu<;ió, ocim a norma í^onamenbal de l'Fsba b".

Toi. segui i-, per la Presidèncria de la mesa s'anuncia que es

pro<;ed.irà a l'eleooió del Rabie, i assenyala que podran ser-hi
n.andidai.s i.oi.s els regidors que encapçalen les c:orresponeni.s
llisbes. i. que serà prot;lamal; elecbe qui obbingi,ti la major i.a
abs.olui.a i que si ningú no obi.eni.a aquesi.a majoria serà proc;lamai.
Rabie el regidor que hagi.iés olibingul; m.és vobs populars en les
elec;c!i<»ns d'acord amb 1 ' acd.a de proclamació i.rarnesa per la Juna
Fleoboral de Zona.

Renuncrien a ser candidai.ss

Vicenç Mabas Rossell<i

Per i.ani. queden r;om a c:andidai.s:
Jaime Pou Reines,

Pere Trias Aul.í.

Fs ba l.í vobació i dona el segi.ien resi.ilbabí
Jaume Pou. Reines crinc (6) voi.s del PP,
Pere Trias Aulí bres (3) vobs del PSM-FNTFSA

nacionalista.
Dos (?) voi.s d'absi.enció del PSOF
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[onsdieria de la t.ht.jnaut. (6) vot.s, que r«preKehien-l.n..
i Interior ■ "
major i.i^ al)sol,i.ií:a del. nombre de membres qi.ie de dreb ).nb^g>y<ií-ii''h.-a
Cfirporao.íÓ, per üa qim.l c;osa és prcxrlarnat, bat.le, .i procíede.íx, prev.t
juramenb de oom.pl i.r amb bJ.ijel i. ba.b les <")bl j.gao i.f)ns del (.Mrrer.' amb
.11 e.ta.lt.at. al Re.i .i guardar :¡ fer guardar la Const..ít.u.o.íó c;oni a norma

bonamenba 1 de l'Rsbab, a. aooepbar la seva elerjoi.ó i. a prendre

possessió fîoîii Rat-le,
Tot. segu.tt. el Bat.le assume.lx la Pres.xdèno.t a :! dtr.tge.tx la

paraula a la Corporaoi.ó:
"BON OTA,

RN PRIIVIRR TJ.OC VOLL OONAR L'RNHORABONA A TOTS RLS RROIOORS PRR

LA SRVA RLRCCXÓ, DONO LRS ORACTRS A TOTS RLS QHR AQHRSTRS PASSADRS

RLRCCTONS AMB RL SRÜ VOT LLIHRR I ORMOCR ATTCAMRNT HAN DONAT LA

CONFIANÇA A LA CANDIDATURA DRL PARTIT POPULAR I, RSPRCIALMFNT A
VOSALTRRS RRGIDORS PRL MRU NOMRNAMRNT A BATLR,

AVUI COMRNÇAM AQURSTA NOVA CONSTITUCIÓ DR L'AJUNTAMRNT, LA
SISRNA DRS DR LA INSTAURACIÓ DR LA DRMOCRACTA, QUR RNS RNTRARA RN
FL PROPF.R MILFNI I VULL TFNIR UNRS PARAULRS DR RFCONFIXFMFNT A TOTS

RLS BATLRS QUR M'HAN PRRCRDIT AL LLARG D'AQURSTS 20 ANYS: TOMRU
BOSCH, VICRNÇ MATAS, GUILLRM BOSCH I PRRF TRIAS PRR A LA SFVA FRINA
OUITA RNDAVANT PRL NOSTRR POBLR, AMB RLLS A TOTS RLS RRGIDORS QUR
FORMARFN PART DR LRS DIFRRFNTS CORPORACIONS, RSPRCIALMRNT A FN TONI

VICH, QUR AVUI JA NO RSTÂ RNTRR NOSALTRFS,

INTRNTARRM AL LLARG D'AQURSTS PROPRRS 4 ANYS DUR A TRRMR RL
CFNT PRR CRNT DRL PROGRAMA RLFCTORAL QUR HFM PRFSRNTAT, UN PROGRAMA
AMBICIÓS I MOLT SFMBLANT ALS ALTRFS PARTITS POLÍTICS AMB

RFPRRSFNTACIÓ A AQURST CONSISTORI.

TRNIM UN DRLS POBLRS MFS BRN CONSRRVATS DR TOT MALLORCA RN

QUANT AL RRSPRCTR AL MRDI AMBIRNT, AIXÒ HA RSTAT POSSIBLR PRRQUÍ
TOTS FLS PARTITS QUR HRM FORMAT PART DRLS ANTFRIORS CONSISTORIS,
TFNÍFM MOLT BRN ASSUMIT QUR UN CRFIXFMFNT DFSORDFNAT I RÀPID, SOBRF
TOT AL SÒL RÚSTIC, RNS CANVIARIA TOTALMRNT AQURST PARATGF. QUR RNS
FNVOLTA I DRL QUR TOTS RN PODRM GAUDIR.
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participi mitjançant col,lrctius, associacions o dirrctawrnt amr

drctsions a adoptar aqürsts proprr anys.

CONRIXRM LA PROBLRMÂTICA DRLS MííS JOVRS, RN QUANT AL TRMPS

LLIURR, A RLLS HI DRDICARRM L'RSRORÇ I RL TRMPS NRCRSSARI PRR

nONAR-LOS SOLUCIONS I ALTRRNATIVRS,

A TOTS RLS QUR RORMRN A PARTIR D'AVUI L'RQUIP DR GOVRRN US
DRMAN QUR DRDTQURM TOT RL TRMPS T LA GRNRROSITAT NRCRSSARIS PRR DUR
ENDAVANT TOTS RLS PROJRCTRS, PRR QUR AIXt AQURSTS 4 ANYS RRDUNDIN
RN BR DR TOT RL POBLR J VOSALTRRS VICRNÇ I PRRR RACRU RL SRGUTMRNT
T CONTROL QUR US PRRTOCA, PRR LA QUAL COSA RL MRU DRSPATX SRMPRR
RSTARÍ OBRRT A LRS VOSTRRS CRITIQUES I SUGGRR^NCIRS.

VULL ACABAR DONANT-VOS LRS GR^CIRS A TOTS RLS ASSISTENTS A

AQUEST ACTA DR CONSTITUCIÓ DR L'AJUNTAMENT I RLRCCIÓ A BATLR.

R.l Sr. Pere Trrîàs Ao.,l :i doner l 'enhorabona al non. Bai.le, .i
agrair la d.J.sp(^s ioió de benir lea por bes oberbs a 1 ' (^posioió, al
¡■(lai.elx i.erups qne recordar qne fíorn sempre la seva oposi cri ó ser.ía
oonsbrijob, iva, olara i. ¡nani.undeni- i que esperava que el nou V)able
sfíbri.fi adrnr! ni si.rar la fíovíí vird.oria.

R1 Sr, Vicenç Maisas Rossello, donar 1 ' enhora'oona el bable i li.
des.ibjar exit amb la. seva. gesi-.ió, ai.x.í mai.e.ix d.igne qne el sen. grn.p

beria una oposi(3Íó responsa.V)le donan 1: sopor I; el qne no

oonirad.ignes el sen. programa electoral.

R1 Bable, visb que no hi ha més assumpbes a braobar, clou la
sess.ió a les i.rei.x.e hores de d.ía tre.ini.a de jnl.iol de m.il non-

cenbs noranba-nou, de les quals coses, com a Seijrebaria donc be,

Esporles, 3 de jnl.iol de 199R.

La Sécreba r i.a.
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Wernbres ass.i stents 5

Sr. G.sbriel Sababer Camps
Sr. Miguel Rernai. Rosch
Sr , Pere Trias Auli

Sr. Ani.oni, Aulí Ginard

Sr, Gabriel Coll Rarceló

Sr. Rafael Angel Rosch Saru
Sr. Vicens Mai:as Rossello

Sr. Rari.ometi Llinàs Ferra

Sra. Francisca Gili Nebol:

Sr. Ani.oni Vidal Mai.as

A la Vila d'Fsporles, Coinun 1 baI; Anbonoma de les Illes Ralea,rs,
esseni- les v.lnt Viores :i i.renta rninut.s del d:ia qnin'/.e de jnl,i.ol de
mil ii(^i.i-eenbs noranba-noi,i, es rennei.x a, la Sala il ' Atabes de la Casa
de la Vila, en primera cíonvcicai.òr i a, el Ple de la Corporacrió soi.a
la Presidència del Sr.Rable Jarnoe Pou Reynes, i amb 1'assisbènoia
dels Senyors Regidors que es relaoicinen a, 1 ' enoapça 1 arneni., a

l'o'ojeobe de celebrar sessió exbraord,inària i en ella bracbar els
assnmpi.es incílosos a l'ordre del dia, el qual fou, degudameni.
nobibicab, Assisbeix com a Secrebaria la rle la Corporaciíl Sra.
Maria Oolores Sureda Trujillo,

ACTA ANTFRIOR.- Fs dona per llegida l'acta de la sessió
exi.raord i nàr i,a celebrada dia 3 de juliol de 1999, ciòpia de la qual
í^oii en bregada junbao,i,enb am'o la convoca bòria, d 'aquesba sessLó-

F1 Sr. Rari.orneu T.linas Ferra, digue que volia reci,ifir:ar
"l'acba anberior el punb on els regidors mnibesben al juramenb o
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promesa del, seu càrrec;, ell va cli.r " si, jura", no si, pr<;mèTraiom
rl.iu l'acíia-

S(,)i.rítesa a vol,aeri ó la reoi.i f ,\ c:ac;;i ó és aprovada per í),nan,irii,il.al-.

,Sobm.ès a vohacrló l'aprovació de 1'acalca, és aprc^vada per

E) nan,i. Ill,i ial- -

PF.RTODTCTTAT SESSIONS.- El Sr.Batle donà lectura a la següent

propos l;a i

PROPOSTA

0'acord auib allò d.ispossat a l'art. 38 del R.O.F. es

proposa al Ple resoldre damunt el següent punt:

PERIODICITAT SESSIONS

El, Sr, Batle proposa que les sessions Plenàries es

celebr,in un cop al rues, exciepte els mesos d'agost ,1 desembre, a les
30,30 hores. El dia serà el darrer dimarts de c.rada mes, si aquest
(tia fcTS festa s'avançarà al d.illuns.

Celebrar Comissic.') TnCormativa el dijous anteririr el Ple
de cada mes, a les 30 hores, s.i aquesi, fos fesi.a s'avançarà al
dimecrres,

Sol,més a voi.acníó és aprovai, per unan,irii,ii.at-.

CREACIÓ I COMPOSICIÓ COMISSIONS INFORMATIVES.- El Sr.Batle

lectura a la següent proposta:
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PROPOSTA

O'aoíircl amb all.ò i:1.1spossab a l'arb. 38 del R.O.F. ee

proposa al Ple resoldre damuni. el següent pnni.:

CRF.ACIÔ J COMPOSTCTÓ COMISSIONS INFORMATIVES

A). Comissió Rspe(jial de Compiles i rl.'Rcíonomia i Hisenda
Matèries: examen, esi-ndi i informe dels Compi.es anuals,

pressuposts i ord.enan<:;es Cisi^als.

Composi.c:ió: Presideni.: Jaume Pou Reines
Vooals: Ratael Rosoii Sans

1 PSM

1. PSOF

R)- C(.)missió Informai.iva General
Matèr ies: la resta dels assi.impi;es,

Composició: Pesideni.: Jauitie Pou Reines

FI Sr. Rai.le demanar els grups pol íi.ios, qui volien que fos el
seu representan t a 1 a i ) o m i. s s i. ó il e c n.:) mp 1: e s .

F1 grup PAS-PSM, cíoni.esi.ar, a i.raves del Sr. Trias, que no hi
estava d'acord amb la proposta perque no guanilava la proporció .

Designar c:om a represeni.ai. a la Comissió Fspeoi.al de Compi.es
i d'Rconomia i Hisenda al Sr, Antoni Vidal i cim suplent el Sr.
Pere Trias,

FI grup PSOF, designar c;om a represeni.ani. a la Comissió
Fsper;ial de Compiles i d'Fconomia i Hisenda al Sr. Vicens Matas i

Vocals; Tots el Regidiars de l'Ajuntament
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oom siipletil; el Sr, Rarbomeu Llinàs.

Respeci.a de la Comissió Informativa General, el Sr. Trias del
PAS PSM d. Igue que no oomprenla la proposba , perque de qualque
manera a l'ani.erior legislatura, s'havia arribai. a un c:onsens, per

a la Cormaoló de les cíomlss Ions In Cormab Ives l no compren el mob.lus

perque es lleven aquesi.es per reoonveri.i r-1 es aml> una general, que

degub a la seva ex bensió, 11 lleva Inbenslbab i operablvlbab a la
mai-eixa i no perrnei. i.raoi.ar els i-emes amb la dedic:aoió que es

mereixen,

Aix.i mai.eix respeoi.a de les c;omissions i nformai.ives eni.enia

que es un esirll que poss 11) 11.1 baI; la. par l;ioipao Ió dels regidors amb
els assumpi.es locals, per i.ani. era més posi i.i u. i per rnosi.ra la
comissió d'urbanisme de la legislabura pasada que creia que liavla
fei. una feina i.mpori.ani..

FI Sr, Ani.oni Aul.í pel PAS PSM, digue que la Comissió
Tu Cormabiva General, era. massa exbensa, com un Ple, que 11 Cal bava
figilii.ai., i que veia més vàlid dividir-la, artib cada una de les
dlsblnl:es àrees, per poder dedicar els regidors a bernes més
espeo.rficis i d'aquesi.a manera es podrian fer els esi.udis més
exhausbius de caila b.ema.

FI Sr. Vi.cens Mai.as del PSOF, digue que una c;omissió
Tn Corma 1; iva General, no era operabiva, que o desena Ce inava el Ple o
era una comedia, per i.ani. era de l'opinió de di versi ficiar les
comissions per bal de donar-lis a les mal'.elxes el conb.ingub de
preparació del i.emes que Viavian de i.enir, d'aquesi.a manerfi

s'involucrava més els regidors, l es consegi.iia una major
pari.i.cíipaci ó els i.emes i perrnii.ia fer més bé la feina, pero que li
pariexia correcblssim l respecbava. l'opinió de l'equip ile govern,

gue no la c;ompari.ia.

FI Sr. Rai.le respongué, que respeoi.a del consens, es referia
una al bra legislabura, i ara s'havia pensab que les coses Cosen

d'una ali.re manera. Pel que fa a 1 ' operai.i vii.ai. i agilii.ai., c;reia
que era millor b rac bar bobs els be ma. s dinbre de la mabeixa, que

això no i.mpedia que es di.versi fi c;ase.n els i.emes per regidors, i a

Pà^na nur^4^
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/
V; - ' V 4

.

opot:huni,i:a 1; de que bobs el regidors t^twaixí
hc) volgnesen e-siognesen enierats dels assnropi.es. Per all,re banda no

í^eia balba que bobs el regidors asslsblsen a bobes les

(tonvooal.or,ies de. la Cornriss.ló Tnforrnal..!va General s5nc) ho ctrelan

adlenl', o de la. seva area.

Tia Sra. Franco sc;a Gil i del PP drigne, que ctreia que a les
comissions era obliga bor 1 venir i bobs, sino només els regidors
.! nieressal.s arnb el berna a braobar, ,1 que ademes proporoicmava a

bobs els regidor una. inbormaciio general, i que enoi")nbra. del que

s'havia dib ore.i.a que era més operabiva,

F1 Sr.Gabriel Coll pel PP digue, que ebeobivamen 1; de le:s
Comissions d'urbanisme n'hi va haver mcrlbes de posibives ,i d'albres
de moli: exbenses, pero que pensava reconsiderar el berna i si ho
ctreia oporbú proposaria el Bable la ctreaoió de la comissió
d ' rifban isme,

Fs sobmeb a vobació la proposba i és aprovada amb el següeni.
resi..il bab t

- Sis (6) voi.s a favor del PP.
- Cintr (5) a'os bene: ions, bres (3) del PAS.PSM i dos {?.) del

PSOF.

RRPRRSF.NTANTS DR LA CORPORACIÓ ALS ORGANS COL, LRGIATS, - El

Sr,Rai.le donà lecd-ura a la següeni. proposi.aí

PROPOSTA

n'ac<)rd am.Vi allò dispos sa. i; a l'arb. 38 del R.O.F, es

proposa al Ple resoldre damuni. el següeni. puni.s
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RFPRFSF.NTANTS OF LA CORPORACIÓ ALS ORGANS COL.LFGTATS

A ) . Maniïomnn i í;a 1; cle Traraun bana í
- Gabriel Sabai.er Camps
- Franoisca Gili, Nebo!;
- Jaume Pon Reines
- 1, membre del Grup Municipal PSM,
- 1 membre del Grup Mnnicripal PSOF

R), Consell Fscolar del C.P, "Gabriel Comas i Ribas"í
- Miguel Bernal. Bosch

C), Represenbab Fons Mallorqu í, de Solidar il;ab i Cooperació s

FI represen ban b a l.í Mancom.i:in i ba b de T.ramunbana ilel Grup

Municipal PAS-PSM es el Sr,Antoni Vidal Matas i el substitut el
S r . A n 1: o n i. A i..i l.í G i. n a r ô .

FI representant a la Mancomunitat de Tramuntana del Grup
Municipal PSOF, es el Sr, Vic::ens Mabas R(^ssello.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

nONAR COMPTR RRSOLHCTONS OF. RATLTA.- El Sr. Bable dona a

ooneixer Ifui «;egüents resol ucsi C)ns î

K- nFSTGNACIÓ TINFNTS OF BATLF

Oe conbormiba'u amb les abribuciions que me confereixen els
arti.cíles 23.3 de la J.lei 7/19B5, de 2 d'abril, reguladora de les
Rases del Règim Local, i arb. 5 del R.O.F, HF OE.SIGNAT Tinenbs de
Batle, tot establint l'ordre de prelació per a subsi.itucions que es

- Jaume Pou Reynes
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- Frfinc;.isc:a G:il:i Nebot.
- Mi.guel Bernal: Bosíïh
- Gabr.te.l Col.l Barceló

Printer Tinent, be Bat.le

Segon Ti.není: be Bable
Tercer Tinent- cle Bat.le

nFSTGNACIÓ MFMBRFS COMISSIÓ DF GOVFRN

Oe con Corm i, l:a 1: amb les a.l:r i.butíi.ons que me oonCerei.xen els
art.icries 73,1 cle la I.lei 7/19BS, cle 7 d'abril, regnlaclora cle les
Rases del Riàgi.m Loira. 1 i 48 del R,0,F,, HF NOMRNAT membres de la
Comissió cle Govern als reg.íclorss

- F r a n o i, s c3 G i. 1 i. N e 1 ) o I:

- Miguel Bernat. Bosc:h
- Gabriel Coll Barceló

3,- OFLFGACIONS FSPFCIALS

De cíonf orm.i t.at. amb 1 ' at.r i bncri ó que me c;onferei x els art.,ic;les
71,1 de la Llei 7/1.985, de 7 d'abril. Reguladora, de les Bases del
Règim I.ocal , i. 43 del R.O.F,, amb la finalit.at. d'aconseguir una

major eCicàcia. en la gesbió, HK RRSOLT realib/.ar en bavor dels
regidors que segui clament, es rel accionen les del egacri ons especrials
que es debalIen a con binnació:

A favor del Regidor Sr, Rafael Boscdi Sans:
1,- Ambib, lleis assumpbes a que es rebereix la delegació:

Area d'Hisenda i Administ.racríó Mu.nic;ipal
7.- Treballs concrebs i especibics que es deleguen:

F.st.ucli, preparacrió i informe dels assu.mpt.es

A bavor del Regiílor Sr, Gabriel Sabab.er Camps
1,- Ambit, dels assurtipt.es a que es refereix la delegació:

Area tie Man ben imen b, Vies i Obres,
Area ele Medi Ambient, i Project.es Municíi pal s,

7,- Treballs concreb.s i especí bic:s que es deleguen:
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R s 1; 1.1 cl j,, p r e pa r 8 ( 1 j. ó i. i. n f. o rme dels a « s 11 mp i; e s\

A favor del Regidor Sr, Gabriel Coll Parcielò
1., - Amb i. 1; dels assumpbes a que es reí^etrei.x la delegao.i.óí

Area d ' U r ba n i. s m e

Treballs otinorebs i, especí, fi.os que es tleleguen:
Fsi.udi, preparació i informe dels assnmpi.es

A llavor del Regi.tlor Sr, Miguel Rernaf Roscb
1,- Ambii. dels assurnpi.es a qne es refereix Ifi delegaoiót

Area d'Kduoaoió, Culi;ura i. Rsporhs
X,- Trebfills oonorei.s i específics qne es delegnenï

R s i; u d. i., preparac i, ó i. i. n orme d els a s s 11 mp te s

A favor de la regidora Sra. Francisc;a Gili Neboi.
l.~ Amliii; tlels assumpbes a que es reí^ereix la delegació:

Serveis Socials, Renesi.ar , Jnveni.nd i Sani i.ai.
Treballs concrebs i especibics que es deleguen:

A.- DRLRGACIÓ OR COMPRT^NCIRS A LA COMISSIÓ DR GOVRRN

De c<ni bormi l:a. b amb les baculbai;s i abribucitrns que em

confereixen els ari.icles 21,3 de la I.lei 7/1985, de 2 d'abril,

reguladirra tie les Rases ilel Règim. Local, i 41. tlel R,0,R,, es

delega a la Comissió de Govern l'exercsici de les següeni.s
abr i buc: ions :

1,- Coni.raci.ar obres i serveis, d'accord fimb les; c;ompei.enci es

qoe li abrilmeix al Raille, la llei 1,1/99, tie 71 tl'ahril tie
modificació de la llei 7/ 1985, de 2 d'abril Reguladora de Regim
Ltrjal i Llei 1.3/1995 de Conbracbes d ' adminis bratc'.trns publiques.

2.- Ai.orgar les següeni.s c;ompei.ènc;i es ;

a) irtjupatritl tie berrenys d'us púlrlic:.
b) oc.n.pac;ió del subsòl, el sòl i la volada de la via +pn.blic;a.
ta) inba. 1. latritl i trberbura tl ' esba.blim.enbs .i airbivibabs

Rsi.udi, preparació i informe dels assumpi.es
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molestes, insalubres, nocives i perilloses,

(1) 11 :i oèncnies nrbaní si.,rqn.es ,

e) aprovació i::erbi Cicacions d'obres.

rie la present, delegac.ió es donarà oornpi.e al Ple en la pr.imera
sessió que es (jelebri i es publicarà en el Rubllebí, OCitüial de la
Comun.i i.ai. Aui-ònoma, sense perjnd:i c;,i de la seva efec:t..i v.i i.ai. des del
dia seguen 1; al de la daba d'aquesl; Oecreb,

nONAR COMPTR CRRACIÓ DRT.S GROPS POLÍ TTC,S.-

V.isi. l'escrit, reg.ist.re d'ent.rada nuru, 1915 de dia 09.07.99, on

el >Sr, Pere Trias Anli, Anboni Anlí. Ginard, Anboni Vidal Mabas,
d'ac.ord aiub el previst- en el Reglament. d ' Organit.'/.ac;,i.ó 1
FuncionamenI;, comuniquen qi.ie es consb i bue ixen com a grup municipal
de 1 ' A jii.nt.anient. d'Fsporles amb el nom de PA,S-P,5M, ,t anomenat. c:om a

porbaveu del grup al Sr.Pere Trias Auli,

V.ist. l'esor.it. reg.ist.re d'ent.rada num. 1 908 de d:Ia 08.07.99, on

el ,Sr, Vi(;enç Mabas Rossello i Rarbomeu Llinàs Ferrà, i^^muniquen
qn.e es c;onst.it.ne.i xen com a grup pol.rt.ic: mun.icripal amb la
denominació de Grup Polibic del Parbii. Socialisba Obrer Rspany<il
(PSOF), anomenat, com a port.aveu, a V.icenç Mat.as Rossello .t c;om a

supleni. a Rari.omeu Llinàs Ferrà,

V.ist. l'escrit, regist.re d'ent.rada num. 1.886 de dia 07.07.99, on
el Sr, Jaume Pou Reynes, Gabriel ,Sabal;er Camps, la .Sra, Franciisca
Gili Nebot., Rafael Angel Rosc:h .Sans i Miguel Rernat. Rosch, que
d'aci^rd amb el Capíbol II, arbi<;le 24,1. i 24,2 del ROF venim a
const.it.uir-se (rcmi a Grup Pol.tt.ic PP, anomenat. c;om a port.aveu del
grup a Rabael Angel R<^scb .Sans,

govern balear
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rjn cop examinal:s els pnnts assenyalabs a l'ordre del dia,
essent, les vint.-.r-nna hores, el Sr.Bat,le a.ixeoa la sessió, I per

Cer-hl tíonsbar el que s'hi ha braobal:, ji) la Secürebàr la eii dmir; Ce,
I amb el seu VI st.-I-Plau. est.enc! la present. Acd.a al lloc; I la dat.a
a s s e n y a 1 a i; s .3 1 'enca p ç a 1 a. meni..

RI Bable,
Rsporles, ,15 de juliol de 1,999.

La Seorebarla,
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ACTA OR LA SKSSTÓ ORDINÀRIA
CFLF.BRADA PFL PLF DF L ' A JDNTAMFNT

FL DIA 7.1 OF JDLIOL DF .1,999

NH)íibrí-:s riss.vsienií-; ;

Sr, Oabri.el Sa1)al;ec Camps
Sr , Pere Trrlas An.lí

S.r , An l'serri, A1.1IÍ. Glnard

Sr, Gabr.iel Cel.l Barc:eló

Sr. Ralael Angel Rosoli Sans
Sr , Vlc:eris Mai.as Rosselló

Sra, FraiKíisoa GLli, Nebol:

Sr. Ani.oni Vidal Mai.as

FI Sr, Ral;Ie exisjsar absenoia dels Srsí

Sr , Bari.ornen I.llnas Ferra

Sr. Miguel Bernal: Bosob

063910 c
000 í17

V

A la Vila d'Fsporles, Cornn.nii.ai. Ani.ònoma de les Illes Balears,
esse ni: les vi ni: hores i brenba minuhs del dia vinl:-i-seí: ule juliol
de nci 1 nou,-c.'eni..s norani.a-non, es renne.i x a la Sala d ' Aoi.es de la
Casa de la Vila, en primera oonv<·)oai:òr ia, el Ple de la Corporafiiil
soi.a la Pres.i.dènoi a del Sr.Bai.le Janrne Pou Reynes, i arnb
1 'ass ishènrj ia dels Senyors Regidors que es relacionen a
1 'enciapçalameni., a l'objecd.e de c:elebrar sessió ordinària i en ella
!:raol:ar els a.ssi.impi:es in('.;los(^s a l'ordre del dia, el qual C<íu
deyndameni. noi.ifioai.. Assisi.eix c:oíii a Sec:rei.aria la de la
Corp()ra.(:Íó Sra, Maria Dolores Sureda Trujillo,

ACTES ANTERIORS.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
extraordinària oelebrada dia IS de juliol de 1999, <.,opia de la
qual fou. eni.regada juni.ameni. amb la c:onvooai.òri a d ' aquesta sessió.
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Siitmes a vobatíi.ó es aprovada per iina.nlini.l;al;,
\

CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de

oorrespondènoi.a, la Seorel;àri.a iJóna ootnpice del següeni;í

Creu Roja Espanyola, registre d'entrada niuii. 1 903 de
08.07,99, agraïment per ajuda a cooperar:; i.ó i, n l;ernacJ.onaI,

- Minipiterl de Jnstic;ia, reg:i.si.re d'entrada num. 1971 de

1.7,07.99, rem i.ss Ètí sentencíi.a riiontencm'.os-adm.i.n i, sl:rat.u.i Miguel
Monfierrai. R.i bl. 15oni .

- Conse.l.l Insular de Mallorca, reg.ist.re d'eni.rada num. 17 34 de

1.8,06,99, r;t^nr;essió sulivenció i.ns l:al, lat; ió telemàl; J.rra a la
b.i bl .1 oi.eoa.

- Insi.,ri.u.i. Ralear d'Afers Soo.lals, reg:ifd.re d'entrada nuro.

1789 de 71, ,06.99, remises i.ó ciiiiveni ajuila domitrili,
- Consell Insular de Mallorca, reg.istre d'entrada num. 1770 de

71,06 ,99 , remissió autorització nt^menament direr^tor tibra magatzem
- Consell Insular de Mallorca, reg.istre d'eni.rada num. 1781 de

73,06.99, remissió aiïord st^bre aprt^vatíitl pla d ' instal, la.(;ions
esport.ives.

Cruz Roja Estpañola, reg.ist.re d'ent.rada num. 1798 de
78,06,99, comunirració prestamió servei ambulan<;ia,

- Rerenc;la Terrlt.orlal del Cat.ast.re, regist.re d'ent.rada riEirn.

1830 de 01,07,99, remissió padró IRI Rústica 1999,
- Conselleria Comerç i Indust.ria, reg.ist.re d'ent.rada num. 1849

de 07,07,99, remissió convt^ca lu^r ia pretnis nacit^nals tíiomerç
i nt.er j.ctr.

- Col.legi oflr;lal psicòlegs, regist.re d'ent.rada. num. 1881 de
07,07,99, remissió memoria programa, ass.i tenc; ia psicologitra a
vic:t.imes agressions sexuals.

- Parlament de les Illes Ralears, registre d'eni.rada num., 1887
de 07.07.99 rernlssió exemplar t.ext. de 1 ' est.at.ut. d ' aut.onomla
í^elorm.-it,

- Fons Mallorqui de Sol Idar i t.at., regist.re d'ent.rada num. 1888
de 07,07,99, sol·licitud nomanamenl: represen tan i: davant el tons
Rial 1 orqu.í .
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- Consell. Insiilar ile Mal lorcha, regisl'ore cî ' en brada nuin,

?7.n5,99, reni.issió ctonvooat-ciria per subvencions biblioteca
- Conselleria Media Amb ien 1; i ordenació de territori i

lit.oral, regisi.re d'eni-rada num. 1516 de 77.05.99, remissió esctrii.
sobre etec te 7000.

- Greempeac;e, registre d'eni.rada num. 1517 de 77.05.99,
remissió es<n:it sobre con¡naminacltí luminica.

- Consell Insular de Mallorca, regisi.re d'eni.rada num. 1531 de
78,05,99, remissió intormació dia innmlial sense tabac.

- Minisi.eri d'Rcíonomia i Hisenda, regisi.re d'eni.rada num. 1541
de 31 ,05 ,99, remissió dades maig participariiió tributs de l'Rstal.,

- Consell Insular de Mallorca, regisi.re d'eni.rada num. 1 546 de
31,05,99, remissió escrit sobre (n,irsa. Popular,

- Coordinadora federació Balear de persones d i sc:apac;ii.ades,
registre d'ent.raila num., 1947 de 15,07,99, remissió esmnil: sobre
condi.cions d ' actcessibi 1 ii-ai. al ceni.re de di a.

- Conselleria de Turisme, regisi.re d'entrada num, 1949 de
1 5.07.99, remissió dades sobre ocmpació hoi.elera.

- Asso<íiar;ió de veïns, registre d'entrada ru.nn, 1980 de 71,
07.99 sol . 1 i cíii.u.d ui-i 1 i i.'/.acíi ó local Ses Rc>i.gei.es.

- Assoc:ia.tc:io de veïns, registre d'eni.rada num, 1981 de di.a
71. 07 . 99 , sol . 1 if:i i-ud s.ubvenci.ó fesi.es Ses Reti.gei.es .

- Gabriel Garau Sancbo, reg isi.re ni'entrada ni.im, 1,987 de dia
71 .07.99, sol.icii.ud subvenció fesi.es dardin de Plores.

- Conselleria de Turisme, regisi.re d'eni.rada num, 1414 de ilia
19.05.99 , remissi ó esi.adi fd.lca ocupactió i.ur isi.i c:a.

- Consell Insular ile Mallorca, reg.iistre d'entrada num., 1.416 de
dia 70.05.99, i.nvii.ac:ló seminari sisi.ema Ruropeu avançai, gesi.ió
res.i dl..! s .

- Insi.ii.ui. Balear d'Afers Socials, regisi.re d'eni.rada num.

1487 de dia 75 ,05,99, remissió Conveni Ajuda a. Domitíili,
- Conselleria Treball Transpori., regisi.re d'eni.rada nura. 1494

de 76,05,99, remissió estadística mensual d'atur,
- Conselleria de la Punció Pi'iblifia, regisi.re d'eni.rada num.

1660 de dia 10,06,99, sol,licitud, intormació si existeix llicència
d ' oberi.ura esc:ol ei.es .

- Conselleria Culi.ura, Rducació i Rspori.s, regisi.re d'eni.rada
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nma, 1,701 til.e .15,06,99, remissió convenis í::()1 , Iab()rSfe^l. t^^ínenI:
U.S llengua catalana..

í Pàgina ni.(m., 4'
V V' ■

DF.CRETS DE BATLTA.- La vSecretaria donà compte dels decrets de
Ral'J.la haguts rlesde l'úll;j,m Ple, dlgueni; que anaven des del ru.im,

247/99 al 357/99.
La C o r po r a < i ó es t;l, o na. pe r a s s a h en I: a. d ;3.,

Segui dament, es dona compt.e del següent, decret, de bat.li a,

RESOLUCIÓ DE RATLLA nurn. 306/99

Vist el recurs r^ontenrrlós-admlnj.straîrlu Interposal: pel
Sr. Jaime Terrasa Roscdi, cumt.ra la rerrol uc.íó dict.ada per

1 ' A j un tamen t d'Espurríes, davant: el Ji.it jal: del Con t.emrlós-
Aürni ni st.rat.iu. num. 1, a?:se.nyalat. amb el número d ' i dent.ficaci ó únic
7040 3 100482/1999 1 procediment: ordlnar.i 209/1999, en relaclt'o ,a

l'expedient, de demolició i ret.irada de les obres,

Per la present: venc a resoldre!

1 er, -

2on. -

I^ufio'/. Garcia,

3er, -

), Î1 r,. H r H s s s. i'y s *

4rt.,-

la Cr)rpora.c 1Ó,

Nomenar corn a misser al Sr, Guillem Bosch Cost.a.

Nomenar C(.:im a procuradora a la Sra, Mar la Isabel

Donar t.rasllat. de la present, resolució als

Rat.ificar la present, resolució en el proper Ple de

Es sot.met. a vot.ació la rat.ificació del decrret. de bat.lia, i és
a p r o V a il a per 11 n a n i. m i, I: a t:,
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Segu i.d.amen 1; es donar ooinpbe de la 1 Iqu j.dao j.ó del'pressnpf^is 1: de
1998 i de l'aprovació del pressuposi, de 1999, del Pai-ronai.

Muni.oi.pal de CulCnra i. Reports d'Rsporle:s.

MTNTSTFRT DE L'TNTERTOR CICLOMOTOR.- El Sr.Batle donà lectura

a la següent propositas

Vist l'escrit del Ministeri de l'Interior inlteressanlt la

col·laboració de 1 ' A juni-ameni., els efeci.es d'evii.ar els
desplaçaments dels ciuitadans, per ciomplir amb allò ilisposalt el
decrei, 788/1.998, respeci.a de la rnai.ricnilació dels c:.i.c;lornoi.ors , pel
present venc a proposar al Ple de 1 ' A junitament s

- Coni.esi.ar a la Prefecd.ura Provincíial de Trànsii. de les Illes

Balears que aquest Ajuntamenlt, esta disposal: a col,lal>orar en el
seni.ii. que s'indic:a el seu escrii., per i.al de que els c;iu.i.adans
d'Esporles que tinguin inscril: el seu ciclomoltor el registre
d'aquesi. A juni.ameni., puguin rnai.r i c:u.l ar el mai.eix ai.raves de les
oCicines munieipaIs .

- Aui.firii.'/ar el Sr. Bai.le, per signar els dofumieni. opori.uns.

Sotmès a votació es aprova t per unanim.i ta 1:.

NOMENAMENT JUTGE DE PAU,- El Sr.Batle donà lectura a la

següen t propos ta î

Vist l'escrit del Tril)unal Superi<^r de Justicia de les Illes
Balears, pel que es requereix a aquesi. Ajuni.ameni. perque proposi la

PROPOSTA

PROPOSTA
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pnrsí^nB i.clonH.^ per Jubge de Paii d ' Flsper les, i haveni: ilonal: la
pert.'ineni, pu.bl ic;5 l.ai., perque les persones í ni.eressades presentasen
la seva sol • 1 :i o.i taul, s'han presentat les següeni.s;

- J n .3, n S a V) a I; e r: A r b 13 n a .

- Rva Terrassa Vrich,

govern balear

1,- Rs pr<3posa el Ple, elegir com a Jutge de Pau al Sr,
Juan Sabater Arbona,

7.,- Que es remeti l'aoord el deoà del Tribunal Superior
de Justlola de Palma, pel seu piaster lor nomenament per 1.3 Sala de
Govern,

R1 Sr, Pere Trias dlgue que no hl tenia Inconvenient amb el
nomenament del Sr, S.abater tom Jutge de Pau, ja que era la persiana

que ho havia vingut realit'/ant fins ara, 1 heu. havia demanat. Pero
també voli.a que es dirigís un esiu.vli; el Tribunal Siiperlor de
Jusl.iol.a de les Balears, per tal de sol.lloli.ar que s'anomenes oorn

a Jutge de Pau suplent a la Sra, Rva Terrassa Vloh, ja que el jutge
suplent aot-ual nc3 havia estat, anomenat, pel Ple,

R1 Sr, Vl(uens Matas demenar, sl s'havlan tets reunions amb les
persones 1 nt.eressades per t.al d'esbrinar Ifi oonvenlenola d'un o

1'altre,

R1 Sr, Bat.le digue que s'havia exposat, el t.aulo d'anuncis i
només s'Iiavlan presentat aquestos dues persiones, que s'Iiavla reunit
amb una 1 alt.re 1 que si es proposava el Sr, Sabat.er, era per que,
í^lns ara havia desempenyat el tòrrecï, .1 pel que t.a ¡3. l.a Sr.3.,
Terrassa, al fet. de fer feina els mat.lns, podia ser més menys

oper.al; lu pel jutj.at.

R1 Sr, Vicens Mat.as dlgue, que apoyarla la propost.a del Sr.
Pere Trias 1 s ' .abs tendr 1.3 resperjta de la del Sr, B.atle,
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(is sobmel: a vol:at::Í.ó 3, ' aprtivac:;ió del. nomenament; com a Jijl;ge de
Pau fi3 Sr,Jnan Sabater Arbnna, queda aprovat, ja que e.l resu.ltat. de
la mal;eixa í^ou la seguentí

- Vuit (8) vots a favor, cdno (5) del PP i i.res (3) de.l
PAS,PSlvi.

- Una (1) absi-enc;.i.6 del PSOF,

A (c;oni;inuai;ió es sol;mel; a vt;l;a.o.ió la proposl;a del Sr, Pere
Trias de dirigir un esc;r;ii. el Tribunal Superior de J\isti(ria per tal
de sol.lioií;ar de que s'anomenas a la Sra, Rva Terrassa. Of)m juí;ge
suplent, soi.ííiès a votació fou aprovai. per unani.riiitai..

CONVRNT CRNS AGRART.- R1 Sr.Batle donà lectura a la següent

proposi.a í

PROPOSTA

V i s I; l'escr i. t; d.e 1 ' T ns I; i, i;u 1; Na< ; i. ona 1 d.e es 1;a.d. i s t; i, ca.

Delegació provincii.al de les Illes Balears, i ni.eressani. d'aquesi.a
corporació, signar un conveni de col,laboració, els ePectes de la
nova (lonfecc.ió dels c:ens Agrari, pel preseni. venc a proposar el ple
el següent; acords

_ Aprovar el c;r»nveni. proposai..

- Au t;or i t;'/,a r el Sr. Batle per signar l'esmentat (ciiinveni.

Soi.ííiès a voi.acció es aprovai. per unanimii,ai.,

PROPOSTA PRRMT NOBRI.,- El Sra.Francisca Gili Nebot, donà
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lecCiira a la sagüenl: pr:iip<isl:a j

PROPOSTA

Visi; l'escri.l; reg i.sl;re rl 'anbrada nuïn, .1,465 ile 24,05,99, del
Cotíiit.è pe.l N(.>bel de la Pau, per això 1 ' A juni.atneni d'aquesl. rnun.icílp.i
V t.) 1 r e ( ; I") 1 ■/, a r 1 ' e s C o r ç d'eu Jo a n C a r r ero S a. c a 1. e g i i i, d. i i r a. n i; l; i ; 1; a 1.)
seva i.ra jecd-rir5 a de defensa deis dreis huiíians, de la just..lela i de
la lli.berhal; deis més desCavor 1 l;s, V<;1 reeonelxec la seva

.impl .t c:ac:l ó d.irecd.a amb el c;onfliat,e act.ual que es viu ent.re
cl.iferent.s ét.nles al c:ent.re d'Afrlc;a -regió deis Grans T.lac^s-, es

per la qual cosa que es proposa el pie de 1 ' A junl;ameni;,

Recol'/.ar i donar suport- a la c;andi dat.ura de Juan Carrero
Saralegui, al Pre\ni. Nobel de la Pau de l'any 2000.

Sot.rnès a vot.acrió és aprovat, per unanimlt.at.,

CONTRACTACIÓ ESCOLETA MUNICIPAL.- El Sr.Rafael Angel Bosch

Sans, donà leobuca a la següenl; proposta s

Vi.st que la Taula de Con¡;ra(d;a.<ri.ó (Celebrada ulla 22 de juli.ol
prciposar 1 ' ad judi (iaoló de la cíont.raot.aoló de l'Esc;olet.a infant.il
a Mari.a Vert;nloa Gil Ibañes, veno a pr(;posar el Pie d'aquesl;
A junt.anient, el següent.;

- Adjudlc;ar el ciont.racd.a de Esoolet.a Infant.il a la Sr. Maria
Ve r on .i. I ;a G i. 1 I ba ñ e s,,

- Preu. de la ciont.rfiot.a sera el següent.;

PROPOSTA
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1 . 021,. 59.9 pbes anuals pel curs 1.999 a 2000
.1 3,858,504 pl.es anual.s pel c;urs 2000 a 2001
1.3,858,504 pbes anuals pel tn.irs 2001. a 2002

- Forriial .il.'/.ar el cionl.rac;l.a cl'aoerd amb la c:lau.su.la XVT del Plec;

de Cend.j.<îi.<^ns ,

- Aul.cir ,i l.'/.ar el Sr, Baile per signar els dofuimenis necíessaris,

Soiitiès a vebacíió es aprovat; per unanI;at:,

PRFC8 T PREOÜNTES.-

- F.l Sr, Pere Trias, pregar el Consistori, que es dirigis un

esíjr.i.Î; el President: de la ComunÍt:at: Aut:ònoma i a la Presj.dent:a del

Consell Insular, donan-li 1 ' enhorabctna, pels seus nornenamenis.
FI Sr, Bat:le respongué que li pareixia, bé i qi..ie emes ell

personalmeni pensava assistir a I'acd.e el Consulat de Mar, per

Cel icit:ar-lo personalment:, qi.ie si avui no hi havia anat:, era. perque

havia d'estar el ple.

- FI Sr, Pere Trias digue que havia pogui. c:onsi.ai.ar, que a la
')r,igada mi.niioipal h.i est:ava Cent: Ceina una persona, i demenar,
quin sisi-ema de c:ord.racd,aoió s;'havia seguit.?, ja que no t.enia
oonst:anr!Ía que s'haguesen praot:ioat: oap l:ipus de proves de
garant.i sen el sist.ema de selecció, aix.i mat.eix demanar, quines
t)ases s'iiavian empleat:?, I <:om era que no lii havia hagut:
Tribunal?, es c;ont.rac;t.aren a dit.,

FI Sr, Bat:le li. respongué que s'havia exposat: el t:a.ulo
d'anunciis i només s'havian present.at. aqu.est.es dues persones, i les
bases empleades eran les que ¡:e aprovades aqi.iest: Ajunt:ament:. Pel
que fa el Tribunal li respongué que amb Ifi. nova llei de Régirn
horjal, la oom.pet:encia per a oont:racl:ar era del Bat:le, i que no
s'havian cíont.racd.at. a dit., sino que s'havian fet. proves, i que les
persones qi.(e es cont:ract:aren, ho varen ser per t:res mestís per
sust.it.uir vacancies i era urgent, fer-ho.
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RI, Se, Pere Tri.as li, digne, que eneara qi.ie Crjs compebent^ia del
Bai-le la fíoni.racii.acríó, no podia c:oni.raol.ar de la manera que

volgués, s'havi.a de seguir un prooes lîe selecîc:;i,ó, I pel que Ca a

1'urgencia, les vac;ances no son urgencries, es poden preveure en

Ceinps, si In. ha organ i Ic/.af:; i.ó,
T.a Sra, Ri 1 i demanar el Sr. Trias que retirás les paraules " es

contractaren a dit", ja que aquest tipus de contractariió es quan

n'hi han mfuli.s i es i.ria i ndi scriminadameni. un, per t.ani. esi.a mal

posada., ja que s'lien havian de contractar dos i només s'han havian
présentai, dos.

R1 Sr. Trias digue que no rei.irava les esmeni.ades paraules.

R1 Sr, Pere Trias demanar, se li afilaràs el tema de
1 'enciarregai. de mani.enimeni., ja que havia seni.ii. que se li havian
donat dos mesos de vacanries.

R1 Sr. Bai.le li respongué qx).e 1 ' esmeni.ai. encarregai-, i.enia un

mes de va(ian<ies,

- R1 Sr. Trias així mai.eix demanar aeriaracrions de perque els
tinents de RatJ.e, no segi.n*.en el mat.eix ordre de les eleccicnis, ja
que pareixia una incoerencria i.oi.al , i a més, era no li pareixia
correcta ja qi.ie hi havia competencies delegades a la C<imissió de
Govern i que el regidor que les i.enia, no esi.ava a la Comissió de
Govern,

R1 Sr. Bai.le li respongué que efecH.i vameni., la <U)nipei,enci.a per

anomenar els t.inents de Batle era seva, i que a ell, juntament amb
els regidors del seu. grup PP, aix.í les hi havia parescui. bé.

- R1 Sr, Trias demanar quin temps havia de estar les bomb illes
del passeig, ja que feia i.emps de les fesi.es.

R1 Sr, Batle li respongué que les taróles del passeig del, no
anavan moli, bé, i a l'equip de Govern li havia parescui. més
agradable aquest l;ipus d. ' iluminació durant l'est.iu,

- R1 Sr. Vi.fíens Mai.as demanar respecd.a de les faroles i.an guapes

que havian possat a la carretera, que havia ol)servat qi.te arribanl;
a sa Pinc:a ni fali.avan 4 ó 5, si es pensavan posar.
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- RT Sr, R.îble li, respongué que beni.n ra<'), que Telan Talba

aquesl.es faroles, pero s'hav.ia c;oni.ra(;iat baraiart. BO faroles 1
així s'havia Tel;, 1 es benla l'inhenoló de al)ans d'aoabar l'any de
barabar-1es,

- F.l Sr, Mabas d.ígue que només volia saber sí s'havia fet el
reot;inpl;a malameni;, o que era que només s'han havlan de pi;sar BO.

- Rl Sr, Mai.as demanar si la síi.uac;ió de 1 ' aparoameni. desde la

papereria Tins a la drogueria era l;rans 1 for la o permanenl;, ja que

digxie, que si era l'ini.enoió que es pogu.es aparejar, no que s'ai.uras
un momenh, s'esT.ava vulneran!; la llel, 1 a més les sor hides a la.
oarrei.era es 1.ornaven esi.remademerd. perilloses, i vist. que hi ha
una nt;rmal;lva que prolvlb.la aparoar, vol.la saber si era. deixades, ja
que li pareixia que si fos t.oleranoia, només es deixaria el vehic;le.
un momeni;. Pel que feia a la norma sl no agrada qi.)e es barabas,
pero que es deixi incnimplir no me pareix f;orrecd.e, i per alt,re
banda sl es produis un aooldenl;, InTrlnglnl; la llel el responsable
seria 1 ' A junt.ament..

Respeot.a de les rnult.es que es posaven, demanar si s'havian c;obrat..
- R1 Sr, Bal;le 11 respongués Qi.xe <;rela que la t;a.rrel;era <;rea.va

menys problemes si el t.ràfi.c; era més lent.o. Que s'havian pint.at.
les rebxes gr<;gi.jes per evlbar que el vehurles s ' est;a<; lonasen als
cíant.ons, i pel que al c;obrat(ient. de les rnult.es ja s ' Vian havian
oobrab prop de 600,000 pbes,

- RI Sr Mat.as demanar si 1'equip de Govern era oonoient. de r:om es

brobaven els locals de Jardin de Flores, ja que es brobavan en un

est.at. deplorable, vidres i un sofa romput.s, un fut.Violin t.rebuoat.
eni'.erra, demanar qi.te se 11 donas una. mica de dei^enríla,

~ RI Sr, Coll li oont.est.ar que si feia algun t.ernps que no Vtavia
anal; per allà, ja que hi ha un grup d'esplai, que be l'lnbencl<l de
mant.enir el local t.ot. l'any i aquest.a sit.uació degradant., avui ha
';anV1 a b bo ba. 1 me n b,

- FI Sr. Mat.as demanar si l'equip de Govern era coneixador de que
la darrera a.(;bual 1 b/acIó de la pàgina Wet) d'Rsporles era. de l'any
1997 i qxie li pareixia que si aquest.a no s ' acd.ual i t.xaba que era
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mi.n.or qi.te .reb.i. ras, ja qi.ie per donar una mala i.nCormaoi.ó es

preferib.le no donar-la.
- R1 Sr. Rafael Rc)SC!h, 1 .í c;oniesiar, que arrel d ' nna proposi.a del

PAS PSM, qi.ie demanava J.nol.ui.r i.nCormar:i.ó deis grnps pt^I í hi.i::s, es

fer precis mod,i f .ic:ar la mai.eixa ri a més de i.en.ir problemes per

aqnesi; cjonirrepbe, s ' i.nbenbar una oCerbià uni C i.ciada amb i.ina c:t^>npi:a de
correu eleci.rónric per l'escola;. ,i el pareixa s.erà cc)nvenieni.
baral/ar de proveïdor o ai/I.írlr </onoepbes amb el ma be Ix, bob això es

i.roba en v.Ies de solució.
- R1 Sr, Vltjens Mabas rlem.ana.r pel que parlexlan vacacnlons

.indefinides del responsable de rnani.enimeni. de 1 ' A juni.ameni. ; i Quan
s * I noorporar I.a ? I ¿ si o baria a.\nb les malrelxes Cune/Ions?

- R1 Sr. Rai.le li. respongué, que s ' i ncorporar.i a el fi nal i i.'/.ar les
vacances .1 pel que ba a les bun</Ions, el regidor Sr. Gabriel

Sabai.er, esi.ava esi.udiani. el i.ema.
- RI Sr, Mab.as demanar si es pensava prendre algi.in bJ.pus de

mesures, respeci.a els abusos que hi ha en l'ocupació de la via
pública, ja qi/e havia pogub consbabar qi.ie es donan moll:s cshoh del
mai.eixos, per pari, del consi.ruci.ors en segons quines obres, que

convendría d.()n..ír un avis aquesbs amb el b.I de que cumpllsen la
norrnai.i va.

- RI Sr. Rai.le digue que ja s'havian pi ani.ai. jai. prendre les
mesures i^porbunes ,

- RI Sr. Ani.oni Aul.i, aix.i mai.eix manifesi.ar, respeci.a del i.ema

d'oíuipacló de la. via pú()llc;a, qi.ie ebeclrlvamenb degub, aquesbs
abusos, li mancaren dos d i i.s. per pegar-se un cop d ' i mpori.anci a,

sense poder I ber res I lo qi.io es greu que a.pa.renl:menb bagues
quedai. com culpable.

- R1 Sr. Mai.as digue que com ja havian pogui. consi.ai.ar no havia
donal; els cenb dies de corbesla el nou c<^ns Is 1:1 r I, ja que era. una

coni.i nuii.ai. del ani.erior, excepi.a el regidor Sr. Miquel Rernai., que
al <"ionsiderava novaba) I si els li.I cont:;ed. la, ja qije el seu gri.ip

i.enia una funció bàsica recuperar el regidor perdui. i que ara i.enia
menlleval: el PP i per bal berla. una opt^sicló <-)onsbr i.icl; Iva, encara
que no per això deixara de ser crii.ica.

~ R1 Sr. Rosch d.Igue qi.ie els regidors no es manllevan, qi.ie es

guanyan i que esperava consolidar-lo
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havi a una persona qne i nformava e,l despaix de .1 ' arqnii.ecíi.e, que

V(^li.a saber â quin bipus de cíon l;ra.oi;e l;eni.a and) T ' A j nn bamen b?, ¿ si.
s'havia fel. nna ooni.racd.aoió clireoi.e i en base a que ? ; Així
mal'.ei.x demanar que es di.sbi.ngi.s d'alguna manera 1 ' i.nbormanb de
,T ' arqui i-ecd.e muni cri. pa.1 , ja que Viav.ia pogub c;onsi.ai-ar que havia
vi.ngub genb a parlar amb 1 ' arquibeobe i la conf:i.isió era bal qi.ie no

sabían amb qui havian pariai-, ja que oreian haver pariai- amb
i 'arquibecíbe i resulbar qi.ie hav ian parlab, amb la persona

esmeni-ada, que si era un problema d'espai que oferia ei seu despaix
el bemps neoessari per oumplir amb aqi.iesba basca, pero qi.)e d'algi.rna
manera es deixas oonsi-ancia a i ' adminisi.rai- de amb qui esi-ava

parlanl), si amb l'arquibecbe o am!) l'inbormanb, ja que si el
oonsuii.ani. no es dei pobie i no coneix aquesi-a persona, es creu

parlar amb 1 ' arqui becl;e, Així ma be ix demanar bins a qi.iin puni; el
i'equip de Govern es responsabi i ii-'/a de i ' assesorarneni- d'aquesi-a
persona i a més donanb-se el cas de no baver bel; i.ines opi)sicions
infiius podria i-enir unes reperciusicins mes fori-es.

- Fil Sr, Bable li respongué qi.ie aquesb Senyor ocupava el mabeix
cíàrrec; de ia persona que hi havia possai- i'ani-erior consisi-ori del
PAS,PSM, PSOR i esbava i;'onbracl;a.b de la m.al;eixa manera.

- Ri Sr, Trias di gue que efeci-i vameni- no era \).n c;oni-raci-ai-
lal)oral, degi.ib el bipus de beina que beia.

- Ri Sr. Gabriel Coi i digue que efeci-i vameni- era iógic;a ia
pebició de que 1 ' adminisbrab bengues concíienr; ia de am!) qui parlava
i que demà mai-eix donaria ordre a ia Sra. Maria, per i-ai de que es

i;onbec(;ionasen im Ilebreros, per benir dami.mb cada l;ai.ila, am!) el bi
de que l'informai- sabes amb qui parlava; Respecd.a del despaix, li
agraia el seu oberimenb, pero creia que cr>m esbava. m.i)nbab el servei
era c:orreci-e, ja que ei esi-ar juni. amb i ' arquii.eci.e, es podia
<;omplel;ar mes 1 ' in borm.ar;ió si en bos el cas, i si li i havia algun
momeni- que fos precís més espai, ei seu. despaix i-ambé es podia
emprar.

Pel que fa a les informacions emeses per xirbanísme, ni han de dos
bipus, les escribes qi.ie les emeb 1 ' arqi.ii becbe i les in bormacions
que dona aquesi- persona que i i c:onsi-a que es un gran c;onei.xedor de¬
ies NNSS d'Rsporles, i que ba !)e la seva beina, pel qi.ie ba a la
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resp<onsab i. 1 i l;ab (^ins a i:in ceri; punt, ja qua totlioïn es pi^l;
equ.ivocíar, pero Vii ha que i.eri.ir més fé i c;onf.xança arnb el personal
de 1 ' A j un tatnen t.

_ F.l Sr. Matas demanar per la super estruci.ura de S ' Fsy 1 ex et-a, s 5
heni.a el. permís oporl;i.i ete.

- F.1 Sr. Gabriel Coll li respongué que i-enia la lli(;enc;ia
oporti.in.3., .i. qi.ie d'aconl. amb la Llei., s'havia demenai; l'opíxrtu
informe el Consell Insular.

- Així mateix demanar el Sr. Matas per l'obra que es ve real i tv.an 1".
il la vora de o'rrn Cainpos, un fil i.re super esi.ru<;iura i que no veia
per on ptxd.la tenir l'entrada ni, com s'havia pogut fer sense l;enir
aprovat- el c;orresponent. est-udi de det.all i que t.ot. això ho demanava
ja qi.ie no havia ptxgui: tenir aixciés al projech'.e, ja qi.ie 1 ' A ji.intament
el capvespre est.ava t.ancat..

- FI Sr. Cíxll li respongué que en tot mixmeni; havia volgi,it estar a

Ifi di.sposicrió de qualsevol regidor que volgu.es informacrió
d ' i.irbanisme i que lo que nécessitas ho demanés a la Sra. Maria els
demat-ins per t.elèfon i que h(x podia c:onsult.ar, sense que fos precis
la seva au tor i Ivxa.ííió,

Pel que feia el projech.e l'informe emès pel t-ècnic: deia que era

correcji'.e i que les al. legatxions presentades no prosperaren a

fífirret.eres. Que no negava que havia est.at. un obra discuit.ida, per la
mala imprès ió que podia «xixasionar devora l'edifici existen, qi.ie

s'havian serrat, l'alt.ari de. les bigues mes d'un met,re, i que

entenia qi.ie no pretxisava esti.id. i de detall.

Un c;op examinat.s els punt.s assenyalat.s a l'ordre del dia,
esseni; las v i n 1.-i-i.ina hores i trenta minuts, el Sr.Ratle aixeca la
sess.x ó, per fer-hi c;onst.ar el que s'hi ha t.ractat,, jo la
Se(íretd.ria en donc fe, i amb el seu Visl;-i-Plau estencx la present
Ach.a al lloc i la dat,a assenyalat.s a 1 ' enc:apçal ament..

Fií

Fsporles, ?7 de juliol
Bat.le;~~^ La
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ACTA OR LA SRSSTÔ RXTRAOROINÀRIA
CFLFBRADA PFL PLF OF L'AJUNTAMFNT

FL OIA 23 0'AGOST OF 1999

Membres asslsteni.s î

Sr. Ga.br iel Saba ber Camps
Sr. Ani.oni Aul.i Ginard

Sr. Gabr iel Coll Bar rye It')

Sr. Rafael Angel Bosc:h Sans
Sr . V ityens M a. t; a. s R o s s e 111 )

Sr. Ani-oni Vidal Mai.as

Sr, Migue1 Bernab Bosch

F.l Sra, Bai..lesa, snsi.,i i.ni.a excusar absència dels
Ses:

Sr , Bari.emeu Llinàs Ferra

Sr. Pere T r i. a s Au 1 í

Sr. Jaume Peu Reines

A la Vila d. ' Fspor les , Comi,in i. haï; AuLònoma de les Illes Balears,
esseni. les i.rei.xe heres del dia vi ni.-i-i.res d'agesi. de mil neu-

oenl;s noranl:a-n(^ij, es reuneix a la Sal.ü d.'Aci.es de la. Casa de la
Vi.la, en primera fU)nve(;ai.èrla, el Pie de la Cerperac:ié sei.a la
Presidency ia ile la Sra, BaiJ. lesa. susiyiLuha, Sra, Fraiuyisca Gili

Nebei., i amb 1 'assisi.èncri.a dels Senyors Regidors que es relacionen
a. 1 ' encyapça. lamen I;, a l'ol)jecyl;e de celelrrar sessió ordinària i en
ella i.raci.ar els assumpi.es inclosc)S a l'ordre del dia, el qual fou.
degudament; noLi í^icya 1;, Assisbeix com a Secyreharia la de la
Corporació Sra. Maria Dolores Sureda. Trujillo.

NOMBRAMFNT RFPRRSRNTANT OF L'AJUNTAMFNT A " SA NOSTRA",- La
Sra. Francrisca Gili donar leci.ura a la següeni. ;

PROPOSTA

govern balear
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Vi.sha la reminui.a del Sr, Guillem Res<::h Cesl;a, ¡Jorn a

represen!.ant de l'Ajuntament. d'Fsporles a " SA NOSTRA", per la
present veno a proposar el ple de l'Ajuntament,

- Nomenar al Sr, Rafael Angel B(ísoh Sans, c;om represent.ant. de
la Corporaro'.ó a l'entitat " SA NOSTRA",

T.a Sra, Gili digne qne si l'equip de Govern proposava a la
persona del Sr. Rosr:h, era perque reunia els requisits per ser

Conseller General de 1 ' Fnt.i t.at., per la seva preperaoió, idoneidad
pel oi3. creo 1 la seva <,;ondloló ile Regidor d'Hisenda de 1 ' A junl'.ament
d ' Fs;por 1 es ,

FI Sr, Ant.oni. Anli digne, qne ent.enia qne hi havia vegades
que s'havlan de convocar plenaris extraordinaris, pèro que demanava
el Sr, Rat.le, qne si s'havlan de c:onvooar aquest.s, si es podia fer
a l'hora habitual, o el menys parlar-na abans.

T.a Sra. Gili digne qne no era habit.nal aquest, t.ipns de
(■^onvocat.or la pèro vista que era un asumpta que hl veian viabilitat,
no pereixia hages de t.enir f:ap impediment. , molt. rapid, i sobre t.ot.
que les tardes del mes d'agosi; les otlcines municipals restan
t-finoades i per evi t.ar molest.ar els funcionaris i pensant, amb els
Regid()rs que tenian vacances , pareixia un hora mes comoda per a

t.ot.s,

FI Sr. Rafael Angel Rosch anunciar, qne la set.mana propera

s'hauria de tornar a r;onvo<3ar un Plenari ex l;ra.ordinar i 1 sl

pareixia bè a la mat.ei xa hora degut, a l'nrgencria artib c;ont.rac;t.ar
l'ol)ra dels Ralladorsj Que no era. l'intem'íló de l'equip de Gi^vern
niolest.ar al regidors pèro que era nessesari , ja qne el dia 31
d'agost aca.t)ab.í el termini per a.iljudlerar l'o'ora abans esmenl;ad.a,
d'ficx)rd amb l'escïrit. dirigit, pel Consell Insular aquest. Ajunt.ament..

FI Sr, Vlf::ens Matas, d. Igue qi.ie el fl de la petició era per evltar
niolest.ar a la gent. que assit.eix els Plens,

.Sotmès a votació és apr<·)val; per unanimitat.

Paper transcripció acords i resolucions



063926 c

0Û0203

X".
\ ·^ « _

govern balear

Conselleria de la Eunció Pública
i Interior

Pàgina 3

rin (jop examinais als pi.inCs assenyalats a l'ordre del di.a,
essent .les i.rei.'/.e hores ;i deu rn.inni-s, el Sr,Batle a.i xec:a la sess.ió,
i, per rer-h l cionstar el que s ' h i, ha tra(d:ai:, jo la Securel;à.r i.a en

done fe, ,i arnb el sen. Vist.-.i-PIan est.eno la present Aoi.a al lloo .1
la da l:a assenyalal:s a 1 ' enoapçalamenl;,

F.l Ra tie,
Fsporles, 73 d'agost de 1999,

^ t,a / •« r O I-r Î
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJDNTAMENT

EL DIA 30 D'AGOST DE 1999

M e*t\b r es as s j. s ten I; s t

Sr. Gabríe.l Sabai.er Camps
S r . A n L i ) ni. A i .t I í. G i, n a r cl

Sr. Rafael Angel Bc)sc:h Sans
Sr, Vi.cüens Mabas R()ssellc)

Sr. Anien.l Vidal Mai-as

Sc. M i, 91.1 e 1 B e c n a. 1; Bos o b

El Sra. BríiJesa, finsi.i i.nl.a excusar absenco'fi dels

Srsi

Sr. Bari.omen I.linas Eerra

Sc. Pere Tci.as An If.

Sr. Janme Pon Reines

Sc. Gabriel Coll Barceló

A la Vila d'Esporles, Comnnii-ai. Ani.ònoma de les Illes Balears,
essenb les brebv.e hores del dia. brein'ca d'agosl; de mil nou-cenhs

norani.a-non, es ren.neix a la Sala d ' Acies de la Casa de la Vila, en

primera cíonv<^(ía. bòr ia, el Ple de la Corporaciíi soi;a la Pres idènc:: ia
de la Sra. Bai-llesa snsi-i.i.ni.a, Sra. Eranoisoa Gili Neboi-, i amb
1 ' ass is bèncí ia dels Senyors Regidors que es rela<?ionen a

1 'encíapçalameni., a l'objecd.e de c;elebrar sessió ordinària i. en ella
braobac els assi:tmpbes inclosos a l'c)rd.re del dia, el qual bou
degndameni. noi.ifioai.. Assisi.eix c;om a Seorei.aria la de la

Cf)rpoca.cíió Sca. Maria Dolores Suceda Trujillo.

El Sr. Ani-oni Anli, di.scuilpar la fali-a d ' ass i sd.ecii.a del Sr.
Pere Trias, qi.ie com. d.igrte era per raons del seu cíarceg.

ADJCDICACIÓ OBRA " DOTACIÓ SERVEIS BALLADORS", " COLECTOR

D'AIGÜES RESIDUALS" I " CARRER BALLADORS".- La Sra. Presideni.a

063927
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PROPOSTA

Vi.sl: l'a(::<·)rd pres per la banla de ctonLrachacJ.ó celebrada dia
30 d'agost de 1999, respecta de l'obra "OOTAClñ SRRVFITS RALLAOORS
" " COLECTOR D'ATGOES RESTDHALS" " CARRER BALLADORS" Obres

.i,n</'loses di.ns el Pla d'Obres i. Serveis 1999 i. Pla Mirall, es

prciposa el Ple de 1 ' A juntament î

1.- Aprovar, aríjudicar i contractar les obres "DOTAClñ SERVEIS
BALLADORS " " COLECTOR D'AIGÜES RESIDUALS" " CARRER BALLADORS" amb

1'empre;>sa "Ctuis truc«.; i ones Jaumií S,A." per un Import de
(63.40^,864 ) se i xaTii-e-tres m;il:ious quatre-ce.Td.es dues vu:í i.-ceíd.es

seIxante-quatre Ptes,

7,- Aní^menar c:orii i.efui.io d.irecítor de l'obra al Sr, Bartolomé Reus

Cañellas .1 al Sr, Tomàs Ef)rtuny Salas.

3.- Aui.or it'/.ar el Sr, Bai.le per signar els docuimeni-s neoessar.ls.

Sotmès a v<^ta.cló és aprovat per unanimitat dels presents.

Un (îop examinai-s els puni.s assenyalai.s a l'ordre del d.la,
essenl; les tretse bores 1 deu ro.lni.its, el Sr.Ratle alxec^a la sessió,
.1 per fer-hi oonsi.ar el que s'hi ha i.raoi.ai., jo la Secrei.arla en

di)nrj Ce, 1 amb el seu Vist-l-Plau estentï la present Acta al llor; 1
la dai.a assenyalai.s a 1 ' enoapçal .

Esporles, 30 d'a
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ACTA DF. LA SKSSIÓ ORDINÀRIA
CF.LFBRADA PFL PLF. DF IC A JDNTAMFNT

FL DIA 28 DF SFTFMRRF OF 1,999
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Membres ass.isbenbsî

S.C, Gabriel Sababer Camps
Sr , Pere Trias Au..l,í

Se, An ten i. Au], i G i,nard

Sr. Gabriel Ce].! Barceló

Sr, Vicens Ma bas Rcssellc

Sra. Francisca Gili Neboi.

S r , A n b i ) n i V i, d a 1 M a 1: a. s

Sr. Bari.cídeu. Llinàs Ferra

Sr. Mi,gi.(el Bernab Bcscb

Membres que han excmsai. la seva absència:
Sr. Rabael Angel Bosr:h Sans

A la Vila d ' Fí-;porles, Ccmunitai. Aubòncma de les Illes Balears,
essenb les vinb liores i, brenba minubs del dia v in 1;-i-vu i b de

sei,embre de mil noii-ceni.s norani-a-nou, es reuneix a la Sala d ' Acd.es
de la Casa de la Vila, en primera ct^nvoi::a. bòr ia, el Ple de la
Corpcracíió seia la Presidèncíia del Sr.Bai-le Jaume Pou Reynes, ,i amb
1 ' assis bènc ia dels Senyors Regidors que es rela.t:;ionen a

1 ' encíapçalarneni, a l'objecd.e de c;elebrar sess.ió ord.inària i en ella
bracbar els assumpi.es inclosos a l'ordre del dia, el qual bou
degudameni. noi-.i.f ic;ai. Assisteix c;om a Secret.ar :i.a la de la
Corporació Sra. Maria Or)lt^res Si.ireda Trujillo,

ACTES ANTERIORS.- Es dona per llegida 1 ' acta de la sessió
ordinària r;elebrada dia 27 de juliol de 1,999, i de les session;-:
exi.raord:1 narles de dia 2.8 d'agost, de 1999 i de dia 30 d'agost, de
1.999, (-;òpies de le;-: quals boren enbregades junbamenl; amb la
convocat.òria d'aquest.a sessió.
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Sobmes a vobactj.ó són aprovades per unanimi.

CORRFSPONDÈNCTA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de

r:orrespondènoia, la Seorebàrj.a ilóna fjompl;e del següeni;:

Cren. Roja Fspañola, reg.isi.re d'entrada nniiu 7365 de
16,09.99, sol, 1 i,o 1 tiid ajuda per dann 1 6 .i.ciats Turquia.

r.eader, registre d'entrada num. 7371. de 16.09.99 de
oonvoi'ía tor la assemblea general 78.09.99.

- Organs de Govern, registre d'entrada num. 7397 de 17.09.99,
de la oonvoc::al;orla rei.i.nló per Insi;.i.ti.iI; lítímaroal 73.09,99.

- Tribunal Superior de Justioa, registre d'entrada num. 741..6
de 71.09,99, remissió nomenament Jril^ge de Pau.

Conselleria de Culi-ura, Fdu.c:acúó 1 Fsports, registre
d'entrada num. 7777 de dia 06.09.99, remissió cïonvenl en materia
Fomeni. 1 us llengua Cai.alana.

- Arnau Alemany Torres, registre d'entrada num. 7786 de
07.09.99, sol.llcíitud uti 1 it'/.acnl ó plaça Tomas Segui per ac:te
preséntate: ui assoolariló Vilanova .

Conselleria Obres Públiques Ordenació del Terri toria,
registre d'entrada num. 7307 de rlla 08.09.99, remlsslti InOt^rmaieiló
scibre subvenció per la eliminació barrers arqui i-ec;tonl ques.

- Ministeri i:l ' Kfîonomla 1 Hlsenila, registre d'entrada num. 7009
de dua 73.07.99, remissió dades quotes lAF..

- Fetlfí rati Ió Fntltats Lo(^als Balears, registre d'entrada nuta.

7079 de dia 04.08.99, c:onvocai.or 1 a asamblea general.
- Conselleria Cultura, Rid.ui'::a,i'í ui 1 Fsports, registre d'entrada

num. 7147 de 16.08.99, remissió dos exemplars c:onveni en mai.erla us
d. e la 11. en g 1 ( a C a I: a 1 a n a .

- Conseil Insular de Mallorcci, regisi.re d'entrada num. 7166 de
18.08.99, remlsslti In ti')rma.o ui sobre ajudes etc;onom Iques ti^rmarrui
pol i c;l es .

- Creu. Roja Fspañola, registre d'entrada num. 7187 de dia
73.08.99, si^l, 1 u::ltuil ajuda a Turqi.ila.

- Minlsi-eri d'Fc;onomia i Hisenda, registre d'entrada num. 7378
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de 10,09,99, reuii.sei.ó dades sebre parhJ.cíj.pacíi.ó dels M In i.c: j.p i.s als
i.r.íbnl-s de 1'Estai., ayosi. 1999,

Conselleria de Sani.l:al; .1 Segnrebal: Soc^lal, registre
d'eni.rada nuru. 2321 de 09.09.99, remissió fulles per esi-abllr xones

d ' a ba s b 1 ro e 111: d. ' a i, g i j a ,

DECRETS DE BATIJA.- La Secretaria donà compte dels decrets de
Rabila hagu.bs desde l'úlblro Ple, dignenb qne anaven des del nnro,

358/99 al 445/99.
La Corpora.fjló es dona per assabenbada.

SUPLEMENTS DE CREDIT,- El Sr.Batle donà lectura a la següent

propos ba. :

Per l:al de realll;-/,ar despeses que tn^ poden demorar-se
fins el proper exercdcíi, 1 d'accord amb l'ari.icrle 158 1 següent.s de
la Llei 39/88, de 38 de desembre es proposas

SUPLEMENT DE CRÈDIT 3/99

- Aprovar el següent- suplement, de c:rèdlt..

PARTIDA

2 - SA Adqulsicíló véhiculé 353.805 pt.es

RECURSOS DE EINANÇAMENT;

- Romanent, de t.resorería a 31-1 3-98 194.996.600 pt.es
- Oubbós oobraroenb
- Tncíorporacló de romanent.s
- Subvetníló POS 97 ( pd , cobraroen I; ) +
- Cobrament.s a 31-08-99 (97 1 ant.) +

43,779,033 pbes
155.733.009 pt.es

9,838,660 pl;es
3,447.668 pt.es

T( ) ba, 1 roma ne n b. d i spon 11) 1 e
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Sobmès a vobacii.ó és aproval; per luiani.mi,l;al;.

SUPLFMFNT OF CRFDTT 4/99

Per ba], de reali,b'/.ar despeses que no podeu d.e»norar-se
fins ei proper exercicii., i no essent, atnpiiable ei ctrèdii. c;onsignai
al pressuposi: de la Corporaoi.ó d.'aoi:rd ami) l'ari:, i.BB i, següeui:s de
iri r.iei 39/88, de 2S de desembre es proposa:

Aprovar el seguen l: sup Iemen l: de orèd i. I:í

47-7Í mai.eriai, snb i ait.res 600,000 pies
43-60 Inversions noves infra, 1,380,000 pbes
45-33 rnaieriai, sub i aiires 3.045.000 pi.es
1-63 equipamenl:s Informàl:ios 575 ,000 pies

Toi.ai 4.500.000

FTNANÇAMFNT;
Pari.i.des amb baixa de orèdii.;

0-91 amor 1:il'r/aoions prèsl:ei:s 500,000 pies
43-63 inversions noves infras. ,1.350.000 pi.es

44-63 inversions noves Infras, 3,000,000 pies

1-33 mai.eriais, sub. i ai i.res 350.000 pi.es
43-33 maberials, sui) i alires 100,000 pies
44-72 mai.eriais, sub i ai i.res 300.000 pi.es

Tobal ,,,,,,, 4,500,000

Fi Sr. Ani.oni Vidai manifesi.ar i a seva d i soctnformi i.ai. amb

i'esmenbal: suplemeni, i demanar i.ui oanvi de prooedlmenl: per pagar
i es pari.i des que es supi emeni.aven, ja que eni.enia que no era un

suplatneni: el que s'iiavla de fer, sino iin reoonel xemeni:
exi.ra jud i.cíi ai de ctrèdii., perque a i es pari.i des s'hi havia gasi.ai.
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inn:-: rlinrtcs rlHl:-; que hi hiívi.an.

Respecta de ,1a grai,5 f .i r;ac!Í ó de la Sra, Aurora More, digne que

eran despeses qi.(e perhooaven a personal, no a par i:Í,o j.pao ió
c:i n.t.adana,

Pel que fa a la Vilanova el seu grup eni.en que, no s'han de
llevar els diners de la partida s.ino tnantenir-los per poder Cer un

pla global, en def :i ni i.:!.va expli.oar que per l.otes les raons

exposades el seu grup estaria en contra de l'esmentat suplement.
FI Sr, Bai.le li respongué que i-ingueni. diners a les pari.i des,

no pri·)cedia un reconeixement extrajudicial si no un suplement;, en

previs.i.ó de les fui.ures faoi.ures que poguesen arribar.
Pel que ta a la Vilanova li respongué que els diners que es

canviaven, havian de ser per 1 ' aparcameni. no al Pla Mirall
V i 1anova ,

PSOR.

Soi.niès a voi.acrió és aprovai. amb el següeni. resuli.ai.:

Sel; (7) vots a. tavor, cíinrj (5) del PP i dos (2) del

- Tres (3) voi.s en (;oni.ra del PAS-PSM.

RATXF.S RF.RHTS,

següeni. proposi.a:

El Sr.Rafel Bosch donà lectura a la

PROPOSTA RATXA DF RFRUTS

Examinada la iloruimentació qi.te ai·^ompanya als rebuts que es detallen
a ccini.i nuacrió, es proposa la baixa dels esmeni.ai.s rebui.s.

Rebu I; Con tr i b 1.1 en t Padró Impor I; Mol; i i.dna ixa

9301003110 VANRRLL RAMIS F IVTM 95

960100331,4 " " " IVTM 96

6,337 TRANS 1993

6.337 TRANS 1993
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970i,nn:>330

9701000277

9701.001838

9801001941

9276000002

9376000002

9476000002

9576000002

9620000002

9720000350

9802000299

9877000258

9820000262

RONNIN CORTF.S R

RRYNRS TRIAS F
n 11

AGOILAR MARCHAI, J

IVTM 97

IVTM 97

IVTM 97

IVTM 98

lAR 92

lAF

lAK

lAE

lAK

lAF.

93

94

95

96

97

RUAOFS PFRFLLO S

FONT SASTRF J

ROORA MRSTRFS P

FFMS 98

CONT FSP

lAF 98

0639 3 4vC
0002 M ^

P^g-ina

6,237 T^^y^3
809 I.IQ 2 TRIM

6,237 TRANS 1996

6.237 TRANS 1996

48,538 RAIXA 1992

48.566 RAIXA 1992

47,121 RAIXA 1992

47.148 RAIXA 1992

48,843 RAIXA 1992

48.843 RAIXA 1992

5,341 NO FS VIVFNOA

5.377 DUPLICAT

17,131 RAIXA 1997

Soirnés a voi.acíió és aprovat per unan,111:1 .ii.al..

PROPOSTA DFVOI.UCIÓ IMPORT RFRUTS

Rxamlnada la doonmenta.cíió que a.<::<·)mpa.nya als reV)ui;s qi.te es detallen
a ooni-l nnacíió, es proposa la devolnoió del imports assenyalat-s.

Rel)ijt Contribi.!ent Pad,ró/i>'.ipost Import Motiu devolució

9703000061 RUADFS PFRFLLO S, FFMS 97 4,500 NO FS VIVFNOA

4773 MANJFFT SINGH RASI ORRA FXP 2422/98 98.479 ILIC DFNFGADA

Sotin.és a votait ió és aprovat per unanimitat,

ADJUDICACIÓ CREDIT GENT GRAN.- El Sr.Ratle donà lectura a la

seg i.)en 1; propos ta :

Paper transcripció acords i resolucions



Vist. que la Taula de cient.raed.ac^i ó fermada a 1 ' efeet.e de

1. ' riher l;nra de pl. j.qnes del ple de ci:)nd j.(í i.ons per a la (::(^nt;er l:ae i.ó
d'un eent.raet.e de prèst.ee per a la f .■irianeiaelé de l'ebra
"Consbrncoió Cenfre de Ola .1 Aofivlbabs Scx-iilal", la quai ha resell;
ent.endre eem miller epeié, la present.ada per Argent.aria, qne

manlf:esl;a oonelxer 1 aocephar el plec; de c;lanssi.iles 1 presenl;ar la

següent, efert.a eeenemieaî

GOVERN BALEAR

Conselleria de la Euncló Pública
i Interior

Imperi; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85,000,000
Int.eres MIBOR Trimest.ral + 0,18
Onracílé ,,,,,,,,, , , , 10 anys

Sense eemissié d'ebert.nra

Sense C om i, s s i, ó d ' e s I; i j d. i,

T.iqniclaei.é int.ereses t.rimest.rals

a),- I. • arreden Imenl; a aplicar sobre el MIROR serla,
segens fignra en el project.e de document, aport.at., a l'alça al mes

pri;per d ' nn vin be de 1 per t;enb,

b),- T.a f ormat.i 1 i t.'/aci ó del prest.ec es feria amb previa
eberbiira de <;rè.d.il; per el plaç d'nn any, dnra.nl; el qi.ia.l es berlan

disposicions en base a cert.i f i cacions emeses per aquest. A jnnt.ament.,
Oi.ira.nl; aqnesl; période sols es pagarien Inberessos, brimes bra. Imenl;
per l'import, disposat.,

c)'~ No hi hauria cost. algun sobre la quant.it.at. no

disposada duran I; aquesb període.
Una vegada t.ranscorregut. aquest, període d'una any, el

romanenl; no disposal; (si n'hi hagi.ies), es braspasarla a una. compba

especial, i pot.ser dest.i.nat. a inversions d'aquest. Ajunt.ament., bé
amb la mabelxa binallbab Inicial o amb un albre qnea.lsevc)l que

1' i ndi qui ,

Fn aquest. moment. es produirà t.arnbé la primera
amor 1; 1 b>;a.c;ió de caplbal, d'a.cc)rd. amt) el c;a.lend.a.ri esba.t)ler de 10
quot.es anuals vençudes,

1,- Adjudicar a Argent.aria l'esment.at. prest.ec.
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2,- Au l:t)r i. l;-/,a r el, Sc.RaCle per si.gnar el cíonbrai'Ce,

•Sot.tués a voi.actio es aprovat per unaniruii.at..

COMPTR r7RNF:RAT, DK PATRTMONT.- El Sr.Batle donà lef,:tura a la

següent proposi.aí

PROPOSTA

VlsC qi,ie el CouipCe de Pa br .i.inon i, de .1,998, Coi,! i.nCt^rmada
favorablerueni. per la Comiss.Ió de Compi.es :i Adno,nistracuió de d:ia 10
lie ji.iny de 1999, d'acord amb els a,rt.i,<::les 1,93 de la llei, 39/1988 de
d;ia 38 de desetubre, ha est.ai. exposada el públ.ict per el i.erruin.i de
qi.i.i,ir/e dies i vi,iii; tnés el BOCAIR num, 83 de 36,06,99, sense qi.ie
s'hagi n present.ai. al . 1 egactions , es per la qual ctosa que es
proposa, Î

D'acord amb els art.:Íoles abans esment.ai.s sot.met.re novament, a

inCormattió de la Comissió de Comptes i pos l;er iormen 1; dur a Ple per
la seva aprovact.ió, amb les següent.s mod .i f ioacti ons í

rf.cttftcactG del patrimoni

Ris elements donats d'alta al patriítioni de 1 ' A juntament; durant;
1 'any 1998;

RPIGRAF NOM, 1 IIVIIVIOBLRS,

Magat.'/.em Munictipal 933 ,673
Vivenda Conserge 13,746,345
Garangoles 3,149.830
Solar del r;/Mest;re Munar 8 , 633,917
Punt. Verd 7.449,934
Cam i St;n Simoriet; 8,469,993
Camí Rs Verger 10,639,993

FPTGRAF NUM, 7 BRNS MOBLRS NO COMPRRSOS RN RPTGRAFS ANTRRIORS,

Càmra Frigoríf.icta
Màqirina Reg is tradora
Fot.ooop.t adora
Dos Ordinadors
Tnst.al, laclo Repet.,id(tr Telenova
Fons Bibl iogrà f: it;

601,791
174.000
663.001
383,839
471 ,076
336,647
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A r ma r i. M < ) s: en j. 11 a

Taiüa Arena .i Bncik
Cad ira

í)Ü02Í4''
Pàg.ina nimu9

66,'4ai
35,699
36,819

R.l a el eriieni-s dona!.s de baixa a.l pal.r,i moni de 1 ' fi jnntameni., son
els segi.ienl:s!

F.pigraf 1 nnm, 9 F.scioles Vel.les
FpigraC 1 num, 100 Solar Fsc::oles Velles
Fpígraf 7 nunu 3 Màquina Reg.i.si.radora
Fpigraí; 7 num. 63 rjn ordinador oadox

9.500.000
30 . 500,000

9,1 .770
146,975

Sotmès a voi.aoió es aprovat per unanimii.at.

NOMRNAMRNT RRPRRSRNTANT TNSTTTÜT COMARCAT.,- R1 Sr.Ratle
donà leoi.ura a la següent, propost.aí

PROPOSTA

Vist.a la neoess.i t.at. de anomenar un represent.ant. d'aquest.
Ajuntament a la junta de 1 ' Ins t.i tu t. Comarcal, pel present, venc a
prciposar el Ple el següent, acordí

Nomenar el Sr, Miguel Bernat Bosiün, com representant
de 1 ' A junt.fiment. d'Fsiporles a la Junt.a de 1 ' Tnst..t t.ut. Comarcial .

FI Sr, Pere Trias digue qi.ie esperava que a partir d'ara es
de.ixar.ta de part. la demagog.ta empleada fins ara pel PP, ja que
s'havia anal: escusant d. iguenl: qi.ie el PAS-PSM d i f; ici.il ta va
1 ' ."i nsit.:! t.ut. Comarcal .

FI Sr. I.l.t.nàs demenar c;om est.ava c;onst.it.uida la Junt.a.
FI Sr, Pere Trias digue qi.ie estava tormada per totes les APAS,

per t.ot.s els grups de t.ot.s els A junt.ament.s.
FI Sr, Batle digue qi.ie la comissió representativa estava fi:»rm.ad.a

per un represent.ant. per Ajunt.ament. i dos de les APAS.
Qi.ie s'havia, demanat hora per una visita a la Conselleria,
FI Sr. Llinàs d.igu.e que li pare.ixia bé.

Sotmès a votaro'.ó és aprovat per i.inanimi ta 1:,

PLA D'OBRRS T SERVEIS 3000.- El Sr. Gabriel Sabat.er Camps donà
lectura a la. segi.ient proposta:

PROPOSTA

Vista la <':onvor:a.tòria. del Consell Insular de Mallorca a tots
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hIs ajunbamenbs que es
Serveis per aü 7000,

Venc a proposar al. Ple d'aqnesi Ajuniariienb l'aprovac.ió de les
següenbs propos bes :

Primera Propostat

Ir.- Aprovar l'expedieni- de sol , 1 icii.nd de f.inançameni. al
Consell Insular de Mallor<ra per l'obra anomenada "DOTACIÓ DR
SFRVFIS AI.S CARRFRS VILANOVA, JOAN CABOT, BFATA, JOAN RTOTORT I
CARRFRO DK SON COMAS" d'aqi.iesb berme mun i.cci.pal, amb un pressup<^sl;
d'execiurió per cíoni.racte de (96,114.817) norani.a-sis milions cent
(^aborcüe mi. 1 vu i, l;-cîen bes deseb pessebes, dels quals n ' lii. ha
(71 ,736,094) v.-i.nt-i-un mil,ions set.-c:eni.es i.rei.a-sis norani.a-qnatre
pessebes, de la red d'aigua pobal)le que l;e i:in IVA d,ed.uil)le
(3,477,775) t.res milions quai-re-centes sel.ante-sei. mil sei--(!eni.es
sebanbe-oitn'î pessebes. Demanar la seva intrlusió en el Pla d'Obres
i Serveis per al 7000, la snbvencíió a fons perdni. qne se sol,lic.ii.a
pi.ija un imporb de (74, 109,633) sebanba quabre milions i-jenb noi.i mil
sis-c;entes i.reni.a-t.res pessei.es, ( 80%), esseni. 1 ' apori.ac;i ó
muni<ïipal de ( 18, 577,408) devu.ib milions o in<":-r;en b,es vini;-i-seb mil
qnai.re-ceni.es vnii. pessei.es (70 %), (Tipus d'acb.nació "A"),

7n,- Aprovar l'avanb projeiíbe de l'obra de reCerencria redaobai:
pel Sr, Bari.olornè Rens Cabellas, Fnginyer de Camins, Canal s i Pori.s,

3r,- Acn'üepbar especj í, Cicüameíi b les normes esbablerbes a la.
convocai.òr i a del Pla d'Obres i Serveis del 7000 i al Reylameni. de
Cooperai'íió Muni(íipa.l del CIM,

4i.,- Sol'licii.ar l'ajnda per la redacxcio del projeci.e i
direcció de l'obra per un import; de seb milions seb-r:enbes brenba-
non. mil qnai.re-c:eni.es crinqnani.a-sis (7,739,456) pessei.es.

Segona. Proposba

l.r,- Apr<-)va.c l'expedient; de si^l • lit; i bud de binançamenl; al
Consell Insi.ilar de Ma.llt;rca per a l'obra anomenada "DOTACIÓ DR
SFRVFIS ALS CARRFRS MAJOR, FILADORFS, SON TORRAT I PONT" d'aqnesi.
berme munit;ipal, amb un pressuposí; d'exein.ició per (;'c)nbracbe de
(74, 556 ,85.1) vini,-i.-qn.ai.re milions vnii.-ceni.es cinqnani.e sis mil
vuib-<;enbes t;inquanba-i.ina pessei;es dels quals n'bi lia (6 ,756 , 767 )
sis milions sei.-ceni.es cri nqnani.a-sis mil set-ceni.es sei xani.a-sei.
pessebes, de la red. d'aigua pobable qi.ie be un IVA ded.uit)le
(931,968) non-ceni.es i.reni.a-nna mil non.-cieni.es sei xani-a-vni i.
pessebes. Demanar la. seva int;li.isió en el Pla d'Obres i Serveis per
del 7000 , la. sid>vencrió a. bons perdut; que se sol·liciba pi.ija a un
impciri. de ( 18,899,906) devnii. mili.ons vn.ii.-ceni.es norani.a-non. mil
n(n.i-cenbes sis pessebes (80%), essent; l'aporba.(;ió ni.unit;ipal de
(4,774,977) qnai.re milions sei.-c.eni.es vi ni.-i- qnai.re mil non-
cenbes sebanbe-seb pessebes (70%), (Tipus d. ' a.c:bua.i;iil "A" ),

7n,- Aprovar 1 ' avani.pro jecte de l'obra de referència reclac:i.ai.

vi.)lguin incloure d.inbre del Pla

Pàgi.Fia-, nnm,l
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pe.c 1 'enginyer? rle Cami.ns, cjanale i, porrbs Sr, Ra r in)loio.é Rens
Cafie.l las »

3r,- Acceptar especníf i cíatíienl. .les normes establertes a la
i?onvooal",òc ia del Pla d'Obres i. Serveis del 3000 i al Reglatnenl? de
Cooperació Municipal del CIM.

A\.,- Sol • 1 .i.cii i.ar 1'ajuda per la redacíció del projecó.e i
d i reí'?!?: ió ile l'olura per un .i.uipori; (.1 ,977 . 393) nn mi.li.ó non-c?enn bes
sei.ant.a-sei. mil tres-cient.es norani.e-dnes pessei.es.

Fil Sr, V.i,r;enç Mabas digne qne el seu grnp no apoyarla la
proposi.a, ja que eni.enia que el projeci.e era moli. cionservador, que
es pod i.a liaver a.cbi.taí; dintre d'nn area mes resbrigida, pèro no ban
sols doi.ar els serveis, sino que preparar els i.errenys per les
noves bemiologies, demenar a GRSA i Telefónica qi.ie fesen les seves
previsions, per d'aquesi.a manera no haver de i.ornar a obrir en un
espai de temps prudencial, recollir nua segona xarxa d.'aignes
ui.i 1 i i.'/.ades ei.c. endef i nii.i va una major previsió, ja que que poden
pasar molts d'anys d'aqni a que es tornin fer aqi.iest tipus d'obres
i que no hi havia res que jusi.ificas, que abans d'abordar un obra
d'aquesta magnituî?, no es fes un estudi de les necessitats
previ.si bles, i. q\ie. afegir aixct el projeci.e, segurameni. no
dispararia el <·?osl: de l'obra.

FI Sr. r.linàs digne, que era més adieni. menos i mes bé que
moli? i malament,

F.1 Sr. Ani.oni Vidal digue que c;ompari.ia i.oi. el que havia dii. el
PSOR, i. qi.ie a més volia afagir i.ma tercera opció les grades del
pol i espori.i u, quan més opérions millor, perque si es donas el c;as ,

no quedar fora del Pla, sino tenir el menys una opc?ió més barata,
per inerluir el mai.eix.

FI Sr. Pere Trias digne que pensani. amb el CSTC, s'havia de i.enir
eu cjompta que poss il)lement seria el primer po'ule de Mallorca en
i.enir la fibra ópi.ie?a i mol i.s més dei.alls que haurian de ser
obje(h;e d'esti.id. i a1)ans de partir a fer l'f)bra.

Ai xí mai.eix digne que li pareixia i nciomprensible, que aquesi.a
discus.ió, ja s'havia tingut respecta del (?ar.rer Balladors i es
i.ornava a c:au.re al mai.eix error.

FI Sr, Sai)ate.r digi.(e que es l;enia previst igi.i.al r:om es va fer
al carrer Balladors, i.enir negocri aci ons amb GFSA i Tel efónicia, amb
la finalitat de soterrar el més possil)le en menys i::ost i fer les
previs i,ons opori.unes .

FI Sr. Bai.le digue que seria fabulós soi.errar GFSA, Telefónic;a i
poder preveure tots els avanços tecnológicas, pero que hi havia
problemes,el que no es podia dubi.ar, es farian de la seva pari,
totes les gestions necessaries, per soterrar a mesura de el
possi bl e.

Pel que fa a les grades digue, que el seu. grup eni.enia que era
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més urgenC arreglar: el bernes del clavegiieraiu, J, que havia bi.ngi.tl;
ctonverses arnb el responsables del CTM ;l pare,! x,i a no eran molt,
opbiinisbes pel que ba aqnesb POS, pero qi.te enbeni.an prior i. baris
aquest- t.emas.

Sot.mes a vot.ao.i 6, no és aprovat, amb el següent, result.at. de la
vobar; ió s

- Cirio (5) vot.s a favor del PP.
- Cine; (5) vobs en oonbra, bres (3) del PAS-PSM i dos (2) del

PSOR.

Seguidament, és sot,met. ncwament. a vot.aoió, obt.en.int. el mat.e.tx
resulbab qiie I'anberior, aprovanb-se ami; el vol; de qi.ial.i.l;a 1; del
Sr .Bat.le,

govern balear

MOCTO PAS-PSW.SORRR ON INCIDENT AL PAC D'ESPORLES.- El Sr.Pere
Trias demanar brai^bar per urgencia la moi;ió. Es sobmeb a voba.(;i<')
1 ' u.rgenctia ."i es aprovada per u.nanimit.at..

Segi.tidam.en 1; el Sr, Anboni Auli dona lecbura a la segitenl;
propost.a :

El passat. d;ia vuit. de juliol al PAC d'Esporles va t.enir lloo
un ení^ronbamenb d.ialècd;ir: enbre una veina del nosbre poble i itna
met.ges.fi. que fiot.uava oom a subst.it.ut.fi del Dr.Peric:às. Després
d. 'baver 11 eg i. 1; 1 a c a. r 1; a d e p r o 1; e s 1; a d. t. r i. g i. d a a 1 S r , C o r co 1.1,
Direct.or Gerent. d'At.enoió Primària, i la seva corresponent,
conbesbació per pari; d'aqi.tesl; úlbim (adjunbam bobocòpies),
oonsideram que independent.ment. de com es varen produir realment, els
bebs, és del bol; incocebil)le qite a puni; d'enbrar al segle XXI i
després dels anys que fa que t.enim 1 ' Est.at.ut. d ' Aut.onomia, una
persona c;abalano parlanl; no pugui ser abesa a itn lloi; públir: en la
seva llengua.

Aquest, fet. ens fa pensar principalment, en el t.ract.anient,
que pi^drien sobrir una pari; de la nosbra poblacíiii, concrebamenb
algunes persones majors que no ent.enen o no es poden expresar en
casbellà, si algitn dia es broben amb itna sibuació semblanl;.

El Grup Munictipal PAS-P.SM present.a a ctonsi.deració del ple
la segitenl; moc ios

El Ple. de 1 ' A junt.ament. d'Esporles

1.) Expressa, la seva disc^on borm.i ba 1; en el bel; qi.te i.tna
persona de parla (tat.alana no pugui ser at.esa a un lloc públic en la
seva llengrta,

2) ,Sol . 1 icti.t.a a la Gerència d'At.enoió Primària que
s'asseguri qite bobs els probessiottaIs que abenguin al públir; al PAC
d'Esporles ent.enguin la nost.ra llengua.

3) Enviar aqi.tesl; accord a l'esmenbada Gerència i a la
Direcció Generfil de Pol it.i ca T.i ngüi st.i ca .
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RI Sr, Auli, digue, que no voldria îs ' In berprebas la Moo Ió ooia una

qüestió de perjuicíi.s si no que es i-inyues arnb csoidpi-a que hi ha un
part de geni; gran que no sap <;astella o no si sap expresar.

La Sra, Francisca Gill digue que i.enia pensat demanar hora, a la
Gerencria d'atenció primarla, Tnsalud, ja que coneixia all:res
incndencies, pero esperava que el nou yereni. prenyues c;onei.xemeni.
deis temes.

Peí que fa a la moció volia presen!.ar la següent- esmena,
(Consistent amb rece ti Clocar el punt 2^ quedanl; reda<cl;at de la següenl;
manera f

" Sol . I icci t-ar a la Gerenccia d'At.enceló Primaria que, degul, a
I'eleval; Index de gent gran, molts deis quals no s'expresen en
cal.alé, t.engues; en (ecempt-a aquest.a rci rcunst.anci a, a I'hora de posar
substituts de manera que els poguensen entendre".

Ja que digne, no es podia fer una exigencci.a, perque cconeix.ía la
roda de substitucions cíc-cem Cun(.;I<ana, I que per ara no era requisll;,
parlar o cconeixer el ccat.alà per fer su.bst..i.t.u.cions a I'INSAT.nn,
arelar Int que els Cuncelonaris de I'INSALGD no depenen de la CATR,

F.I Sr, Auli di gne que a pesar de t.ot., que el t.ema que ell
(eonelxia d. ' edureace ló, Irl havian placees VelIIngiies i. que aquí es
detcianas, que reonegu.esen el ccat.alà i peí que fa a que aquest.a
metgesa, Cerla mes ieona teína, per exemple a Son Gotleu, I que no
es prenguesen Ies seves paraules en sent.it. peiorat.iu.,

RI Sr, Llinàs digue que trans ter It o nc), no hi estire d'aceord, que
no es ccomprengu.l el ccat.ala, que no hi havia cap funreionari a la
Oelegaceló del Ministeri, que ell estava, que s'hagues atrevit a
di.r que I i parlas! n en ccr i st.i ano, i no h.i. ha exccusa vàlida per un
empleat pilblire de no entendre el Catala, per que no es legal.

Sot.más a vot.areio la propcest.a amb l'esmena, i és aprovat, per
unaniro. I tat,

FI Sr, Pere Trias digUe que volia expresar el seu. d'es acord
perque no s'havia Inc^lult aquest ple la moció que es presentar
dijous passat, a la cccimissió informat.iva, que mai havia passat, en
nou anys qi.ie duia aquest; Ajuntament, que no podia accceptar que
una mocció que sort.i informada favorabiement. tkí es du.gu.es a ple, que
voli,a ter constar le seva més enérglc^a protesta, I que el ba.tle
prenia un mal ccami, que era un at.ac el funcionament, democcràt.i c;
d ' aques I; A jun tamen t,

FI Sr, Vicenç Mat.as digue que adheria a les rnanifes't.acions del
Sr, Pere Trias i que el sorprenia moll; que no s'hagués Inc^lull; la
Míkcíó ,

FI Sr, Bat.Ie digue que no l'havia reccollida perque falt.avan
els Intorm.es l;èc:nlc:s, qi.te aquests portaven el sei.i temps, I que es
t.ingu.es present, que .l'eqicip de govern t.enia previst, present.ar una
la proposta Iniíílal d. ' aprf)vac:Ió de les NN.S.S d'aquest municipi,
dint.re el mes següent-.
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Rl Sr. Tri.es digue que etuíere que equesbe prepnsbe îio s^4v-e,g^.-u>^s

recíul. .1-1 i t (l.ins les NNSS, l'ün.ic^ que hagu.es fel. era ev.i.tar que d.ins
un Cermi.ni., no es poguesen presenher projerjhes no des i. l; jehs .

Rl Sr. Bade, apropos.! i de la remodel aeri. ó del Govern Balear,
di.gue que propi^seve el. pie de Celi.ci.her la geni; d'Rsporles que
formava part del mateix, pel que feia els dt^s regidors Sr. Bari-oiiie\i.
hli.nàs i. Sr. Pere Trias qi.ie qi.ieda.sen Celioi.hahs i els Srs,: Sra.
Salom, Sr. Rodriguev., Sr. Onofre Bullan 5 Sr. Enrio Tori.osa eno-ara

que no si.gu.i. d. ' Rspi)r les, si. molt; vinvulat; el poi)le pel l:em.a. del
CSTC, s'els env.ias sendos esor.ii. de fel i o.i. taeri ó.

Rl Ple s ' ad.lier i. a la prf)posl;a. del Bable.

PRECS T PREGUNTES.-

El Sr. Pere Trias sol . 1 icuii.ar una (;onvoc;atoria
exl;raord. i.nar .i.a del pie, ja. que enl:en.i.a que era. la seva Caoullsad,
d'acíord aitib el previst a l'art. 46.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril,
modi. Cioada per la. Llei. 11/99 de 21 d'abril, per l;raol;ar la mo<;i.ó de
les NNSS.

El Sr. Bai.le sol . 1 i oii.ar de la Sec:rei.ar i a que ernii.is el
i;or responen i; i.nCorme, respe<·;i;a. de la <·;onvo<·;a. l;or ia del plenari..

- El Sr. Trias demanar responsabi 1 i i.ai.s, respeoi.a de la
pi.nl'uira de l'esl:a.l:ua de 1 ' eíii;ra.d.a del poV)le.

El Sr. Sabai.er digne que havia esi.ai. un error del pi ni.or
i;onl:rac;'cal; el ef;eoí;e, perr) que ja es Irrobava en vi.es de soluro.ó,
s'havia parlai, amb l'ari.isi.a, i es procediria a donar-li un
deirapanl; i després la. proi;eooió opori;una. i que això no implorava
cíap dei.erioro de la ruai.eixa.

Ai.xí. mal;e.i.x demanar expl i<·;ar; i.ons i. expresar la seva
proi.esi.a, pel (íonoeri. de Sa Granja, que havia cíoincuidi i. amb el
fíoncjerl; del Casal de sa. Vi.lanova.

El Sr. Miguel Bernat respongué digueni., que li hauria agradai.
m.oll; que no haguesen ooim;id. i. 1; ambdos oonr^erl;.s, pero el rnanríerl; de
Sa Granja ja feia i.emps que esi.ava programai. i que era complexa
rjanviar aquest; t;ipiis d ' a('d;a , ja que no només h i t;enia que veure
1 ' A juni.ameni. sino ali.res eni.ii.ai.s privades. Que ja li cmmsi.ava que
gent; de la Coral liavian anat; el r;ont;ert; de Sa Granja,

- Demanar com esi.ava el i.ema de la depuradora, a quin puni, es
l;roba.ven les nego<riaoions per la depuradora nova, ja que s'esl;ava
coni.aminani. el i.orreni..

Demanar c:om havia esi.ai. que el Sr. Bai.le havia fei.
propaganda de 1 ' inai.igurat'rió del pare; de Son Trias, sigi.ient; una
acd.uacuió ilegal.

El Sr. Bai.le respongué que es va limii.ar ha asisi.ir a
1 ' i na 1.1 g lirai; ió .
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- Oemanac explicacions respec::l:a de les conbracbacü.i.ons del, mes
da ju-liol, ja qua s'havian coniraci.ai duas personas .incmropl .ini les
bases 7^ i, 8^ del Plec apr<-)va.l; per aqnesl: Ajunbaraenb " exposar el
public a qualsevol mil.ja de cortiunicacmó, i ú quin (^riber.i es fer
servir per la sele<-::r:ió del mal:eixos?,

- També volgue saber dariiuni el iema de 1 ' enc;arregai- mun.ic-ipal,
ú com es bava el bema?.

R1 Sr. Bai-le 1,1 respongué que l'encarregai s'bav.ia
rei.nrjorporab, que el bemps que havi.a esbal; de baixa hav i.a ocupab el
sau lloc el Sr. Juan Miguel FsExJoar, h.i cunu hav.ia anal, bé, :i degul,
que de un bemps aquí a el poble d'F.sporles s'havi.an i.nruremenl;a 1^ el
nombre de fe.vnes, hav.ia parescut oporl.u donar el encarregat altre
blpus de beina,

F1 Sr. Tr.ias demanar s:i hn hav:! a hagut opos.i (vi ous. per ocupar
el llrx".:,

F1 Sr. Batle contestar que de moment només pensava donar una
i.ndemnib'xació pels serveis presbabs, pero esbava previsb el pròxim
pressupost contertiplar el tema.

Demanar expl icau: ions respecíba de la deixades amb el bema
d'ocupació de la via pública, respecta de les obres, si bé entenia
que nt) es podia general i bv,ar que no i.obes les obres <rausaven
molèsties, si n'hi havian que inclus havian romput faroles, teules,
a s b a 11:, e iu í,

FI Sr. Gabriel Sabater ccmtestar que ja s'havia parlat amb els
respi^nsables i que havian pogi.ib arriar ir el que havia pasab i era
segons se li va dir, que un dia els varen dur uns camions de
bormig<^, i empara que bos bins a les 78 hores, no les va quedar més
remei que emplear-los ja que el dia següerd. ja no servia per res.
Pel que ba a les rompudes benian )m)lb clar que abans d'acabar les
obres reposarian i.oi.s els desperfeci.es ocasionai.s.

- Fxplicracrions respe<·::ba de les r;onbinuas rompurles d'aigua,
insi.ani. a que es c;umplis la normai.iva, respe.c:te a no deixar
c i. r ( u 11 a r ca m i. o n s d. e 1; on a 1 a 1; jes no a u I; o r .!. I; /, a 1: s ,

F1 Sr. Sabai.er digue que pel que feia els oiamions es i.enia
cura d'impedir la r:irculació als que no esbavan ai.i bor i b/a bs per la
normai.iva.

Respe<d.a de les roi.ures hi havia di si.i ni.s moi.ius de les
mal'.eixes unes havia esbab. GFSA, li i ja esbava arreglab, ]\ i s'havia
fei. càrrec de la despesa, ali.res son rompodes degui, al desgaf-ii.rimeni.
oc:a s i ona 1; pel ma be i x b 11 tic i o namen 1; de la. xarxa,

- Respect.a d'es Verger, digue que a l'ani.erior consi si.(.>r i , ja
havia denunciab qi.ie pressuposi; del projecíbe d'asbalbab ni) era
suficsieni. per arreglar els marges i efeci.ivatueni. a la voli.a de S(^n
Ferra esl;a rompi.il;, ò s ' arreglara? ,

- Denunciar varis llocos on es i.iren escombraries, a la vc^ra
de la ben/inera i al GiranI; de Mar, Son Damebo i digue que no
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F.l Sr.. Gribr.iel. Sabai.er resp<iny\i.e. que les esecntibrer;ies de Sa
Piinlsa era.u pruov i.slon.í Ts, r:espeib:a de les de Sou Oamelu) ja líela molb
de i.empf; que hl eran :¡ feia esi.ona que ne nl duien.

- Oeniin<·:!j.ar les esoombrarles devora, la depuradora 1 deitianar à
si es peyavan foo quan anava bé o que s'ben feia dels rnabelxos?,
perque podia ser <·::onfam.lnanl;.

Sl Sr. Bable respongué que cíotu era sabub dlnbre el (ulos urbà les
cíompebene::les per a.ubor 1 b/ar el bor; eran del Ral;le 1 per bani; el
betua esbava coni.rolai. 1 que a la depiiradora nornes s'havian círemab
algunes vegades les resbes del jardins ,

- nemanar que pasava atnb el niagabx.erri muní(ulpal .

K1 Sr, Gabriel Sababer respongué qi.ie el Magabsem iyii.)nloj.pal esbava
quasi llest-, ncniíés hi falt-avan les port.es que havian de venir de
Barcelona 1 les peces del bany, que no es posaran que no hl siguin
les port.es.

- FI Sr. Vicenç Mat.as digue que quasi bé ja s'havian fet. riiolt.es de
les pregunbes que volia ber, pero qi.re de boba manera, encara li
quedaven alguns t.emas per prof und 1 xar .

- Resbe<·;ba de l'esba.l;ua de l'enbrada del poble, ja volia dir "amb
quin c.olor ens sorprendreu, la set.mana que ve", sl be ja se el que
ha. passai;, me agradaria saber, qui era la. persona que sense ser
membre de la brigada ntunicripal feia aqu.est.es pet.it.es feines, sl
e s b a V a d onal; d. ' a. 1 b a. élu;.

El Sr. Sabat.er li respongué, que era un pint.or, que haviat.
peblbes beines per 1'Ajunbamenb, ja que la brigada no donava per
t.ot., 1 que sl est.ava d'alt.a.

- A 1x1 mabelx volgué a.(';la.rlr, un (·;omenbarl del mes passai;
respe(;t.a a una (iont.ra(;t.a(;l ó un po(; exbranya, d'un oflcrlal 1 un peo
1 sl ja s'liavia subsanab.

T respect.a de la convocat.oria per les proves de c:ont.ra(;t.ació
que es va ber a les 9,.10 hores, ja que sabeu que els regidors que
fan feina no hl poden asslst.lr, pareix que mos cionvldau a que no
venguetn, m'agradaria es <;orrebgls aquesba slbuacló,

- Pel que fa a les vac;aclons de 1 ' en(;ar regat-, me pareix
correcba la resposba.

- Pel que fa a les rompudes d'aigua m'agradaria, se rne
inbormas dins un ple, el bema de rompudes d'aigua els bres darrers
mesos, quina quant.it.at, s'havia enviat, a les t.uberles i quina
quanb.lbab s'havia bacburab, ja que abans s'havia passai; del 60%, al
18% 0 70%, que hl havia poc;a agi lit.at. per arreglar les averias.

RI Sr, Sababer i^onbesbar que les averies bob segulb s'iiavlan
local 1 t.'/.at. es reparavan, irurlus es deixava la felna que s'est.ava
beni; 1 que no r;rela que le perd.ua bos ban gran, pero no ben la aquí
les dades, t.ambé afelglr que si act.ual ment. t.lngu.es mes pèrdua,
liavla que benir en ci;mpba que les buberles abans, eran mes noves.
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- A.i.xí mabei.x d.i.giie, que hi, havia algunes barriades i in.es
ooncirehaitieni- els vcrlhans dels hallers niecàn.i crs, qne hi havian
vehicles abandi^nal:s o que Servian per la des l'ceba i. els guàrdies en

passaven oi 5 rupioarneni, que inolus aquest havlan manifesi-at que s.l
no les di')na.van ordres no hi podian ber res,

R1 Sr, Sabai.er d.igue que no ten.ian lloo per la oust-od.Ia dels
veli.i.oles abandonabs I això impedia, ber aquesb servei, bob lo àg.i. 1
que ell voldria.

- Demanar si s'han havian adonai. que esi.ava aparesquen un punt
negre a s'Rsglei.eba a la oarrebera. de Palma-Valdeinossa, que
demanava es fes l'oportuna denuncia a obres públiques,

F,1 Sr, Gabriel Coll di.gue que oarreberes n'esbava enberal:., pero
que a més es miraria com estava el i.ema per obrir la (utrresponeni.
i.nbracnoió url^an í.sb i.cía s i, bos el <c:a.s,

- Denunciar 1 ' ab\is per determinades '/.ones del poble, de renous de
mobos, rjor regi.ides ebc, que no veia que s'a.r'cibua.s amb e bicirac; ia.,
demanar eíí s'h?! vi a emplerit. l?i Guri.rdi?i Civil.

- Respercíba de la -/ona blava surgida a la vora de 1 ' A junl;amenI;,
digue que seria oportú que per les fesl.es de nadal es'regalas els
veins del poble un 1 lebreros, per bacrilibar 1 ' aparcamen b els
Rspor1erins.

Dn c;op examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essenî; les vinb-i-dues hores i dei.i minubs, el Sr,Rabie a.ixec:;a la
sessió, i per fer-hi (ïonstar el que s'hi ha tractat, jo la
Seturebària en donrj be, i amb el sei.i Vis 1;-Í-Plai.i esbetu') la presenb
Ac.ta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

El Batle.
Esporles, 28 de sebembre de 1.999,

Da Secret.aria.
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ACTA OR LA SRSSTÔ KXTRAOROTNÂRTA
CRLFBRADA PRL PLF OR L*AJUNTAMENT

FL OIA 5 0'OCTUBRE OF 1999

Mernbref; ai;!-;;i fJ.eni.í-; i

S r , G a b r .1 e 1 S a h a t e c Camp s

Sr , M.ignel Bernat. Bosoh
Se, Pere Trias Aiil.f,

Sr. Ant.on.t An.li Ginarcl

Sr, Gabriel Coll Baroeló

Sr, Rafael Angel Bosoh Sans
Sr, Vioens Mabas Rossello

Sra, Francisca Gili Nebot-

Sr, Anboni Vidal Mabas

Membres que han excnisat. la seva absencria:
Sr. Barbomeii Lllnas Ferra

A la Vila d'Esporles, Comunit-at- Au.t.òn(niia de les Illes Balears,
essenb les vlnb bores 1 brenba mlnub.s del dia irlnc? d'or:bid)re de mil

nou-cent-s norant.a-nou., es reuneix a la Sala d ' A(d.es de la Casa de
la Vila, en primera tionvorîabôr la, el Pie de la Corporació soba la
Presidencia del Sr.Bat-le Jaume Pou. Reynes, i amb 1 ' assi st-èncria dels
Senyf^rs Regldf)rs qi.ie es relac ionen a 1 ' en<-::a.pçalamenb, a l'objecbe
de (ïelebrar sessió ext.rac^rdinàrla i en ella t.ract.ar els assumpt.es
Inclosos a l'ordre del dia, el qual bou degudamenl: noblblcab.
Assist.eix cíom a Secret-aria la de la Corporació Sra, Maria Oolores
Sureila Tri.ij 11 lo,

REPRESENTANT CONSELL TERRITORIAL PROPIETAT INMOBILIARIA,- El

Sr,Bable donà. lecbura a la segi.iení; proposbas

Paper transcripció acords i resolucions



063947 c

govern balear

telleria de la Funció Pública p
I Interior y/j

P R 0 s P 0 s T A

V.vsi. l'físor.lt. dri.r.ig.it aquest Ajuntament, per la Gerèn(FÍa
Regi.onal. del. Cadastre, Interessant el, noiu de tres mnnielpis, per
i.al de dnr ha terme l'elecío.ió de.ls representani.s de les

norporaoions al. Consell, Territorial de la Propietat Immobiliari pel
present, veno a proposar el Ple d'aquest- ajunt.ament. el següent,
acord î

Comunicîar a la Gerència Reg,tonal de.l Cadast.re, que aquest,

ajuntament elegeix els munl<7lpls des
Del a

Rs tellenes

Sa Pobla

Rfect.es de 1'elecxo'.ó dels represent.ant.s de les corporacutons al
Conseil Territorial de la Propietat Immobiliari.

RI Sr. Pere Tr.ias dt.gue q^ie no hi est.ava d'ac:ord ja que nomès
es proposaven pobles en govern de PP.

Sot.mes a vot.ac:tó és aprovat, amb el següent, result.at.:

- Sis (6) vt7ts a r;av()r de PP.
- Tres (3) vot.s en cíontra de PAS.PSM.
- tina (1,) aÍ7sten<7ló del PSOR.

CA T.'AMET.- Rl Sr.Ratle donà lectura a la següent proposta;

PRO S PO S TA

Vist. l'escirtt. dtr.tgtt. aquest. Ajunt.ament. pel Jiirat.
Prov ltu^lal d ' Rxpropla.tjl<7ns, Interesant la d.eslgna<7ló de Tècnic amb
la c:at.egciria d ' arquit.ecd.e, els efect.es de que formi part. del jurat.
Que ha de determinar el Just I Preu, de la tinca Ca l'Amet,
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prTDp i.ebal; dn la Sra, V Roi:;a Albarl; i,, pal prasanb venc; a prepTií
el Ple d'aquest Ajuni-arneni. el següent acordí

Anomenar el Sr, Rernardi.no Wakeii Coll, A rqn i, beobe, perquè
formi part del jurat que ha de det.erminar el JUST T PRFÜ, de la
í^.i,n(;a urbana Ca l'Atneb, propi.ebab de la Sra. VJ.ki, Roc;a Alberbi,.

FI Sr. Pere Trias dlgue que el seu grup vot.ari a a favor,
perque era una qüesbli; que no es vol.i.an reposar, ni, benJ.an c;a.p

argument, per fer-ho, pero que el seu grup 11. agradaria, que per

de berenr; i.a i;om sempre s'iiavi.a beh, el Bable els hi, <;onsi,il bas.

Sot.mes a vot.ac.ló es aprovat, per unanlm.it.at,

rjn cop examl.nabs els punbs assenyalabs a l'ordre del d. i.a,
essent, les vint. hores 1 quarant.a minuts, el Sr.Bat.le alxec;a la

sess.i.ó, i, per fer-hi, ci;nsba.r el que s'hi, ha. brai;bab, jo la
Se(;ret.ària en doru; fe, 1 amb el seu. Vist.-1-Plau est.enc; la present.
A(;ba. al llcx; i la daba assenyalabs a 1 'en(;apçalamenb,

Fspor1 es,

FI Bable,

5 d'o(;t.ubre de 1 999.

La Se(;reba.ria,
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Vr y

ACTA OR LA SRSSIÔ RXTRAOROINÂRIA
CRLFBRAOA PF.L PLF DF L ' A JONTAMFNT

RL OIA 5 O'OCTrjRRR OR .1.999

Membres ass.i si.eni.s :

Sr. G.3.br.i.el Sababer Camps
Sr. M.igne.l Bernal. Bosch
Sr, Pere Trias Ai.ilí.

Sr. Antoni An.lí Glnard

Sr, Ga.})rlel Coll, Barréelo

Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Vlcîenç Matas Rossel.Io
Sra. Francisca Gill Nebot

S r . A n I; o n i, V1 d . i 1 M a I: a s

Membres que han excusat la seva absenclri;
Sr. Barl;om.ei.i Llinàs Ferra

A la Vila d'Fsporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
essenî; les vint bores 1 quaranta minuts del dia cülnr^ d'of:;tubre de
mil non-(ïents noranta-nou, es rennel x a la Sala d'Ac:tes de la Casa
de la Vila, en primera (Convocatòria, el Ple de la C(crporaccIó sota
la Presldèncrla del Sr.Batle Janrne Pou. Reynes, 1 amb 1 ' assl stènccla
dels Senyfcrs Regidors que es rela(.clonen a. 1 ' enccapçalamenl;, a

l'object.e de c:elebrar sessió extraordinària 1 en ella tracd.ar els
assumiptes Incclosos a l'ordre del dia, el qi,ial t(Oi.i degudament
notlfic:at. Assisteix c:om a Secretarla la de la Cccrporacdó Sra.
Maria Oolores Si.ireda Tri.ijlll(C.
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MOCTf* PAS-PSM, MOniFTCACTíy NN,S.S.

.lectura a la següent, proposi.a;

063950 0

Pàgina numc2

El Sr.Pere Trias, donà

A l'avanç de revisió de les Nonnes Si.d)s id iar les podem
lleg.tr (pag.ina 3); "de i.cit.es formes més que la forma de cre.t xeruent.

i.iri)à, el problema es el creixement:, maheix,,,, s'ha general i b-xa 1; el
c()nvecimeni. de la ,1 nsost.enibi 1 ii.at. a mig ,i llarg t.ermini del model
segi.iii:, aixi i;on la sensac'ió de Calba de perspec^bives de Ci.il'nir",

Segons la pnbl iriacio "Dades Balears any 1996" del Govern
de les Tiles Balears de l'any 1998 a l'any 1996 Esporles ha crescnlv

porc;eni.nalment. en poblacrió quasi crin vegades més qne Mallorca.
Esporles va passar de 3,946 a 3,507 habibanbs (nn 19% d. ' I nt^remen b
meni.re Mallorca en el mai.eix période va cre.i.xer nn 4%),

Han passab 3 anys des de qi.ie el grup mnnicíIpal PAS,PSM va

propossar mesures per ai.urar aquest. creixement. desmesurat,
mod i CJ.canb les Normes Sul^sid lar ies, que el no ser aprovades, varen

provocar la dimiss.t.ó del bat.le Pere Trias. Desde l'any 1996
l'inr;remenb de proí)lacló ha es bal; cons banb i amb un rlbme de
fíreixernent. superior al pericmle 1 988-1 996, de t.al forma que

af^bualmenb la poblacjió d'Esporles es sibi.ia el volbanbs dels 4,000
habit.ant.s. En aquest. 3 darrers anys la població d'Esporles s'ha
Incremenbab un 14%, Si segueix aquesb ribme en el période 1996-3003
(8) anys la poblacrió s ' incirernent.arà un 37%, el doble del période
1988-1996 (8) anys i es sibuarà en 5,480 habibanbs, bes 11 icíemries
d'obres que se est.an cíonced :i nt. fan preveure que en pocts anys la
poblar: ió d'Esporles passarà els 5,000 habibanl:s,

Aquest.es dades son prou. si gnif icat.i ves perque
1 ' A junbaiaenb prengui mesures de Corma i.mmediaba sense esperar la
redac:ció definit.iva de les noves Nc^rmes Subsidiaries. Si no ho feim

així, bal vegada no arribem, a bemps d'abi.irar aquesb lureixemenb
insost.enible que ja ens est.ar c:anviant. radicalment, el poble.

Per albre banda hi lia slbua<;ions en les at^buals Normes
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Si.ibs i rl i.a r i es cíl.a raiuenh injiishes i. no r:aonal)las qi.ie Can i.inp>Áí¿^5üXta
cíonsirncxo'ó de plani.a baixa 5 pis en algunes illei.es quan a les
j.llebes de devora que benen la mabeixa /.on i. Ci.oai::Ió es poss U)le
r:onsi.ruir c;otii a ni.Iniiti plani.a baixa i pis.

Per això el grup mun i.r: i.pal PAS,PSM proposa a la Comiss ió
Tnformai.iva que sigui informada la següeni. proposi.a per dur al Ple
de 1 ' A jiinbamenl; de dia 28 de sebemi)re de 1999!

A) Modific;ar els següeni.s ari.i oles de les aoi.uals normes
subsIdiarÍes î

,1 ) Ari-, 67 Medición de ali.ura

ACegir un puni; 4: Rn bohes les /ones es permebrà f;om a mi.nlm dues
plani.e.'; (plani.a baixa+prxmer pis),

7)Arb, 134,4 Zona Casero Anbiguo Condiiriones de ed i C ioabl 1 Idad,

ACTUAL PROPOSTA

Edi fi csabi 1 i dad : Zm^/m^ 1 inVn'^
AFEGIî Index d.'inbensibab màxima,! 1 habiba bge cada. 90 m

ed i fioables,

3) Ari., 135,4 Zona Tni.ensiva A,1 y A2, Condiciones de
ed i C i cal) illdad ,

Afegir (després de "se esi.ablecen los siguieni.es pararnei.ros" ) î
)

A les /.ones Inbensives Al I A3 la edl Cicabi 1 i ba b serà de Im /mji i
l'Index d'Inbensibab màxima! .1 ha.biba.bge cada 100 m^ edlCIcables,

4) Ari., 1.36,3 Zona Tni.ensiva B, Cond i.c;i ones de ed i f ic:ación,

ACegir (després de edI Cir)a.i)11 idad) ! Index d ' inbensibab màxima.! 1
habiba bge i^ada 100 m^ ed. i CIcables ,

5) Ari., 58 Obras a reali/ar en los edi.ficuios exisi.eni.es.
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ACegj.r: i.tn puni; 3 s Index d ' lnl;ensll;al; máximas 1, habll;al;ge cada'$
ni^ de so.lar mani.engnent. e.T velniu de .1 ' ed If ic:,í principa.!,

R) Que per pari; dels serveis jnrldli^s .i, bécnics de 1 ' A jnnhamen 1;
s ^emetin els I nformes que en el seu. cas facin falta per poder

aprovar la proposfa al ple del proper dia 38 de setembre de 1999,

Així mateix digne que el seu. grup bavia sol, 1 Ici i.at la
i7onvo<;abor la i;o)u marcava la llei, ¿ perqne el Rabie no ho havia

posat el ordre del difi del ple ordlririri del rues passíit?,
¿ Perqne després d'una sebraana encara no hl havia els Informes

í.écnics sol,licltats a l'expedient?, per tant es absurdo Inrrlus
debablr el bema, ja qi.ie no es pob dur a vobacló, seria. i.in acba
sense sentit, per tant entenc: que el ple no esta convocat aix.l
com boca. I en <;i^nsequen(;la es nul,

F.l Sr, Batle digne que el ple estava c:onvcH·:ai. en t.ernps I forma
I que liavla tíumpllb amb bob el que maridava la llei, I que els
informes estavan demenats desde el dia següent que es

sol, 1 |t;l baren, que sl els Informes no esbavan febs, era per la
premura de la sol , 11 (cl tud, que ja l'havia advert.lt de que s'est.aven
modificant; les NN,SS, per ban i; s'es bava fent; im^lba de feina damunt;
el t.ema I que abans de final de mes es feria un ple al efect.e,

K1 Sr, Trias 1.1 (^onbesbar que el bable no havia. Inclòs la
Moció al ple ordinari i això era ant.ldemocrat.ic I gravíssim, fet.
que no havia passat; mal aquest; Ajuntament;, I s.l els Infrrrmes no

est.aven fet.s era perque el bat.le aix.l ho havia volgut., I que el seu.

grup, l'únic; que pretenia amb a.quest;a. ftoirló era frenar la.
pctssi bl 11 t.at. de que ent.ri n prc^ject.es,

R1 Sr, Vlc;enç tlabas d.lgi.ie que el bema. no es perdia V(;t;a.r, que
els Informes no est.lguesen damunt, la t.aula I que pensava que no era
ban dlfúrll Informar el bema I per banb nc) entenia la demora.

El Sr, Gabriel Coll, regidor d'urbanisme dlg\i.e, que s'est.ava
ji.iga.nt; amb fot;, ja que de t;ot;s era, i.·;onegi.it; que les NN,SS s'est;ava.n
niodifleant. I que abans de final de rues l'equip de govern les volia
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por Car: a pTe,
nrbaní st.:¡ c:a, donani.-l i aquesi.a pnb."! .i cm" tai., es conseyni a e.l coni.rar.i
i, aJ.xò si que era. greu.

F.l Sr. Trias d.igue que ja s'havia anunoiai. a.li.res vegades
aques ta mod.i Ci.oaoió 1 que no a.r r i.bava ,

R.l Sr. Bai..le li digue que .1'arqu.ii.ecd.e redacd.or de .les NN.SS,
s'havi.a ooinpromes pel. mes d.'rxdudore ten.i.r C.i.nalit/ada la. redaciri.ó,

El Sr. Trias considera que el Pie no esi.a convooai.

adequadamente ja que Cer-lio sense que es pugui, aprovar per Calta
d ' :i nformes i.éc:nics es com una burla a la llei.

rjn cíop exam.i.na.I;s els punts assenyala.l:s a. l'ordre del ili.a,
esseni. les v.i ni.-.i-una hores minui.s, el Sr.Bai.le ai xec:a la sessió,
i. per Cer-hi. cíonstar el que s'hi ha tractat, jo la. Sei'íretàr i.a. en
donc fe, i amb el seu. Vi si.-i-Plau esi.enc la preseni. Aci.a al lloc i
la da ta assenya. la ts a 1 ' encapçalamen t,

Esporles, 5 d'ocd.ubre de 1 999.
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ACTA OR LA SRSSTÓ ORDINÀRIA
CRLFBRADA PF.L PLF OF L'AJONTAMFNT

FL DIA 26 O'OCTÍJRRR OR 1999

Membres assistents:

Sr, Gal)rj.el Saba.I:ec Camps
Sr , Pere Tr.i as An.lí

S r , A n I: dn i. A i .H. í. G .i. na r r]

Sr, Gabrle.l Ce.1,1 Barceló

Sr, Vi.cens Mabas Rcssel.Io

I Sra, Francisca G;il.l Nebci.
Sr, Anln^ni. Vi.daT Matas

Sr, Bari.ornen 1.11 nas Ferra

Sr, M,i,gne1, Bernal; Bf)scli
Sr, Rafael Angel Bosch Sans

A la V..i.la d'Rsporles, Comnn.i.tat Ai.itònoma de les .Illes Balears,
esseni. les vini. hores ;I. i.rent.a minni.s del d.ia vini.-.i-sis d'oci.nbre

de mi.l nou-oents noranta-noi.i, es reuneix a la. Sala d.'Arrtes de la
Casa de la V.ila, en pr.irnera convocai.òrla, el Ple de la Corporació
sota la Presidència del Sr.Batle Jaume Pou Reynes, 1 amb
1 ' assl si.èncà a dels Senyors Regidors que es relac.ionen a

1 'enrrapçalament, a l'rrbjecte de celebrar sessió ordinària 1 en ella
! i.raci.ar els assu.mpi.es incloscrs a l'ordre del d.ia, el qual fou
I degudament ni^tlClcat, Assisteix c<^m. a Sec^retaria la de la
I Corporac.ió Sra, Maria Oolores Sureda Trujillo,

063954 c

ACTRS ANTFRIORS,- Rs dona per llegida l'acta de la. sessió
ord.inàrl.a celebrada d.ia 78 de setembre de 1.999, i de les sessions
extraordinàries de dia 5 d. ' or; loi lire de 1999, «'íòpies de les quais
foren eni-reyades ju.ni.ameni. amb la convocai.òr i a d'aquesi.a sessió,

RI Sr, Viçens Matas demanar que es recti Cicas a l'acta de d.ia. 78
de sei.embre de 1999 a la pagina 13, l.inia 9 que ha de dir " moli.s
del quals nr) s'expressen en castella"

X
â
i
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Sotmesa a vota.i::j,ó la rei::!;I í; J.oac:i.ií es aprovada per

unani nm i-ai,

Soi.meses a v(íi.ac;,i ó les aoi.es, són aprovades per

nna.ni.m i, Isat.

CORRESPONDÈNCIA T DTSPOSTCTONS OFICIALS.- A l'apartat de

(";orrespondènciJ.a, la Sec^retàr i.a dóna r:ompte del segi.ients

- Ccinsel 1 er :ia de Treball, rey.isi.re d'eni.rada nnni, 7561 de

01.1,0.99, remissió oa.lend.arI testes any 7000.
- Ministeri de Defensa, registre d'eni.rada rnmi. 7563 de dia

01.10.99, remlss.ló Intormaoió sobre servei militar.
- Gesa, regisi.re d'eni.rada num. 7583 de 05. 1 0,99, remissió

í;aoti.(ra.oIó agost.
- Leader, regisi.re d'eni.rada num. 7606 de 07.10.99, remissió

doonmentac;Ió sobre assemblea general.
- Consell Insular de Mallorca, regisi.re d'eni.rada num. 7649 de

dia 13.10.99, remissió t;ai;àleg i^amlns d'Esporles.
- Consell Insular de Mallorca, regisi.re d'eni.rada num. 7660 de

13.10.99, t;onvooatòrla jornada sobre normativa segi.)retat sofílal.
- Fundació Universi i.ai. Empresa, regisi.re d'eni.rada num. 7448

de dia. 73.09.99, remissió Intormaoló Sf)()re curs gestió medi
nai.ural .

- Minisi.eri Treball i Segurei.ai. Soícial, regisi.re d'eni.rada
num. 7467 de 74.09.99, remissió estadlstlc;a atur.

- Federacíió Eni.ii.ai.s r.oc:als de Balears, regisi.re d'eni.rada
ni.nn.. 7464 de 74.09.99, remissió programa (Uirsos.

- Insi.ii.ui. Nacional E^d.ad,1 si.i.ca, regisi.re d'eni.rada num. 7508
de dia 78.09.99, sol.licritud c^ol. laborac; Ió t;ens agrari.

- Consell Insular de. Mallorca, regisi.re d'eni.rada num. 7510 de.
dia 78.09.99, Invitació a parti<;lpar al carro de la Beata.

- Conselleria de Medi Ambieni. Ordenació del Terri i.ori i

Litoral, registre d'entrada num. 7511 de dia 78.09.99, Intoritia<;Ió
públic:a sol.licii.ud (oncessió d'aigües subi.erraneas a s'hori. de
Canet.

2 '
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- Conselleria de Turisme, regishre d'enbrada nmn. 7S37 de dia

79.09,99, sol , 1 icit.nd dades (iamp de fnt-bol .

- Conselleria de Turisme, registre d'enbrada num. 7671, de

14.10.99, remissió estadisii(;a oonpacíió hotelera.
- Consell Insular de Mallort:!a, registre d'entrada num. 7713 de

dia 7713 de dia 19,10.99, remissió dennnoia infraooió urbaní.stioa.

- Conselleria de Governarrló, registre d'entrada num. 7716 de
dia 19.10.99, remissió mod i f ioacri ó ordre sobre ajuts formaciió

pol Ii:: les .

- Delegació d'Hisenda, registre d'entrada num. 7717 de dia

19.10.99, remissió dades sobre par l;i<'í Ipac" Ió dels municipis als
tributs de l'Fsi.at.

- Tnst.itut Nacional Rstad i si.i csa, registre d'entrada num. 7718
de 19.10,99, remissIó i^onven I pel Cens Ag rar I.

- Minisi.eri de Treball i Seguretat Social, registre d'entrada
num. 7770 de dia 19,10.99, remissió esluad.í.stica d'ati.tr.

- Viki Ro(;a Albert!, regisi.re d'entrada num. 7771 de dia

19.10.99, s o 1,. 11 c i. 1: u d p a g a me n t; e x p r o p J, a < í i, ó Ca 1 ' A me i;.
- Federació d'Fni.itats de Municripis, registre d'ent.rada num.

7779 de dia 19.10,99, remissió programa "planes 6orm.a<·::Ió contini.ia".
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada num. 7746 de

70. 10.99, convofja tòr la ponèiKíia tè<n'iica comissió patrimoni
77.10,99.

DFCRETS DE BATLTA.- La Secretaria donà compte dels decrets de
Ratlla haguts desde l'últim Ple, dlguent que anaven des del num.

446/99 al 506 /99.
La Corporació es dona per assabentada.

Seguidameni- és sot.met a vot.ació la següent resol inrió de Bat.lia
num.. 460/99 ;

RESOLOCIÔ« DE BATLTA num. 460/99

Vist el reci.trs con tenu: lós-admlnls tra. t lu interp<-)sa.l; davant
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H.l Jnbjal^ Ci)n l;eíi<) i.ós-Adm i. íi i. s hra b i. It nina,7 da Palma da Mall«)ct,

procedirnerd- abraviat 47/1999 7 i riüra. de ideni-ifieació úniea 07040
3 0700157/1999, par: la S;:a,Maria Marhorall Cabol: cjonbra la
.inaci.i vi bat de 1 ' A jnni.anient. d'Esporles per no haver aot.nat. en

ra lac: ió a I'asori. b prasanba.1: d la 18 da juny da 1999 an ma bar la
d ' :i nf raooi ó urbaní st.i.oa,

Par la prasanb HE RESOhT;

1er,- Nomenar oom a rnisser al Sr.Gnillem Bosoh Cost.a,

7on,- Nomenar c:otn a proouradora a. I.J Sra,Marla Tsa.l)al
Mnno'/. Garoia,

3er.- Donar t.ras liât, de la present, resolució als
in barassa bs,

4t.,- Rat.ifioar la present, resolució en el proper Ple de
la Corporació.

Sot.mes a vot.ació es rat.ificat. per unanimit.at.,

FESTES LOCALS 7000,- El Sr.Batrle donà lectnira a la següent:

propost.a Í

PROPOSTA

Vlsb l'esc:rlb de la. Conselleria da Treball 1 Banasbar

Soci als, régi st.re d'ent.rada nurn, 7561 de 01,10,99, on ens comunica

qua s'ha da c:onbacjclonar al Calendari Laboral da l'atiy 7000, 1 qua

essent, compet.ència de 1 ' A junt.ament. d'acord amb l'art., 46 del RD

7001/83, da 78 da juliol, la proposba. da las Fasl:as Loc:als, as par¬

la qual cosa que venc a proposar al Ple les següent.s fest.es î

74 Abril 7000 dilluns Segcnia basba de Pasqua
79 Juny 7000 di.jous Sant. Pere
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Sobmès a vobai^i.ó és aprova b par unan uni. Ca. 1',,

RRTRTBOCTONS T TNDEMNTT7.ACT0NS REBTDORS,- El Sr.Batle

donà leríCura. a la. sagi.ienC proposba;

PROPOSTA

D'accord amb 1 ' as l:a.})ler I; a l'a.^Ci.^■^la 1.3 i. sagiianCs dal ROE,
raspacb.a da las rai.r .Ibncu ons ;i ndamn.íi.'/.ací.ions; qua podran parcabra
ais mambras d'aquas Ca oo t:po.ra.<'ï .uS, a par ble dal pr imar da novambra
da 1.999, par la prasant. vane: a proposar al Pla da 1 ' A juni-amani. al
sagüanb aoord;

1,- Rai-laí Dad :i cacu'ó ni.ín.ima da 14 Vioras sabruanals i una

rabr ii)i.urió atuial da 7,1.00,000 passaCas brul;as amb la sagi.(anl:.
d :i si.r xbuc;5 ó horar .i a î

7,- Als amolumanbs rabi.iCs par l'asmanhada d.ad.i<ra.tu'.ó no

s'h.i afag.iran las .i.ndamnit'/aoions par raó d ' ass.lsbérKxia qua podran
rabra ais damas ragj.dors i qua as daballan a. cnonCinuaoi.ó:

Ragri.dors dalagabs d'àraa: 17,000 patas, bru.i.as/ass.xsbàn(;,ía (màx.im
da 4 al mas)

Ragldors no dalagai-s d'àraa: 6.000 patas brui.as/ass:i.stàn(xxa (niàx.irti
da 4 al mas)

D i. ma. r t s ; d a 1. B b a 71. 11,

n.iniac;ras; da I.Oh a 14 h.

Dijous s da .1.8h a. 71. b,
D .i. vand r a s î d a 1.0 li a 1 4 h,

Par grup pol.xt.iot 1 0,000 patas, lineals, más 6000 pal.as,mensual s
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Pàg6

Sot-mès H votació és aprovai. per unanxtn.itat.

ORDRNANÇA CANS,- La Sra. Francisera Gili Nebot donà lectura a la
següeni. ordenanga ï

Vist l'augment durant els darrers deu. anys, i.ant quant.i tai.i u com

qi·ial i tat i.i.i, dels animals que vii.ien a l'entorn humà, i el nolrable
pred.egon.i sma que ha t.ingui. aquest.a qüest.ió, t.an a nivell de carrer, f;om
a nivell legislatiu. Fs ta netressari inteirlrar detensar, una justa
valoracrió dels aspect.es posit.i.us de la seva i mpl ant.ació scxrial, al
mateix temps que evitar el sei.! crreixement inoonlrrolat, ja que pot
compromet.re import.ant.s parcel·les de sanit.at. i higiene. Públi.cia, aixi com

oirasionar molèsties per crontaininatrió sonora i altres laotius semblantts,
FI mot.i us abans exposat.s obligan aquest. Ajunt.ament. a cont.emplar, la

pro'olemà 1:icra. que planteja aquesta qüesl'J.ó, i desenrotllar una normalriva
capaç de. conseguir la inserció harmònif:a d'aquest, animals al ent.orTi
humà .

Priorit.ariament. es pretén reduir 1 ' incridènci a de les malalt.ies, a

que pugui portar la «'ronvivèncria amí) els esmentats animals, evitar la
fíont.ami nació sonora així com 1 ' embrut.iment. dels espais públids i
d'altres molèsties, al mateix temps que es protegeix Ls l;inença del
mat.ei.xcis.

Fs t.i.pi fiquen les infra(x:ions i es regulin, les inevit.ables mesures
coercitives i les sanctions econòmiques, per garanl:.ir el sei.) compliment.

ORDENANÇA REGULADORA DE TINENÇA D'ANIMALS
QUE VIUEN A L'ENTORN HUM-|j

MEMORIA
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CAPTTOT. - T

objfctf;

Arbi,<í].e Ir.- La present: ordenança l:é per objeol:e la regnlaoló de la
inserc^ió harmònica dels animals de c:ompanyia en la sccrieial. nrbana i les
acirlv i. I:a l:s comercials, ind,i)st:r ials i processionals i de serveis
relacionats amb aqu.esi,s, al marc de les (Kimpet.èncíi es i obliyacifms

mnnicipaIs .

Articíle 2n,- F!s consideren animals de cíompanyia als efect.es de la

present: ordenança, els d.omèst:Ícs que convisqnin o estriguin d.esl:inat:s a

conviure amb l'home, no 1 ucrat.ivatoenl.,

Art:icle 3r,- Cons t: i t:ije i xen act:iv i t:a. l:s r;omercia.ls, indnslu: ials ,

professionals i de serveis su.bject.es a la present, ordenança, les
següen t:s ;

- Vivers d'animals de c;ortipany i a -

- Gi.tard.ar ies per aquest:s,
- Comerços dedicat.s a la seva cíompra-venda»
- Serveis de poliment: en general.
- Consihl t.or i s i clíniques d'animals de c:ompanyi.a.
- Hospit:a.ls d.est:inat:s a aqi.iest:s,
- Exposicions, exhibicions i concursos.
- Societ:ai:s prot:ect:ores d'animals i Pla.nt:es,
- Cement.iris d'animals.
- Qualsevol alt.res ach.ivit.at.s anàlogues o que simu.lt.aniïn l'exercici

CAPITOL -IX

DE LES LLICENCIES

d'algunes de les an t:er iormen i: ressenyades.

CAPITOL- IXI

DE LA TINENÇA I CIRCULACIÓ D'ANIjviALS QUE VIUEN A L'ENTORN HUM-[¡
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ArI:.41;,- La l;.i,nença d.'animals a vivandes urbanes ql·ieda IrTínd i.(·;iotiad.a
a les cri rcumsi-aruries higièniques òpl.irnes del seu al 1 oi jarneni., a

l'absènoia de risr; en l'aspecíie saniiari i, a la i.nex isièniri.a de
ni(3lèsiies per els veïns,

Ari.ic:le 51-,- Els cans que hagin de romandre la niaj(»r pari. del dia als
espais exieriors de les vivendes ( galeries, paiis, i;erra.sses, ei;r:,)
dispensaran d'un habüacile en que puguin ar re<nerar-se de les i rurl emeruii es
del bemps. La. seva cíonsirucíció s * a ji.mbarà al següeni:

T.a seva ali.ura haurà de permetre a l'animal romandre a l'esi.ancia
ami) el <;oll i, (;ap drets. La seva a.u\plària estarà dimensionada ile r:orma
que l'animal pugui donar - arnpliameni.- la vol i.a sobre ell mai.eix.

Així. laateix haurà de tenir un lloc; Cora de l'esmentada (gaseta, on

pugui esi.ar a sombra, sigui porxo o qualsevol al i.re sisi.ema.
La resta d'animals disposaran- així mateix-, al supòsit; que

romanguin en espais iguals, d ' al 1 oi. jameni.s adequai.s a la seva especie i
que estigi.)in en consonànrria ami) les seves necessitats C is iològ iques
ei.òl og i qu.es ,

Ari.icle 6è,- Si els c:ans hagtiesin de romandre subjectes a espais annexos

a la vivenda ( jardins etc,) la. Ifnngitud del termal 1 no podrà ser

inferior a i.res mei.res, i serà com mínim, la mesura resuli.ani. de
mull;iplica.r per quatre la. longiti.id. del animal, compresa entre el morro
i el començameni. de la coa,.

Sempre que sigui possible i en relació a l'espai disponible, la
«cadena de sui)jecció de l'animal es disposarà de Corma qi.te pugui corra, al
llarg d'un fil ferro de la major longii.ud aplicable, convenieni.meni.
I;ii)a.l; i sui)jec:ta.i;, a. un dels seus extrems, a les inmediacions ilel seu
habi.i.acl e,

A les finques rúsi.iques que estiguin mancades de i.anca o barrai., o

aquests romanguesen oi)erts, els riatis esteràn subjectes així com indica
el paragraf ani-erior,

Ari.icle 7è.,- En i.oi. cas, els propi ei.ar is o posseïdors d'animals de
companyia a.d.opl;a.ran les mesures necessàries perquè aquest; atiimals no

puguin acudir 11 i urameni- sense esser-Vii aconduïi.s, a les vies i espais
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lli.ijf.-Hs <) prop.i.Hl;al:s privadas, o a Tas parsf)nas

Ar1.5cîTa Bè,- F.Ts propi ai-ar ;i s o posseïdors d'anima.ls qua habitin a '/.ones

urT)a.nas, ras idatnjials o da manJ.Casba dansi.bal: da poblaiíló, sarati

rasponsab.T as da ,1a r:oni-ariii ni oacrió sonora ambiani-al qua as produeixi con

a (•::onsaqi.tancij.a daTs Tladrucis, ndols, mai.iTos al:r;.

Ari.i(Oa 9a,- F1 propi.at.ar i s i posseïdors d'animals da c:ompanyia asi.an

obligats a Ta natal:ja diari dal.s habitacíl.as d'aquasts, aixi corn dais
espais obari. uii 1 ii.'/.ai.s par ails, i.rat del supòsii. da finques rúsi.iquas,
i a Ta sava par indiqua dasintacció,

Ari.icíla lOà,- Fis propietaris o posseïdors d'animals da c;ompanyia
assi.tmiran Ta rasponsabi T i ta t d'assagurar al san ancas parinanant a

l'aigua da beguda, alimentació adequada i sufic:iant, i ai.an(rió higiànic:a
nacassària par al san mantaniïnant an parCaota astat da salut, an i:a.s d,a
no ser aixi, i ncorreran amb rasponsabi 1 i i.ai..

Fis plats o recipients an qi.ia as serveixi l'alimanl: i bagi.id.a als
animals han da ser d'us exclusiu i la sava nai.aja s'ha d'afaci.uar
saparadamant del parament i utillatge da cuina destinat a 1'alimantaci<)
humana,

Fis propietaris i posseïdors d'animals da f;ompanyia hauran da
Cacilitar la poss ib i 1 i tal: d'axarcif:i .tisic a aquests i com mínim un hora
a 1 d i a,

Ari.i ela llè,- FI i.racd.a que rebin als animals serà ragii., en i.oi. cas par

criteris humanitaris. Par tani: qnada prohil)ii: inCligir mals tractaments
o somai.ra'ls a qualsevol i.ipus da crualtai., i.ani. par pari. dels seus

propietaris o posseïdors, com da terceres persones, sigui quin sigui
1'espècia o sii.uació da l'animal.

La mateixa actiti.id s'ol)sarvarà respecte d'animals d'espacias
salvatges domesi.i c;adas o no, que as mantinguin en c:api.i vi i.ai..

Queda prohibit l'ús d ' ar ti 1 i.igis , lligams, collars o Carmalls que,

per produir-los rnolèsi.ias o danys manifasi.s, impedeixin la lliura marxa

carrera o exercici da qualsevol animal da companyia.

Ari.i(íle 12à,- Fis propiai.aris o posseïdors d'animals da companyia que no
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vulguin r^onhinuec possej.nl;-los he.u;:an de 1 liure.r:-los el Ceniore que els
incl:Iqu..i 1 ' A juniarnerd., o a qualsevol de les ent.liais dedicades a la

proieoció d 'eniinels legelinenC rec^onegudes, que eoepiJ. voluni:ar ieuieni;, el
seu. 11 iurartieni., En ambdós cíasos, 1 quan es iraciil. d'especnles cianines,
s ' e<::o>n.penyaf:én els diutuunenis eored.iieiius de le seva insi^ripoió al cjons

cani municipal i iaryeia sanii.àrla c:orresponeni, si s' escau. Queda
prohibí i: 1 ' ebendonemen I; de qualsevol animal île oomp.anyia a les vies
públiques 1 espais lliures pilbl 1 cís , v.ones r\).rals ei(î.

Arbicile 13è.- Els cadàvers dels animals de companyia, liauran de recollir-
se a deposit.s, recripienis o bosses de mat.erial 1 mpermeabl 11 t.xat.,
preirinbades o ba.ncad.es, per al seu postrer.¡.or l:ra.sllab al (íenbre adequai..

Queda prohibit, el seu abandonament, a descampat.s, 111 t.s de t.orrent.^;, 1
il ' a 1 b r e s espais p ú h 1 i, rj s o p r i. v a. t s ,

Art.icsle 14è.T.a t.inença de caris dest.inat.s a guardar rarnat.s s ' a junt.arà
al que disposen les lleis d.'agr imtlbura en aquesb senicil; i el que

s'est.ableix als ant.erlors cap.lt.ols.

Arbiiïle IBè,- Queda, prohibida la binença d.'animais berobges a. vivendes
urbanes, així r:om a qualsevol al t.res locíals que no t.ingu.in les degudes
CO nd. il':: ion s de segurebab a.i:;red. i bades prèviamenb ,i beabenb pels serveis
t.ècnics municipals c:ompet.ent.s, i aut.cirit.x.ada expressament, per la Bat.lia.

Arbir:le i6è,- Els animals de companyia que l'rirculin per les vies i
espais lliures públics o privat.s, ho hauran de fer su.bject.es mit.jançant.
correbges o cadenes i collar, previsb del cordonel;, lúiip d ' idenbi rticaciíl
1 de cont.rol sanit.ari I/o de regist.re al Cens Cani Municipal, i conduit.s
per una persona majors d'edad que els vigilin i r:ond.uesqu i n, de Corma

que no represent.in cap perill per la seguret.at. del vi anant.s.
En queden exr;epíu.!a bs, de circular su'ojeijbes, els animals de companyia

que discorrin per espais lliures en que la Bat.lia aut.or i t.*/. i-

expressamenb i dins el lÉmibs i en les cotidi('::ions que es deberminin a

cada c:as- la llibert.at. de riKwiment. d'aquest.s animals. Aquesi.es '/(vnes

ur!)anes hauran d'esbar allunyades dels espais d.ed.ii'íabs a. jocs inCanlrils
i es recomanarà que se n'evit.i. l'a(·:cés.
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Arln;Ie 1,7è,- Rl prop i. e bar.i. o posseïdor d. ' an .i.mals de *'t'n')mpanyi.'a que

ctircnil.in per vies i espais iiinres, públicts o privai.s, de cumcnirrènctia

públ.i.oa, seran responsables dels danys bLS.i.(;s i, psÉqn.i.os que oictasj.on i,n
e.ls animais qiie es (umdnesqnin,

A aqi·iesb ebeobe, els ctans de per i,llos i. I',a.I: rat^nablemenb prev .i.s .i.i)le o

manifesba, ( s'eni.endrà peri 11 osii.ai. raonable el c;a que ani.eriormeni.
hag.i. a.bar:al: o lia bingub .i.ndi.tïes d.'abaoar a un beruier) aquesbs hauran de
dur morral adequadament c:ol,l(HFai. i (ïapaç d'impedir, per la seva idónea
fíon becücí i.ó, la produfíf3..i.ó d * escarr ,i. bxades o tnossegades, soba la
respcmsabi 1 i i.ai. absoluta del propi ei.firi o posseïdor.

L'us de morral podrà ser ordenab per la Rablia respe··jba d'un oa en

c'.onorei., Aix.i mai.eix, podrà esser ordenat l'us de morral per 1 ' Aui.or ii.ai.
munj.iíipal, quan les oirrutnsba.no.les sanlbàrles lio aoonsellin, duranb el
període de i.emps en que subsisi.eix in aquesi.es (uircnmsi.anoi es, amb
oaràc;:be r genera 1,

Queda prohibii. 1 ""i nsi nistrameni. adreçai. unioameni. a 1 ' ai.ac: de les
persones i els bens,

Rs podran ooni.rolar ai.raves de recioneixerneni.s per.iodios o al i.re i.i pus

d ' atjbuat·;: Ió, els animals que pobeni::ia.lm.enb puguin ser perillosos,

Ari.iole 17è.- Queda prohibida la c:iroula<rió per les vies i espais
lliures públicas o prlvabs de t'cionruirrènoia públicüa, d'animals d'esper:les
fifilvai.yes fiïis i i.oi. domesi.ioades, sense excFepoi.ó,

Arblctle 1,8è,- L'enbrada d'animals de oompanyia a lt^i::als desbinabs a la
fàbrioa, venda, enmagat'/.ament, i.ranspori. o manipulació d'alimeni.s queda
proh 11) Ida.,

Ari.iole 1.9è.- Queda prohibii. l'accés d'animals de (Companyia a loctals
d ' espet^baoles púijlicís, oulburals l esporblus,

Ari.icíle 70.- Queda prohibii. l'accés d'animals de companyia a les
plsuiines públiques.

Ari.icOe ?1è.- Ris defi(uieni.s visuals actompanyai.s de cians-guia i.endràn
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al, l.oh jamHiil',s , esbabl,imenl^s , lorjals i, bratispor púi)l, i,(,'s

■\P'Àgi.na 2

en 1.a forma qne estable;! x la leg;! slaoló vigent,

t ' atjoés del cía-gnia al qual es Ca teCe/:èn<·í,.i,a al patàgtaC anhectoc
no suposarà cap despesa addioional, llevat qne aquesta despesa
cüonsi;.i,buej.X i, la ptesba(r.i,ó d'iui servei, especrí, Cicj eoonòmioanien 1; avaluable,

Rs oons.idera oa-gu.ía aquell del qual s ' aored :i t.i. 1 ' ens.i nestrarneni. a un

cjenbre de sol véncela re<':onegud.a per 1 ' a.oo\o.pa.nyameu í;, cjondnoirló i, auxili,
de def .ío.leni-s v:isu.als; :i que no pate.i x.i malalt.la transm;! ss.i bl e a 1'borne.

Per a l'exero.lol dels drebs reciouegubs als deClolenbs visuals, els

(rans-gu.ia hauran de dur a llrrc v.ls.ible el d.l.st.int5 u of :i (rial d'aquesta
oondic1Ó.

Quan ho requeresqu.,1 el perscmal responsable en (rada (ras de llocs,
locrals 1 esbabllmenbs públlr^s 1 serveis ule bratrsporb, el deClclerrb
visual haurà d'exhibir la documentacri ó que a(rrediti les c.ond i ci ons

sanitàries del cra-gula qi.ie 1 ' arrompany i .

FI defi(ri..ent visual es responsable del comportarneni. correc:i,e de
l'animal 1 dels danys que pugui o<-raslonar a l;ercers.

Article ?7è,- Queda proh.lbii- l'us d'animals de companyia corn elerneni.
eseiurlal o com mit jar de ret^lanr o <rom.plemenb d'una aírblvlbal;
autor i tx.ada, a les vies i espais lliures públicrs,

Art;icrle 23è,- Queda prohibit l'abandonament d ' excrremen bs que puguin
prrrduir els animals a les vies i espais lliures públicrs o privai.s de
«■Tomuirrènoia públit::a., el propleb.ar is o posseïdors hauran de prooedlr-
soi-a la seva responsabi 1 i i.ai.- a recrcrllir els esmeni.ai.s excrrerneni.s

mlbjançanl; l'arblli.igl o ein.bol<ralIs adequats.

Ari.i.cle 24è,- Fis propi.ei.ar i s i posseïdors de (rans esi.an obligai.s a la
vaounaírió anbiràbi<ra, amb (raràoter anual 1 a partir dels tres mesos

CAPITOL TV

OF LA LLUITA CONTRA LA RÀBIA
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Quan signin objecd-e de i.rasliai., els nicnixes dotnèsi.ics majors de i.res
mesos seran, aixi, )na.l:.eJ.x, vatsinabs oonbra la ràbia- sl prèvlamenC no ho
esi.iynessi n- i provists de la docuHiient.acri6 sanii.ària ciorresponeni.( xip
d ' Idenb.1 f: IcíaoIó) , També es d ' api Ic^aoIó als i·jans.

La vacnnaoió antirabica generarà el 11 inrament. de la (;c)rresponenl.
barja sanll;à.rla 1 xIp d ' Id.en bl b lijairló animal.

Arbiole ?5è.- Fis propiei.aris o posseïdors de (ïans esi.an obligabs a

Inscî.rlnre ' els al Cens c^anl Mnnlfjlpal, hablllbal: amb aqnesba blnallbai^,
dins el i.ermini d'un mes c;ompi.ab el de la dai-a de la seva adquisicrió o

possess Ió,

Ari.iole ?6è.- T.es baixes per mori. o desaparico'ó d'aquesi.s aninials hauran
de ser <íomnnIoades pels seus proplebarls o pi^sseïdors a les obltrlnes

municipals, en el i.ermini de deu, dies cíorupi.ai-s des de la dai.a en què
aquesbes irlrounsbanc::les s 'esdevingueren, HI ad. junbarà amb aquesl;a
f i nal i i.al., la dociumeniaoió ac:redi i.ai.i.va de la i denl.i f icíacíió censal de
l'animal I bar ja sanlbàrla, sl escau. La mat;elxa t)bllgatrló 1 bermlnl
afecl.arà els qui cîanviïn de domiciili o bransfereixin la possessió de
1'anImal.

Arl.icle FI cïens cani Municipal cxmsi.i i.uirà la base per a la
bormallb-xacló de les 1 Iquldac lions de l'arblbrl sobre blnença 1
circulació de cans i, en conseqüència, les ali.es i baixes i
modi b Icaclons qi,ie esbablelxin respecbe d'aquell, s'hl loons Ideraran,
simul i.aneatuenl. api icabl es .

Tol.s el cians esl.an obligats a pori.ar un xip d ' i denti f i cació animal.
FI canvi de proplebarl de l'animal haurà de ser comunlcab el servei
municipal, perquè aquest fase les oportunes mod if i ciaci ons a la fil.xa que

recull les dades del xIp.

C A P T T 0 I. V

OFL CFNS CANT MONTCIPAL
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ORI. SRRVF.T DF RFCOI.LIDA OFLS ANTMALS VAGABUNDS

Arl;i,c3lH 2Bh,- es <íi)ns i.deran vagabiuids els animals en qui i·üencüorr 1 alguna
de les o5 rcnmsi.ací.ies següeni.s:

- Que ne ielngul amo i-:;f)neguL, domicilii, ni esClgul i':;ensa.C,
- Que c.lrcnl.i per les vies :i espais l.llnres públlc:s o privais de

cotKnircèncj la públlea, sense essec r^onduli per persona, enriara que

est.l gnl previ st de xip d ' 1 dentl f 1cacil ó animal,

Arl:lr:le 79è.- Fis cans quail Cicláis cíom vaga])unrls o qualsevol Llpus
d'animal de companyia, seran rec(illli.s pels serveis dependents de
1 ' A j un Came (it.

r.a capi-ura 1 i.ransport d'animal s vagabunds, serà presidida per

criteris humanitaris, S'etectuarà mitjançant tècniques compatibles amb
els Imperetlns blològl.cís de 1'especie, 1 en c;ondlclons higièniques
Impecables.

Article 30è.- Fis cans vagabunds dipositats al ceni.re municipal, que

presentin slntom.es evidents de palclr hld.roCòbla, malaltia
enfect-ocíontag 1 osa o parasitària, ma 1 f ormacl oris congènites o no,

perlllosltat manltesta o qi,ialsevol circunstancia anàloga, segons el

parer de la direcció facultativa del servei, seran sacrificats.
Fis cans vagabunds dipositats el rientre municipal que segons el parer

de la direcció facu.li.atlva del servei esi-lguin sans, seran soi.mesos a un

període de retenciló de vint dies, durant el qual podrà esser retirat de
la persona que ac;redli.l esser-ne el propi ei.ari o posseïdor. SI el rnoi.l u

de la retirada Cos la manria de de xlp d ' Iden11 Clciacrló animal, el

propi ei.ari o posseïdor abans de la rei.Irada del <ía haurà de procedir a

l'obt.encló, prèvia Inscripció i^ensal, 1 colocaclo del xlp
d ' 1 deni. 1 f 1 caci ó an 1 ma 1 .
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nimi, 1 5

rjn bransijorregubs aqneshs bermini.s- qi.ie aii l;oC cas es ccitipiibarà a

pari.i r de .la dai.a de recel 1 .ida- l'an.imal serà sacr.i.f :i f:ai,

Acl;i,c;l,e .31è,- Les relac:.i.oiis de cans .i.nCernabs al cíenhre mnn.ü"::j.pal es

pnbl .ícaràn , per .i òd ,i c^artienl., al ianler d'annnc.is de 1 ' A jurd-ameni-, en que

es Cara rjonshar la seve espeiri.e, raça, senyals somàl:j.<ís d ' .i.den 1;I C..i.r:ai'::.i,ó
:i d'al ires cri rcunsiarKsi es que es creguin conven:! erd.s perquè els seus

poss i.l)les prop j.eiar .i.s o posseïdors i, públi.r; eí\ general .i.nieressaI: en la
seva possible adopc:ió en prengui n (wnei xeiiieni., si esciau,

Arb.i.cle 32è,- Als an.i.inals a qi.ie es reCerelx el paràgraC segon de l'ari,
29, de la present ordenança, d.ipos.ii-ais al cenl.re íuun.ícíipal . Ris serà
d ' api 5,t::atn,ó el que disposa l'ari, 612è del Codlg Civil, On map

i.ranscorregui el i-erm.ini de vini dies de la seva recollida, sense que

hagin esiai rerjlainais pels seus presumpl:es propleia.ris o posseïdors,
seran oferiai.s en adopcuió amb el que disposa l'ari, 3,1 de la present,

ordenança 1 sl això no es possible es sacr 1 Ci<3a.ràn,
Si es t.ract.às d'anirnals salvai.ges, domesi.icíais o no, iransc:orregu.i. el

ierralnl de vini dies sense que Cossiíi réclamais, seran o):)jecie d'<^Ceria
a '/.oològic:s , cent.res d ' invest.igació i ent.it.at.s sertiblant.s , pero, en c^ap

cas, oCeriais en a.dop<rló a pariliuilars,

Art.icle 33è,- Ris propi et.fir i s <> posseïdors d ' fini tnr) 1 s de cfjmpírny i f!. que

no desligin (nanilm.iar assumlnl; la seva ilnença, s'hai.iran d'aiendre al
que disposa l'art.,12è de la present, ordenança.

Ris qui llli.i.rln aquesi animals al cjenire munlriipal o a les sotn'.eiais
prot.ect.ores d'animals, legalment. rec:oneg\i.des, hauran de rnanifest.ar
expressameni sl la. voluniai d'abandonameni es deCinlilu o perquè sigui
object.e d'adopció, en aquest, darrer cas si en el t.ermini de quin/e dies,
no s'ha opérai crap adopció, es requerirà al deposiiani, perquè en el
t.ermini de qu.arant.a-vu.it. hores, opt.i ent.re re.c;obrar la possessió de

CAPÍTOL VIT

ORL ORPOSIT D'ANIMALS

Paper transcripció acords i resolucions



lia. 1. fi

segon.^

06 3969^0
0Û0246

govern balear

Conselleria de la Funció Pública
i interior
V .iti 1 1) el SHii abe ndonamen I: defi in i b i,i.i. Si opl;às
al i.er nat. .i va, 3.'animal serà objeot.e de saer i.fi ei ,

AI siipósi.l; d'anlinals salvabges, domes'bi.ciabs o no, la pf)as i,b i. I J. ba i:

d'adopció a qne es refereix el paràgraf ant-erior, se snbst.it.nirà pel
bràmi.l; del darrer; paràgraC de l'ari;, 32 d'aquesba ordenança.

No s'accept.arà 1 'abandrínament- condicional al snpòsit. qne l'animal
eCerbai; oCerei.xi. ev idenr; i.a c:! f.n icra de palci.r hidroCòbla, malalbi.a
i nf ect-o-cont.ag i osa et-ci, o per i 11 osi t.at. (clara per qualsevol al i.re
cirtMins bancjJ.a anàloga.,

!l

I
lili
;:/í|

m

CAPITOL VITI

OFIL SACRI.FTCI O'ANIMALS I OF) LA RKCOLLIOA I RLIMINACIÓ ORLS SRHS

CAOÂVRRS I RRSTRS

Art.icle 34è,- R1 Sacrifici d'animals amb caràct-er general, t.ant. efect.nat.
al c^enl^re innn .i.<"r¡,paI, com als ronsnl bor i.s , c;! í,n i.qnes ebr;, veber .i,nar i,s i
Saciet.at.s prot.ect.ores d'animals i Plant.es, legalment, reconegudes, serà
real i.b/,ab per personal i-::ompebenb i. amb procedimenbs enbanasics. Queda
prcd'iibit. t.ot. prcMiedi ment. que ocasioni la mort, amb sofriment, per a

I'an.i.mal ( u bi I ,i. b'xa.t;ió d ' esbriirnina o aibres verins, armes de for; eb<';,),

Art.icle 3Bè,- 1. ' el i mi naci ó ed cadàvers i rest.es d'animals, t.ant.
ori.gi.nabs duranb la blnença privada d'aquesbs, r;om brobab a Ies vies i,

espais lliures públics o privat.s de (xmcurrència pública, o sacrificat.s
al (;enbre munitri.pal , r;enbre veberinari. pr.ivab, Soirlebai; prober;bora.

d'animals i Plant.es, legalment, reconegudes, s'efect.uarà mit.jançant. els
serve .i.s de l'esmenbab r;enbre miin ,i,o i.pal, d'acord amb la legi. slar;.i.il
vigent.,

Art.icle 3fiè.- Correspcm al cent.re municipal la recollida de cadàvers i
resbes d'animals, 'nè a i ni<·; .i.abiva pròpia com a insbàiuíia par b imila r,

aut.or i t.at.s, organismes o i nst.i t.ucions , Aquest.a reccrllida s'efect.uarà de
forma que impedeixi la r;onbamina.rrió del personal afecbe al servei i, en
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tot cas, en hcsses o recipj.enl;s precJ.nl:al:s,

F.ls qu.,i iing\).ess,i n coneí xeinent de .1 ' ex ,i sièncí a d'un cadàver c resl.es
d'animals, lie hauran de r:cmun ic^ar, per sona. Imen 1: o heleConIa, a les
ctficines nmn.icipals, facil ,il.anl.-ne les dades neciessàr.ies per a la seva

lo<ra 1 ib'xació i recollida, de Corma immedia.ha.

Arl..i(rle 37è,- F.ls prop.iel.ar is, pç^sseidors i l.robad<írs d'animals , així
co)ii els hihulars de les achivi.hahs a què es reCereix l'ari;, 3è de la

present ordenança, queden obligats al pagament dels impostos, arbitris,
haxes i. d'altres exa.c<rÍons munitíipals esteblertes a les Ordenança
fiscals cíorresponents que siguin d ' api i cacrió,

Artif'íle 38è,- Constitueix bases imposables a aquests eCei^tes,
a) La tinença i circuilacm'.ó de c^ans ( arbitri amb fins no fiscal).
b) La. u 1;i 1 iIrxació dels serveis municripals de va.c;i.ina.ció a les ampanyes

de lluita sanitària contra la ràbia( arbií.ri amb fins no fiscal)
o) La prestació dels serveis dependents del i;entre municipal, i el

c:ens, la vigilanci i inspecíció ( d rei. i i.axes),
d) l'exercifji de les activitats a què es reCereix l'art 3, de la.

present ordenança ( imposi.os, drei-s, i.axes i d'ali.res execicions
d. ' api i(•ja.(rió) ,

Ari.icrle. 39è,- T.'ordenança reguladora de l'arbii.ri amb fins no fiscals
sobre tinença i (m'.rculaciió de r:ans, per tal de protegir i cíomprendre
aquelles crircunsi.ancies que fan nessesari 1 ' ui.i 1 ii.'/.ació de cans,

proveirà l'exemjió del pagament d'aquest arl)t,tri als supcbsit següent;:

CAPITOL IX

OFLS r7RAVAMFNTS

I

a) Ti nença i fri rcuilació de cans-gui o pigalls ui.i 1 ii.x.ai.s per persones
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i.nvi.iÎHds i, aqnHsb eCecbn dag mi. amaní:. 11 i, nrra. I;s , pnavla aarad i. Lac; i.ó
d ' fiqnasl.as (;:i rcmnsi.anc.i as .

b) FJ s partanyent.s a las f(;r(;as da saynraiai., pal5(;,ia, ñivasb.i yac.ió,
V i.g I ià.n<; .i.a .i. assis Lañe; .i. a o aiixii.i. a par-sonas an c;as<)s da s.i,n.i.shra o

a(;o.ídanb, praví .informa dai fíomandamani. o aui.ori i.ai. cíornpat.arii.,
ao.rad. ,i. bal: i.n da la sava ass i.g íiac;ió oCici.al a aqitasLs sarvais.

<0 T.a ti nança i oircmlacrió da (;ans dais qu.ais signi i.i birlar propi.abari
o possaïdor una Soi; j.aba. I; proba(;bora d'Animals i, Planhas, lagalmanl:
raoonagnda,

Ari.iola 40à,- El payamant. da 1 ' asmani-at. arbii.ri (îompori.arà al llinramani.
da 1'alam.anb m.a.baria.1 d. ' acradi ba.<;ió d'aqnasba t;ir(;nnsba.noi.a, ( <;hip
d ' i dani.lf ioaoió animal) qna amb aqnasi-a final ii.ai. salaocrioni i.
asl;al)la j.x i, c;om. a mas <;onvanianI;, an cada <;as, 1 ' adinin i.s l;rai;ió mnn i.<;.Ipa 1,
L'animal hanra da dur aquasi. ohip sampra.

Ari.icila 41à,- Corraspon a 1 ' A juni.amani.:

a.) Conbac;^ionar i, manban.i.r al dia als cans da oans a qna ba. rabaranoi.a
la Liai 1/92 da probaooió d'animals qua viuan a lani.orn huma,
h) Rai;ollir, clonar, as bar i. 1 i. b-/,a r o sat;r .i, b i,<;ar als animals vagabunds,

abandonat.s o ani.rayai.s pal san. propiai.ari , d'a<;ord amb la prasani.
ordanança,

o) Tnspacíoionar al asi.abl i mant.s da guardarlas, adi asi.ramani., pol imant,
i oompravanda d'animals da c;ompa.nyia, domasbioal',s o salvabgas amb
cnibi vi t.at.,

d) Tramit.ar i al san oas rasoldra ais oorrasponant.s axpadiant.s
sane;ionadors par in r;ra<;o ions ,

CAPITOT, X

OE LA VIGILÀNCIA I INSPECCIÓ

CAPITOL XI
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OFl Í.RS FALTRS I LRS SRVRS SANCIONS

Articí.le 42è,- Correspon a ,1 'aclminisi.rao.ió ttmn.i(rlpa.l la oorrec;c:ic) de les
in Cra<70 ions que es ot^mehin respeobe de les ir^rmes de la presenl;.
Ordenança , de la seva ruíriíiativa oornplerueni.aria ,i 1'expresada a la I·lei
1./92, de 8 d'abril de probei^oió d'animals que viuen a l'enborn hitma.

Les ,infraooions a qne es refereix el presen!, iii.ol es olassifiqnen,
d'a.<7ord. amb la seva enbiba.b en; lleus, greus i molb greus,

Ari.icrle 43è,- Son fali.es lleus les següeni.s;

a.) La possessió d'un animal no censal: d'acord amb la presenb ordenança
:i la llei 1/92, de. 8 d'abril de la CALB,

1)) La no possessió o la possessió incompleta d'un arcbiu amb Cixas
cílinioas dels animals object.e de vacunacrió i/ot.ract.ameni. obligat-ori,
c) La venda d'animals al menors de devuib anys als, incapat^ i tabs

psiquicos, sense aut-or i t.'/aci ó de qui en t.e la pat.ria poi.esi.ai. o

cus bod. i a.,

d)r.a possessió d'un animal sense que cionsi-i el corresponent, cens

obligabori,
e) R1 t.ransport. d'animals amb vulneració dels requisit.s est.eblert.s a la

presenb ordenança i Llei 1/92, de 8 d'abril de la CALB.
f) r.'us d ' art.i 1 ug i s dest.inat.s a limit.ar o impedir la movilit.at. dels

a n J. ma Is en i ; on d. .i, 17 i, o n s p r o li i.. I ) .i, des,
g) 1. ' incumpl i meni. per pari. del posseïdor d'un animal del est.eblert. a la

presenb (íprdenança i al Capibol berc^er del Tibi)l TT de la Llei 1./92, de
8 d'abril de la CATB,

)i) no por bar ríhip d ' idenb i Cicai^ió animal,
i) 1. ' i ncumpl imeni. de qualsevol norma o prescripcrió asenyalada en

aquesba Onlenança , que no esbigui qualificada ile grei.i o molb grei.t

Art.i c:le 44è,- Son falt.es greus;

a) Obligar els animals a braballar o a produir en (7a.s de malalbia o

desnui.r i ció o a una sobreexpl oi.ació que pugui que pugui fer perillar la
seva salud,

b) RI subminist.eriient. a animals de sust.ancies no permeses, sempre i
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quani: no suposi, per j ud i.(7 i. de t;ert::er.

num,20

(í) .1 'est.er;i, .1:1 t.'/.acíló, .la practicia de nmiri .1 a(n,.óns innefíesar.i es, les
agres.i.ons Ci.s.i.ques que proditesqu i, u lesions greus I el saorir:lr;l
d'animals sense cioni.rol facnli-aii u C) en cuvntra de ello esieblert per la
preseni; ordenança .1 l.a 1.l.el 1/92, de B d'abrH. de l.a CATR,

d) Les agres i oris fi sigues que produesquin lesions greus.

e) L ' abandoiiinainen i; lU) relberaf d'un animal.,

f) la venda d'animals amb rualali-ia no (contagiosa, salvo que fos
de s t c on eg I.) d. a pel vened o r e n e 1, i nome n t d e 1, a ven d a ,

g) T.a venda a laborai-oris i (clíniques u all.res esi.abl i ments per

1 ' exper iinentarc Ió, sense auin^r Ur/.aició de la Conselleria d ' Agr i(Utl i'/ura l
Pes(ca,

h) Tia venda ambulant d'animals en fires i rnerccats no 1 égal i l-'/ats.
i)La no va.ouna.<ció o la no rea. 1 i t/arc ió de hraicfaments sanitaris

obligatoris.
j) T.a possessió, exibició, (compravenda, (cesió, donacció o qualsevol

altre Corma de transmis ió d'a.nima.ls, que estiguin inrclosa la seva

espe(cie als apèndi.x TI i ITI de la CITES o C? de la legislacció
comunitaria damunt la mateixa rconveiució, sense els rcor responen Ics

permisos d ' impori.acció,
k) L ' i noompl i ment d'allo esi-ebleri. a la present ordenança i als art, 6Í

7 dels (^apitols .11 i TV del Titol IT i al Capilcol II del TÜcol IV, de la
Llei. ,1/9?, de 8 d'abril de la CAIB, per els esi.abl i menl-s pel mani-enimeni.

tempo r a 1 il ' a n j.ma. 1 s ,

1) T.ri t.inenoia d'animais salvai.ges que no sadapi.in a la (capi.ivii.ai. en

les icond.ircions esta.i)lertes a. l'art, 26,2 de la Llei 1/92, de B d'abril
de la CAIB.

ArIcicle 45è,- Son Caites molt grei.isî

a) L'abandonament d'animlas de (ccmipanyia, domesi.ioai.s o salvai.ges en

ica.ptivita.t, o el reiterament encara que sigui individualitzat,
b) El submini si.re de susi.arKci es no permeses als animals, exrcepi.e en el
cas contemplat el paràgraC ic) de l'art, anterior,
(c) La venda d'animals amb rnalali.ia cconi.ag i osa, salvo si fos i ndeta(ci.abl e

el momenlc de la venda,

d) T.a ccelebracció d ' especci.accl es de bregues de galls, o d'altres animals.
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Higniï) o no d.H 1.a mal;HÍ.x Hspatji.ï, o animals am'o 1.'home.

N '-''-«.i » ^

e) r.'ns (l'animais en fesies o espec:l.ac¡les en els qne pnynin ser object.e
de danys, soCrimenhs, hrat^bamenbs anbinabnrals, mals l;raehamenl;s,

burles, f) en els que es pnyni ferir la sensibi 1 i l-al. de 1 ' especd.ador,
C) Les corregiides de Lorias qnan ne es (n.aaplesqi.tin les oendit::ions
esi.ablerbes en el paràgraf 2 de l'art., 4 de la T.lei 1/92 de 8 d'abril de
la CAIR,

y) Rls c!ert.aniens de t.ir de (;ol<ntií qnan ne es cnrnpl esqni n les (ícmd i ei ens

esfablerLes en el paràgraf; V)) de l'aprl;, 2. de la'arh, 4 ríe la Llei.

1/97,de B d'abril de la CATB.

h) La possessió, exhil)ioió, rjompravenda, oessió, donació o qualsevol
al t.re ferma de t.rasmisió d'animal s e de les seves part.s e derivat.s, de
la. quai esperni.ï eshigui. inclui.da al apèndix I de la CTTRS o CI de la
leyislacîié eemunit.ar i.a damn.nt. la mat.eixa eenveneié, seTise els
corresponents permisos ríe importai;:ió.

Art.iele 46è,- De les Saneiens:

1..- Les in traer; ions r;omeses contra lo prer;eptuad a la presen!;

ordenança i a la llei 1 /97, de 8 d'abril de la CAIB,, seran saneienades
amb multes de 10,000 a 7,500,000 pessetes,
7,- T. ' imposi cié d'una mult.a per fait.a melt, yreu podrà eernpert.ar la

contiscació dels animals objecte de la in trace ió,
3.- Ris est.abl iment'.s que eemet.in infraccions melt. greu. de ferma

reiterada, podran aix.r mateix ser ohje(;te del ta.nr;am.ent l:em.pora.l, durant
un t.ermini ne superior a des anys,

Artiríle 48è,- Les intraccions seran sa.nr;iona.d.es :

- T.es lleus amb mu.lt.a de 10,000 a 50,000 pesset.es,
- Les greus amí) multa, de 50,001 a 750,000 pessetes,
- r.es molt. greus amb mult.a de 750,001 a 7,500,000 pesset.es.

Article 49è,- L'imposirrió de qualsevol sanció de les previsl;es a la
present, ordenança ne exclueix la respensabil i t.at. civil i la event.ual
indemnitxar; ió del mals i perjudicis que li puguin correspondre al
sanci enat.,
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ArC.i.cîIe 50h.- T, ' impos i.c i.ó de sanctions <;f)r respon a.l. Ra.!;le en el, cas de
les lleus , a 1 ' A junt.ameni. en el cas d ' ,i nf raccvíons greus i al Conseller
d ' Agr i.cjn 1 l;nra en el t'ías de oioll', grei.ts.

Primera,- Rn hol; allò no prevlsl: a la present; ordenança, se seguirán les
d ispos.icii ons de la l.lei de Reg.i.tn Local, l·lei B/95, de 30 de març,

d 'al;r .i,'ni,t<;ió de <::ompel;ènc;ies als Consells Insulars en mabèr .i.a

d ' acít.i vii-ai-s (;lass:i ficades :i parcs aynàl-.ics, reguladora del pro(;edimenL
i, de les i n Cra(;o Ions i san<;.i.ons, el De<-;rel; IB, m i. I; jançan 1; el qnal
s'aprova el Reglament d ' Ac:t.:i v.i i.ats Cl assi f:i.cades 5 demés legisla(rió
v.i,genl;. Llei. de regim Jur Éd.i.o de les Adminisbraoions Publiques, Així <;om

d;i spos:i cions generals que en matèria de sanii.at veter.inaria medi

ambient;, o producjoió animal o qualsevol alt;res que hl siguin
d 'api .1 caci ó.

Segona,- queden derogades t(ites quantes normes mun.lcipals d'Igual o

inferior rang s'oposin a la present; ordenança.

Primeríi,- El i.ermini de s.is; mesos, 1 'admini si.ra<rió municipal proc;edirà
a l'ad.op(;ió de les mesures administ;rat;ives 1 t;è<;niqi.ies per t;al d'adequar
els proced i meni.s, impresses, reg i tres i c;ensos etc, que esi.ableix la
present; ordenança,

Segona,- El cens c:ani municipal s'obrirà amb l'inscripció d'oficri dels
cans obje(;t;e de vaouna<rló a la derrera <;ampanya, Rè u t;i 11 t;'/,an t; els
serveis oficials o privats, Coni-ra aquest.a ins<·:ripció podran ini.erposar
reiílamaoions 1 al, lega<;Ions que escialguin ( def:un(;:ló, (;essló et-^c;,) en el
termini d'un mes cíompt.at. des de la data d'ent.rada en vigor de la present.
Ordenança,

niSPOSTCTONS FINALS

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
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AJ.xf, loaCei.x, i. s j.iaul bàn j.amenh, l.a i,ns<u:ip<3 i.ó oensal pra<·)l;li;ada

ooniporiarà .la forinal .i.l.'/ao.i ó deles 1 .i qu.i dao.lons de l'arb.ii.r.i amb f.ins no

Cisoals sobre la b,.i.nença. i. «ui.roulaoIó «le «lans.

Tercera.- T.a present Ordenança entrerà en vigor, d'acord amb el que

disposa la Llei d'Hisendes Loriáis al mes de la publ Iría<íló de l'anunci
de la seva aprovacrió defín.ltiva al BOIB.

Rl Sr. Vlçens Mabas digne qi.ie l'ordenança. II pareixia moll: be pero

que 1.1 agradaria que es fes cumplir.

Sofmès a votar:Ió es aprovat per unanimitat.

TAXA CANS.- El Sr. Rafael A. Bosch Sans donà lectura a la

següent taxas

ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER SERVEIS MUNICIPALS ALS
ANIMALS QUE VIUEN A L'ENTORN HUMA

Art.lele .1.2 Eundament. I nat.uralesa.

Amb us de les tacíultats atorgades pels artl<.rles 133,2 I 142
«le la Cons 11 tur: Ió .1 per l'article 106 de la. LLel 7/1985, de 2 d'abrll,
reguladora de les Bases del Règim Local, I de conformit-at- amb allò
disposal: als articles 15 a. 19 «de la LLel 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, modificada per la I·lei 50/98 de 30
«de desembre «de Mesures EIsr:a.ls, Administratives I «d'Ondre Sor:Ia.l, aquest
Ajuntament, est.ableix que la " PER SERVEIS MUNICIPALS ALS ANIMALS QUE
VIUEN A L'ENTORN HUMA", que es regirà, per la. present Ordenança f;Isr:a.l,
normes de les quals s'at.enen a allò previst, en el art.Icle 58 de la
anomenada Llei 39/1988,

Art.Icle 2n. Eet. Imposable.

1, Constitueix el Cet Impf)sa()le de la. Taxa:

I
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P^yína mm^MA
a) T/aciivri tat runn:u^ípa,l , tècinlcía i aclrninisirai-.i va que té per objete
ver 1Ci,c::.3.c si, es donen les oondi.ro'.ons nec^essàr i.es per a antorlt/ar la
tenencí.'ía :i (rircnlac.íó de c!ans»

b) Insor j.pcji,ó al oens tann loJ.pal,
c ) Prevenc.íó d ' ep.i '/.oot.i as ,

d.) Recíollj.da i. tresllab d. 'an i.uials vins o uiorl^s,

e ) Saor 1 f 1 c i d ' an i ma ,1 s ,

f) Inspecc.i.ó tècnica,;! demés serve.is regn.lat-s a a present, ordenança,
g) Servei, de deposit 1 matmtemcLÓ i, observa<·::.i,ó.

2,- No est,an subject.es a .la t.axa

a.) Tinença 1 oirci.ilacló de r:a.ns-gnia o pi.galls util l tv.ats per persf)nes

:invidens :i aquest, efecíte degudament, ll.iurats, prèvia ac:red i t.acri ó
d ' aquestes cîircumstanoies ,

b) Fis pertanyent.s a les forces de seguret.at., policia, invest.igacrió,
vlgilànt^la I ass lstèn<·::la o auxili a persones en cas<^s de sinistre o

accident., previ informe del c.omandament. o aut.orit.at. compet.ent.,
a.r:redltatlu de la. seva assignació oticial a aquests serveis,
c) T.a t.inença i circnilació de cans dels quals sigui t.it.ular prc^piet.ari

o posseïdor una So(jieta.i^ proteijtora d'Animals i Plantes, legalment
rec:one.guda,

Arlclijle 3er, Subjeid;e pas lu

.1. Son subjet.es pasius els (uint.ribuents les persones físiques
o juridiques I les entlisats a que es reterelx l'arIclc"le .33 de la blel
General Tribut.aria que sol , 1 i cri t.i n els serveis regulat.s a la present.

ord.enanç.a de caràcter voluntari o obligatori I els que resultin

especi al entent, benef i ciat.s, per la prest.ació dels serveis, encara que no

els benetlciï, les etectl de manera, partlciilar, sempre que l'activitat

municipal hagui est.at. ruot.ivada per les persones o ent.it.at., direcd.e o

indirectament.

Art.icíle 4rt., Responsables.

I

1, Respondran solidàriament de les obligacions t.r i but.àries del
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sub pasti), les persones fs iques o jurídiques a que e:s r>»!&wj?.e f x e n

els ari.ici es 38,1 :i 39 cle la I·lel. General Tr .i bntàr ia,

3, Seram responsables subsidiaris els adminisbrad<7rs de les
saclebais :i els síndics, :i nierventor s o 1 i qui dador s de ruptura,

concursos, sacii.ebabs i enbi.babs en general, en els siiposbos i, ami)
l'abasi. que senyala el article 40 de la Llei General Tributaria,

Arlri,r)le Bè, Quota tributària.

1 ,T.a quota i.ribui.ària es determinarà per l'aplicació de les
tarites o:ontingud.es a l'annexa d'aquesta ordenança.

Ari.icle 6è, F.xernpci.ons i bonif i cac;ions

No es concedirà cap exempcio ni bon i t ii^iai:: ió en l'exacoiió de la

preseni. Tasa, excepi-a les anomedades a l'ari., 7- puni. 2.

Articile 7è, Obi i gar: i ó de pagament,

1, L'obligació de payameni- de la i.axa regulada en aquesi.a
ordenança neix simultaneament a la prestar:ió del servei,

Ari.i.cle Bè, Declaració, liquidació e ingrés.

i. Les persones o entitats qiie sol.licitin els serveis regulats
per aquesta ordenaça i.indràn que ingrasar 1 ' impori- de la i.axa en el
moment de ter la sol, 1 ici ti.id., Aquest ingrés tendra ca.rà.r:ter de
aui.ol iquidació, conforme amb l'ari-, 71 de la llei 39/1988, de 28 de
desembre,

2,- Fn els ali.res casos, 1 ' admi nisi.ració noi.i i.fi cara els subjeci.es
pasius la liquidació de la taxa, 1'impori; de la qual es tindrà que ter
efeci.iu. el lloc i els i.erminis que s'indiquin,

3,- Kn fías de denegar-se la prestació del servei, o qiianl; per

causes no impui.ables al subjeci.e pasiu el servei no es presi.i , els
interessats podran sf)l,licitar d'aqi.iesl; Ajuntament la devoliu^ió de
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x: nnnu?6

ARTTCr.F 9è,- Tnfracc.ions :i Sane;;!ons ,

Per: l;oi; quani: es reCere.i.x a la qua 1 i. í;ic:a<îi.ó d ' í,n Cra<':<·: i.ons

i.r.ibul.aries, així cíom a íes sancions que oorrespongnin en (ïada cïas,

s ' a juiíbarà a la Liei. brlbui.acia i. a la cesba de d.i.spos ioions que la
desenroiÍ Í an i ciornp 1 erneni-en,

di a següent de ía seva pnb.l icaoió definii.iva e,l Bn.t.llet.í Ofioia.l de la
Co»o;unitat Aubòno\na de les Illes Ralears i estarà en vig<^r Cins la seva

rnodifioaoló o derogació expresa.

ORDF.NANÇA RFGULAOORA DF. T.FS TAXFS PFR SFRVFIS MUNICIPALS ALS
ANIMALS QUF VIUFN A L'FNTORN HUMA

TARIFFS VIGFNTS APARTIR DF PRIMFR DF GFNFR DF 7000

a) Ti'aci.ivi i.at municipal, i.ècnica i adminisi.rat i va que i.é per objei.e
verir:it::ar si es donen les rjondií;ions necessàries per a autorit/ar la
i.enencia i crirculació de c:ans,,,,, ,,,,,, 3.000 petes

Disposiírió Ci nal

La. present Ordenança Ciscal entrara en vig<^r i s'aplicarà el

A N F X

I

b) Insrj.ripcíió al cens munÍc:ipa 1,per primera vegada.
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Fi.íis 8.1, juny gIhI, 2000 , s

Apari.i r del. 30 de jnny del 2000.,,,,,..,., ,,,,, 5, 500 pet.es
I ns<í.r: j.pcí i,ó 8.1 ("ens per cjenvi, de propteberi., 2, 500 pei;es

c) Prevenció d ' epl'/.oct.ias , , , . 2 , 700 pet.es ,

d) Recîollj.d.a. i. i:resll8.1: d'ani.iaals vi.ns o lacrbs

1 ) Animal s de menys de 1.5 k .i 1 os , 1 . 200 pet.es ,

2 ) Animals de mes de 1.5 kilos , 1 . 985 pekes ,

e) Sacr.ific.i d'animais .i ent.erreraent.,

1) Animais de menys de 1,5 k.il(^s, . 500 pekes,
2) Animais de mes de 15 kilos ,,,, 6,000 pet.es,

k) Tnspe(nrj.ó kerínicía, 15,000 pekes,

g) Servei de depos.it. i mannt-enci ó, per dia i observado sanit.ària,

1) Ans, (îon is, moixos i r:a.ns, kipo pequinés,,,,,,,,,,, 500 pekes,

2) Cans mii.jans, t.ipo (¡(icker spaniel,,, 750 pet.es,
3) C8.ns gorsos, iripo pasl'.or aleman, ,,,,,, ,1,000 pekes,
4 ) PcFrcri ns , ovi.n i c;apr i ns , , , ,,,,,,,,,, 1 , 500 pet.es ,

Sokmès a vokaoió es a.pr<nva.k per nnanim.ikai.,

CONVENT PENATS.- El Sr.Bat.le donà lect.ura a la següent

propos ka. ;

PROPOSTA
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l'e:s(íri. i: de la Cederaei.ó Kspanyola de MnnuTTpi.s i.
Prov.i rieles refereni. a la gestió del eornpl i ment de les penes de treball
en beneClei, de la oomnnitat, pel present venc;: a proposar el Ple d'aqiiesi;
ajuntament- el següent- aeord :

- Adherí r-se al CONVRNT OR COL,LARORACIÓ RNTRR b'ORGANISWR AUTÒNOM
OR TRRRAld, T PRRSTACIONS PRNTTRNCI^RTRS, PRR RT, COMPblMRNT OR LRS PRNRS
OR TRRRATJ. RN RRNRFTCT OR LA COMUNITAT.

- Autor i. t/ar el Sr, Ratle per si.gnar el rjonveni.,
- Oonar publiait.al- el Rnt-llet-í Mnnla.ipal.
- C oim I n i. < a r a 1 a F R M P ,

RI Sr. Ratle donar ocompta del que 1 i, liavia «non tes tat la Conselleri.a
referent, a les gest-.ions fet.es, a .Inst.aaia del PAS PSM respecd-a de la

nel^eja del Torrent i, digné que se 11 havla i;ontesta.i:: que tendrían amb
aompt-a el t-orrent- d'Fsporles.

Respecta de les tugues d'algua el Sr, Ratle pasar 1'estudi al Sr,
Mat-as ,1 despres de deliberar demunt- el t.ema, s'arribar a la aonalnsíó de
que <íada tres mesos, hi havla que ter un estudi per poder controlar

d'alguna manera el t.ema.

- R1 Sr, Pere Trias, demana c-om havla anat la reunió amb Medi

Ambient, ja que entenia que estava, massa demostrat anal 1 tliüamenl: que

fuint.amlnava els aculfers d'Fsporles, 1 que qualque cosa s'havia de fer
al respecíta, 1 demana, ¿ Per que s'lia a))a.nd.onat el tema?,

T digué que no espererían massa, que s'havia d'arreglar el t.ema,
FI Sr, Ratle 11 respongué que es demanaria hora ami) la Conselleria

de Medi Ambient-,

T.a Sra. Francisca Gill, digue que el darrer anàlisis de la

depuradora estava dins els límits acr^eptables,
FI Sr, Mat-as digué que s'havia de canviar de laboratori.

Sol.més a vot-a(iló és íiprovfíl- per urifinl ml i-at,

PRRCS T PRRGÜNTRS,
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- KI Sr, Trias volgué insisiJ.r ami) el bema. de les esi::o>n.i)reries al
camí cle Son Datuel.o, ja que digné, es seguien l-irani., 5 dertiana que es

V i g i les,

- FI Sr. Trias reciorda que el ple sol . 1 i oi i.ai. restava sense

cíonvooar.

FI Sr. Bai.le li respongué, que si hi estava, hi que i.enia un

in Corme de la Seo re bar i a al respeciba.

- FI Sr. Tries digué que quan es va asfali.ar el oarn.í des Verger es

deixaren de Cer d.f)s marges que esbaven al pressitposb, demana que es

recrlamés al c;oni.raoti si.a.

FI Sr. Bai.le li respongué que i.oi. el que estava al pressuposi, es va

complir, però que es benia inbenr:iò de Cer aquesbs dos,

- FI Sr. Ani.oni Auli digué que cíorii era que es deixava aparc:ar a la

ijarrebera, que una i;osa era aburar-se un minub, per adquirir qualsevol
cíosa, i l'ali.re nioli. difereni. era aparcar, ja que despres resuli.ava que

hi havia d.oî)le Cila. la. dels aparoabs i la dels que s'aburaven un momenb
i esi.ava exposai, a que qualsevol d.i.a hi hagués un aooideni., s.inó es

prenien rapid.am.enI: mesures, ja que les línies grogues no basben,
FI Sr. l.linàs d.i.gué que quan no es deixava aparcar només hi havia

el riíobxe que s'aburava un momenb, pèro ara. hi tiavia d.ol)le Cila, així.
mai.eix digué que era una qü.esi.ió a (considerar, ja que qualsevol d:i.a hi
hauria U(\ pro'olema greu, i binguenb bres muíiioipals era qiiesbió rle que
el Bai.le donés l'ordre.

FI Bai.le. li respongué que es i.ornarían a plani.ei. jar el i.ema, que

podien Cer la proposba que oreguesen oporbuna,
FI Sr. Viccenç Mai.as digué que creia que l'opori.ú era, que es

oom.pl i s la Llei.

- Fl Sr. Ani.oni Auli expressà la seva preoccupació pels joves de 12
a .1.6 anys, que no benien lloí"; a on anar, que el seu par b il; havia
(començat una soluíció, obrir la Casa del Poble els divendres i disabi.es.
Que la. qüestió era trobar una. solu<;ió per aquesta gent, i de passada
s ' ev.i i.ar i en prccblemes de renou, ei.cc.

Fl Sr. Miguel Bernat digué que s'estava intentant dignar una soluoió

Paper transcripció acords i resolucions



<663983 ■
f- -:0002
V. V

GOVERN BALEAR V
Conselleria de la Eunció Pública

i Interior
Pà y ÍTia ^J^í'trri. 3 0

al bema, al Casal de Joves, però el problema era qui. ho ges b j.<")nava,

perquè no pases el que havia pasai. abans.
R1 Sr, Tr.i.as di.gné que hi. havia alguns pares que no benien moll^

cílar qn.ina era la fn.noió del lo(^al, qne hi hav.i.a jocs i begudes que

pagaven ells mabeixos i. hi havia unes persones qi.ie s ^ encíarregaven i no

era cap bordell, que hi havia molta geni. oonteni-a, i que si hi havia
pares que brobaven els sei.is fills massa pebi.bs que no els hx enviasin.

I.a Sra. Francriscía Gili digué que s'estaven feni. esforços per

solucïionar el bema i que hi volia afeixir que pels més grans, esbava en

cíoni.ach.e amb un edu.c;ador de ciarrer, q\).e incslrts en un horari de c:ada dia
ens podria ajudar,

FI Sr, Miquel Bernat, que el que es volia fer no era una guarderia,
ni un olul) d.'Fsplai, sinó inbenbar gesbionar millor el bema per aquesba

geni..
FI Sr. Antoni Auli demana per la reunió de 1 ' Tns.i.i i.u.i. Comarcal.
FI Sr, Miguel Bernat digué que el divendres passat havien qi.tedal",,

que cada represent.ani. d ' A juni.ament. faria un estudi, el que induirien
les dades de padró ebr-, i a finals de gener es Irind.ria un estudi global
de viabilii.ai. del project.e, però i.ambé queda dar que no era priorii.ari
ni pel fins el 2003 o 2005 i que pel finançameni; de l'Insbibul:
1 ' A juni.ament. hi hauria d'apori.ar el 50%, i que ningú, havia posat,

problema, però el que si és cíerl: és que la gent va sortir un poc

desanimada. Així mateix digué que la Conselleria que havien de decuidir
on es s .i. 11.1 a r i.a 1 '.Ins 'c i tu I;.

- FI Sr. Antívni Auli digué que hi havia una cíeri.a indignacuió pel
pro'olema. qi.ie hi havia bagul; amb les brod.ad.ores, que s'havien qued.a.1;
sense, locíal i que pensava que l'escola no era una bona solucuió, i demana
si tenien algun lloc; pensat,

FI Sr. Miguel Bernat, digué que era una soliurió i.ettiporal , ja que hi
h a V i. a una. ma. n o a. d 'espai.,

- FI Sr. Ant.cvni Vidal digué que el divendres passat, hi va haver una

ponència bè(Uiica a Patrimoni, demanar ¿si va assistir?
FI Sr. Gabriel Coll digué que. hi havia assist.ii., i que s'havia

informat favora.i)lement per unanimitat, exc;epte el GOB,
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- Rl, Sr, Vj.da.1, demana respeniha. del prograuia Leader: qui

de. la plaça d'Rspanya que s ' ajad.i nava-

RI Sr, Gabr iel Sababer l.i oonbeebar que era davanl; l'Hesbal,

)na era

- RI Sr. Vidal dernana del Pla Mirall, ccnti qnedaria el Peni, d'es
Badal m'ï.

RI Sr. Bai.le li respenyne qne qnan es cíanvies es rebaixarien els
parebons,

m

- R1 Sr. Ani.oni Aii.l.i sol . 1 ici bar qne s'enviasen les acd.es de la
Comissió de Gi:)vern a bobs els regidors i que no s'Iiavia Cel;.

RI Sr. Viçens Matas cligné qne es fes, i qne si era nessesari qne es

poses més personal.

■ij
ilÍ

R1 Sr. Ani.cmi I.lxnas recorda la convocai.or i a al BOIB, qne hi ;j;;¡•w\
havia una parbida dedicada a insbibncions amb alumnes problemàbics de 12 i
a .1.5 i qne el i.ermini era mol i. cmri..

- R1 Sr, RaCael Bost;h d.c)na (;ompbe qne esbaven a pnnb de bancar les ,í

pagines WP i qne si li volien passar els parti i.s el loycd.ip.
■9

- RI Sr, Bable recorda la Comissió inCoriaabiva del proper dijt^ns, |

On cop examinats els pnni.s assenyalai.s a l'ordre del dia, esseni. Í
les VinI;-i-dnes liores i den luinnbs, el Sr,Bable aixe<;a la sessió, i per p
fer-hi consi.ar el qne s'hi ha i.raed.ai., jo la Secrei.ària en dcvnc fe, i •||
aiab el sen VÍsl;-i-Plan esbent; la presen!; A(d;a al Hoc i la daba. ||;
assenyalai.s a l'encapçalament.

Rsporles, 26 d'o(;bnbre de 1.999,
RI Bai-le, La Sei^rei.ar i a,
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ACTA OF. LA SFSSIÓ FXTRAORDINÂRIA
CFLFRRAOA PFL PLF OF L ' AJCJNTAMFNT

FL DIA 30 O'OCTORRF OF 1.999

1!'

Ü;
il-

3;-
I
íí

I

Membres asslshenhs;

Sr. Gabriel Sabater Camps

Sr. Miguel Bernat Bosch

Sr. Pere Trias Auli

Sr. Antoni Auli Ginard

Sr. Gabriel Coll Barcteló

Sr. Ra tael Angel Roscdi Sans
Sr. Vi c:ens Mat-as Rossello

Sra. Français (.;a Gili Nebot

Sr. Ant-oni Vidal Matas

Sr. Bartomeu Llinàs Ferra

I

íüi
ai

TS

i

A la V.ila fl'Fsporles, ComuniLat Ani.ònoiua cle les Illes Ralears,
esseni; Tes enze hores del dia brenba d'oobubre de mil iK^u-oenhs

norani.a-nou., es reuneix a la Sala d ' Acd.es de la Casa de la Vila, en

primera (jonvotjabòr ia, el Ple de la Corporacrló si")ha la Presidència
del Sr.Ral.le Janme Pou Reynes, i amb 1 ' ass.isi.èncria dels Senyors
Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a l'ol)jecte de'
c;elebrar sessió exi.raord i nàr ia i en ella i.racji.ar els assumptes

incli^sos a l'ordre del dia, el qual Cou degudament notiCicjaí;,
Assist.eix c;om a Secret.aria la de la Corporació Sra, Maria Oolores
Su reda Tr u ji1lo,

Íií'

I

AL.LRGACIONS AVANÇ NN,SS.

seguen t p ropos ta ;

El Sr.Batle donà lectura a la

PROPOSTA
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Vi.sbs els inCoruies emesos per 1 ' arqu i. beobe redao^or de le
Normes Subsidiaries d'aquest i.erine rnuniolpal , es pel que venci à
proposar el Ple de l'Ajuntament el següeni: at;ord¡

- F.si.linar en pari. i d'acord amb allci exposai, a l'informe emès
per 1 'arqui.tecite redacjtor de les Normes Subsidiarles, Sr. Angel
Garcia de Jalon les següeni.s al. legacions î

- Sra, War i tina Fullana Fiol i dos mes

- .Sr. Norberi.o Viñas Massanei..

Desestimar d'acord allò exposal: a l'iní:<irme emès per

1 ' arqui i.eci.e redaci.or de les Normes Subsidiàries, .Sr. Angel Garcia
de Jalon les següents al,legaoions :

- Sr. Francisco Vlllalonga i de Cani.os.
- Sr. Jose Rinimelis carboner<i,
- Sr. Rafael Torres Palmer.
- ,Sra, Catalina Oliver Nadal,
- Sr. Bernai. Tries Aull.
- Sra, Magdalena LLado Alemany,
- Sr. Alberi. Cai.alan Fernande'/..

,S r a , A m. a 1 i. a R e r n a i) é C o n il e

- Sr. Jaume Foni. Rordoy.
- .Sr, Antoni Amengual Figueras,
- Sr. Manuel Rossi.ñol Fusi.er.

F1 .Sr, Pere Trias digué que estaven a tavor de les dues primeres
i en c.'oni.ra de les ali.res, i sol.llcmi.à la voi.acrló per séparai..

FI Sr,Gabriel Coll digué que estaven informades conjuntament.

Seguldameni. es soi.mei. a voi.acció, per séparai, la proposi.a :

1,- Fs sotmet a votació les al,legacions estimades en part, i
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és aprovat: auiV) el. sagUent: resüll:a.l;:

- Ncm. (9) voi-s a favor, sis (6) de.l PP :i i-res (3) de.l
PAS-PSM,

- Dues {?.) absi.anciions cle.l PSOF..

2,- és soi:mès a vol:ao).ó les al., iegar: i.ons deses I: j.mades, i. és
aprovai. arnb e,l següent resn.ltatí

- Sis (6) vol:s a Ca.V(^r del. PP.
- Tres (3) vots en c;ontra de.l PAS-PSM.
- Ot^s (3) vol;s de absl:enoXó del. PSOF.

NN.SS.- El Sr. Gabriel Coll Barceló, regidor de l'àrea
d'urbanisme va Cer les següenl:s exposi(rions í

Tenird. sempre preseni. que el nostre poble mani.en enejara avu.i
unes (jaracl:er..í.sl: ¡.que:s singulars i úniques i que aquesî;es es

man.ifesi.en ja crlarameni. a la pròp.ia qualii.ai. de v.ida dels resideni.s
Ca que les volguem preservar i pol:encia.r, conoepl:es aquesbs,
pr.imordials a l'hora de cirear la nova normai.iva que preseni.em.

La disparada evolució poblacional del nosl;re poble ha. Cel: que

l'equip de Govern preseni.i unes normes que pugu.in frenar
1 ' incjremen 1: de dil:a evolució, sobre í:ol:, per evitar la
desproporcionada press.i ó humana sobre el i.err.ii.or.i municipal i la
líonseqüent pèrdua, de la. seva qualitat ambiental, que acal:)a
amenaçani. la pròpia base de 1 'ai.racd.iu. ambieni.al d'Fsporles, dades
a tenir en (::ompi:e són;

- d'una pari. la progressiva impori-àncuia poblacional del medi
rural que alberga la mateixa p<^blació resident: (400 habitants de
drei., el 10% del i.oi.al Munic.ipal, Fs Verger, Ses Red.gei.es i Jardin
de Flores plegats),

- d'ali.ra banda el risc de perdre la ideni.ii.ai. c;om a unii.ai.
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socíj.aT i. mun i.tjj.p i. dJ, CereiK; i.ai; i.
- per a.lira ,1a neaess.itai. de resoldre alguns es\ranga).la»t^i.s

urban í.sblos que aCeoben a la quallbah de vi.da res j.den<n>?rfsis+?fíu la
millora en l'oferi.a i aooessi bi 1 .i i.ai-s als espais urbans,
rehabi 1 i,bacíló urbana, ci:>ni:rol dels preus url^aní.sI:j.cjs i, preserva.(7Í<S
de la qualii.ai. tned.i.ambieni.al ,> del paisai.ge.

Amb i:o!; això, a prlnoipis del noranta s'ha general i t/at el
cíonvenoimeni. de la insosi.enib.i 1 .ii.ai. a mig ,i llarg i.erm.in.i del model
seguit Ci.ns ara, així. ciom la sensat^ió d'amenaoes i els desaClainents
del dei.er iorameni. med :i ambieni.al ,i pai sai.g isi..i c:,

Aquestes Normes que presenta l'equip de Gc)vern parteixen de la
cíonsi.ai.aoió de 1 ' obsolesoèno.ia de les paui-es que regeixen el
planejament munió i pal vi geni: de cara a mantenir la base eoi:)nòmioa
locial :i fer-la cíompai-ible amb la preservafui.ó dels valors amb.ieni.als
i, pa isatg í.stir:s que la sustenten i en definitiva intentar garanl:ir
el benesi.ar de la població en els seus d.i.si.ini.s aspeci.es,

Desta<:am de les presents normes la oons tatacíió de que

exisi.e.ixen ceri.es opori.unii.ai.s d ' ini.ervenció c:om poi. ser l.imii.ar el
nombre d'habitatges per solar, els efectes per tant poden ser

dei.erminani.s sobre els problemes de fons que creiem que pai.eix el
nostre Poble avui, ti^t i això tam.l)é creiem qi.ie s'ha de destMnsar
sobre un plane jameni. urban.i si.icí acord .

A més del canvi de posició municipal, s'ha vingui; trel)allant
a nivell supraniun.icipal , amb .idees i c:rii.eris similars aplicables
a les Directrius d ' Ordenar: if:) Territorial de Balears i

paral el , 1 ameni. noves afecc.ions de normai.ives o 1 eg isl ac:ions
sect(^rials aparescudes amb posterioritat al 20 <le juny de 1986 i
niod if i c;aci ons posi.er i ors de les aci.uals normes.

Resumint, la motivar:ió d'una revisió de les normes lia estat:
- majors ex.igènc.ies d ' equipaineni.s derivades de la pròpia

evolució social de disposicions de rang si.iperior,
- sai.u.ració de les i.res queries pari.s del sòl urbà.
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- vi.si:. que ja han passat; anys des ule 1,'eni
de les NN.SS, rud.nals,

T.'esmentridri revisió ha denai. supí^rh als seyüeni.s objecd.fais
generals s

- un desenvolupaicieni socí.lo-econòtriic; equilibrat, i cíoropal-ible
amb la prel:e(;<::i.ó i, millora del medi ambient;,

- una millora de la qualit.ab de vida dels criubadans, garani-ird.
el seu ai^oés a t:ot; t:lpijs d ' equlpament;s 1 al medi nat-/ural,

- mani.enir i proi.egir l'ocupació de base local,
- garani-J.r l'a<;oés a 1 ' liabii:al;ge permanent; dels (;lut;adans del

municipi, mibjançani- la c;reació d'espai per a 1 ' edif icacrió de
vlvend.es so(;j.als,

defensar els espais obert.s del municipi de qualsevol
ut;il.lt;v,acló que pugui alt;era.r els seus valors ecológicas 1
P a i s a t.g .i f-i t. i c; s ,

- millorar la qual it.at. ambient.al dels espais urbans, i
- assegurar denslt;at;s globals que garant;eixln la quallt;at; de

vida.

Queden donc¡s, a la vost.ra di.sposició aitib el nost.re millor
esCorç per a t;ot;s.

Seguidament, el Sr. Bat.le digué que a l'expedient, de les NNSS,
s'h.l havia Incorporat; l'Rsl;ud.i d'Impact;e Auibient;al, per exposar al
públic junt.ament. amb les NNSS, i que rest.ava a la seva disposició.

Segi.)Idament; el Sr. Gabriel Coll Rar(;eló donà le<;t;ura a les
següent.s esmenes í

RSMRNRS A LA PROPOSTA 0'APROVACIÓ INICIAL OR LRS NN.SS

R1 Regidor delegat, de l'Àrea d'Urbanisme assenyala la
següent; relació d'esmenes en relai^ló a la propost;a present;ada
relat.iva a l'aprovació inicial de les NN.SS. del t..m. d'Rsporles:
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Pàg num v'
\ y\

lE:a,- A tota la documentació on hi figura la parafi^a>'¿f:|%-«^
cílos es cíanviarà per la paraula nucli, i les sigles es

canviaran per les sigles N,A.

?.na,- En relació als plànols presentats;
1.- Passar la qual i, fir:a.ció de /.ona R a /.ona E
2.- Passar la qual i f i c:ac5 ó de '/.ona B a Nucli Antic: (NA)
3.- Canviar de R,L. (espai lliure) a RQ (equipaments)
4.- Passar a rúsi.ic; les '/ones assenyalades c;orii B i F^T.,
5.- A la /.ona de Jardin de Flores, la /ona assenyalada amb RQ

(equipaments) passarà a D,
6.- Passar de R.b, (espai, lliure) a N,A, (niKïli antic;)
7.- Desapareix el camí grafiat
8.- Passar la qual i f itrac; ió de /ona B a /ona C
9.- Passar la qual if ic;ació de '/ona B a N.A, (nu.c:li ant-ic:)
10.- Passar la qualificació de /ona B a N.A, (ni.n;l.i anti(;)
11.- Passar la qual if icac:ió de '/ona A2 a '/ona Al.

3ra.- A la llegenda de les Normes presentada ha de rectificar-
se ;

1.- A la pàgina 104 a on hi figuren les Di sposi.c:i ons

Transitòries;
- en rel acció a la primera ha de dir;

"A les st^l, li(;i tuds de llit;èn(;ia d'obra majc)r que haguessin

preseni.ai. davani. 1 ' A junt.ameni. a pari.ir de l'ac;ord d'aprovació
ini<;ia.l de la present revisió de les normes sul;s id. iàr ies, l.i seran
d ' api i c;ac;i ó 1 a nova normai.i va"

- allà a. on figura primera per segona vegada ha de
subsi.i i.ui:)—se per segona.

A la fii-xa assenyalada c;orii Onii.ai. d'Aci.uació núrn. 5 (O.A.-
5), d'Rs Rafal on hi figura que podran cícuis tr ui r-se 3 (tres)
vivencles han de figura;'—n'hi sois 2 (dues).

R1 Sr, Pere Trias volgué constas; Que m; s'havia (Celebrat el ple
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HXhraorcdlnar 1 sol., 1 i,i: i. bab pel. sei.! grup, pet: hraicîbat: l.a ino>ii. i.òa^^)
de les NNSS .i que d'acord amb la r..B,R,r., no es pod:!a .i ncorporar

cíap assuiíipl;e al. Pl.e, sense 1. ' au bor i. b/.ai:: i.ó expressa riel seu grup.

Per i-ani. i.racd.ar avu.i el puni. NNSS podria 1 nc:órrer en nul, lli.ai-.
Pel que ba a les NNSS que es presenbaveu d.i.gi.ié:

- Que Ini.eni.er 1 a no eni.rar en qüesd.lons i.ècn.iques, ja que per

aquesbes el seu grup pensava presenbar les oportunes al·legacions.
- Que la proposi.a c:oncrei.a que es pori.ava no es podia dur ja que

hi. bal bava:

F.si.udl d ' 1 mpacíi.e amb.íeni.al ,

Rsbudl economir;-binancer, d.i.nbre aquesb esbudi ja s'hauria de
quani.l.f 1 (!ar com es podran assum.ir ec:onòmi cartieni. les aci.nacions
proposades una d'elles per expropiar: i.ó i. les albres vi.a
c:ompensació,

- Pel que fa al ctonilngui. de les NNSS volem donar l'enhorabona a

l'equip redactor ja que estan molt ben presentades,
T.ameni.ar no s'hag.i fei. fa i.res anys ja que hem v.l.si. el

creixement desmesurat: del poble, per tant arriben massa tard,
1 això es responsabl 11 i.ai. de. l'equip de Govern, Rni.enerfi que són

les mateixes NNSS que va presentar el nostre grup ami) un contingut
d 1 fereni.,

- Volem marcar una serle d'1ncoherèncles :

Pel qi,ie ba. a l'ordenació de les NNSS, nom.és es rjonsidera a.pl:e pel
momeni. prer.eni., 1 c;onsl derani. que hl ha uns; 4,000 habli.ans de drei.,
i que als 4,500 h,, pror:ed. ir iaa revisar les NNSS, i que en tres
anys s'hauran super ai., per i.ani. proc;edlrà revisar les NNSS, i.oi.
just hagin entrat: en vigor,

Respeci.e del Verger manca valeni.ia per descl assif 1 car-1 o 1
d e i. X a r -1 < ) com i.) n me d i. n .t r a 1,

Quan es parla de l'al i.a oc:upació dels habl i.ai.ges, no actaben de
veure les xibres, les dades del IRI, són incorrectes, ja. que no

s'han donai. d'ali.a aquesi. any moli.s habli.ai.ges que hi haurien de
ser,I és curiós com es juga. amb els números segons interessi, i
s'arriba a resuli.ai.s moli.s dl fereni.s, per i.ani. les dades apori-ades
no són bial)les, s'hauria de partir de la ratio real,

SI Pari am dels espais lliures la Incoherència és i.oi.al , i.cti.s són
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aparcjainenbs, qiiH pastea que es necessiten aquesî; espai.s
ccnnp.l.ir en la ncirrna d'espai lliu.re per habli.ani..

La placeta de la Teulera es una vi.a,
La nnii.al. d'aci.nació dos, el carrer Mateu Font-, ctoni.erupla 3.1

habitatges dins clos antic:, que estava marcial", com equipaments i no

es cons.idera i-ornar a obrir el pas peai.onal .

Son Trias no té sentit, passa de 300 m3 a 400 m3, perque no es

deixa igual, es fa perque aix.í es pugui reduir el i.oi.al de la
fíapacri ta.t de la. població del poble? o ès i.ina eqi.i 1 vocació?.

Tnconi.pl int. els cril.eris que fixen les propies NNSS, s'amplia el
sol urbà en més de 65,000 m?, sense jusl",i61car fílarament la seva

necessi t.al., en canvi a dins el nucli urbà, es redueix '/.ona

d ' eqi.i ipaments c^onver i",int-ho en sol i.irbà luijratiu. Les unitats
d'act.uació represent.en un increment, direct.e de 20 habit.at.ges de
p.rotect^ló oticílal, que són nefüessar Is 1 per venti.ira en manijaran

més, però no reduint, '/ones d'equipament., i més import.ant. incompleix
les ratios de 5 m2 per liabitanl", 1 crea deficiències als serveis
necessaris del poble,

F.ls aparcament.s de Can Campos est.an marcats com espai lliure quan

són equipament,
T.a '/ona del Bosquet.: no est.atti d'acord amb la propost.a, perquè més

xalets?,

T.a t.aca verda del C/ Miquel Marquès això és una plaça,
Rliminar, el cíarrer Cotoner i)aix de la plaça, que es deixa ima

t.aca un pet.it. solar,
FI carrer major, marcar pas pe.atonal,
FI carrer Quart.er '/ona marcada A3 (3 alt.ures) que passi a A.l { 2

altures). Les tres altures són raonables a llocos, cîotn la irarretera,

que el carrer és molt, artiple,
Sot^ Trias no est.am d* acord, que p.ass.l de 300 m.3 a 400 m? deixar-lo

en 300, i. la '/ona verda que es marca devora la c:asa de Cult.ura, es

•/.ona viarL'i,

A la uni t.at. d ' a<it.uació Ca 1 ' Amet. no és correct.e marcar una '/ona

d'habitatges on es necessita una /.ona d'equipaments, per piscltia
et.c, T pot. port.ar d i fi cuit.at.s amb l'expropiació que est.à en marxa.

Tampoc est.am. il'atíord am'o la imitai", d.'actuaclo de ,Son Quint,
encara que el PP digui que es aconseguir t.errenys d'equipament..
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aqi-ie:sl:.s Ueccnnys es necje s s i. I;en, pero a l.a vora del. riaïap de Cu I: bol,
per sol :I ndustr .1 al 5 al ires equipaments,

V.í.ndex d ' .intens i. tal; màxima d'ús res idem; ia 1. al, ni.ii;l.i antio, A.1.
,i A? és massa elevai,,

F1 medi rural es més prol.eooionisi.a, però les edi f ioao.ions noves

liaurien de ser oh.l, igat Cer-les de pedra i enviar el sei.i inCí^rme a

la Coniunit-rii- aui-onoma, pel que fa els 150 m? de c;onst.ru.c;o.ió es

massa elevat i no es limiten les parcel, lar;ions rústi.ques,
Inoomple.íxen la filosofia de les DOT, que diuen en S(>1 urbà un 3%

i ens menjam tot el creixament durant 10 anys, per dos xalets, tJna
i rresponsabi 1 i i.at,

Ona di.sposi.oió i.ransi i.òr ia ala que hi hauria de c;onsi.ar que les
noves lli<';èm;ies s'haurien de combed ir d'acord ami) les NNSS

aprovades i ni oi alment,
Ones NNSS fet.es a mida per resoldre problemes oon<;ret.s, però no

saben si és beneCi<;iós pel conjunt del poble,

FI Sr, Bat.le li respongué, pel que fa al ple ext.raord i nar i ,

era per modiCicar les con.stru<;(;ions dins F.sporles no inies NNSS, i
li recordà que les sol , 1 loit.uds s'havien de fer amb la forma,
signades pels regidors, etc, i. qi.)e no volia entrar a d.isci.itir
l'assumpt.e que ja est.ava prou debat.ut-.

Pel que Ceia als 4,500 habitants li digué qi.ie tenia i.in po(; de
raó,

Respect.e a les vivendes de prot.ec;c;ió oficial, nosalt.res ho
mantindrem, perquè es tra(;ta de fer vivendes per gent del poble i
per q\).è uns han de t.enir vivendes i els alt.res no?,

T»a man i fes tai; ió feta, respecte del carrer Mateu Font, només
seria c:ert. si s'esbuca t.ot. i es t.orna a edificar.

Per desclassificar el Verger l'Ajuntament no té medis per

poder fer-ho i s'ha demanat, al Govern Balear si ell es faria c:àrrec
de la. ind.emnit/,ai;ió, d'acord amb allò previst a les DOT, però ja fa.
t.emps i fins a la data no s'ha retuit. contest.aci6,

Pel que fa al i^reixement de sol urbà, es fa molta. polí.tica.
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perquè només s 'augmenl;en en 4 vi.vendes, Ta resta I és molt més, és
sol nrbà destinat a equipameni.s,

Respetóte als espais lliures i. els aspectes tè<uiics els
respondrà el t.èonio Sr. Angel Garcia de Jal(vn.

Ris locals comercials com es lògi.r; es Can al llarg del
Passeig, i la línia havia d'anar per un lloc: c;onc;ret, no era

possible tol; i s'hagués aturat on s'hagués aturat i liauria que dir,

FI Sr. Angel Garc;ia de Jalon respongué, que no hi fali.ava
l'estudi d.'impac:te Ambiental, i volia recordar que no era necessari

que esi-igués en aquell riioment, ja que eren documeni-s disi-ini.s, que

es tramiten paral·lelament,
Respeci.e de l'estudi econòiuic-f inanc:er, digué que n<^ feia

í* a 11a ,

Expropiació de Ca 1'Aniel-, no es deixa de banda l'expropiació,
sinó que es mantén i se l.i dona un cotujepte urban is tic:, la. prf)posl;a
del vial es per tapar la part lletja de la Vi.lancwa i si cal en

mans de 1 ' A junl:^araent, que es el més lògic;, es l'-indran vivendes de
VPO a preu. assequible, que pot paliar la manca de sol urbà, i donar
una opi;ió al problema de manca de vivenda als joves del poi)le,

FI terna de límit de població, el càlcuil està fet d'acord amb
el Oei^ret Autonòmi<;, però cal recordar que la capacitat de
població, no és més que un c;àlc:u.l teòric, i el que vol dir, es que

si es mantigués tota 1 ' edi C icat;ió, i es <;onstruí.s tot el que és
possible construir, es podria arribar a aquesta població, i per

altra banda, si es (;c)nstruXs d'aqi.iesta manera tan massiva, encara

es c;omplirien de sobres els 5 rn per habitant, establerts al Decret,
així mateix recordà que Fsporles no tenia res a veure amb Palma i
que a més no hi havia altra manera de fer les c:oses per estar
d'acord amb el Decrel;,

La qual i f ica.c:i ó d'espai lliure, és molt permissiva permet els
i.isos que a l'Ajuntament l.i puguin interessar, el (;oiu;epl;e d'acc;edir
a totes les propietats no vol dir que deixi de fer la funció
d'espai lliure, perquè no un aparcament subterrani, eti-;, .i a més
digué, que amb els espais requalifi cats complien de sobres la
ra.l;io, Fnc;a.ra que tenia t;oni;iència de que s'havia de vetllar molt,
ja que era una qüestió molt d ' arqui tec:te, i que feria u.n estudi per
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T.ri Sra, Franoisca G.i.l.i digtié que respect.e a les v.ivxendes de
prohetjt:: j.ó oC i.c; i.al., considerava que era d.i.si::r i.minar: l.a geni; de bai.x
poder adqu.i s.i t..iu., si no es proporci onava sòl a t.ot.s els lloc:s
possibles del poble, no només a un llor; coin^rel;, en deCinihiva que

no li agradaven els "gu.et.os".
I aCirmà que s'han l;ingul; moll; en compl;e les 0 i.re(;l;rius

d'Ordenaciió del Terril.ori, en la redaccrió d'aquesl.es NNSS i de la
let^hura de les mal;ei,xes, així es desprèn,

F.l Sr, Vi.cíens Mal.as c;omençà la seva exposició donant,
l'enhorabona a l'equip redactor de les NNSS, digué que estaven molt
avançades t.ècni catnent. en cc»tiiparaci ó a les d'abans, però el
contingui;, havia estat mal guial;.

Que havia de dir que rnolt.es c:oses podien haver arribat, a

aquesta taula bastant millor, qi.ie si s'hagués tel; teina durant
aquest.s t.res anys i no una marat.ó de t.res set.manes s'hagués
a<;onseguit depurar mill<^r un document tant imp<;rtant com són les
NNSS, que poden barat.ar i condicionar la vida del poble durant, els
propers 13 o 15 anys. Que si s'hagués intentat el <;i;nsens i tel; les
cíoses amb el t.emps que es mereix dedicar-li a un document, t.an
impc)c ta.nl;, l'oposició hagi.)és col, laborat a.\nb l'eqi.n'.p de Govern,
però amb presses, quasi de passada, s'ent.reguen les NNSS 10 dies
abans, sense rrar togra t iar, total at;onsegu in I; tenir tol;s una

"empanada" ment.al impressionant, de NNSS, no s'ha dc^nat. t.emps ni t.an
sols a poder (Corregir asperetes importants, a més dels que ja. ha
menc.ionat. el Sr, Trias poden serí

PonI; dels Ralladi^rs", "darrera sa Paret"," K1 Clfís Anti<;"
et.c,

- Qualific;ar '/.ona d'equipament., d'ús i domini pública, la
Rectoria, tot l'hort, FI Qrtarter de la Guardia Civil, Zones que lu;

queda massa clar c:om cían Campos, no ent.enc quan t.ot. el nucli ant.i(;
té una tipologia di.terent, o és luia manera de destressar la casa
ant.i ga?.

- Les responsabilit.at.s dels t.ècnics un alt.re t.erna,
- La marca de la punteta verda als secadors és insuticient, a
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una bar:riada qua aaCà Calba d ' aparcametibs ,

- Ca n'Arbos i el solar de oa ' n Conf.ib, no sé sl vos heu
adonab, que hi. ha una possib i. 1 i bah de oonsbruir uns 30 habibabges,
és a d,ir augmentar el problema a on ja el tenim.

- A Mateu Foni;, la soluríii':) no és l'adequada, vos enganyeu de
fer dues acd.uaoions diferent.s, per què no junt.es?.

- No s'han bingub manies a Ca l'Ameb, aquesta barriada
t.remola, més que oeroar solucions a la Vilanova, si careen més
problemes, es Ca una aiíbuacjló per oompensaoi<l, no s'ha pregunta.!:
als veïns, manoa una majoria, que c;om. a mínim ha de ser del 60%,
això acabarà amb una expropiació, no Cela Calba donar tanl:es
volt.es. I.a funció dels t.errenys avui és d'equipament., si ho passau

a VPO, el propietari vos durà als tribunals, Ceis-ho mirar,
necessit.au un bon informe jurídic, el normal és anar a una bona
ssoli.ir:ló no embullar més l'expropiació.

- Respecítar les alt.ures a la carret.era, algun punt. és molt,
arbitrari, hi ha /ones d'actuai:ions que hl ha convenis Cirmats,

- La t..i.pologia de c;acs ant.ic: a la /ona Son Comas.
- Rns agradaria a la depuradora o un lloc alxl, es marcàs una

/ona d ' act.i vi t.at.s, per aquest.es pet.it.es .1 ndúst-r i es, que ja no caben
dins el poble, no cap Indústria nf)va, sinó acomodar les que ja
exist.ei xen. A S ' F.sgl aiet.a marcar una mic¡a mes de N.U. que hi hagués
un creixement d'equipaments o espais lliures, evitar una uiica el
perill del t.ràfic.

- Les cîont.est-acions a les c:onsult.es urbaníst.iques no seran

vinculants, es un disbarat, l'administrat té dret a qi.ie se li
cont.est.i amb t.ot.es les garant.ies, de que el que se cont.est.a est.à
bé, és de psiquiatre aquí deCensam el tècni<":, no l'administrat, sl
els t-ècnics que hi ha no serveixen, se'n cerquen d'alt.res més
qualificats, és impresentable,

- r.'aljub d'aigua pot.able lm3 x 300 m3 const.ruït.s no es

suficient, més metres, ja. qi.)e no serveix de res, el que s ' lia de fer
es predicar amb l'exemple i emprrar les aigües depurades, ja que si
Celm aljubs només, regar serà car, quan es vulgui emprar el m.<itor
no funcionarà.

- També és necessari repassar els edificis que queden fora
d'ordenació,
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- r.'oberhura de ('::amj.ns dins sòl rúshuí haurien de

prohibihs, ja qne per les explohaoions agrícoles crea, que ées
suCicienl.. resper:har els que ja hi ha, s<")ls s'hauria de permehre
l'oberi.nra de cainins forestals.

- Les casehes d'eines, no hé sen h i, h així.
S'hauria de fer obl í gat-òr ia la reserva d ' aparciarneni

subherraní dins el nucli anhic;,
- F.l Verger hi esi-íc d'accord atnb l'acd.nació que es fa, però

falha va Ien h la, el io.eu grup ho descaí 1C Icaria, vos enganyeu a

vosali-res mateixos no teniu, clar les DOT, que s'ha de demanar al
Govert\ Balear, es demana, heu pensat amb el tema de la depurar:ió de
les aigües a aquesi.a x.ona, en les fi li.racions ei.c.

R n d e h j, n 11 i. v a no se'ns lia d. on a 1: a 1 ' opo s i, i ; i ó 1 ' o p< ^ r i: i.i n i. ta 1: d. e

cooperar i aqu.esi.es NNSS han sori.ii. un bunyol fruii. d ' una anàlisi
Ceta en dos dies, es una errada aquesta, precipitació 1 el no liaver
i ni.eni.ai. un grau de consens, que permei.ás a 1'oposició les seves

aportar:M'uis en positiu, nom.és el resulta!; elecítoral vos ampara,

les rei.iraria i no f:om diu. el Bai.le ja ho arreglarem a la fase
d. ' exposifíió al públirj; No hem i:ingut la d.oci.imenta(::ló oportuna per

poder esi.u.diar-1 es el i.ernps suficieni., fins dijous no ho i.enien

tot, per tant si ens dones una setiaana més en presentarem més, de
c:oses que no van, T es per això que eni.enem que es una errada i.oi.al
i si les vos hei.) menjades tot sols, així. les haureu de pair.

RI Sr. Bai.le li respongué que i.ani. al grup PAS-PSM corn al

PSOR, 11 agraïa les seves críl;iqi.(es per mlllfrrar les NNSS 1 que

efeci.ivameni. eni.enia que la responsabi 1 ii.ai. era del PP.
A les NNSS aprovades pel Consistori que dirigia el PSOR, la

reci.oria ja era '/.ona d'equipaments, no hi veia la diferència ara.

A Ca l'Amet, no s'han Cel; les coses sense mirar les

c;onseqü.èn(':i es, es fruii. d'un esi-udi , i ens veiem obl i gai.s a

recaí 1 Cica.r-ho, .1 enl;enemi que el rlsi"; es mínln:i.
Pel que fa ais camins rurals i ali.res aspeci.es i.ecnics, i-e

contestarà l'arquitecte redactor de les NNSS.
He de donar la raó quan parleu, d'una pei.ii.a reserva per una

•/ona d. ' ai'ítivi ta. ts o petit polígon industrial, per això es vol
llevar la depuradora.
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L ' arqu i. cadacCoc de les NNSS, Angel. Gacela de Jalen
cíord-esi-rt i

Respecd.e a .les cèdules nrban.!st.iques, d.igné que no pod.len ser

Vi.ni::ulanl;s, que no es podía donar banb de poder ais bècjnlos, ja qi.ie

es peden equivocar, :!. això redundaria en perjud.ici de la cornunil.ai,
CIns .i. toi: ooaslf)nac danys Irreparables,

FI c:arrer de Ca 1 ' Aiueb de 16 met.res no es fruit, de la

Improvisació, sinó d'un esbud.i. de la -xona, ja que es un vlal qi.ie ha
de donar accés a una '/ona d ' equ.t pament.s que precisa aparcament., a

la part CInal es més estret.
Les reserves d'aigua són per un dia, només és per una

urgència, si. lil ha una avaria, es un dipòsi. 1; que es pc)!: posar a on

es vulgui.
La II let.a de Can Campos, la mat.eixa que darrera Sa Paret., es

una proposta nova, es i.tna solució tècnica, qi.ie no empara la
llicíència cioncedida a aquest.a '/ona, avui no es podria donar aquella
11 icènc.ia,

Digué que havien fet. un project.e de NNSS object.,i ves, que es

podien cenjar les mateixes soluc^lons d'altres maneres, però aqi.iesta
era la seva gest.ió professional .

FI Sr, Vicenç Matas detaana la paraula per donar i.uia explicació
del seu. vot-,

FI Sr, Bat.le digué que ja havien t.ingut. t.ernps més que cíomplit.
per explicar-se i no II concedia, perqi.iè d.igi.té que no volia
allargar més el Ple,

Agrair als redactors de les NNSS Srs, Angel Garcia de Jalon,
arquitecte I Antoni Marcus Beltran geógraC la seva Celna,

I digué q\ie des d'avui començava el debat, d'aqviest. inst.rument.
de planejament, qi.te estava disposat a escoltar toiJiom i seure-se
amb t.ot.s el grups per millorar les NNSS.

FI Sr, Pere Trias digué qi.ie molta dlsposicitl, però no li havia
donat, la paraula.
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R1. Sf.-, Bi.el Coll, pro<'íed.í'. a donax:

V)..s¡; l'i.ní^orme Cavoralxle de la Comlssi.ó In í^onaabi.va

referent, a les NN.SS per aquest, num.lo.vp.t, amb les esmenes

presentades pel Grup Miui i.oj.pal PP, pel present veno a proposar al
Ple d'aquest. Ajunt.ament. el següent. ac:ord ;

- Que el Ple de l'Ajuntament aprovi, i n.i.o talment la
Rev.rs.i.ó de les Normes Subsí d.i.àr.tes d'F.sporles, redact.at. per

1 ' arqi.n. tecîte Angel Garó ta de Jalon Lastra t Anton t Marous Beltran

- Que s'expos.tn al públ.íc; al But.1 let.í de les Tiles
Balears, t a un diar.t de major otroulaoJ.ó, pel teriatnt d'mi mes,

perquè els d,i. s t. .int. s organ.lsrnes i part..i oular s pugu.in present.ar,
al·legacions t suggerèncuies, en vist.a de les quals els t.ècnics
redacítor, estudtin les matetxes t proposin les mod t r;ic::ao tons
oport.unes,

X aquest.a proposi.a junt-ament. amb les esmenes abans esment.ades
és sotmet a votaotó t és aprovada amb el següent resultatí

- S.is (6) vot.s a favor del PP,
- Ctnfï (5) vots en oontra, tres (3) del PAS.PSM i. dos {2) del

PSOF.,

ün cop examinat.s els punt.s assenyalat.s a l'ordre del d:ia,
essent les tretr/.e hores t trenta mtnuts, el Sr,Baille atxeoa la
sess.tó, i per fer-ht cionst.ar el que s'hi ha t.ract.at., jo la
Seííretària en dono Ce, i ami) el seu Vtsl)-t-Plau esteno la presen!;
Act.a al lloc :i la dat.a assenyalat.s a l'encapçalament..

Rsporles, 30 d.'ootui)re de .1,999.
1 Bat.le^,. /^La /jPecret^aùS a,
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ACTA OR LA .SR.SSIÓ RXTRAOROINÂRIA
CRLRBRAOA PFJ. PLF OF L'AJUNTAMFNT

FL OIA .1.6 OR NOVRMRRR OR .1,999

Membres riss.i.sl.enbs í

Sr, Gabr..i.el. S..í.bal;ec Camp:s
Sr, Ani.on.i Aul.i Glnard

Sr. GabrJ.eJ, RarceI<S

Sr. Rafael Ange.l Bosch Sans
Sr. Vicens Mabas Rossello

Sr. Anbon.l V,i cl al Matas

Sr, Miguel, Bernat Bosc^h
Sra, Francrlsca G.il.i Neboi-

Sr, Bar tomen Llinàs Ferra

Sr. Pere Tr.ias Anl,!

Sr, Jaume Pon Reines

A la V.lla d'Fsporles, Comnn.ii.at Autònoma de les Illes Balears,
essenl". les vint-i-nna hores del dia set/.e de n<·)vembre de mil nou-

c:ents noranta-nou, es reune.ix a la Sala d ' Acítes de la Casa de la
Vila, en primera cjonvfiríatòria, el Ple de la Corporacíió sota la
Pres.i dèncría del Bal.le. Sr. Jaume Pou Re.inés, .1 amb 1 ' assi st-èncní a

dels Senyors Regidors qne es rela.(;ionen a 1 ' etu'îapçalamen I;, a

l'objec^t.e de c:elebrar sessió exi.raord :i nàr i a i en ella i.racd.ar els
assumptes incílosos a l'ordre del dia, el qnal fon degudament
not.i.fic^at. Ass.isl.e.ix cïorii a Secretar.ia la de la Corporació Sra.
Maria Oolores Snreda Tri.ijillo,

Abans de començar els assu.mpt.es que cíonfiguraven l'ordre del dia
el Sr, Batle dignes

Que era c;oncient. de que a un Ple ext.raordinari no s'hi podian
aCegir mes assumptes, pero tenia necessitat de donar una

explicacúó, ja que el darrer ple el va aixec'ar la sessió, deixant,
els grups de l'oposiciti sense poder acabar de exposar la seva.

pcnstura, el mot,i us va dir, pels quals vaig acd.uar d'aquest.a manera
tan torta, poder els podem trobar en qi.ie el ple va ser moll; llarg
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i. hIs grups de 1. ' t:>pf)sJ.ó parei.xi.a hav i.an tingui; temps d ' e>
se, pero reconec: que me va.ig equ..ivoc:ar i ciernan d.lsc:ul.pes.

Rl. Sr, Pere Tri.as digue, que agrai.an l.es seves excuses, pero que

no h:í havia cap moi.iu que justifieras .la seva acrtii.ud, que el deixar
el gri.ips de 1 ' opos .¡.r: ió sense cap replica, a pari; de ser una Calta
i-oi.al de cleferencria cap els grups de 1 ' oposlcrlcr, era coni.rari a la
lle i i minava totalment la Celna que te entromenada l'opos itrio.

R1 Sr, Bari.orneu T.linàs digue que a part de acrcrepi.ar les exc:uses,

volia expresar la. seva tiatal dl s<.ran formi tat, amb una. afrti.ra.i;Ió tan

pocr clemoc;rài.ic;a, ja que no deixar ini-ervenir a l'oposi crió es el
darrer que ptat pasar a un Ple, que pi;d.rla estar d'ai^ianl o nto ami)
els assurapi.es pi ani.ai. jats, que podia respecri.ar i.oi. i.i.pus votacrió,
ja qi.re si es i;enla la majoria, podria ser lióglrr el resultat, pero

ariib el que no seria beligerani. era arab aquests i.ipus d ' acri.ii.uds,
qi.ie aparte de ro'/.ar la falta d. 'alegancria i un esperli;
antideraocrrài.icr, digue, crorn Secrrei.ari General del P.SOR d'Fsporles,
en veure crbligai; a alxei:r:arme i abandonar el Ple.

CONTRACTACIÓ CENTRE DE DIA T ACTIVITATS SOCIALS.- Tot seguit
el Sr. Ratle procredlr a donar letrtura a la segi.ieni; pn^postaí

Vist que el Ple de 1 ' A ji.intament de dia J.O tie juny va aprovar

el Plecr de Claussules per a la crcíntraci.ació del Ceni.re de Dia i
Lot;al per Getíi; Gran i Activitats Socrlals, pi.)bllca.t el ROCAIR 81 de
dia ?4 de juny, sense que es preseni.as cap oferta, pel present
venrr a proposar el Ple el següeni; acjord. :

- Coni.racíi.ar les obres "Centre de Dia i Loc:al per Geni. Gran
i Ai;tivitats Socials", pel procediment negofíiai; d'ac()rd ami) all<b
esi.ableri. a l'ari., 14.1 de la r.,C,F., arab l'empresa Galduriense de
Coí)stri.ict;iones S.L. per un impori; de ( 117.999.999) cíent deset
milions nouceni.es-noranta nou. mil n(U).c:eni.es noranta nou. pessei.es.

PROPOSTA
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Mod i. C i, car L ' autor i. i:/ao i.ó i. <::oiopromí.s de la despesa
p]ur.ianua.l , aprovada pel Ple de 1 'ajuntaiueni, de d:ia ,10 de juny de
1999 en en següent sentit:

Rs a di.r augmentar (10,727,455) pessel:es a la despesa per a

l'any 2000, (ïorresponeni.s al 10% augmentat a la (uvntraot.acuió,

R1 Sr, Pere Trias dlgue que el seu grup votaria en r:ontra

perque això ncí era presentable un ple ext.raord :i nar ,i i una

Informativa sols de tràmit, es dir marginar l'oposlciló, 1 laes en

aquesi. c;as que nosaltres 1 partlolparern, denuncui ant- que el
pressupost era laasa baix 1 el temps ens a donal; la rao. Per altre
banda ja fa uns mesos que ens ha arribat pel carrer que es ciercava

cíoíistru<'?tor, es va fer cap riorolssló, nl ens vàreu convidar per

.1 ntentar una solució el tema, 1'oposició quedar una vegada mes

marginada, 1 a. lo millor haguesen pogut presentar alguna solució,
FI Sr, Vlçens Mai.as dlgue, que el seu. grup s'abstendría perque

estaven convençuts de que el projecte era Insuficient;, pero això ja
ho en dit sense que s'ens haguí escoli,at 1 que estava segur de que

aquest Increment; d'aquí a pocs mesos seria d'un 15 o i.in 20 %,
perque no era fruit d'un anàlisi serlos, sino de l'Improvisació, No
voterem enct)ntra perque no es i;regul qi.ie estam, encontra d'aqi.iest;a
obra, ja que la realIt.at es que estam en contra del procediment.

R1 Sr, Rat;le dlgue que no entenia la postura del PAS PSM, ja
que s'havia dit que amb aquest tema no hi farlan política, 1 el que
es ben i';lar, es que a.qi.iest es l'únli·; sistema per poder (Contractar,
no es menys c.ert que haguesem pogut c:onvldar a l'oposició per
(cerccar una. empresa, perf; vàrem entendre que era responsabilitat de
l'equip de Govern,

F.l Sr, Pere Trias dlgue que ncc votaven encontra del projecte
sino de la (.::ontra(ct;a.(cló,

Sotmès a votaculó fon aprovat amb el següent resultat:
6 vots a favor del PP,

Per a l'any 2000 29,695,866 ptes.
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3 en c-oiiCca del. PAS PSM , i

7. fibsieno.ions de.l PSOR,

NOMENAMENT DE DIRECCIÓ D'OBRES DEL CENTRE DE DIA I ACTIVITATS

SOCIALS Segi,íidamenb e.l Sr. Bable donar lecbnra la següenb:

Vi.sba la di.mi.ssló per la dlreooi.ó de l'ol)ra del beonJ.o radaobor
del pro jeot-e, "Centre de D.ia .i I.ooal per Gent. Gran ;i Acd..t v.itat.s
S<")<r.i.aIs" pel presenl; venc a proposar el Ple el segi.lenb a<'::ord.í

- Nomenar direct.or de les obres el Sr. Angel Garcia de Jalon
Lastra, a.rqi.i i.becbe, i. a la. Sra, Coiisnelo Martine'/. Cernande'/
aparejador ;i coord.inadora de la segur,it.at i salud de les obres.

Sotmès a votació Con aprovat ami) el següent resultatí
6 vot.s a favor del PP.

5 abstetu^ions del PAS PSM,i del PSOE,

CREAR COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE SEGUIMENT CENTRE DE DIA

I ACTIVITATS SOCIALS,- El Sr. Bable llegix la sgüent proposta;

per la present, venc; a proposar el ple el següent. ac:ord:

Crear la Comissió inCortnativa espei::ial per a la
c;cmst.ru.c:c:ió del Cent.re de Dia i Acd.,!vit.at.s Socúals.

Formad a pe1s S r s.:

PROPOSTA

PROPOSTA

D'ar:ord amb alio disposat a l'art, 134. 3 del ROE.
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Sr, Jaiiinn Pdu Reines.

Sra. Francisera G i.i i Neboi-, PP
Sr. Gabriel Sababer Camps, PP
On representant, del PAS PSM
rjn representant del PSOR

Oüte

FI Sr. Pere Trias di.gue qne el seu. grup ,1 i agradaria que

aquesta actiti.(d es Ces extensiva a tt>tes les cemissions, em'ranvi ha
quedat dernost.rat, que es volia irn eranvi radical amb .la pasada
legislatura, ja que s'han si.(primit les cromissions existens, aquesta
suposani que s'ha creada per escapar de la responsabi 1 it.at., pero per

ser coherents votarem a Cavor.

El Sr, Viçens mat.as digue que renunciava a formar part de la
Comissió.

El Sr. Rafael Bosch di.gue, que en anteriors 1 eg i sl at-ures aquest.a
era la manera de funcionar 1 ' A ji.intament, i no governava el PP, que

ncí era cap canvi radical, i la creació d'aquest.a nova c;ot[iissió no

era un sistema d. ' esrjampar resoponsabi 1 i ta ts , com es volia suposar,

sino donar el maxim de part.icipació.

Sotmès a votaciió Cou aprovat aiab el següent resultat:
9 vot-s a favor del PP, i del PA.S PSM.
2 en cíontra del PSOR.

Un c:op examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essent les vint-i-una hores .i treinta minuts, el Sr.Ratle aixec^a la

sessió, i per fer-hi const.ar el que s'hi ha t.raed.at., jo la
Se<7retària en donc: Ce, i amb el seu Vis I;-i-Plau estenrj la preseni:.
Acü.a al lloc i la dat.a assenyalats a 1 'enc^apçalament..

Rsporles, 16 de Tuoyemlye d.e_1999.
f.l Batle,
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M einb r s ass i. s I: e n 1: s :

Sr. Gabriel Sabater Caitips
Sr , Pere Trias Ai.il. i,

Sr, Antoni An.lí G.i narcl

Sr, Gabriel Coll Bart'jeló

Sr. Vicens Matas Rossello

Sra, Franoisoa. Gil.i. Nebot

Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Miguel Bernat Bt^soh
Sr. Rafael Angel Bosch Sans

Membres que han excusat la seva absèin'^ia;
Sr. Bari-oriien l·linàs Ferrà

A la Vila d'Rsporles, Comunitat Autònouia de les Illes Balears,
essent les vint- hores i i.renta ruinni.s del dia trenta de novembre de
rail nf)u-<'ïents noranta-nou, es reuneix a la Sala d'Ai::tes de la Casa
de la Vila, en primera (ïonvoc;ai.òri a, el Pie de la Corp<^ra<ri 6 soi.a
la Presidència del Sr.Batle Jaume Pou Reynes, 1 amb 1'assistèiKîia
dels Senyors Regidors que es relacionen a 1'encapçalameni., a
l'objecte de t;elebrar sessió ordinària i en ella tractar els
assumpi.es inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudameni.
noti Cica i;. Assisteix com a Set^retaria la de la Corporació Sra.
Maria Dolores Sureda Trujillc).

ACTRS ANTRRTORS,- Rs dóna per llegida 1 ' acta de la sessió
ordinària celebrada dia 76 d'ocd.ubre de 1999, còpia de la qual fou.
entregada juntaiaent amb la convocatòria d'aquesta sessió.
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Sobinès a votarj.i.ó da l'ac^ha, és aprovada par

CORRESPONDÈNCIA T DISPOSICIONS OFICIALS,- A ,1'apartat de
r;orraspondèni::J.a, la Secrehàrla dóna compCa del segitenbs

- Conse.1.1 Insular de Mallc^rca, registre d'entrada num, 3034 de
di.a 18,11,99, remissió acíord. sobre expedien!^ Spa,CaneC Palafíe

- Ministeri d'Foonomia x Hisenda, registre d'ent.rada num, 3048
de dia 18,11,99, remissió résultai; renovac^ió representants
cc)rporac:i ó 1 ocal s,

- Asocíiaoion Empresarios Salas de Fies!.a, regisi.re d'eni.rada
tumi, 3054 de 18,11,99, remissió intorma<';ió sobre cieleliraoió
espeot.aoles a 1 loes sense llioèno.i.a,

- Cotisai 1er ia Agr ioul tura i Pesca, registre d'entrada num,

3097 de dia 23.11.99, remissió esorii. sobre traoi.ament i.erretre
procjessionária pi,

- Conselleria Medi Ambient. Ordenació de Ter rit.or i i l.it.oral ,

registre d'entrada num, 3102 de d.ia23,ll,99, remissió inCormació
sobre aprovació inicial pla director sectorial gest.ió residus
11 r lian s de Ma 11 o r ca ,

- Associacions de Veïns, regist.re d'ent.rada num. 3112 de
24,11,99, r:onvocatòria junta ordinaria assoi::iació veins Es Verger.

- Ministeri d'Economia i Hisenda Gerencia Territ.orial del

Catastro, registre d'entrada num, 2962 de 11,11,99, adiainistrar;i.ó
financera.

- Parlament, de les Illes Balears, regist.re d'ent.rada num. 2978
de dia 12,11,99, remissió certificat aprovar:ió pel ple de noitiinacíió
Premi Nobel.

- Conselleria Comerç i. Indust.ria, regist-re d'ent.rada num. 3006
de dia 15,11,99, remissió itiCormació sobre revisió pla direc::tor
sect.orial d ' equi pament.s comercials.

- Cotiselleria Treball, registre d'entrada num, 3007 de dia
15.11.99, requeriment, t.erminis t.emporals en els quals es duran a
terme 1 i 2 Case d'obres iimcíoble r:entre persones majors,

_ Tribunal Superior de Just.icia, regist.re d'ent.rada num. 2751
de dia 21,10,99, remissió inCorme sobre nomenament Jiitge de Pau
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s 1,(1)8 ti Cul:,

- Jnst.ii.ui. Nao.lona.l F.siad.ísl..ica, reg.isl.re cl'entrada núm, 2756
de d .i.a 2.1., .1.0,99, reini.ssi.ó j.n Coriaac i.ó sobre properes el.eoo i.ons
Genera.ls,

- Conse.1.1 Tris\)..lar de Mal.lorcn, reg.isire d'entrada rmm. 2762 de
d...i.a 22, 1.0,99, del.egao.i.ó ooiapetèno .i.es sobre act ,i.v .i. ta ts
cl ass.i.f .ícades,

- Conseller.ia Treball, reg.istre d'entrada nniu. 2776 de d.ia
25, 1.0,99, Of)nvooa tòr j.a reun.i.ó a)nb consellera de Benestar Social,

- Consell Insular de Mallorc:a, reg.istre d'ent.rada num, 2862 de
dia 02, 1.1. ,99, reinisió estadística recollida selectiva paper,

- Conseller.la d 'F.conom.la H.isenda, reg.istre d'eni.rada num,

2873 de dia 02, 1..1., 99, convoi:a.tòr la jornada sobre F,i.iro I F.tecte
2000,

- Conselleria de Treball, registre d'entrada num, 2883 de d.ia
03,1.1,99, convocatòria reunió jornades noves tecnologies a la
formació.

- Conselleria de Turisme, registre d'entrada num, 2894 de dia
04,11,99, redilssló Informació sobre supressió fiillet cultural,

- F.F. .M,P, regisi.re d'enl.rada num, 2910 de dia 06,11,99,
reinlssló escrit sobre proposta resolucions assemblea de la FFMP.

- Conselleria de Treball, registre d'entrada nu.ro, 2911 de dia
06,11,99, remissió proposta sobre funcions consell de cooperació,

- Consell Insular de Mallorr;a, registre d'entrada num, 2935 de
di.;i 09,11,99, remissió Informació sobre participació a Baleart 99.

DECRFTS DE BATLTA.- La Secretaria donà compte dels decrets de
Ratlla haguts desde l'últliti Ple, dient qi.ie anaven des del num,

446/99 al 506 /99,
La Corporació es dóna per assabentada,

COMPTE GENERAL 1998,- El Sr.Batle donà lectura a la següent

propos ta Î
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PROPOSTA OF L'^RFA D'HISFNOA I ADMINISTRACTOw

MUNICIPAL COMPTF r7FNFRAL OFL PRFSSUPOST 1.998

V.isL que la Coiti.i ss.i 6 cle Comptes cl'aquest A junt.anient, .informa
favorablement FL Compte General del Pressupost de 1.998, i. queda
exposada al públic': durant quinze dies i vuit. més, al BOCAIB de
7,1.0,99, d'aoord amb l'art, .1.93 de la Llei. 39/1.988, d'Hisendes
Loc·:als, sense que s'hay.ln present.at. rec·:l amac':i ons, i novament.
In.fortaada favorablement per la Comi.ssi.ó de Comptes de dia 75,1.1,99,
pel present, venc; a proposar al Ple d'aquest. Ajuntament., el següent,
aoord;

- Aprovar FI Compte General del Pressupost. 1998.

Sotmès a votacj.i.ó és aprc)vat ami) el següeni; resultat:

- Set- (7) vots a favor, sis (6) del PP i un del PSOF.
- Tres (3) al)stenoIons del PAS,PSM,

CENTRF MUNICIPAL D'INFORMACIw JUVENIL.- EL Sr.Miquel Bernat

Bosob, regidor de l'àrea, donà leotura a la segiient proposta:

Visi. el deoret 35/1999 de 9 d'abril de la Conselleria de
Pres.i.dènc:ia, del Govern Balear, pel qual es regulen la Xarxa Balear
de Serveis d'Informaoió Jove i el cens de la Xarxa Balear de
Serveis d'Informaoió Jove, veno, a proposar al Ple. de 1 ' A junt.anient,
la Ini'ílusió del Centre Municipal d'Informació Juvenil d'Esporles a

PROPOSTA

l'esmentat oens.

Sot.mès a vot.aoió ós aprovat- per unanimit.fit-,
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MODTFTCACTffi RSTATHTS PATRONAT.- El Sr. Miquel Bernat Bosch,
regidor de l'àrea, donà lect.vj.ra a la següent proposta s

PROPOSTA

"MODIFICACIÓ ESTATUTS." Pren la paraula el sr. President
proposant, sol* licit.ar a 1'A junt.anient la modificació de l'article
7è,a), de l'articule 12è,3 i. de l'article l,3è,a) dels Estatuts del
Pat.ronat Municiipal, en el sent.it. de que els punts indicats quedin
de la següent manera:

Art.icle 7e,- (Membres de la JUNTA, nomenament, i cessament.)
ba JUNTA és tormada pels membres següents:

a) En són membres nat.s:

1) El President, que és el Batle o persona en qui delegui.
2) El bibliotecrar i de la Biblioteca Municipal, el Coordinador

Socio-Cultural, el Ciaordinador Esportiu i 1 ' Enr:arrega I; de la
Coord.inació de l'Escola de Música que actuen com a vocals.

Articüle 1,3e,- (Règim juridi<'; i. organit'/ai·jió de la JUNTA)
3.- Per celebrar la sessió, bi cal 1 ' assied.ència del

Presidenl^ i. del Secretari, i. es i-jons t i. tue ix vàlidament; amb

1 ' assi st.èncíi.a d'un t.erç del nombre de membres, si. no s'obt.ingués
tal assistència, una hora. més tard, i en segona convocatòria n'hi,
haurà prou. que hi assisteixin el President-, el Secret.ari i. quat.re
vocals, com a mínim.

Article 13e,- (Membres de la COMISSIÓ EXECUTIVA)
La. JUNTA designarà, una COMISSIÓ EXECtJTIVA la qual és formada,

pels membres següents:
a) El President; del Patronat.

El Sr. Pere Trias digué, que vot.aria a favor per no posar

z
â
i
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ImpedIemen I; a I'equip de Govern, però enbenia que e'havia de
respecítar .l'ac:ord pres per I'Assemblea General del Patronal., enr:ara

que només Cos per oei.erltat, I per respec:tar el i::onsens a qne

s'havia arribat per modificar ,1'F.statnt,
F,1 Sr, Miguel Bernat digué que aquesta modlCloaoIó només era

per començar a fnncrionar, respec^te de les altres modificacions,
s'havia exposat nn altra Idea, I es pensa, tornar a ooiaentar el
tema,

FI Sr, Trias digué que li pareixia bé, que es piantatjassen
noves mod.IClcîacîlons, pero no tornar a discutir uns acords que ja
existien, tornar a debatre i remoure una cosa que ja està decidida,
no té sentit.

FI Sr, Bernat digué que era el seu parer, però que ell II
pareixia una cosa bàslr:a, I volia tenir l'oportunitat d'expresar la
seva op.vnió.

NN,SS,- El Sr. Gabriel Coll Barceló donà lectura a la següent

proposta f

Vist l'Interès demostrat per la població en l'exposicui
pública de les NN.SS, pel present venc a proposar al Ple de
l'Ajuntament el següent acordí

Perllongar un mes l'exposició pública, de l'aprovació
Inirrial de les NN.SS, d'aquest AjuntamenI; exposades al BOCAIB núm.
143 de dia 16 de novembre de 1999,

S o î; mè s .a v o i: a < :: I ó és a p r ov a 1: per u n a n i, ro. i. tal:.

Sotmès a votació s'aprova per unanimitat.

PROPOSTA
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RF.PRRSF.NTANT RRFFRFNDHM SAHARA.- La Sra. Franci sca G i.li

Nebci, reg.icicra de ü'àrea demà lect.ura a .la següent proposi-a:

PROPOSTA

Vist l'escmii- dirig.ii. aqnesi, Ajuntaiueni. pel Fons Mallorqn.i de
Sf)l. i.dar i.tal^, reCereni; a 1.a real. i.t/.ac::..i.ó d'i.in reCerendnm perquè e.l.
poble del Sahara Ooo.ídental pngn.i elegir Iliuremeni. enV.re la

i.ndependènc i.a o la i,ntegrac: i.ó al Marrf)C, pel present venr; a

proposar el Pie de 1 ' A jnni.arnent el següent acordí

Fnvi.ar en representació de I ' A jnn ta.»o.en I: d. ' Rspi:)r les , d'acord
amb allò acordat, pel ple d'aquest Ajunt.aroeni. de 30 de març de 1.999,
a la Sra., Franc: j.si::a G..Í.1Í. Nebol;, per prendre part a l'esdeveniment
com a observad(ma polít..i.ca, i a Anton.i. Vidal Mal.as en qual i t.at. de
subs t i. tu t,

Sot.mès a votació és aprovat, per unaniniit.at.

M0CT6 PSOR VTOr.èNCTA CONTRA LES DONES.- El Sr.. Vicenç Matas

Rosselló, donà l.ei^tura a la segiiení; propostas

PROPOSTA

(Ami) mot.i.u del 25 de novembre, Oi.a Interna<')ional cont.ra la
Violència a les Dones)

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOL^.NCIA QUE PATEIXEN LES

DONRS,

1.' A junt-ament. d'ESPORT.ES per unanimit.at de t.ot.s els grups

polítics maniCesta la seva més enèrgica repi.ilsa. davant els mals
t.ract.es que han anat pat..i.nt. les dones, i vol expressar la seva

solidaritat tant a les víctimes d'aquest tipus de violència com als
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seus Cami. li.ars.

T. ' A juntaifieni d'FlSPORJ.FS rei i.era e,l ciompromís per l.al
d'erradicar 3.a vi.ol.ènoj.a domèstica, -en ooordinai::ió amb la resta
d ' Adrti.in.isi.rac.ions Pú.b3 iqu.es, .les forces de Segureiai. de 1 ' Rsi.ai. i
la Poli(7Ía Mun icíipal-, i. anima a totes aquelles persones .i.

especialment, a t.ot.es les dones, que est.an passant, per sit.uacions de
violènr^ia a la llar, qi.ie denunciïn aquesl; delicte que atempta
c:ont.ra els dret.s fonament.als de la persona.

Ret::oneixent que la Violencia contra les dones és un obstacle
per t.al d'assolir els object.ius de la igualt.at., desenvolupament, i
pai.i i disminueixa el gaudiment dels drets huifians i les llibertats
fonament.al s.

Considerant, que els dret.s humans i les llibert.at.s fonament.al s

són patrimoni inalienable de t<^ts els éssers humans i la seva

promoció i prc>t.ecció és responsabi 1 i t.at. primordial de t.ot.s els
governs.

Reit.erero el comprom.ís de dur a t.erme les mesures rec:ollides a

la Plata.Corma d'Acció de Pequ.in, i ens cíomprometem aí
- Adopt.ar t.ot.es les mesures necessàries, especrial ment- a

l'àmî)it de l'ensenyament, per a inod i f i<'::ar els models de conductes
fiocials i cult-urfils de dones i homes, i eliminar els prejudi(uis i

pràctiques consuetudinaries i d'altres tipus basades en la idea
d ' inferiorit.at. o super iorit.at. d'un o de l'alt.res sexe i dels
estereotips assignats a dones i luîmes,

- Facilit.ar a les dones víct.imes de la violència l'acíciés als
sistemes jud.i<7ials i segons el previst a les lleis, i^ontribuir a

fíerciar solucions just.es i eficaces per t.al de reparar els danys i
perjud.i<jis de que han estat objecte, i d. ' intormar-los sobre el seu
dret. a obt.enir c:ompensació mit.jançant. aquest-s mec;anismes.

- Fstablir centres d'acollida i serveis de recol/.ament, dotats
dels recmrsos necessaris per at.endre als infant.s i les dones
víctimes de la violènr;ia i donar serveis mèd.i<7S, psir^ològicis i
d'assessorament, així com assist.ència llet.rada grat.uït.a o de baix
cost quan sigui necessari, a més de 1 ' orienta<rió nei:!essària per

ajudar-les a t.robar mit jans de subsi st.ència.
- Recol/.ar les inir:iatives de les organ i t/ac: ions de dones i no

governament.al s adreçades a despert.ar la c;onsc:i ència sobre, el
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problema de la violéntala f:oti¡:ra les dones, per contribuir aixi a. la
seva errad.icac.ló,

- Difondre la informació sobre 1'assist.ència que disposen les
dones i, les ftauiílies que siin vi.c::tima. de la v ),f)lèno la..

- Rec:onèixer, recolv.ar .t promoure el paper fonament.al que

desenvolupen les ins ti bui'jiians i. n termèid les, com els centres
d ' .t.nformac.t.ó a la dona, els cent.res d'at.encrtó primaria de salut., de
plan j. t i.fíai:: j.ó familiar, els centres per a famílies emigrants i
d'alt.res similars en mat.èria d ' informacsió i educiacrtó relat.t ves ais

ma 11: r ai:: 1:ame n i. s ,

Així mat.eix, des de 1 ' A junt.ament. d ' ESPORLF.S es conv.tda a t.ot.a
la ciiutatlania a exerciiir la par ticipatiii') atd'.iva a. totes les
manifest.aci (vns i concient.racions publiques que es realit.'/in per

mostrar el rebuig a la violèni::ia que pateixen les diones,"

Sot.mes a vot.ació es aprovat, per unanimit.at.,

RATXRS DF.VOT.nCTONS,- El Sr.Rafel Bosch Sans, donà lectura a la

següent, propost.a;

Rxatuinada la doriumenta.t'::iiá que acompanya als rebuts que es detallen
a c.ont.inuació, es proposa la baixa dels esment.at.s rebut.s.

PROPOSTA BATXA DE REBUTS

Rebul; Contribuent Padró Impo r i. M o t i u ba i x a

9B01007051. ROTO, SUBIRANA A IVTN 98

930100.1363 NADAD SALAS A IVTM 93

9401.001.383 " " " IVTM 94

950.1.001459 " " " IVTM 95

9601001538 " " " IVTM 96

6,337 TRANS 1997

5.380 TRANS 1993

5,544 TRANS 1993

5,544 TRANS 1993

5,544 TRANS 1993
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9870000081 CFRDA LLUCH M A TAF 98

9576000075 FSCOLFTA 0'FSPORLFSIAF 95

9870000717 " " TAF 98

9877000488 " " " CAMINS RURALS

5.544 TRANS 1997

5,399 DUPLICITAT

69.758 DFFUNCIO

lAF 98

73.073 INFORMF HISFND

54.467

PROPOSTA DFVOLUCIÓ IMPORT RFBUTS

Fxamlnada la dooumenl'.acii.ó qi.ie acompanya als rrei)iil:s que es deballen
a coni.,i nnaci ó, es proposa la devolucsió del Impori.s assenyalats.

FI Sr. Ant-oni V:idal

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat;.

MODIFICACIÓ ORDFNANÇA PLUS-VALUA,- FI Sr. Rafael Bosch digué
que deixava el tema sobre la taula a l'espera de trobar una solm^ló
negociada.

FI Sr. Antoni Vidal digué que el seu parer era una bonificació
del 95% pels residents i que tinguessen un valor cadastral de
7.000.000 de pessetes, ja que ent.enla havia de ser per gent que no
tenia rei;ursos, no pels que hereden grans quantitats.

SUPLEMFNT DE CRÈDIT 6/99,- FI Sr.Rafel Boscli Sans donà lectura
a la següent proposta:

Rebut; Contribuent; Parlró/impost Imp<")rt; M<;)tiu devolucj.i')

9770000558 RRYNF,S TRIAS S lAF 97 73,184 BAIXA A 30-09-99
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PROPOSTA OF, SUPLFMFNT OR CR^OIT NÓM, 6/99

Per t.a.l ela rea.l.it./ar claspases que no poden demorar-se fins e.l
proper exer<'íj.oi, i, no e.ssenb ampliable el rirèdi.b consignai: al

pressupost de la Cf>rporaoió, d'aoord amb l'art .1.58 .i següents de la
Llei, 39/BB, de 2S de desembre es proposa;

- Aprovar el següent su.plemehi- de orèd.it;

PARTTOA CRROTT A

ASÜPLEMRNTAR

45-22 Materials, sitnministremeni: i altres
750,OOOptes

Total 750,000 pi.es

RRCORSOS OR FINANÇAMENT

- Ba.ixa de orèdii. de

vigent: no compromeses.

despeses d'ali-res partides del pressuposi.

Partida 42,22- Mai-erials, subministremeni. i ali.res

ptes,

750,000

Toi- • fl .1 disponible 750,000 pi.es.

Sotmès a votació és aprov.-àt amb el següent resultat;
- Nou. (9) vots a favor, sis (6) del PP .i i.res (3) del PAS-PSM,
- Ona (1) a.bst:enció del PSOR,

SUPLEMENT DE CRÈDIT 5/99.- El Sr.Rafel Bosch Sans donà lectura
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Pàgina nt/mf

a la stagüení; pn^posCa

PROPOSTA OR SOPLRMRNT OR CRROIT NÓM, 5/99

Per tal de real :i i.'/.cir despeses qne no poden deniorar-s;e fins el
proper exerriioi, i, ¡n^ essenh ampliable el ored i.b consignai; al
pressupost de la Corporació, d'acord amb l'ari. ,1.58 i següents de la
Tile i, 39/88, de 2S de de.sembre es proposa:

- Aprovar el següeni- suplement, de cirèdii.:

PARTIOA CRROTT A

ASUPLRMRNTAR

1.-10 Alts cîàrrecîs

1-1? Personal

2-12 Personal

43-.1? Personal

1,000,000 ptes
?.600.000 ptes

130,000 ptes
418.000 pt.es

Total 4,148,000 ptes

RFCORSOS DR FINANÇAMRNT

- Majors ingressos recapt.at.s sobre els t.ot.als prevists en el
pressnpost c(;rrent,

Part.ida ?8?00- Ttupost Constrnccions , Instal . 1 ac.ions i. Obres
Rxces 15,436,807 ptes.

Tot.al disponible 15.436.807 ptes.

RI Sr, Antoni. Vidal digné, que taltava serietat en el tema, ja
que en poc:s mesos s'havien presentat; 4 propos.i.es de mod i f i.cac:i ó de
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i, b, J. pel que ba els 2,600,000 de pessehes de 1 "i p;^.i r e 1: a I;

social, que no acaba d'enl.endre, dernosi.ra una fali.a de conl.rcvl .

R1 Sc, RaCael Bosch digué que assumia l'errada, que per albra
banda un error en la suma el pot i.enir qualsevol, però que

procuraria que no iu^rnàs a passar.

Sotmès a votació és aprovai. amb el següent- resultat-:
- Nou (9) vots a Cavor, sis (6) del PP i tres (3) del PAS-PSM.
- Una (.1.) abstencuió del PSOF.,

PROPOSTA "TNVOCR" ORT. SR,RATT,R,- R1 Sr.Batle donà lectura a la

següent- declaracuió :

L'Ajuntament. de les Illes Balears vol manifest-ar,
expl ic i tamen 1;, el seu rebuig a l'anunr:.! que ha tel; la llanda
t-erroris.ta RTA de donar per acabada la t-reva. Ona t-reva que ha
durat 438 dies i que havia obert l'esperança d ' a<·;onsegu i r una via
defin.it-iva per aconseguir la pau.

Aquest Ajuntament, dipt^sitari popular i de la voluntat
democràtica dels ciut-adans ,i ciut-adanes de les Illes Balears, es

vol pronuni::iar contra un tet que qualifica de greu atempta 1; a
l'Rst-at- de Dret-,

L'Ajuntament- c;ons.idera que ara és l'hora de most-rar fermament
la unió de totes les torches democràtiques, c<7ntra la uii^acció i el

xant-atge que suposa al Govern espanyol ri , especri al ment, als
<riutadans del Pals Basc el retorn de l'amenaça terrorista,

és, per t-ant-, moment d'unir esforços a faveur de la democ;ràci.a
i de la llibertat. Ris bascos han triat, re<;entment, les seves

i nst-it,u.cuions d'autogovern i han deixat clara quina era la seva

voluntat;,

r.a fi de la t-reva no ncmiés at-empt-a (îc>nt-ra la ciut-adania basca
sinó cíontra tots els demorara tes de l'Rstal; espanyol, contra totes
les persones que defensen la llibert-at. i la just-ícuia. Per t-ant-, ara
és el moment de lU) baixar la guàrdia, i res no ens ha de ter
canviar l'opinió que l'única solució possible ha d'arribar per la
via del diàleg i de la negocriacíió,

és per i-ot- això, que aquest. Ajunt-ament- vol expressar el
sentiment; de consternació que li lia provocat la nova amenaça

Î

Jj,
'4,
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l;er ror i.s Ca i. con Cla. que encara quedi aiguna espurna d'esperança per

reprendre el procés de pau que mai no hauria d'haver-se visi.
inCerroinpuC, només volem demanar a RTA que es<·íoll:Í. el clam de la
scKrieiai- i que no ens ciondemni a la barbàrie qucd.idiana que

signi. Cica, conviure amb la violència,

Soi.mès a votació és aprovat, per unanimii.at,

Aixi ma'ceix donar compCe el Sr, RaCle que liavia Cingi.il; noCicíies
de que pel POS del 7000, el CIM, ncntiés s'havia accept.ai. les
següeni;s obres, el col,lecl:or 2 Case, que ja es Cava concediC de
l'any passat i que es dividia en i.res fases la primera propos.t.a ,

" OoCació de Serveis als carrers Vilanova,Joan CaboC, ReaCa, Joan
Riut.ort i Carreró de S<)n Cornas", c.orresponents ciada una als anys

7000, 700.1, 7007,

FRECS T FRECUNTES,-

- El Sr. Ant.oni Vidal demanar respecd.e de les ret.ribucions dels
regidors, jusCiCicanC de les 1 iqu idar^ions ,

El vSr, Rafael Rosch , li respongué que no recordava que ho hagués
demànaC,

- El Sr, Vidal demanar perquè no es ccmcedi.a a la finca de la
papereria el Gual permanení; sol, li<'îi CaC,

El Sr. Gabriel Sabater li respongué, que no t.enia 11 ictericia
i"l ' acC iv i Ca t'.s i una c:osa. anava, derrera l'alCra,

- El Sr. Vidal demanar que t.enia noi.ici a de que a les Es(x>les.,
havien Cingul; noves avaries, que havia passaC?,

El Sr. Sabat.er li respongué que a la vora de les Escoles s'hi
Ceia i.tn obra, i per acrüidenl: es va Cocar un posCe dels que

subministren corrent a l'Escola i va produir les avaries que ja
c:oneixem. Que ja s'havia cridaC a GESA i es Cava en vies de
solucionar el t.ema es pagaran les fac;t.ures del mal produït..
- El Sr, Vidal demanà que passava el Ponl^ del Radaluc;, que Ceia més
d'un mes que no s'acabava.

El Sr, SabaCer li respongué, que s'havien Cingi.iC problemes amb el
bandolat i això havia allargat el t.eroa, però ja estava solucionat.
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- RI Sr, Vidal digué que havia deinanab dooumenha cjoinphableé a l?a
Se-orei-àr.ia i que i.enla dret d'acx:ed.ir a l'esmentada 5 nf cirmacsi ó,

R1 Sr, Batle li. d.i.gué que li donarien el llistat i. que estava a

1 a seva d;i spos.1 c.i ó,
FI Sr, Vidal d.igué que ja d.isposava del llistat que volia les

taotures,

FI Sr, Rai.le li respongué que miraria si t.enia obligaoió de
donar-les i, s.i. era. ai.xf., l'avisaria per pasar a veurer-les. Però
que si no en t.enia obligació, no,

FI Sr, Pere Trias digué que era una actitud tipica. del Raíale,

que cïoses que ja hauria de saber encara haver-les de demanar, i que

era una lienta molt cjlac que simplement bastava dirigir-se al
funcionari i les havia de donar i niuediatament, i t.robar aquest,

impediments ridículs no li pareixia, normal,
FI Rr, Bat.le li digué que si t.enia obligació els hi niost.raria,
FI Sr, Trias digué que volia cjonstàs en acta que l'ari;, 15,1) del

ROF, d:Iu. : " Que quan es t.ract.i de l'accés a qualsevol membre de la
Corporacrio, a la intormació i documentació corresponent als
asumpt.es que hagin de ser t.ract.at.s pels orgues col·legi at.s de que

tormén pari;, aixi com les resolucions o acords adoptats per

qiialsevol orgue municipal".
FI Sr, Antoni Auli digué que li agradaria que el termini de deu

dies s'enviassen les cíomissions de Govern a t.ots els regidors.
FI Sr, Auli digué que a la cor.respond.èín;ia., havia observat una

reunió amb la Conselleria de Renest.ar Social, demanà per la
mateixa.,

I.a Sra. Gili li respongué, que el Sr. Fnsenyat. havia quedat, amb
1'esmentada Conselleria,

FI Sr. Trias digué qu.e no veia en el regist.re d'ent.rades de
1 ' a juntamení;, anal is i d'aigua,

T'H Sra. Gili digué que era una errada seu. c!om a apot.ecària, que

les havia entregat, però que les entregi.ier ia i les hi donaria
entrada i còpies de les análisis d'aigües t.ant netes com brut.es.

FI Sr, Trias demana pel tema de la depuradora,
FI Sr. Rat.le li respongué q\).e t.enia demanada hora a la

Conselleria, i després la demanaria a l'IRASAN,
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Rl. Sr. Aulí. deinanàr al, Sr, Bernal:, si ami) el. beina dels jeves
h.i hav.ia noveiai.,

FI Sr, Rafel A. Bosch, digué que el dijous a les hores, estava
oonoerbab amV) el bèoni.c de les pàgines W i li Cal bava el logoblp
del PAS- PSM.

Un oop examinats els pnnts assenyalats a l'ordre del dia,
essenb les vini:-i-niia hf>res i bren ba-c i m: minnbs, el Sr,Bal:le
aixeca la sessió, i per fer-hi const.ar el que s'hi ha traci.at, jo
la. Seorebària en donc fe, i amb el sei.i Vis b-i-Plan es bene la
present Acta al lloc i la dai-a assenyalats a l'encapçalament..

Fsporles, 30 de novembre de 1999.
La Secret.aria,
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Membres ass j.sbeiibs î

Sr. Gabriel Sabai.er Camps
Sr. Miguel Bernal; Bos(;h
Sr. Pere Trias Auli

Sr, A n bon i A u 1 í. G i na r d.

Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr, Rafael Angel Bt;sch Sans
Sr. Vicens Mai-as Rossello

Sr. Anbon i Vidal Ma bas

Membres que han exc:usat .la seva absenc.iat
Sr. Jai.ime P01.1 Reynés,
Sr. Bar i.orneu Llinàs Ferrà

A la V.i.la d'Esporles, Común ..i, ba. C Aubònoma de les Illes Balears,
esserd. les vint hores i Lreni.a minui-s del dia v.i ni.-i-i-res de

desembre de mil nou-cenbs inoranl:a-noii, es reiuieix a la Sala d'Aobes
de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la
Corpora.f'::i.ó soba la Pres.i.dència de la. Sra. Fra.nc.).sf;a Ci.l.i. Nebob, i,
amb l'assistència dels Senyc^rs Regidors que es relacionen a

1 ' enc::apçalamen b, a l'ol)jecbe de cjelebrar sessió ex braord. i nàr ia i en

ella i-ractar els assurapi.es inc.losos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament; nobificab. Assisbeix com a Se<;rebar i.a la de la
Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

El Sr, Pere Trias digué que el Ple era m.il, perqi.ie la
c:onvocai.òria no estava motivada.

La Sra. Sei;rebaria inbervengué per raons del sei.) (garree; i

di.guéí que, si estava mcit.i vada, que no era una raot.ivac.ió en moll.a
liberabura, pero el ROE, no espe*;!Cicava com havia de ser, per bal
eni.enia que era suficient.
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MOCI6 SOBRE T.A LLET D'ATRIROCIONS DE COMPETENCTES ALS

INSULARS EN MATARIA D'ACTIVITATS.- El Sr. Rafel Bosoh donà lèclTma
a la següenl; Mot'ï),<lí

PROPOSTA

ACès que els grups pa cl amen Car i. s del P, S, M.-Rnl'.esa
Naci.vona.l .i si.a, Esquerra Unida-E.ls Verds :! M.ixL han presentat, nna

esmena a la. Lle.i. d ' Aoompanyameni; dels Pressnpi^st de la. in^stra
Comnnlt.at. Aut.ònoroa per a !l'ariy 2000 mitjançant, .la qnal s'afege.ix un

nou art..i.cle a la Llei. 8/9S d ' Ahr i.buci.ó de Competèno.i.es als Consells
Insulars en mat.èria d ' Activí.t.ats c;lassif .icades que d:i u.í

L ' execuc:.i.ó d ' acCivi ta.ts prograiaades en un Pla Ter r .i. tor i.a 1
Parcial o en un Pla Dírecd.or Sectorial que .-inclogui la seva

olassi Ci.caci.ó, instal, lao i.ó, obertura i. Cunciionament, no estarà
subjecte a les 11 icíències, aut.or."it.'/.acions i .informes que aquest.a
lle i. ijontetapla,

Atès qii.e l'esmena vulnera el princip.i d ' aut.oncHtiia municipal
que es re<u(ll a l'article 1.37 de la Consti,tució Espanyola,

At.ès que existeix una consideraciió jurídica manifest.ada pel
Lletrats del Parlament durant la. tram.i.tació parlamentària de
1 'esment.ada llei, avisant, sobre la possible i nc;onst.it.u.c!Íonal it.at.
d'aquesta norma.

Atès que d'aprovar-se aquest.a esmena es produiria una

.important vulnerar:ió de les nostre competències mi.in icipa Is, el Grup
Municipal del Partit. Popular d'Esporles presenta la següent.

MOCIÓ

1er,- L'Ajuntament d'Esporles d.er;lara el sei.i rebuig a l'esmena
3
â
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i.nhroiiitïda, per aTguns grups pol í. h i.cs que doneu supori; al Govern de
ües Tiles Balears, a la Llei B/9S d ' Al.r l.buo.ió de Conipei.èncíles als
Consells Ittsulars en inabèri.a d 'ar^l:Iv i.l;ahs olass j. Ci.oades ,

?.on,- L'Ajuntament d'Esporles Insi.a al Govern de les Illes
Balears a no dur endavanb cap In J.m'.at 1 va. relacionada amb les
(;(>riipei.ènoies niunio.í pals sense oc^mptar amb les aportaíuíons dels
propis municipis 1 cercant sempre el màxim consens entre les
,1 nstltucrí ons,

Rl Sr. Pere Tr.las digué que li constava, que s'havia intentat
consensuar una rectificació de la Moció, perquè Induïa a confusió
,1 que el grup Popular ho va Impedir.

Que la Idea era anar en ríontra del Govern de les Illes
Balears, enc;ara que havia poguí, comprovar la pc^sí.ura negat.i va del
PP, en matèria de residus sòlids i.irba.ns, que el tema de Son Reus,
només era un emblema, que el PP de Palma havia t.ingut. una postura
moli; pocï Ins11 tucüiona 1, havia posat tots els entrebancs al tema de
residus sòlids, però el que era més impresent.able, és que s'havia
Intentat negociar, sl a Son Reus, a f::ondlcló de donar el si a.

l'aigua de RMAYA.

Ta,mV)é es demanava, perque el PP no s'havia, mani fest.at. ami» el
tema del Parr; Bit, que fou aprovat, sense coaptar en l'autonomia
municipal.

Aix.i mat.eix digué que Esporles hi havia un alt.re exemple
d'atropell de l'autonomia munlr:lpal, a Son Trias la Conselleria
havia modificiat una sona Rústica, sense cíomptar amb 1 ' A ju.nt.ament..
Per no parlar de les Instal, lacions d.'Interés prd)llc, que la Llei
d'ordenació t.erritorial ja comprèn, o del Pla Sectorial que preveu

alguna cosa sobre la. Llei de Bases, I qi.)an el PP obligava NNSS,
els Plans direct.ors Territ.or ial s, quant.i t.at.s d'exemples , no cireus

que el Govern del PP, tingué una notable falta de sensibilitat ami)
aquest, t.ema, per t.ot. l'exposat, vot.arem en cont.ra.

Rl Sr, Rafael Bos<;]) digué, que si el PP no havia tingui,
sensibi 1 it.at, esperava que ara s.í en t.indria, pero veia que no era

així., després de tlrar-ho en <;ara, ara actuava de la laateixa
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manera. Que la pees i.deiiba de la. FRLIR, beni.a una volunbal;
negociadora i no eni-enia d'aquesta manera que el Sr. Trias ho
explicava, a pesar de ser d'un par bib del Pa<';be de progrés i que el
litigi era amb 1 ' A juntameni, de Palma no amb qualsevol i nsi.al . 1 acuió
.i. a junba\o.enb,

El .Sr, Vicenç Matas digué que el seu. grup vol.aria en cnvni.ra,
no perqi.iè ens retirin ciJotopebènc^ies miuri.oipals, si no que de bobs
era sabui. que s'havia moi.i.vai. convenieni.meni. la proposta. J que

enc::ara que l'ajuntament perd. la compebénc.i.a no és menys cert que bé
una possibi 1 ii-ai- de veu. dins el procés per ai-orgar la llicèncuia, a

la base d. * expos Í.i'jíó pública, respecte de perdre cíompebències, hi,
havia un exemple clar en la depuradora d'Esporles que s'havia
o.ber ib a un altre munie;:i,pi, clar exemple de perdre la competèm^.i.a
i no preo(U).pava massa, per que ara si, i i.ambé ja ;fei.en una mica
tard, bota vegada que la llei. de pressupi^sb ja. havia estai:
aprovada.

El Sr. Pere Trias insisi.í que s'estava parlani- d'activitats
programades en Plans Terr i, bor i.als i. que ne) es beia en de)s d. i.es, i.
que a més i.enia moli-es garanties.

El Sr, Rafael Bosch, digué que més a bavor seu, a sobre
al evos i.a.

T respecte de la depuradora volia puni.ual ii.'/.ar que no s'havia
ce d. i, I: r: a p r:omp e 1: è n i ) i. a,

El Sr. Gabriel Coll digué que cadascú havia exposat el i.ema i
debensab la pf)sbi.ira de les sigles que representava, i que imposar
no era c:edir.

Soi.més a votació es aprovat amb el següent resuli.ai.:

- Cinc (5) vots a bavor del PP .

- Quatre (4) voi.s en contra, i.res (s^) del PAS PSM i un (.1) del
PSOE.

EONS MALLORQni DE SOLTOARTTAT T COOPERACIÓ, OEHTE EXTERN,- La
Sra. Francisca Gili Nebot donà leci.ura a la següent, propost.a
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PROPOSTA

Aiesa la proposi.a de la Campanya Oeni.a ext.ern c'.Deni.e ei.ern?
Any :?nOO; 1.1 ..¡.bar:î',aC per: a mi. 1. mi. 1. i.ons de persones l'ol)jeob i.n ca'odal
de la qual és la ecmdonao.ió del deute exi.ern als països més pobres
amb mot..i.i.i del. Ji.ib j.l.ei.i de l'any 7000, el Ple de l'Ajuntament
d'F.sporles dec.íde.ix adoptar l'ac;ord següent en data 73 de desembre
de .1.999,

-■

PRIMF.R, Man.ifestar l'adhes.íó d'aquesta Corporao.ló a la
Campanya Deute extern, ¿Deute etern? Any 7000: llibertat per a mil
m.ilions de persones, promoguda, a Mallorca, per Càrii.as, Confer,
Just..í.oia i. Pau i Mans Dnides,

SFGON, Coniun.ioar al Govern espanyol:

- la nostra adhesió a la. Campanya indicada,
- la pet..íc:ió que Fspanya acordi 1 ' al 1 iberameni. del deui.e

extern del qual és creditora i que pres ion i els govern de la On ió
Furopea perquè facin el mai.eix.

ï

TFRCFR, NolriCicar aquests acíords a les enl:ital;s prf)motores de
la campanya sobre el Deute Fxi.ern,

Sotrnès a V(^ta.i:ió es aprf)vat per unanimitat.

Un cop examinat.s els punts assenyalats a 1'ordre del di.a,
essent; les vint i una hores , la. Sra Batlessa aixeca la sessió, i
per fer-hi constar el que s'hi ha i.raid.at, jo la Secrel.ària en donc
Ce, i ami) el seu Visl;-i-Plau estenc la present Acta, al lloc i la
dai-a assenyalai.s a l'encapçalament.

Fsporles, 73 de deseml^
La Bat.l'^'««^
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PROPOSTA

Fa (le la Campanya Oeui.e exi.ern ¿Deni.e ei.ern?
er a (a.i.1. lui, 1. i.ons de pereenes 1. ' oh jeel i.n oabdaT
lonaoi.ó del dente exi.ern ais parses més pobres
en de 1.'any 2000, el. Pl.e de 1. ' A juntament
Idoptar l'aeorcl següent en dai.a 23 de desembre

«

jpí

'

K·íí's^i·'4r%';t·v.y4·!·r·;^^^

îtar l'adhes.ícS d'aqnesi.a Corporaeió a la
, ¿Dente etern? Any 2000; llibertat per a mil
promoguda, a Mallorca, per Carii-as, Confer,
Un Ides,

al Govern espanyol ;

a dh e s j. ó a la Camp a n y a i. n d .i. ca d a,

.ó que Fspanya acordi 1 ' al 1 iberameni. del deni.e
'editora i. que pres Ion I els govern de la Unlfl
el mateix.

,t: aquests acords a les enti.talcs promotores de
Deni-e Rxi.ern.

Y> aprovat per unanimitat.

li.s els pnnts assenyalai.s a 1'ordre del di.a.
bores la. Sra Batlessa aixeca la ).o,

que s'hi ha i.raci.at, jo la Secretària en done:
;l:-i.-Plan estenc la present Acta al lloc i. la

I ' enc^apçal aroent,

les, 23 de desemh
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