
 



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

2008

VOLUM III

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

El present llibre d'Actes consta de cent un fols útils
enquadernats, numerats des del 0401149 al
0401249, legalitzats cada un d'ells amb la rúbrica del
President i el segell de la Corporació.

Esporles, 31 de desembre de 2008
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0401249 I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 19 DE JUNY DE 2008

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa
Maria del Carmen Serra Martinez

Vicenç Vidal Matas
Aina Maria Salom Soler

Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Maria Francisca Ripoll Morell
Gaspar Sabater Nicolau

Membres que excusen la seva assistència:
Severiano Quevedo Mora

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i
trenta minuts del dia denou de juny de dos mil vuit, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la
Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miquel
Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a
l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes
inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari, la Sra.
Maria Dolores Sureda Trujillo.

RATIFICACIÓ FILL IL·LUSTRE.- El Sr. Josep Ferra dona lectura a la següent.

Vist l'expedient instruït per a concedir el major honor i la mes alta distinció de la Vila
d'Esporles ( Fill Il·lustre) al Sr. Francisco Bosch Bauza, havent complit tots els tràmits
establerts als articles 11 i següents del reglament d'Honors i Distincions de l'ajuntament
d'Esporles. Donat que el jurat constituït a l'efecte, en sessió celebrada el dia 19 de juny de
2008, prengué resolució favorable de concedir tal honor i distinció, es per la qual cosa que
venc a proposar el següent acord:

1.- Ratificar la decisió favorable del jurat de concedir la declaració de Fill Il·lustre al
Sr. Francisco Bosch Bauza.

Sotmesa a votació la ratificació, es aprovada per unanimitat dels assistents.

RATIFICACIÓ MEDALLA D'OR.- El Sr. Batle dona lectura a la següent:

PROPOSTA

PROPOSTA
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Vist l'expedient instruït respecta de la concessió de la Medalla d'Or de la Vila a les
germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paul, una vegada donat compliment als articles 11
i següents del reglament d'Honors i Distincions de l'ajuntament d'Esporles. Havent
determinat el jurat constituït a l'efecte que es compleixen les condicions per ser l'esmentada
comunitat mereixedora de tal honor es per la qual cosa que venc a proposar el següent
acord:

1Ratificar la decisió favorable del jurat de concedir la Medalla d'Or a la comunitat
religiosa de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paul.

Sotmesa a votació la ratificació, es aprovada per unanimitat dels assistents.

PREMI FILADORA.- El Sr. Batle dona lectura a la següent:

PROPOSTA

Una vegada finalitzat l'expedient instruït per aquest ajuntament, d'acord amb el reglament
d'Honors i Distincions d'Esporles, al efecte de concedir el premi La Filadora al Sr. Bartomeu
Garau i vist l'informa favorable de la comissió informativa pel present venc a proposar al ple el
següent acord:

Concedir el premi La Filadora de l'any 2008 al Sr. Batomeu Garau

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

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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 31 DE JULIOL DE 2008

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa
Maria del Carmen Serra Martinez

Vicenç Vidal Matas
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Maria Francisca Ripoll Morell
Severiano Quevedo Mora

Gaspar Sabater Nicolau

Membres que excusen la seva assistència:
Aina Maria Salom Soler

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores trenta
minuts del dia trenta-u de juliol de dos mil vuit, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila,
en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miquel
Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a
l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a
l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari, la Sra. Maria Dolores
Sureda Trujillo.

0401247 I

ACTES ANTERIORS." El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de dia 24 d'abril de 2008, extraordinària i
urgent de dia 20 de maig de 2008, extraordinària de dia 5 de juny de 2008 i a d'extraordinària
celebrada el dia 19 de juny de 2008.

No es presenta cap observació, per la qual cosa l'acta es consideren aprovades per
unanimitat dels assistents.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència , es dóna
compte dels següents:

Govern de les Illes Balears- Educació i Cultura - DG Planificació i Centres, Reg. Entrada
2093/08, Convocatòria subvencions serveis atenció primera infància.
Govern de les Illes Balears - Economia Hisenda Innovació - DG Tributs i Recaptació,
Reg. Entrada 2107/08, Acords resolucions devolucions d'ingressos indeguts.
Govern de les Illes Balears Interior - Fundació d'ajuda a la reinserció, Reg. Entrada
2128/08, Convocatòria reunió patronat fundació ajuda reinserció.
Govern de les Illes Balears - Vicepresidència i Relacions Institucionals, Reg. Entrada
2148/08, Sol·licitud dades entitats per avantprojecte llei associacions
Govern de les Illes Balears - Salut i Consum - DG Salut Pública i Participació, Reg.
Entrada 2149/08, Remissió informe a tractament per drogodependències 2007.
Govern de les Illes Balears - Medi Ambient - Espais de Natura, Reg. Entrada 2161/08,
Comunicació necessitat informe per concessió llicència d'obra dins espais naturals de les
Illes Balears.
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Govern de les Illes Balears - Afers Socials Promoció immigració - DG Immigració, Reg.
Entrada, 2177/08, Convocatòria fòrum immigració Illes Balears.
Govern de les Illes Balears - Economia Hisenda Innovació - Servei Recaptació Tributs,
Reg. Entrada. 2185/08, Liquidació recaptació executiva 1 t r. 2008.

- Consell Insular de Mallorca - Cooperació Municipal, Reg. Entrada 2186/08 aprovació
definitiva ROS 2008 i Plurianual 2008-2012.

- Consell Insular de Mallorca - Cooperació Municipal, Reg. Entrada 2194/08 Convocatòria
subvencions adquisició bens inventariables fires locals.
Govern de les Illes Balears - Economia Hisenda Innovació - Parcbit, Reg. Entrada
2195/08, Informació sobre construcció central cogeneració de gas natural al Parcbit.
Govern de les Illes Balears - Presidència DG Administracions Públiques, Reg. Entrada
2218/08, Concessió repartiment fons Cooperació Local 2008.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de l'últim
Ple, els quals son del 174/08 al 334/08

BAIXES I DEVOLUCIONS.- La Secretària dóna lectura a la

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es detallen a continuació, es
proposa la devolució dels imports assenyalats.

Referència Contribuent Padró/Impost Import Motiu devolució

4126/07 CABOT PICÓ MARIA AIGUA 78,39 Fuita aigua
1426/03 MUNOZ PEREZ ANTONIO REC. FEMS 66,58 Canvi titular
7432/07 SOLA HERNANDEZ LELIA AIGUA 523,08 Errada comptador
2087/05 MIRALLES BARRACHINA

OLGA
IVTM 107,91 Transf. 31-12-04

20/06/00036 ULTRAMAR CARS SL MULTES 728,46 Sentència judicial

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb per unanimitat dels assistents.

EXPROPIACIÓ ALBERT CATALÁN.- La Sra. Maria del Carme Serra Martinez dóna lectura
a la següent

PROPOSTA

Vist l'escrit del Sr. Albert Catalan Fernandez i la Sra. Amalia Bernabé Conde, donant
la seva conformitat al requeriment d'adquisició del terrenys UA3 per mutu acord ,fet pel ple
de l'ajuntament de dia 5 de Juny de 2008 pel present venc a proposar el ple de l'ajuntament
el següent acord;
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:OVERN DE LES ILLES BALEARS

1aprovar adquirir, per mutu acord, els terrenys situats a la UA3, d'una extensió de 396 m2,
propietat dels Sr. Albert Catalan Fernandez i la Sra. Amalia Bernabé Conde. Extensió inclosa
en la finca inscrita en el Registre de la Propietat (Esporles, tomo 3857, llibre 53, fol 207, finca
2322), la qual es descriu com: urbana, consistente en parcela de terreno, de figura de un
cuadrilátero, sita en la villa de Espolas y punto de la Vilanova, de cabida mil ciento ochenta y
tres metros con setenta decímetros cuadrados. Lindante: por Norte y Este, con terreno de D
Juan Mir; por Oeste, con terreno de D. Juna Mir; por oeste con remanente de la que se
segregó; y por Sur, con propiedad de Francisco Mir Coll". Per un import de (63.120) seixanta
tres mil cent vint euros.

El pagament es realitzarà en dos pagaments:

Any 2008 34.975.29 euros
Any 2009 28.144,71 euros.

2." procedir a l'acta d'adquisició per mutu acord i acta d'ocupació,.

3." autoritzar el batle per signar el documents necessaris, fins a la inscripció del registre de
propietat.

El Sr. Miguel Bernat digué que entenia que a la partida no hi havia els diners suficients
per fer front a la despesa i per tant feia una esmena a la totalitat.

Se li explica que a la partida hi havien per l'any 2008 34.975,29 euros i la resta
s'aprovava aporta-ho l'any 2009.

El Sr. Bernat insistir amb la seva esmena i digué que hi havia un regidor que no podia
votar, que el seu vot seria en contra i es reservava els drets per prendre les accions legals
oportunes en contra d'aquest acord.

Sotmesa a votació, la proposta, obté el següent resultat:

5 (Cinc) vots a favor del PAS-PSM
5 (Cinc) vots en contra de PP

Sotmesa a nova votació torna a donar el mateix resultat:

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

i per tant, fou aprovada amb el vot de qualitat del sr. Batle.

PROJECTE D' AMPLIACIÓ CASA DE LA VILA I FARMÀCIA - La Sra. Carme Serra dona
lectura a la següent:

D'acord amb el conveni signat per aquest ajuntament amb la Conselleria de
Turisme, pel que es constitueix el Consorci Pla D Esporles, amb la finalitat de
realitzar el projecte "Esporles un Destí Turístic", subvencionat per l'esmentada

PROPOSTA
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Conselleria de Turisme, dins el que es troba l'obra modificació i ampliació del^Casa
de la Vila d'Esporles. Per procedir a la seva contractació cal aprovar seu el projecte,
es per la que cosa que venc a proposar el ple el següent acord:

- Aprovar el projecte de l'obra " REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE
CAN FORTUNY I L'ANTIGA FARMÀCIA" redactat pel Sr. Bartolomé Pons
Iradiel, Arquitecte.

El Sr. Miguel Bernat digué que quedava palesa la gestió de l'equip de Govern, que la
supressió del pàrking era un error històric.

Sotmesa a votació fou aprovada amb el següent resultat:

- 5 (Cinc) vots a favor del PAS-PSM
- 5 (Cinc) abstencions del PP

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES CONTRACTACIÓ OBRES
FARMÀCIA.- La Sra. Maria del Carme Serra Martinez dona lectura a la proposta.

La Sra. Dolores Nadal, demana de fer unes esmenes als criteris d'adjudicació afegint
un altre punt que ocuparia el lloc tercer que ha de dir.

Per cada ISO que acrediti l'empresa ( gestió ambiental, seguretat laboral, segell de
qualitat, etc...) 9 punts.

Així mateix demana qui era el director facultatiu?, el responsable del contracte?, i les
penalitats que s'aplicarien al contractista en cas d'incompliment? .

Se li respongué que el director facultatiu encara no havia estat designat. El
responsable del contracte era la Sra. Carme Serra. Respecta de les penalitats s'aplicarien les
establertes a la llei.

Sotmesa a aprovació la proposta i les esmenes es aprovada per unanimitat restant
com segueix:

PROPOSTA

Vista la necessitat de contractar les obres de REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA
DE CAN FORTUNY I L'ANTIGA FARMACIA pel present venc a proposar al ple el següent
acord:

1.- aprovar el present:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS

CONTRACTE D'OBRES
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TRAMITACIÓ; URGENT

CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA: NO

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Ajuntament d'Esporles
DEPARTAMENT O SERVELárea de urbanisme
DIRECTOR FACULTATIU DE L'OBRA: Bartolomé Pons Iradiel

RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Maria del Carmen Serra Martínez

OBJECTE DEL CONTRACTE: REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE CAN
FORTUNY I L'ANTIGA FARMACIA

- CPV (vocabulari comú de contractes)

4 LO 2 0 0 0 0 0 cn

- CPA (classificació de productes per activitats)

Nomenclatura principal Nomenclatura complementària (Si
escau)

4 5 2 1 1

Número d'expedient:1/08

Necessitats administratives que s'han de satisfer:es tracta d'una intervenció en tres
edificis, que permetrà la millora en la precisió i qualitat dels serveis turístics,
implementant alguns de nous

Perfil de la persona contractant:
http://\AAA/w.aiesporles.net/contractacio/contractacio.html
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

A.1 Preu a tant alçat:
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Import IVA exclòs: un milió nou-cents quaranta-un mil set-cents setanta-quatre
euros amb cero vuitanta nou cèntims (1.941.774,089 euros)

IVA:( 310.683,85 euros) tres-cents deu mil sis-cents vuitanta-tres euros amb vuitanta-
cinc cèntims

Total: (2.252.457,93 euros) dos milions dos-cents cinquanta-dos mil quatra-cents
cinquanta-set euros amb noranta-tres cèntims
Preu tancat (Art. 216.3 LCSP):

B. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I ANUALITATS

B.1 Distribució per anualitats:
Any Total (IVA inclòs) Partida pressupostària

2.008 2,252.457,93 2008-75-62213
2.
2.
2.

B.2 Loi s

Any Lots Total (IVA inclòs) Partida pressupostària
2 Lot 1
2. Lot 2
2.
2.

6.3 Finançament conjunt
CAIB- Conselleria de Turisme i ajuntament d'Esporles

C. TERMINI D'EXECUCIÓ
Termini d'execució total: 10 mesos

Terminis d'execució parcials:
Termini per redactar el projecte:
Data d'inici del termini per redactar el projecte:

D. LLOC D'EXECUCIÓ

Esporles, plaça Espanya n° 1

E. TERMINI DE GARANTIA

Un any
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F.1 Condicions nnínimes de solvència. Art. 51 LCSP

Inscripció registre de contractistes

F.2 Classificació d els contractistes

Grup Subgrup Categoria Tipus d'activitat
C 1 C Demolicions
C 2 C Estructures de fàbrica o

formigó
C 3 C Estructures metàl·liques
C 4 C Picapedratge
C 5 C Marbre
C 6 C Enrajolats
C 7 C Aïllaments i

impermeabilitzacions
C 8 C Fusteria de fusta
C 9 C Fusteria metàl·lica
F.3 Concreció de es condicions de solvència
A més de la solvència o la classificació indicades, s'exigeix que s'adscriguin a l'execució
del contracte, com a mínim, els mitjans personals i/o materials següents:

Especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar
la prestació. Art. 53.1 LCSP
□ sí

Compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o
materials indicats. Art. 53.2 LCSP

Si
Caràcter d'obligacions essencials a l'efecte del que es preveu en l'article 206 g:
□ sí

F.4 Mitjans per acreditar la solvència económica i financera. Art. 64 LCSP

F.5 Mitjans per acreditar la solvència tècnica. Art. 65 LCSP

F.6 Mitjans per acreditar la solvència d'empreses no espanyoles d'estats membres de la
UE. Art. 55.1 LCSP
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OVERN DE LES ILLES BALEARS

F.7 Habilitació empresarial o professional exigida

G. REVISIO DE PREUS

H. GARANTIES

H.1 Garantia provisional: màxim 3% del pressupost de licitació (IVA exclòs)

□No escau

H.2 Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació (o del pressupost de licitació quan la
quantia del contracte es determina en funció de preus unitaris; o del preu màxim fixat, en el cas
dels contractes amb preus provisionals) (IVA exclòs)
Forma de prestar la garantia:
En qualsevol de les formes regulades en l'art. 84.1 LCSP

H.3 Garantia complementària: màxim 5% (IVA exclòs)

I. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Lloc:plaça Espanya n° 1, Esporles
Data límit: el dia següent en que es compleixin quinze de l'exposició en el BOIB.
Hora limit: a les 10 hores
Llocs en què es pot anunciar que l'oferta s'ha tramès per correu: plaça d'Espanya
n° 1, 07190 Esporles
— Número de fax: 971 61 04 45
— Adreça electrònica:ajuntament@ajesporles.net

J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS O MILLORES

Elements i condicions sobre els quals se n'accepten: les que s'exposen els criteris
d'adjudicació
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OVERN DE LES ILLES BALEARS ÏOJj

Quan s'autoritzi presentar variants o millores sobre elements o unitats que hagin de
ser ofertades pel preu tancat (art. 216.3.d LCSP):
- Contingut del projecte bàsic que ha de presentar el licitador:
- Termini per aportar el projecte de construcció de les variants o millores ofertades:

K. PARAMETRES OBJECTIUS PER APRECIAR VALORS ANORMALS O
DESPROPORCIONATS. ART. 136 LCSP
El límit que permet apreciar que la proposició no podrà esser complida serà: quan

alguna de les proposicions presentades arribi al 20% de la mitja aritmètica de les
restants

L. CIRCUMSTANCIES DETERMINANTS DE L'ADJUDICACIÓ EN ELS CASOS
D'IGUALTAT DE PROPOSICIONS (clàusula 15.5 i PA 6a LCSP)
Quan s'estimi convenient, a l'efecte de resoldre empats, i quan sigui procedent
d'acord amb la clàusula 15.5, la proposta d'adjudicació es farà a favor de
l'empresari que acrediti la circumstància següent (indiqueu-ne una o, si n'hi ha més
d'una, l'ordre de preferència):
ElNombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% en els termes de la DA
6a. lo be persones provinents d'itineraris integrats d'inserció.
IXiEmpreses dedicades específicament a la promoció i la inserció laboral de
persones en situació d'exclusió social (DA 6a. 2)
□Entitats sense ànim de lucre en els termes de la DA 6a. 3
□Entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just en els termes de la
DA 6a. 4

M. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO DEL CONTRACTE. ART. 102 LCSP

□

N. IMPORT MAXIM DESPESES DE PUBLICITAT

Import publicació al BQIB i demés anuncis obligats per llei.
Import de col·locació de cartells a l'obra, d'acord amb el model proporcionat per la
comunitat autónoma de les Illes balears pel denominat Pla D

O. PROGRAMA DE TREBALL

P. CERTIFICATS I ABONAMENTS A COMPTE. ART. 200 LCSP

Periodicitat dels certificats: cada dos mesos

Condicions i requisits dels abonaments a compte d'actuacions preparatòries: no
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^ Es permet en les condicions següents: que no excedeixi del 40% del import del
pressupost de l'obra IVA exclòs
1^ S'exigeix presentar una declaració sobre la part del contracte que la persona

licitadora té previst subcontractar en els termes de l'article 210.2.a de la LCSP

R. DESPESES D'ASSAIGS I ANÀLISI
A càrrec del contractista

S. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE NO INCLOSES EN
L'ART. 196 LCSP

En el cas d'incompliment de terminis parcials:
En el cas d'incompliment del termini total:
En el cas d'incompliment o compliment defectuós de la prestació:
En el cas d'incompliment parcial de l'execució de l'objecte del contracte:
En el cas que l'incompliment afecti característiques tingudes en compte per definir
els criteris d'adjudicació (art. 134.6):
En el cas d'incompliment de compromisos o de condicions especials d'execució del
contracte (arts. 53.2 y 102.1):
D'altres:

T. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Causes especials de resolució del contracte:
Incompliments de la prestació que n'afectin característiques que s'hagin tingut en
compte per definir els criteris d'adjudicació, als quals s'atribueix caràcter d'obligació
contractual essencial als efectes de l'art. 206.h (art. 134.6 LCSP):
Incompliments parcials que poden suposar causa de resolució del contracte:
incompliment del programa de treball.

U. TERMINIS ESPECIALS

De recepció:
De comunicació d'acabament de l'obra:

V. OBSERVACIONS

Quadre de criteris d'adjudicació del contracte
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Els criteris que serveixen de base per adjudicar ei contracte, per ordre decreixeni
d'importància, d'acord amb la ponderació següent, són els següents:

Criteri Ponderació

1Preu 20

2.- Per consecució d'una certificació energètica 21

3." Per cada ISO que acrediti l'empresa (gestió ambiental,
seguretat laboral, segell de qualitat, etc...) 9

4." Per millora de mobiliari 20

5." Por utilitzar materials de baix consum energètic
En la seva fabricació 05

6.-.Per contractació de personal local o subcontractació
d'empreses del terme 15

7." Minoració de molèsties en l'execució de l'obra— 10

B. FORMA D'AVALUAR LES PROPOSICIONS
Les fórmules per valorar les proposicions o la manera en què es valoren respecte dels criteris
d'adjudicació ès la següent:

1.- Preu 1 punto por cada 4.000
, euros de baixa del preu inicial.

2." Per consecució d'una certificació energètica
(certificat energètic "A" 30)
( certificat energètic "B" 20)

3." Per presentació de ISO 3 per cada una, fins a un
Màxim e 9 punts

4." Per millora de mobiliari haurà de ser valorat
econòmicament.

5." Por utilitzar materials de baix consum energètic
en la seva fabricació haurà de ser valorat

econòmicament.

6.-.Per contractació de personal local o subcontractació
d'empreses del terme haurà de ser valorat

econòmicament.

7.- Minoració de molèsties en l'execució de l'obra— haurà de ser valorat
econòmicament

Paper transcripció acords i resolucions



)VERN DE LES ILLES BALEARS

C. Documentació relativa als criteris d'adjudicació
La documentació relativa als criteris d'adjudicació que s'ha de presentar és la següeni
(s'indica també el sobre en què s'ha d'incloure):
C.Documentació num.

1oferta firmada pel que tingui poder suficient.

2.- Relació valorada de la mateixa

3.

4.

5.

D. Procediment amb fases
Fase Criteri d'adjudicació Llindar mínim

E. Organisme tècnic especialitzat
Comitè de experts

Plec de clàusules administratives particulars per el contracte d'obra de reforma de la
casa de la vil d'Esporles mitjançant procediment obert

índex

I. Disposicions generals

1. Objecte del contracte
2. Òrgan de contractació
3. Règim jurídic i jurisdicció
4. Capacitat per contractar
5. Solvència. Classificació
6. Pressupost de licitació
7. Existència de crèdit
8. Termini d'execució
9. Revisió de preus

II. Adjudicació del contracte

10. Procediment d'adjudicació i tramitació
11. Garantia provisional
12. Proposicions de les persones interessades
13. Forma de les proposicions
14. Contingut de les proposicions
15. Criteris d'adjudicació
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16. Qualificació de la documentació general
17. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació
18. Adjudicació provisional
19. Constitució de la garantia definitiva
20. Documentació que l'adjudicatari/ària provisional ha de presentar
21. Adjudicació definitiva

lli. Formalització del contracte

22. Formalització del contracte

IV. Execució del contracte

23. Comprovació del replanteig
24. Programa de treball
25. Senyalització d'obres
26. Direcció de l'obra i delegat/ada del contractista
27. Responsable del contracte
28. Obligacions del contractista
29. Despeses i imposts a compte del contractista
30. Pagament del preu
31. Incompliment del contracte
32. Cessió del contracte i subcontractació
33. Modificació del contracte
34. Suspensió del contracte

V. Acabament del contracte

35. Compliment del contracte
36. Resolució i extinció del contracte
37. Certificació final d'obra i liquidació
38. Termini de garantia
39. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

Annex: model d'oferta económica

Plec de clàusules administratives particulars per la contractació de les obres de la
casa de la vila d'Esporles mitjançant procediment obert

I. Disposicions generals

1. Objecte del contracte

1.1. L'objecte del contracte és la realització de l'obra que s'indica en la portada i en el quadre
de característiques del contracte d'aquest plec, comprès en l'article 6 de la LCSP.

Quan la contractació es fraccioni en lots, l'objecte de cada lot constitueix una unitat funcional
susceptible de fer-se de manera independent.

L'execució de l'objecte del contracte s'ha d'adequar a les condicions que figuren en el
contracte, en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques i en el projecte aprovat
prèviament, documents que tenen caràcter contractual.

Tenen caràcter contractual els plànols, el plec de prescripcions tècniques, la memòria
referent a la descripció dels materials bàsics o elementals que formin part de les unitats
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d'obra, els quadres de preus, l'estudi de seguretat i salut, el programa de treball del
projecte i, si escau, el que presenti la persona adjudicatària, una vegada aprovat per
l'Administració, així com l'acta de comprovació del replanteig, que s'ha d'incorporar al
contracte després de formalitzar-la.

L'objecte esmentat correspon als codis de la nomenclatura «vocabulari comú de
contractes» (CPV) de la Comissió Europea i, si n'és el cas, de la nomenclatura de la
«classificació de productes per activitats» (CPA) que s'indiquen en la portada d'aquest
plec.

1.2. Quan s'indiqui en la lletra J del quadre de característiques del contracte, s'admetrà
que es presentin variants o millores sobre els elements i en les condicions que en el
quadre esmentat es determinen.

De conformitat amb l'article 216.3.0 de la LCSP, quan s'autoritzi presentar variants o
millores sobre elements o unitats que hagin de ser ofertades pel preu tancat, aquestes
variants han de ser ofertades sota la modalitat esmentada.

En aquest cas, la persona licitadora estarà obligada a presentar un projecte bàsic amb el
contingut indicat en la lletra J del quadre de característiques del contracte.
L'adjudicatari/ària ha d'aportar el projecte de construcció de les variants o millores
ofertades perqué se supervisin i aprovin en el termini assenyalat en la lletra esmentada.

1.3. Si la contractació inclou la redacció del projecte d'obres, que aquestes s'executin
quedarà condicionat al fet que l'órgan de contractació supervisi, aprovi i faci el replanteig
del projecte. 105.2 LCSP

El projecte que han de presentar les persones licitadores s'ha d'ajustar a
l'avantprojecte o bases tècniques redactades per l'Administració, que s'dajunten com
annex a aquest plec.

2. Òrgan de contractació

2.1. L'órgan de contractació és el que s'indica en la portada d'aquest plec.

2.2. L'órgan de contractació té facultat per adjudicar el contracte corresponent i, en
conseqüència, té les prerrogatives d'interpretar-lo, de resoldre els dubtes que es presentin
quant al compliment, de modificar-lo per raons d'interès públic, d'acordar-ne la resolució i de
determinar els efectes d'aquesta resolució, amb subjecció a la normativa aplicable. Els
acords sobre aquestes qüestions són executius, sense perjudici del dret del contractista a
impugnar-los davant la jurisdicció competent.

3. Règim jurídic i Jurisdicció

3.1. La contractació que es vol fer es tipifica com a contracte d'obres de caràcter
administratiu, d'acord amb l'establert als articles 6 1 19 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de contractes del sector públic (d'ara endavant LCSP), i queda sotmesa a la Llei esmentada,
a la normativa dictada que la desplega, al plec de clàusules administratives generals vigent i
a les clàusules contingudes en aquest plec de clàusules administratives particulars.
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Així mateix, seran d'aplicació les demés disposicions estatals que regulen la contrSSÍSció del
sector públic, i les dictades per la Comunitat Autònoma de les Illes balears, en el marc de les
respectives competències.:

1. Subsidiàriament pel que fa al procediment, la Llei 30/1992 de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
i normes complementàries.

2. Supletòriament pel que fa a preparació, adjudicació, efectes i extinció per la resta de
normes de Dret Administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

3. El RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

4. La resta de disposicions complementàries i concordants de les anteriors que siguin
d'aplicació.

3.2. Les qüestions litigiosos sorgides sobre la interpretació, la modificació i la resolució del
contracte, i els efectes d'aquesta, les resoldrà l'órgan de contractació, els acords del qual
són immeditadament executius poguent ser recorrits en via administrativa , o ser
impugnats mitjançant recurs contenciós administratiu, conforme allò disposat en la llei
reguladora de l'esmentada Jurisdicció.

4. Capacitat per contractar

4.1. Poden contractar amb l'Administració les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que, tenint plena capacitat d'obrar, no es trobin compreses en alguna de les
circumstàncies previstes a l'article 49 de la LCSP.

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels
quals estiguin compreses dins els fins, l'objecte o l'àmbit d'activitat que els siguin propis
d'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d'una organització
amb elements personals i materials suficients per executar degudament el contracte.

La capacitat d'obrar s'ha d'acreditar en els termes establerts en la clàusula 14 d'aquest plec

Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea tenen capacitat per
contractar sempre que, d'acord amb la legislació de l'estat en el qual estiguin establertes, es
trobin habilitades per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del contracte.

Poden contractar amb l'Administració les unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura
pública fins que s'hagi adjudicat el contracte a favor seu.

4.2. Per contractar amb l'Administració, les persones físiques o jurídiques han d'acreditar la
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, quan ho exigeixi la LCSP,
han d'estar classificades degudament.

4.3. Els empresaris han de tenir l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui
exigible per dur envant l'activitat o la prestació objecte del contracte.

4.4. No es podran presentar a la licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris d'aquest contracte, sempre
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que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un
tracte privilegiat respecte de la resta de les empreses licitadores.

4.5. Les persones que contractin amb l'Administració poden fer-ho per si mateixes o
mitjançant la representació de persones facultades degudament per a aixó.

4.6. Les empreses d'estats no pertanyents a la Unió Europea han de tenir oberta sucursal
a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i
estar inscrites en el Registre Mercantil. 44.2 LCSP

5. Solvència. Classificació

5.1. Les condicions mínimes de solvència, la classificació i els mitjans per acreditar la
solvència en aquest contracte contracte, són els que s'assenyalen, si escau, en la lletra F
del quadre de característiques del contracte.

5.2. A més de la solvència o la classificació exigides a les lletres F.1 i F.2, l'órgan de
contractació pot exigir que s'adscriguin a l'execució del contracte, com a mínim, els
mitjans personals i/o materials que s'indiquen en la lletra F.3. Si no s'indica res, s'entèn
que no hi ha exigències addicionals.

En els casos que s'hagi assenyalat alguna exigència en la lletra F.3 del quadre de
característiques del contracte i que aquest fet s'indiqui expressament a continuació, d'acord
amb l'article 53 de la LCSP, en aquest contracte s'exigeix que els licitadors concretin les
condicions de solvència mitjançant:

L'especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable
d'executar la prestació.
El compromís de dedicar o d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients per dur-lo a terme adequadament. En aquest cas,
l'órgan de contractació pot atribuir a aquests compromisos el caràcter d'obligacions
essencials als efectes previstos a l'art. 206.g) de la LCSP.

Aquests documents s'han de detallar en la seva oferta i s'han de presentar juntament amb la
documentació acreditativa de la solvència o la classificació.

5.3. En el cas que sigui exigible la classificació per a aquesta contractació de conformitat
amb l'article 54 de la LCSP, s'ha de fer constar en la lletra F.2 del quadre de
característiques del contracte.

En els casos que s'exigeixi la classificació en un grup corresponent a l'execució d'una part
de la prestació objecte del contracte per part d'empreses especialitzades que disposin d'una
determinada habilitació o autorització professional, la classificació en aquest grup es pot
suplir pel compromís de l'empresari de subcontractar-ne l'execució amb un empresari que
disposi de l'habilitació i, si escau, de la classificació necessària

Els empresaris no espanyols d'estats membres de la Unió Europea no necessiten disposar
de la classificació exigida per a aquesta contractació, sense perjudici de l'obligació
d'acreditar la solvència tècnica, económica i financera a través dels mitjans de justificació
que s'assenyalen en la lletra F.6 del quadre de característiques del contracte.
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Quan sigui exigible la classificació i es presenti a la licitació una unió d'empresaris
integrada per empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d'un estat
membre de la Unió Europea i estrangers que siguin nacionals d'un estat membre de la
Unió Europea, els que pertanyin als dos primers grups han d'acreditar la seva
classificació, i aquests darrers, la solvència económica, financera i tècnica o professional.

5.4. En els casos que no sigui exigible la classificació, els licitadors han d'acreditar la seva
solvència económica, financera i tècnica o professional, a través dels mitjans de justificació
que figuren en els apartats 4 i 5 de la lletra F del quadre de característiques del contracte.

L'acreditació de la solvència es pot fer o completar amb els mitjans que constin en el
certificat d'inscripció en el Registre de Licitadors i Empreses Classificades de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears que aporti el licitador.

L'acreditació de la solvència es pot substituir per l'acreditació d'una classificació suficient,
adequada a l'objecte del contracte. No obstant aixó, en aquest cas l'órgan de contractació
pot indicar expressament en els apartats 4 i 5 de la lletra F del quadre de característiques
del contracte els mitjans d'acreditació que s'han d'aportar en tot cas.

5.5. Els certificats de classificació o documents similars que hagin expedit estats membres
de la Unió Europea a favor dels seus propis empresaris constitueixen una presumpció
d'aptitud en els termes que s'assenyalen en l'article 73.1 de la LCSP.

5.6. Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat,
l'empresari es pot basar en la solvència i els mitjans d'altres entitats, independentment de
la naturalesa jurídica dels vincles que hi tingui, sempre que demostri que, per executar el
contracte, disposa efectivament d'aquests mitjans.

5.7. En el cas que es tracti d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada, l'órgan de
contractació pot exigir, en la lletra F.5 del quadre de característiques del contracte, que
s'acrediti el compliment de les normes de garantia de la qualitat o de gestió
medioambiental, de conformitat amb els articles 69 i 70 de la LCSP.

5.8. En el cas que s'exigeixi una habilitació empresarial o professional per fer l'activitat o
prestació objecte del contracte, es pot especificar en la lletra F.7 del quadre de
característiques del contracte. No obstant aixó, el licitador ha de disposar de les habilitacions
que exigeixi la normativa que hi sigui aplicable.

6. Pressupost de íicitació

6.1. El pressupost màxim de licitació d'aquest contracte, exclòs l'IVA que ha de suportar
l'Administració figura en la lletra A del quadre de característiques del contracte, i es pot
modificar a la baixa com a conseqüència de la licitació. Així mateix, s'indica l'import
corresponent a l'IVA i l'import total del contracte, amb l'IVA inclòs

6.2. En el cas de preu a tant alçat sense preus unitaris, en la lletra A.1 s'ha d'indicar el
pressupost màxim de licitació.
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En el cas en què el preu a tant alçat es configuri com de preu tancat, s'ha d'indicar en la
lletra esmentada, de conformitat amb l'article 216 de la LCSP.

6.3. En el cas de preu referit a unitats d'execució, la lletra A.2 ha d'indicar els preus
màxims unitaris de licitació, així com el pressupost de despesa màxima o indicatiu que es
preveu per al contracte.

6.4. En el cas que s'utilitzi un altre sistema per determinar el preu del contracte, s'indicarà
aquest sistema en la lletra A.2, així com el pressupost de despesa màxima que es preveu
per al contracte.

6.5. En el supòsit de licitació per lots, en la lletra A.3 s'ha de desglossar el pressupost
màxim de licitació per cada un dels lots, i s'ha indicar el pressupost de despesa màxima
de la totalitat dels lots.

6.6. En el cas en què els licitadors hagin de presentar el projecte d'obres, el pressupost de
despesa màxima derivat de l'execució de les obres ès el que s'indica en la lletra A.4.

En el cas en què no hi hagi acord sobre els preus i només s'hagi de retribuir al
contractista la redacció del projecte d'obra, de conformitat amb l'article 108.3 de la LCSP,
el pressupost màxim d'honoraris de redacció del projecte ès el que s'assenyala en la
lletra A.4.

En el cas previst en l'article 108.5 de la LCSP, el preu màxim del projecte ès el que
s'indica en la lletra A.4.

6.7. L'import del pressupost del contracte i els preus unitaris que regeixen durant l'execució
de les obres, són els que resulten de l'aprovació de la proposició seleccionada

6.8. Les anualitats en què es distribueix la despesa, així com el finançament del
contracte, en el cas de finançament conjunt, han de constar en la lletra B del quadre de
característiques del contracte.

L'órgan de contractació tè la facultat de reajustar les anualitats quan les exigències
d'execució pressupostària ho aconsellin.

7. Existència de crèdit

Es disposa del crèdit pressupostari necessari per atendre les obligacions que es derivin,
per a l'órgan de contractació, del compliment del contracte fins que es conclogui.

En el cas de tramitació anticipada de la despesa, l'adjudicació del contracte se sotmet a
la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici corresponent
per atendre les obligacions derivades d'aquest contracte.

La consignació pressupostària de les obligacions econòmiques que deriven d'aquest
contracte figura en la lletra B del quadre de característiques del contracte.
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En el cas en què el licitador hagi de presentar el projecte d'obres, no s'ha de fiscalitzar la
despesa, ni s'ha d'aprovar, ni s'ha d'adquirir el compromís que genera, fins que es
conegui l'import i les condicions del contracte, d'acord amb la proposició seleccionada
com a adjudicatària del contracte. 108.4 LCSP

8. Termini d'execució

El termini d'execució total de les obres i, si n'és el cas, els terminis parcials, són els que
s'indiquen en la lletra C del quadre de característiques del contracte, de conformitat amb
el programa de treball que conté el projecte d'obra aprovat per l'órgan de contractació.
Aquest termini és indicatiu i es pot modificar com a conseqüència de la licitació. (107.1.e
LCSP)

El termini d'execució del contracte d'obres s'inicia amb l'acta de comprovació del
replanteig, (art. 212 LCSP)

Quan l'objecte del contracte comprengui/ o inclogui la redacció de projecte i l'execució
d'obra, el termini per elaborar el projecte d'obres és el que s'indica en la lletra C, i s'inicia
en el moment assenyalat en la lletra esmentada o al contracte.

9. Revisió de preus

La procedència o no-procedéncia de la revisió de preus, el sistema o la fórmula de revisió
de preus aplicable a aquesta contractació, així com el sistema d'aplicació, si escau,
s'indiquen en la lletra G del quadre de característiques del contracte. El sistema o la
fórmula indicats també s'han d'aplicara en el cas de prórroga del termini d'execució del
contracte. Els licitadors poden proposar un altre sistema més avantatjós per a l'órgan de
contractació.

La revisió de preus tindrà lloc, si escau, quan el contracte s'hagi executat almenys en el 20 % de
l'import i quan hagi transcorregut un any des de l'adjudicació.

Quan l'índex de referència que s'adopti sigui l'índex de preus al consum que elabora
l'Institut Nacional d'Estadística o qualsevol dels índexs dels grups, subgrups, classes o
subclasses que s'hi integren, la revisió no pot superar el 85 % de variació experimentada
per l'índex adoptat.

II. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

10. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ

El contracte s'ha d'adjudicar mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que
s'estableix en els articles 141 a 145 de la LCSP.

El contracte s'adjudicarà prenent com base els criteris d'adjudicació que s'indiquen en la
lletra A del quadre de criteris d'adjudicació del contracte.
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La tramitació del procediment és ordinària o urgent, segons el que s'indiqui en la
portada d'aquest plec. Quan la tramitació sigui d'urgència, els terminis per a la licitació
i per a l'adjudicació es redueixen a la meitat, d'acord amb el que s'estableix en l'article
96 de la LCSP.

L'órgan de contractació pot articular el procediment d'adjudicació en diverses fases.
S'entén que en aquesta contractació hi ha diverses fases quan en la lletra D del quadre
de criteris d'adjudicació del contracte s'indiquen les fases i els criteris d'adjudicació que
s'han utilitzar.

11. GARANTIA PROVISIONAL

11.1. Els licitadors han de constituir una garantia provisional per l'import que es fixi en
lletra H.1 del quadre de característiques del contracte, que ha de correspondre, com a
màxim, al 3% del pressupost de licitació (IVA exclòs), llevat que en aquest quadre
s'indiqui que no és procedent.

11.2. En cas que hi hagi lots, els licitadors han de constituir una garantia provisional per
import equivalent al 3% del pressupost que s'estableixi per al lot o per als lots per als
quals es liciti (IVA exclòs) en la lletra A.3 del quadre de característiques del contracte.

11.3. En els casos que no es fixi prèviament el pressupost de licitació, els licitadors han
de constituir una garantia provisional per import equivalent al 3% del pressupost de
despesa màxima (IVA exclòs) previst en la lletra A.2 del quadre de característiques del
contracte.

11.4. La garantia provisional es pot prestar en qualsevol de les formes previstes en
l'article 84 de la LCSP.

La garantia provisional s'ha de constituir d'acord amb les normes establertes en l'article
91 de la LCSP, així com en la normativa de desplegament i en la normativa autonòmica
que hi sigui aplicable.

No s'exigeix que es validin les garanties. No obstant això, quan la garantia es
constitueixi mitjançant aval o assegurança de caució s'exigeix que verifiqui la
representació la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

11.5. En el cas d'unions temporals d'empreses, la garantia provisional la poden constituir
una empresa de les participants en la unió o diverses d'aquestes empreses, sempre que en
conjunt s'assoleixi la quantia exigida i es garanteixin solidàriament tots els integrants de la
unió.

11.6. La garantia provisional s'extingeix automàticament i s'ha de tornar als licitadors
immediatament després de l'adjudicació definitiva del contracte. En tot cas, la garantia es
retindrà a l'adjudicatari fins que sigui procedent constituir la garantia definitiva, i es
confiscarà a les empreses que retirin injustificadament la proposició abans de
l'adjudicació
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11.7. Conformement a l'article 86 de la LCSP, l'acreditaclô de tenir constituïda una

garantia global eximeix de constituir la garantia provisional.

12. PROPOSICIONS DELS INTERESSATS

12.1. Les proposicions s'han de presentar en la forma indicada en els apartats següents,
al lloc i dins el termini assenyalats en l'anunci de licitació.

Si el dia indicat és dissabte o festiu, cal atenir-se al primer dia hàbil següent.

La presentació es pot fer mitjançant el lliurament a l'oficina que s'indiqui en l'anunci de
licitació, bé personalment o bé mitjançant tramesa per missatgeria, lliurada dins el termini
assenyalat. També es pot fer mitjançant la tramesa per correu en els termes de la clàusula
12.10.

12.2. Els interessats poden examinar els plecs
oficines que s'assenyalen en l'anunci de licitació.

la documentació complementària a les

12.3. La presentació de la proposició pressuposa que la persona interessada accepta de
manera incondicionada el contingut de la totalitat de les clàusules d'aquest plec i, si n'hi
ha, del plec de prescripcions tècniques.

12.4. L'import de la proposició económica no ha de superar el pressupost de licitació
establert en la lletra A del quadre de característiques del contracte.

12.5. Els interessats han de presentar les ofertes referides a la totalitat de les prestacions
objecte del contracte. No obstant aixó, si hi ha lots, els interessats poden presentar ofertes
referides a un lot, a diversos lots o a tots, i han d'especificar, si n'és el cas, l'oferta
corresponent a cada lot.

12.6. Cada persona interessada pot presentar només una oferta en relació amb el
contracte o amb el lot o els lots per als quals liciti. Quan es permeti presentar variants o
millores en la lletra J del quadre de característiques del contracte, les variants o millores
que inclogui en l'oferta s'han de subjectar a les condicions establertes.

12.7. L'empresari que hagi presentat l'oferta en una unió temporal amb altres empresaris no
pot presentar, al seu torn, una oferta individualment ni pot figurar en més d'una unió
temporal participant en la licitació

12.8. L'incompliment de les normes contingudes en els dos apartats anteriors dóna lloc a la
no-admissió de totes les ofertes subscrites pel licitador.

12.9. Les oficines receptores donaran el rebut de cada proposició al presentador, en qué
han de constar el nom del licitador, la denominació del contracte objecte de la licitació, i el
dia i l'hora de la presentació. Una vegada lliurada o tramesa la proposició, no es podrà
retirar.

12.10. Quan la documentació s'enviï per correu, l'empresari ha de justificar la data de
presentació de la tramesa a l'oficina de correus i ha d'anunciar a l'órgan de contractació
que ha tramès oferta el mateix dia, mitjançant qualsevol dels mitjans permesos, d'acord
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amb el previst en la lletra I del quadre de característiques del contracte. Només s'admetrà
la comunicació per correu electrònic quan aquesta opció s'indiqui; en cas contrari, s'entén
que no s'admet.

Si no es compleixen ambdós requisits, no s'admetrà la documentació si l'órgan de
contractació la rep després de la data i l'hora d'acabament del termini.

No obstant aixó, si transcorreguts els deu dies naturals següents a la data indicada no
s'ha rebut la documentació, no s'admetrà en cap cas.

13. FORMA DE LES PROPOSICIONS

13.1. Les proposicions consten de dos, tres o quatre sobres, depenent dels criteris
d'adjudicació i de la forma d'avaluació, de conformitat amb les regles següents:

13.1.1. El sobre núm. 1 ha de dur el titol següent: «Sobre núm. 1: documentació
general».

13.1.2. En els casos que només hi hagi un criteri d'adjudicació del contracte, s'han de
presentar un total de dos sobres.

El sobre núm. 2 ha de dur el titol següent: «Sobre núm. 2: proposició económica».

13.1.3. En els casos que hi hagi diversos criteris d'adjudicació del contracte i tots siguin
avaluadles de manera automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules, s'han de presentar
un total de tres sobres.

El sobre núm. 2 ha de dur el titol següent: «Sobre núm. 2: proposició econòmica».

El sobre núm. 3 ha de dur el titol següent: «Sobre núm. 3: proposició tècnica».

13.1.4. En els casos que hi hagi diversos criteris d'adjudicació del contracte i que alguns
siguin avaluadles de manera automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules, mentre que
d'altres no puguin ser avaluats d'aquesta manera, s'han de presentar un total de quatre
sobres.
El sobre núm. 2 ha de dur el titol següent: «Sobre núm. 2: proposició económica».

El sobre núm. 3 ha de dur el titol següent: «Sobre núm. 3: proposició tècnica relativa
als criteris évaluables mitjançant fórmules».

El sobre núm. 4 ha de dur el titol següent: «Sobre núm. 4: proposició tècnica relativa
als criteris NO évaluables mitjançant fórmules».

13.2. Els sobres han d'estar tancats i s'han d'identificar a l'exterior amb la indicació de la
licitació per a la qual es presenta, amb el nom i els cognoms o la raó social de l'empresa
licitadora; el NIF/CIF; el nom i els cognoms de la persona representant, si n'hi ha; els
números de telèfon i de fax, i l'adreça electrónica, si se'n té.

El sobre ha d'estar signat pel licitador o per la persona que el representi.
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Si es tracta d'una unió temporal d'empreses, s'han d'indicar les dades de cada un dels
empresaris, i els sobres han d'estar signats pels representants de cada una de les
empreses integrants de la unió.

13.3. Una relació amb el contingut de cada sobre s'ha de presentar en full independent.
Aquest document ha d'estar subscrit pel licitador o pel representant de l'empresa
interessada, i ha d'incloure la denominació de l'empresa, el NIF/CIF, el nom i els cognoms
de qui firma la proposició i el caràcter amb què ho fa, així com el número de telèfon i el
fax de contacte. Si es tracta d'una unió temporal d'empreses, s'han d'indicar les dades de
cada un dels empresaris.

14. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

14.1. Els licitadors han de presentar les proposicions en la forma que s'indica en la
clàusula 13. La documentació general, la proposició económica i, si escau, la proposició
tècnica, s'han de presentar en els termes que s'estableixen a continuació.

14.1.1. Documentació general (sobre núm. 1)
a) L'acreditació de la personalitat de l'empresari.

Quan es tracti d'un empresari individual, se n'ha de presentar el document nacional
d'identitat (DNI), el NIF o bè el passaport.

Si es tracta d'una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF/CIF de l'empresa i
l'escriptura de constitució i/o modificació, si n'ès el cas, adaptada degudament a la llei i
inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible conformement a la
legislació mercantil que hi sigui aplicable. Si no ho ès, ha de presentar l'escriptura o el
document de constitució, de modificació, els estatuts o l'acta fundacional, en què han de
constar les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el
registre públic corresponent.
Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea han d'acreditar la
capacitat d'obrar mitjançant el certificat d'inscripció en un dels registres professionals o
comercials que s'indiquen en la normativa de desplegament de la LCSP. A mès, han
d'acreditar que es troben habilitades per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del
contracte d'acord amb la legislació de l'estat en què es trobin establertes, quan aquest estat
exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització.

La resta d'empresaris estrangers ha d'acreditar la capacitat d'obrar mitjançant l'informe
expedit per la missió diplomàtica permanent d'Espanya a l'estat corresponent o per
l'oficina consular en l'àmbit de la qual s'ubiqui el domicili de l'empresa. Així mateix, han
d'aportar l'informe de la respectiva missió diplomàtica permanent espanyola relatiu al fet que
l'estat de procedència admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la
contractació amb l'Administració, amb una forma substancialment anàloga.

També han d'acreditar que tenen sucursal oberta a Espanya, designar apoderats o
representants per a les operacions, i que estan inscrits en el Registre Mercantil.

Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal, cada un ha
d'acreditar la personalitat i la capacitat, i han d'indicar els noms i les circumstàncies dels
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empresaris que la subscriuen, la participació de cada un i també la designació d'un
representant o apoderat únic.

b) L'acreditació de la representació, quan s'actuï mitjançant representant.

Quan el licitador actuï mitjançant representant, s'ha d'aportar el DNI de la persona
representant i el document fefaent acreditatiu de l'existència de la representació i de l'àmbit
de les seves facultats per licitar i per contractar, degudament inscrita, si escau, en el
Registre Mercantil.

Aquest document ha d'estar validat per la Secretaria de l'ajuntament d'Esporles o de
qualsevol altre òrgan de contractació de l'Administració Pública.

En el cas d'unió temporal d'empresaris, s'ha de designar un representant o apoderat únic de
la unió, amb poders suficients per exercir els drets i per complir les obligacions que es
derivin del contracte fins que s'extingeixi, sense perjudici que existeixin poders
mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de quantia
significativa.

c) L'Acreditació de la classificació, si escau, i/o de la solvència económica, financera i
tècnica o professional, de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 5 d'aquest
plec i en la lletra F del quadre de característiques del contracte.

Quan s'exigeixi classificació, s'ha d'acreditar presentant el certificat de classificació expedit
per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Si l'empresa es troba pendent de
classificació, ha d'aportar el document acreditatiu d'haver presentat la sol·licitud
corresponent per obtenir-lo. No obstant això, posteriorment ha de justificar que ha
obtingut la classificació exigida, en el termini d'esmena de defectes o omissions en la
documentació a què es refereix la clàusula 16 d'aquest plec.

El certificat de classificació s'ha d'acompanyar en tot cas d'una declaració responsable en
què el licitador manifesti que les dades de classificació no han variat.

No obstant això, els empresaris no espanyols d'estats membres de la Unió Europea ès
suficient que acreditin, si escau, la solvència económica, financera i tècnica o professional,
conformement als requisits establerts en la clàusula 5.3 d'aquest plec i en la lletra F.6 del
quadre de característiques del contracte.

Les unions temporals d'empresaris han d'acreditar que totes les empreses que integren
la unió han obtingut classificació com a empresa contractista d'obres. En aquest cas
s'acumulen les classificacions individuals dels membres de la unió temporal d'empreses a
l'efecte de poder acreditar la classificació global exigida en aquest plec.

Si es presenten unions d'empresaris nacionals, estrangers no comunitaris o estrangers
comunitaris, els dos primers han d'acreditar la classificació i els darrers, en defecte
d'aquesta classificació, la solvència económica, financera i tècnica o professional.

Quan no s'exigeixi classificació, els licitadors han d'aportar la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica o professional que s'indica en la lletra F del
quadre de característiques del contracte.
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En aquest cas, les empreses que licitin en una unió temporal han d'acreditar individualment
els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

d) Testimoni judicial, certificat administratiu o declaració responsable del licitador atorgada
davant una autoritat administrativa o un organisme professional qualificat, o mitjançant
una acta de manifestacions davant notari públic, sobre el fet que no es troba inclòs en
les prohibicions per contractar amb l'Administració conformement a l'article 49 de la
LCSP

Aquesta declaració ha d'incloure la manifestació expressa que es troba al corrent del
compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la comunitat autònoma de les Illes
Balears, l'ajuntament d'Esporles i amb la Seguretat Social que imposen les disposicions
vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa d'aquest requisit l'hagi de presentar,
abans de l'adjudicació definitiva, l'empresari al favor del qual s'hagi d'efectuar aquesta
adjudicació.

Aquesta declaració responsable, o un altre document, ha d'incloure la manifestació
expressa que l'empresa no es troba en cap dels casos a què es refereix la Llei 2/1996, de
19 de novembre, d'Incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
CAIB.

Quan es tracti d'empreses d'estats membres de la Unió Europea i quan aquesta possibilitat
estigui prevista en la legislació de l'estat respectiu, es podrà substituir per una declaració
responsable, atorgada davant una autoritat judicial.

e) L'Acreditació de la garantia provisional, si escau.

Quan s'exigeixi garantia provisional, s'ha de presentar el resguard acreditatiu d'aquesta
garantia, si es constitueix en metàl·lic o en títols valors.

Si es constitueix en forma d'aval o per contracte d'assegurança de caució, s'ha de presentar
el mateix aval o el contracte d'assegurança, amb la diligència de verificació prèvia de la
representació efectuada per la Secretaria de l'ajuntament d'Esporles.

Si s'ha constituït la garantia global a què es refereix l'article 86 de la LCSP, s'ha d'aportar el
certificat expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca relatiu a la circumstància que
aquesta garantia es troba vigent i efectiva.

En el cas de licitació per lots, el resguard de la garantia provisional ha d'anar acompanyat
d'una relació detallada dels lots per als quals es licita.

f) Els documents a què fa referència la clàusula 5.2 d'aquest plec, en els casos que s'hagin
exigit en la lletra F.3 del quadre de característiques del contracte per a la concreció de
determinades condicions de solvència.

g) La declaració sobre la intenció de subscriure subcontractes a què es refereix l'article
210.2 a quan s'hagi exigit en la lletra Q del quadre de característiques del contracte.

h) L'Acreditació de les circumstàncies a què fa referència la clàusula 15.5 d'aquest plec i, si
n'ès el cas, en la lletra L del quadre de característiques del contracte, quan l'empresa
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pretengui acollir-se al sistema de solució d'empats previst en la clàusula 15.5 d'aquest
plec.

i) Les empreses estrangeres han de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de
manera directa o indirecta, puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitant.

j) Qualsevol altre document exigit en aquest plec.

14.1.2. Proposició econòmica (sobre núm. 2).

El licitador ha de presentar l'oferta económica segons el model de l'annex I d'aquest plec.
L'oferta ha d'estar firmada per qui tingui poder suficient per fer-ho i no ha de contenir
errors, omissions o obstacles per poder interpretar-la correctament.

L'import s'ha d'expressar clarament, en números i en lletres. S'ha d'indicar l'import (IVA
exclòs) i, a continuació, com a partida independent, l'import de l'IVA que s'hagi de fer
repercutir. També s'han d'indicar el tipus impositiu d'IVA aplicable a la prestació i l'import
total de l'oferta.
S'entén que l'oferta económica inclou totes les taxes i els imposts, directes i indirectes, i els
arbitris municipals que gravin sobre l'execució del contracte.

14.1.3. Proposició tècnica (sobre núm. 3 i/o sobre núm. 4).

El licitador ha de presentar la documentació relativa als criteris d'adjudicació que s'indica
en la lletra C del quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

Aquesta documentació s'ha d'incloure, segons cada cas, en el sobre núm. 3 i/o en el
sobre núm. 4, d'acord amb el que s'estableix en la clàusula 13 i en la lletra C del quadre
de criteris d'adjudicació del contracte.

Si el licitador no aporta la documentació relativa a algun d'aquests criteris d'adjudicació, o
aquesta no compleix tots els requisits exigits, la proposició del licitador esmentat no es
valorarà respecte del criteri que es tracti

14.2. El fet que el licitador presenti el certificat d'estar inscrit en el Registre de Licitadors i
Empreses Classificades de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears l'eximeix d'aportar la
documentació relativa a la personalitat i la representació, sempre que la representació sigui
la mateixa que consti en el certificat aportat, i també el certificat de classificació, sempre que
en el certificat del Registre consti la classificació referida a l'objecte del contracte o, si n'és el
cas, la documentació acreditativa de la solvència económica, financera i técnica, llevat de la
documentació específica que s'hagi d'aportar en tot cas.

No obstant aixó, aquest certificat no eximeix d'aportar la documentació a qué fa referència la
clàusula 14.1.1 d.

Aquest certificat ha d'anar acompanyat, en tot cas, d'una declaració responsable en què el
licitador manifesti que les circumstàncies que s'hi reflecteixen no han variat. En el cas que
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resulti adjudicatari, aquesta manifestació s'ha de reiterar en el document en què es
formalitzi el contracte, sense perjudici que l'òrgan de contractació, si ho estima
convenient, pugui efectuar una consulta al Registre esmentat.

14.3. En el cas d'unió temporal d'empresaris, s'ha de presentar un compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.
Aquest document ha d'anar firmat pels representants de cada una de les empreses
integrants de la unió.
Els membres de la unió han d'indicar els noms i les circumstàncies dels empresaris que la
componen, i la participació de cada un, i han de designar un representant o apoderat únic.

14.4. Quan un licitador consideri que algun document inclòs en la seva proposició tècnica
ha de ser considerat com a confidencial de conformitat amb l'article 124.1 de la LCSP, el
licitador ha de designar expressament els documents que tenen aquest caràcter.

14.5. Tota la documentació que han de presentar els licitadors han de ser documents
originals o bè còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques o compulsades, conformement a
la legislació vigent en la matèria. Se n'exceptua el document acreditatiu de la garantia
provisional, si escau, del qual s'ha d'aportar l'original.

Els documents s'han de presentar en llengua catalana o castellana.

15. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

15.1. Per valorar les proposicions i per determinar l'oferta econòmicament mès
avantatjosa s'atendran els criteris vinculats directament amb la finalitat del contracte,
basats en els prevists en l'article 134.1 de la LCSP. S'indiquen, juntament amb la
ponderació que s'atribueix a cada un, en la lletra A del quadre de criteris d'adjudicació del
contracte.

I

I
En el cas que el procediment d'adjudicació s'articuli en diverses fases, la lletra D del quadre
de criteris d'adjudicació del contracte ha d'indicar en quines d'aquestes fases s'aniran aplicant
els diferents criteris, i també el llindar mínim de puntuació exigit al licitador per continuar en el
procés selectiu (art. 134.1 i 4).

15.2. Les proposicions s'han d'avaluar de conformitat amb les fórmules o la forma de
valoració respecte dels criteris d'adjudicació establerts en la lletra B del quadre de criteris
d'adjudicació del contracte.

15.3. En el cas que s'hagin fixat criteris d'adjudicació que no es poden valorar
objectivament mitjançant xifres o percentatges que es puguin obtenir mitjançant l'aplicació
de fórmules, la mesa de contractació ha d'avaluar, en primer lloc, les ofertes respecte dels
criteris que no es poden valorar mitjançant l'aplicació de fórmules aritmètiques.

15.4. En el cas que als criteris que no es poden valorar mitjançant l'aplicació de fórmules
aritmètiques se'ls atribueixi una ponderació superior als criteris avaluadles de manera
automàtica per l'aplicació de fórmules, les ofertes respecte dels criteris que no són
avaluadles en xifres o percentatges les avaluarà, en primer lloc, un comitè d'experts
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constituït en els termes de l'article 134.2 de la LCSP o, si no, l'organisme tècnic especialitzat
que s'indica en la lletra E del quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

El resultat d'aquesta valoració s'ha d'argumentar i justificar en l'informe de valoració
corresponent, que s'incorporarà a l'expedient.

En un acte posterior, d'acord amb el que es disposa en la clàusula 17.3, la mesa de
contractació valorarà les ofertes respecte de la resta de criteris avaluadles en xifres o

percentatges, i pot sol·licitar els informes que estimi oportuns.

Obtinguda la valoració de les ofertes respecte dels criteris esmentats, s'assignaran a cada
una els punts de ponderació corresponents a cada criteri.

15.5. Obtinguda la puntuació de totes les ofertes respecte de cada un dels criteris, se
sumarà la puntuació total de cada una i en resultarà seleccionada la que obtingui la
puntuació més alta.

En el cas que es produeixi una igualtat en les proposicions més avantatjoses des del
punt de vista dels criteris objectius que serveixin de base per a l'adjudicació, la
proposta d'adjudicació es farà a favor del licitador que hagi acreditat que disposa d'un
pla d'igualtat visat prèviament per l'Institut Balear de la Dona o l'órgan equivalent
d'altres administracions públiques.

Si no és aquest el cas o quan persisteixi la igualtat, en la mateixa forma i condicions, la
proposta d'adjudicació es farà a favor del licitador que hagi acreditat que compleix les
circumstàncies que s'indiquen en la lletra L del quadre de característiques del contracte,
de conformitat amb la disposició addicional sisena de la LCSP.

Si encara així persisteix la igualtat, l'adjudicació recaurà en l'oferta que en conjunt es
consideri més beneficiosa per a l'interès públic, tenint en compte l'ordre de prelació dels
criteris d'adjudicació i la ponderació de la Incidència en la valoració de les ofertes
empatades.

15.6. En els casos que hi hagi un sol criteri d'adjudicació i que es presentin dues o més
proposicions iguals que resultin ser les de preu més baix, se'n decidirà la proposta
d'adjudicació mitjançant sorteig (art. 87.2, RG).

16. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL

Acabat el termini de presentació de proposicions, la mesa de contractació qualificarà la
documentació general que contenen els sobres núm. 1 que han presentat els licitadors.
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Si observa defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, els
notificarà al licitador corresponent, deixarà constància d'aquesta notificació en
l'expedient, i li concedirà un termini no superior a tres dies hàbils per esmenar-ios. La
comunicació dels defectes o les omissions esmenables es pot fer per fax o correu
electrònic.

La falta d'esmena dins ei termini escaient dels defectes o les omissions advertits
dóna lloc a l'exclusió.

Si la documentació d'un licitador conté defectes substancials o deficiències materials no

esmenables, no s'admetrà en la licitació.

La mesa de contractació, a l'efecte de completar l'acreditació de la solvència dels licitadors,
pot demanar els aclariments que estimi oportuns sobre els certificats i els documents
presentats, i també requerir-los perquè presentin altres documents complementaris (art. 22,
RG, iart. 71, LCSP).

17. OBERTURA DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

L'obertura de les proposicions presentades i la proposta d'adjudicació del contracte s'han
de fer segons algun dels procediments que s'indiquen a continuació, depenent dels
criteris d'adjudicació i de la forma d'avaluació.

17.1. Procediment en el supòsit en el qual només hi hagi un criteri d'adjudicació del
contracte, (arts. 135, 144, 295 LCSP i 83 RG)

17.1.1. La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre núm. 1
i feta l'esmena i, si n'és el cas, desprès que s'hagin aportat l'aclariment o els documents
complementaris requerits, o bè transcorregut el termini que s'hagi conferit a aquest efecte,
en un acte públic obrirà les proposicions dels licitadors admesos, d'acord amb el
procediment següent.

En primer lloc, el president informarà els assistents del nombre de proposicions rebudes i
del nom dels licitadors, i també comunicarà el resultat de la qualificació de la documentació
general presentada en els sobres núm. 1, amb l'expressió dels licitadors admesos i dels
exclosos, i de les causes de l'exclusió. Així mateix, convidarà les persones assistents a
formular les observacions que estimin oportunes, que es reflectiran en l'acta, peró en aquest
moment la mesa no es pot fer càrrec de documents que no s'hagin lliurat durant el termini
d'admissió d'ofertes o d'esmena de defectes o omissions.

A continuació, el secretari de la mesa obrirà el sobre núm. 2 i llegirà les proposicions que
han formulat els licitadors.

Conclosa l'obertura de les proposicions, el president de la mesa concretarà expressament
quina és la proposició de preu més baix, sobre la qual formularà la proposta d'adjudicació
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del contracte. Així mateix, convidarà els licitadors assistents a exposar totes les
observacions o reserves que estimin oportunes en relació amb l'acte dut a terme i, en cas
que se n'exposin, els informarà de la possibilitat de presentar reclamacions per escrit
davant l'òrgan de contractació, en el termini màxim de dos dies hàbils.

A continuació, es donarà per conclòs l'acte públic d'obertura de proposicions i es deixarà
constància del desenvolupament d'aquest acte en l'acta de reunió de la mesa.

17.1.2. La mesa de contractació elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació
del contracte al licitador que ofereixi el preu més baix. Aquesta proposta no crea cap dret
mentre l'òrgan de contractació no dicti la resolució d'adjudicació provisional (art. 144.2,
LCSP).

17.2. Procediment en el cas que hi hagi diversos criteris d'adjudicació del contracte I que
tots siguin avaluadles de manera automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules.

17.2.1. La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre núm. 1
i feta l'esmena i, si n'és el cas, després que s'hagin aportat l'aclariment o els documents
complementaris requerits, o bé transcorregut el termini que s'hagi conferit a aquest efecte,
en un acte públic obrirà les proposicions dels licitadors admesos, d'acord amb el
procediment següent.

En primer lloc, el president informarà els assistents del nombre de proposicions rebudes i
del nom dels licitadors, i comunicarà el resultat de la qualificació de la documentació general
presentada en els sobres núm. 1, amb expressió dels licitadors admesos i dels exclosos, i
de les causes de l'exclusió. Així mateix, convidarà les persones assistents a formular les
observacions que estimin oportunes, que es reflectiran en l'acta, però en aquest moment la
mesa no es pot fer càrrec de documents que no s'hagin lliurat durant el termini d'admissió
d'ofertes o el d'esmena de defectes o omissions.

i
A continuació, el secretari de la mesa obrirà els sobres núm. 2 i 3 dels licitadors admesos, i
llegirà l'oferta econòmica i la relació dels documents aportats respecte de la resta de criteris
d'adjudicació.

Acabada l'obertura de les proposicions, es donarà per conclòs l'acte públic d'obertura de
proposicions i es deixarà constància del desenvolupament d'aquest acte en l'acta de
reunió de la mesa.

17.2.2. La mesa de contractació, després de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que
estimi oportuns, elevarà a l'órgan de contractació la proposta d'adjudicació raonada que
estimi adequada, que ha d'incloure en tot cas la ponderació dels criteris indicats en la
clàusula 15 i en la lletra A del quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

17.3. Procediment en el cas que hi hagi diversos criteris d'adjudicació del contracte i
que alguns no siguin avaluables de manera automàtica mitjançant l'aplicació de
fórmules.

17.3.1. La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre núm. 1
i feta l'esmena i, si n'és el cas, després que s'hagin aportat l'aclariment o els documents
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complementaris requerits, o bé transcorreguts els terminis que s'hagin conferit a aquest
efecte, en un acte públic obrirà els sobres núm. 4 dels licitadors admesos, d'acord amb el
procediment següent. Aquests sobres contenen la documentació de les proposicions
relatives als criteris d'adjudicació no avaluadles mitjançant fórmules.

En primer lloc, el president informarà els assistents del nombre de proposicions rebudes i
del nom dels licitadors, i comunicarà el resultat de la qualificació de la documentació general
presentada en els sobres núm. 1, amb expressió dels licitadors admesos i dels exclosos, i
de les causes de l'exclusió. Així mateix, convidarà les persones assistents a formular les
observacions que creguin oportunes, que s'hna de es reflectir en l'acta, peró en aquest
moment la mesa no es pot fer càrrec de documents que no s'hagin lliurat durant el termini
d'admissió d'ofertes o en el d'esmena de defectes o omissions.

A continuació, el secretari de la mesa obrirà els sobres núm. 4 dels licitadors admesos i
llegirà la relació dels documents aportats respecte dels criteris d'adjudicació no avaluadles
mitjançant fórmules.

Acabada l'obertura de les proposicions, es donarà per conclòs l'acte públic d'obertura de
proposicions i es deixarà constància del desenvolupament d'aquest acte en l'acta de
reunió de la mesa

17.3.2. Després que la mesa de contractació hagi avaluat els criteris d'adjudicació i després
que hagi sol·licitat, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, o bé, si és aquest cas,
després de rebre l'informe del comité d'experts o de l'organisme tècnic especialitzat a qué fa
referència la clàusula 15.4, es convocarà els interessats a l'acte d'obertura dels sobres
núm. 2 i 3. Aquests sobres contenen l'oferta económica i la documentació relativa als criteris
d'adjudicació avaluadles mitjançant fórmules.

Constituïda la mesa de contractació en la data assenyalada i iniciat l'acte públic, el president
informarà del resultat de l'avaluació relativa a les proposicions que conté el sobre núm. 4.

A continuació, el secretari de la mesa obrirà els sobres núm. 2 i 3 dels licitadors
admesos, i llegirà l'oferta económica i la relació dels documents aportats respecte de la
resta de criteris d'adjudicació avaluadles mitjançant fórmules.

Acabada l'obertura de les proposicions, es donarà per conclòs l'acte públic d'obertura de
proposicions i es deixarà constància del desenvolupament d'aquest acte en l'acta de
reunió de la mesa.

17.3.3. La mesa de contractació, després de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que
estimi oportuns, elevarà a l'órgan de contractació la proposta d'adjudicació raonada
que consideri adequada, la qual ha d'incloure en tot cas la ponderació dels criteris
indicats en la clàusula 15 i en la lletra A del quadre de criteris d'adjudicació del
contracte.

18. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL (arts. 135, 139, 145 LCSP)
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18.1. En vista de la proposta de la mesa de contractació, l'òrgan de contractació dictarà
l'adjudicació provisional del contracte. Ho ha de fer en cl termini màxim de quinze dics naturals,
comptadors des de l'cndcmà d'haver obert les proposicions, o bé en cl termini de dos mesos, a
comptar des de l'obertura de les proposicions, quan en cl contracte es valorin, respectivament, un
únic criteri d'adjudicació o bé diversos criteris.

18.2. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat l'acord sobre l'adjudicació provisional, els
licitadors poden retirar les ofertes i, si n'hi ha, les garanties provisionals constituïdes (art. 145.4
LCSP).

18.3. L'adjudicació provisional s'ha de dictar en tot cas sempre que alguna de les ofertes
presentades compleixi els requisits exigits en el plec de clàusules, i en aquest cas no es pot
declarar deserta la licitació.

No obstant aixó, en els termes prevists en l'article 139 de la LCSP, l'Administració, abans de
dictar l'adjudicació provisional, pot renunciar a subscriure el contracte per raons d'interès
públic, o pot desistir del procediment tramitat quan presenti defectes no esmenables.

18.4. L'adjudicació al licitador que presenti l'oferta més avantatjosa econòmicament no és
procedent quan l'órgan de contractació presumeixi de manera fundada que la proposició
no es podrà complir com a conseqüència que s'hi inclouen valors anormals o
desproporcionats. L'órgan de contractació pot estimar que les ofertes presentades són
desproporcionades o temeràries quan s'hi presentin les circumstàncies indicades en la
lletra K del quadre de característiques del contracte. En aquests casos, cal atenir-se al que
es disposa en els apartats 3 i 4 de l'article 136 de la LCSP.

18.5. L'adjudicació provisional es notificarà a tots els licitadors i es publicarà en el perfil del
contractant de l'òrgan de contractació (art. 135.3, LCSP).

19. CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA

19.1. En el termini de quinze dies hàbils des que es publiqui l'adjudicació provisional en el
perfil del contractant de l'órgan de contractació, l'adjudicatari provisional ha d'acreditar la
constitució de la garantia definitiva per import del 5 % de l'import d'adjudicació del contracte
(IVA exclòs) o del pressupost de licitació, quan la quantia del contracte es determini en
funció de preus unitaris o del preu màxim fixat, en el cas dels contractes amb preus
provisionals (lletra H.2 del quadre de característiques del contracte). Aquest percentatge
s'ha de calcular partint dels imports esmentats, excloent-ne l'IVA.

No serà necessari constituir aquesta garantia quan l'adjudicatari hagi constituït en el mateix
termini, o abans, una garantia global per import suficient davant l'Administració contractant,
en els termes prevists en l'article 86 de la LCSP, i sempre que aquesta garantia es trobi
vigent i efectiva.

19.2. Si aixó es fa constar en la lletra H.3 del quadre de característiques del contracte, i
d'acord amb el que es preveu en l'article 83.2 de la LCSP, serà obligatori constituir una
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dvern de les illes balears

garantia complementària d'un màxim del 5 % de l'import d'adjudicació del contracte, pel
percentatge que s'indica en el quadre esmentat

19.3. La garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes previstes en l'article 84
de la LCSP, en la normativa de desplegament i en la normativa autonòmica que hi sigui
aplicable, i s'ha de dipositar a la Tresoreria de l'ajuntament d'EsporlesI . La garantia ha de
contenir la verificació prèvia de la representació per part de l'Assessoria Jurídica de
l'ajuntament d'Esporles.

La constitució de la garantia es pot d'acreditar per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, quan aquestes opcions s'incloguin en la lletra H.2 del quadre de
característiques del contracte.

19.4. Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, en variï el valor, es reajustarà la
garantia, en el terminí de quinze dies, comptadors des de la data en què es notifiqui a
l'adjudicatari la resolució de modificació del contracte, d'acord amb l'article 87 de la LCSP.

19.5. En el termini de quinze dies, comptadors des de la data que, si n'ès el cas, es facin
efectives les penalitats o indemnitzacions, l'adjudicatari ha de reposar la garantia constituïda
0 l'ha d'ampliar en la quantia que correspongui. En cas contrari, incorrerà en causa de
resolució.

19.6. En els casos que la naturalesa de l'objecte del contracte permeti comprovar-ne
immediatament la correcta execució en el moment de fer-ne recepció, si això es fa constar
expressament en la lletra H.2 del quadre de característiques del contracte, no s'exigeix
prestar la garantia definitiva.

20. DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR L'ADJUDICATARI PROVISIONAL

20.1. L'adjudicatari provisional ha d'acreditar, en el termini màxim de quinze dies hàbils,
comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat l'adjudicació provisional en el perfil del
contractant de l'órgan de contractació, que es troba al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

20.1.1 El fet d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries s'ha d'acreditar
presentant els documents següents (original o còpia autèntica o compulsada), d'acord amb
la normativa que desplega la LCSP;

a) Darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (lAE) o document d'alta
d'aquest impost, quan l'alta sigui recent i no hagi sorgit encara l'obligació del
pagament.

b) Certificat administratiu expedit per l'órgan competent de l'Administració de l'Estat
respecte de les obligacions tributàries amb aquesta administració.

c) Certificat administratiu expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca respecte de
les obligacions tributàries amb aquesta administració.
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El licitador que no estigui obligat a presentar tots o algun dels documents o declaracions
corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles, ha d'acreditar aquesta
circumstància mitjançant una declaració responsable.

20.1.2. El fet d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
s'ha d'acreditar mitjançant un certificat expedit per l'autoritat administrativa competent. En el
cas que s'hagi de tenir en compte alguna exempció, aquesta circumstància s'ha d'acreditar
mitjançant una declaració responsable.

20.2. Els certificats a què es refereixen les clàusules anteriors s'han d'expedir d'acord amb
la legislació que hi sigui aplicable i, si escau, es poden trametre a l'órgan de contractació per
via electrónica, d'acord amb la normativa vigent aplicable sobre aquesta qüestió.

20.3. Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a estats
membres de la Unió Europea i que no tinguin domicili fiscal a Espanya, han de presentar un
certificat expedit per l'autoritat competent al país de procedència en què s'acrediti que es
troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries corresponents. Així mateix,
han de presentar un certificat, també expedit per l'autoritat competent, en què s'acrediti que
es troben al corrent en el compliment de les obligacions socials que s'exigeixin al país de la
seva nacionalitat. Tota la documentació que s'esmenta en aquest apartat s'ha de referir als
dotze darrers mesos.

20.4. L'adjudicatari provisional ha d'aportar, si escau, els documents que acreditin la
disposició efectiva dels mitjans que s'hagi compromès a adscriure a l'execució del
contracte, d'acord amb la clàusula 5.2 i la lletra F.3 del quadre de característiques del
contracte d'aquest plec.

20.5. L'adjudicatari provisional ha d'acreditar l'abonament dels anuncis d'aquesta licitació
en els butlletins oficials i en la premsa, si n'ès el cas, fins al límit màxim indicat en la lletra
N del quadre de característiques del contracte.

21. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

21.1. Dins els deu dies hàbils següents a la data que expira el termini de quinze dies
hàbils per presentar la documentació de l'adjudicatari provisional, a què es refereix la
clàusula anterior, l'órgan de contractació ha de dictar la resolució d'adjudicació definitiva a
favor d'aquest adjudicatari provisional, sempre que aquest hagi presentat la
documentació esmentada i que hagi acreditat que compleix les condicions exigides a
aquest efecte.

21.2. Quan no sigui procedent fer l'adjudicació definitiva del contracte a la persona
interessada que hagi resultat adjudicatari provisional, perquè aquest no compleix les
condicions necessàries, l'Administració, d'acord amb l'article 135.5 de la LCSP, pot
efectuar una nova adjudicació provisional a l'interessat o als interessats següents, per
l'ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que aixó sigui
possible i que el nou adjudicatari hi hagi donat la conformitat. En aquest cas, se li
concedirà un termini de deu dies hàbils per fer el que s'ha assenyalat en les clàusules 19
i 20.
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21.3. L'adjudicació definitiva del contracte, que en tot cas ha de ser motivada, s'ha de
notificar als candidats o licitadors, i s'ha de publicar en el perfil del contractant i, quan
escaigui, en els diaris oficials, d'acord amb l'article 138 de la LCSP.

III. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

22. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

22.1. L'adjudicatari queda obligat a subscriure el document administratiu de formalització
del contracte dins del termini de deu dies hàbils des de la data de la notificació de
l'adjudicació definitiva. S'hi ha d'afegir, com a part del contracte, l'oferta de l'adjudicatari i un
exemplar del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions
tècniques, si n'és el cas, i del projecte d'obres.

Quan l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dins el mateix termini i abans que
se signi el contracte, ha d'aportar l'escriptura pública de constitució com tal i el NIF que se li
ha assignat.

22.2. El document en què es formalitza el contracte ha de ser, en tot cas, administratiu, i ès
títol vàlid per accedir a qualsevol registre públic.

No obstant això, el contracte s'ha de formalitzar en escriptura pública quan ho sol·liciti cl contractista,
a compte del qual seran les despeses derivades de l'atorgament.

22.3. Si per causa imputable a l'adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el termini
indicat, l'Administració pot acordar resoldre'l i, a aquest efecte, se seguirà el procediment
establert.

En aquests casos, d'acord amb l'article 135.5 de la LCSP, l'Administració pot efectuar una
nova adjudicació provisional a l'interessat o als interessats següents, per l'ordre en què
hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que aixó sigui possible i que el nou
adjudicatari hi hagi donat la conformitat. En aquest cas, se li concedirà un termini de deu
dies hàbils per fer el que s'assenyala en les clàusules 19 i 20.

22.4. En el cas que s'apliqui a l'expedient la declaració d'urgència, es podrà iniciar l'execució
del contracte sense la formalització prèvia, desprès d'haver-se constituït la garantia
definitiva, quan sigui exigible, d'acord amb el que es preveu en l'article 96.2 c de la LCSP

22.5. Quan el contracte impliqui l'accès del contractista a fitxers que contenen dades de
caràcter personal del tractament de les quals aquest no sigui responsable, en el sentit de
l'article 3 d de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal; en aquest cas, el contractista tindrà la consideració d'encarregat del
tractament, als efectes establerts en aquesta Llei orgànica i en la normativa que la
desplega.
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L'accés no es considera comunicació de dades, ja que és necessari per la realitzar la
prestació de l'objecte del contracte.

En tot cas, quan el contractista tingui accés a fitxers en qué consten dades de caràcter
personal del tractament de les quals aquest no sigui responsable, és necessari que en el
contracte o en un document independent s'incloguin les clàusules necessàries per regular
aquest accés, en els termes i amb el contingut prevists en la Llei orgànica 15/1999 i en la
normativa que la desplega, sense perjudici d'haver de complir els altres requisits
establerts en la disposició addicional 31 de la LCSP.

IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

23. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG (art. 212 LCSP i arts. 139, 140 i 141 RG)

23.1. En el termini que marqui el contracte, que no pot ser superior a un mes des de la data
d'haver-lo formalitzat, llevat de casos excepcionals, l'Administració ha de comprovar el
replanteig fet amb antelació a la licitació en presència del contractista, d'acord amb el que
estableix l'article 212 de la LCSP i la normativa de desplegament.

23.2. En cas que l'expedient de contractació s'hagi declarat de tramitació urgent, s'ha de
comprovar el replanteig a partir del moment en qué l'adjudicatari ha constituït la garantia
definitiva.

23.3. Quan, segons el facultatiu director de les obres, i sense reserva per part del
contractista, la comprovació del replanteig demostri que es posseeixen realment els
terrenys, que són idonis, i que el projecte és viable, el director de l'obra n'ha d'autoritzar
l'inici. Aquest extrem s'ha de fer constar explícitament a Facta que s'estengui de
l'autorització i el contractista en quedarà notificat pel fet de subscriure-la. L'endemà de la
signatura comença el termini d'execució de les obres. Art 139.2 RG

23.4. En el cas que la contractació inclogui la redacció del projecte d'obres, l'execució de
les obres queda condicionada al fet que l'Admisnitració supervisi, aprovi i faci el replanteig
del projecte presentat pel contractista.

24. PROGRAMA DE TREBALL (art. 144 RG)

24.1. El contractista ha de presentar, en un termini no superior a trenta dies des d'haver
formalitzat el contracte, un programa de treball relatiu als extrems que s'indiquen en la
normativa de desplegament de la LCSP.

No obstant aixó, quan el termini d'execució del contracte sigui inferior a un any i no es
consideri necessari, segons s'hagi indicat en la lletra O del quadre de característiques del
contracte, no cal que el contractista presenti un programa de treball, i s'ha d'estar al que
es preveu en el programa de treball del projecte aprovat.

24.2. El programa de treball no pot introduir cap modificació en les condicions contractuals,
si bé pot proposar una reducció en el termini total i modificacions en els terminis parcials
d'execució de l'obra, sempre que les disponibilitats de crédit de l'Administració permetin
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reajustar les anualitats que puguin derivar d'aquestes modificacions. En cap cas pot suposar
increment del pressupost total d'adjudicació de l'obra.

24.3. L'òrgan de contractació ha de resoldre en els 15 dies naturals següents a la
presentació del programa de treball. I pot introduir, en la resolució que l'aprova, les
modificacions o determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del
contracte.

24.4. Una vegada aprovat el programa de treball, s'ha d'incorporar al contracte, i s'ha de
practicar, si escau, el reajustament d'anualitats corresponent.

25. SENYALITZACIÓ D'OBRES

El contractista està obligat a instal·lar, a costa seva, els senyals necessarir per indicar
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a
causa de la seva marxa, tant en la zona esmentada com en els seus límits i immediateses.

El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions vigents
o que indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors de les obres,
d'acord amb les especificacions tècniques que determini l'órgan de contractació.

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre instal·lacions
de senyals complementaris o modificació dels que hagi instal·lat.

Les despeses que origini la senyalització aniran a compte del contractista.

26. DIRECCIÓ DE L'OBRA I DELEGAT DEL CONTRACTISTA

26.1. L'Administració, a través del director facultatiu anomenat a aquest efecte, ha
d'inspeccionar, comprovar i vigilar perqué l'obra contractada es faci de manera correcta.
Mitjançant el delegat d'obra ha de fer arribar les seves ordres i instruccions al contractista.

26.2. El delegat d'obra ha de ser designat pel contractista i ha de ser acceptat per
l'Administració.

27. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Sense perjudici de la direcció facultativa de les obres, l'órgan de contractació pot designar
una persona física o jurídica, vinculada o aliena a l'ens contractant, com a responsable del
contracte. Aquesta persona n'ha de supervisar l'execució, ha de comprovar que s'ajusta a
l'establert al contracte, i ha d'adoptar les decisions i ha de cursar les ordres i instruccions
necessàries al contractista a fi d'assegurar que la prestació pactada es fa de manera
correcta.

En particular, al responsable del contracte li corresponen les atribucions següents;
- Proposar, a l'órgan de contractació, les penalitzacions que ha d'imposar al

contractista en cas d'incompliment del contracte que li sigui imputable, (art.
196.8 LCSP)

- Presentar-se a la recepció de les obres i, si n'és el cas, i tenir-les per rebudes,
(art. 218.1 LCSP)
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El responsable del contracte és el que figura, si escau, en la portada d'aquest plec, a qui
correspon, per tant, dirigir i inspeccionar l'execució del contracte. Per això, pot comptar amb
l'ajuda de col·laboradors que integraran l'equip de direcció.

28. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

28.1. El contracte s'ha d'executar amb subjecció estricta a les estipulacions contingudes en
aquest plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i al
projecte que serveix de base al contracte. I també a les contingudes en la resta de
documents contractuals, i d'acord a les instruccions que en la interpretació técnica del
projecte donin al contractista, al director facultatiu de les obres i, si n'és el cas, al
responsable del contracte, en l'àmbit de les seves competències. 213.1 LCSP

28.2. El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte en els
termes previstos en la clàusula 8 d'aquest plec.

28.3. Durant el desenvolupament de les obres, i fins que es compleixi el termini de garantia,
el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir/observar en la
construcció. 213.3 LCSP

Si l'obra s'arruïna després que hagi expirat el termini de garantia per vicis ocults de la
construcció, a causa de l'incompliment del contracte per part del contractista / o perqué el
contractista hagi incomplert el contracte, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que
es manifestin durant un termini de quinze anys comptats des de la recepció. (219 LCSP)

28.4. L'execució del contracte s'ha de fer a risc i ventura del contractista, sense perjudici de
la indemnització possible que correspongui al contractista segons l'establert en l'article 214
de la LCSP per als casos de força major.

És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que causi, ell o el personal o
els mitjans que en depenen, a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
l'execució del contracte requereixi.

Si el contracte s'executa de forma compartida amb més d'una empresa, tots han de
respondre solidàriament de les responsabilitats a qué es refereix la clàusula 28.

28.5. El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions
vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, i ha de
tenir a càrrec seu el personal necessari per assolir l'objecte del contracte, respecte del qual
ha d'exercir, a tots els efectes, la condició d'empresari.

Així mateix, ha de complir les disposicions vigents en matèria de gestió de residus i complir
les actuacions que exigeix la normativa esmentada, informant-ne puntualment la direcció de
l'obra.

28.6. El contractista ha de guardar sigil respecte de les dades o els antecedents que,
sense ser públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i de què s'hagi
assabentat en ocasió d'aquest mateix contracte.
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28.7. En els casos en els quals la naturalesa de l'objecte del contracte ho permeti,
l'Administraclô ha d'adquirir la propietat intel·lectual del treball objecte del contracte des del
seu inici. I són responsabilitat del contractista els perjudicis que es puguin derivar contra
aquest dret de propietat per actuacions que li siguin imputables. Cas que l'objecte del
contracte inclogui la redacció de projecte i l'execució d'obra( Llei de la propietat intel·lectual:
obres literàries, artístiques o científiques art. 10.1.f): ho són els projectes, plans, maquetes i
dissenys d'obres arquitectòniques i d'enginyeria

28.8. El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual té
accés durant l'execució del contracte. La informació fendrà aquest caràcter segons la
lletra V del quadre de característiques del contracte d'aquest plec o segons el contracte, o
si, per la seva pròpia naturalesa, ha de ser tractada així. Aquest deure es manté durant
un termini de cinc anys des que es coneix aquesta informació, llevat que en el quadre
esmentat, o al contracte, s'estableixi un termini major.

28.9. En el cas en qué l'objecte del contracte inclogui la redacció del projecte, el contractista
redactor del projecte l'ha de lliurar acompanyat d'una còpia en suport informàtic.

Són responsabilitat del contractista els danys i perjudicis que durant l'execució o explotació
de les obres es causin tant a l'Administració com a terceres persones per defectes i
insuficiències tècniques del projecte, o pels errors materials, omissions i infraccions de
preceptes legals o reglamentaris en què el projecte incorri imputables al contractista,
d'acord amb el que estableix l'article 288 de la LCSP, exceptuant-ne els defectes que es
pugui valorar que són conseqüència directa i immediata d'una actuació o ordre de
l'Administració.

Així mateix, si el pressupost d'execució de l'obra prevista en el projecte es desvia en més
d'un 20 %, tant per excés com per defecte, del seu cost real, com a conseqüència
d'errors o omissions imputables al contractista, aquest ha d'abonar una indemnització a
l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 287 de la LCSP.

28.10. En el cas que l'objecte del contracte inclogui la direcció d'obra, en missió completa o
en missió parcial, i al contracte d'execució de l'obra s'admeti la subcontractació, el director
de l'obra ha de tenir cura de complir correctament els requisits i el règim establerts en la
normativa que regula la subcontractació al sector de la construcció.

29. DESPESES I IMPOSTS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

29.1. Van a compte del contractista totes les despeses derivades de la publicació de la
licitació del contracte, tant en butlletins oficials com, si escau, en altres mitjans de difusió,
totes les vegades que determini l'órgan de contractació i, fins i tot, la quantia màxima
especificada en la lletra N del quadre de característiques del contracte.

29.2. Tant en les ofertes presentades per les persones interessades, com en els
pressuposts d'adjudicació s'entenen compreses totes les taxes i imposts, directes i
indirectes, i arbitris municipals que gravin l'execució del contracte, que han de córrer a
compte del contractista, llevat de l'IVA que hagi de ser repercutit i suportat per
l'Administració, que s'ha d'indicar com a partida independent.
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També es consideren incloses en la proposició de l'adjudicatari i en el preu del contracte
totes les despeses que resultin necessàries per executar el contracte.

Si l'objecte del contracte inclou la redacció del projecte, també s'entenen compresos els
drets de visats del projecte.

29.3. Van a compte del contractista els imposts, les taxes dels treballs facultatius de
replanteig, les despeses de fer assaigs i d'analitzar els materials i les unitats d'obra o
d'informes específics sobre els mateixos, d'inspecció i de liquidació de l'obra i els altres
que hi siguin aplicable segons les disposicions vigents.

El límit màxim de les despeses a compte del contractista, en relació amb la verificació
dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra, ascendeix a una quantia màxima
equivalent a l'I % del pressupost de l'obra, o al que es disposi en el projecte, llevat que
s'indiqui un altre percentatge o import en la lletra R del quadre de característiques del
contracte.

No obstant aixó, no tenen aquesta limitació i corren íntegrament a compte del contractista,
les despeses derivades dels controls que calgui fer com a conseqüència de defectes en la
qualitat i en l'execució de l'obra, (art. 67.3.1), 145 RG, clàusula 38 PCAGO)

29.4. Van a compte del contractista les despeses de publicació dels anuncis d'afeccions als
usuaris, amb motiu de l'execució de les obres.

29.5. Van a compte del contractista les despeses derivades del subministrament elèctric
que utilitzi durant l'execució de les obres.

29.6. Van a compte del contractista el cost de la gestió de residus produïts durant l'execució
de les obres, de conformitat amb la normativa aplicable.

30. PAGAMENT DEL PREU

30.1. L'Administració ha d'expedir mensualment, en els deu primers dies següents al mes
corresponent, els certificat que incloguin l'obra executada durant el període de temps
esmentat, llevat que s'indiqui una altra periodicitat en la lletra P del quadre de
característiques del contracte.

30.2. El pagament dels certificats d'obra s'ha de fer contra factura, expedida d'acord amb la
normativa vigent, conformada, si n'és el cas, pel director de l'obra i, si escau, pel responsable del
contracte.

30.3. El contractista pot cedir el seu dret a cobrar el preu del contracte a un tercer, per
qualsevol dels mitjans legalment establerts, peró cal que notifiqui fehaentment l'acord de
cesio a l'Administració perquè aquesta cessió tingui efectes i l'Administració expedeixi el
manament de pagament a favor del cessionari,

30.4. Amb la petició prèvia del contractista, per escrit, es poden fer abonaments a
compte per les operacions preparatòries fetes com instal·lacions i provisió de materials i
equips de maquinària pesada adscrits a l'obra, en la forma i amb les garanties previstes
en la normativa de desplegament de la LCSP, que han d'estar subjectes a les condicions
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i requisits que, si escau, s'indiquin en la lletra P del quadre de característiques del
contracte, art 215 LCSP

30.5. En cas de fer obres per import superior a l'anualitat corresponent, el contractista pot
sol·licitar certificats d'obra anticipats, per als quals el termini d'abonament obligatori
comença a comptar a partir del 31 de gener de l'any següent per a l'òrgan de
contractació, sempre que es disposi d'anualitat suficient.

31. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE

31.1. Quan el contractista, per causes que se li puguin imputar, hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total del contracte, l'Administració pot optar indistintament
per resoldre el contracte, amb pèrdua, si n'és el cas, de la garantia constituïda, o per
imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu
del contracte, o per les penalitats que s'hagin establert en la lletra S del quadre de
característiques del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 % del preu del
contracte, l'órgan de contractació està facultat per resoldre'l o acordar la continuïtat de la
seva execució amb imposició de noves penalitats.

Aquesta mateixa facultat té l'Administració respecte a l'incompliment per part del contractista
dels terminis parcials o quan la demora en el compliment faci pensar raonablement que és
impossible complir el termini total.

31.2. La imposició de penalitat no exclou la indemnització a la qual pugui tenir dret
l'Administració pels danys i perjudicis ocasionats pel retard imputable al contractista.

31.3. La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de
l'Administració /. Perquè el contractista es declari en mora no requereix intimació prèvia de
l'Administració

31.4. Si es produís retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al
contractista, l'Administració pot concedir la prórroga adequada, a petició del contractista o
d'ofici, d'acord al que disposa l'article 197.2 de la LCSP.

31.5. En el cas que el contractista realitzi de manera defectuosa l'objecte del contracte, o
incompleixi el compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients, als quals es refereixen les clàusules 5.2 i 14.1.1.f) i la lletra
F.3 del quadre de característiques del contracte d'aquest plec, l'órgan de contractació pot
optar per resoldre el contracte amb confiscació de la garantia constituïda, o bé imposar
una penalització económica proporcional a la gravetat de l'incompliment, en una quantia
que pot assolir el 10% del pressupost del contracte.

Quan l'incompliment o el compliment defectuós de la prestació n'afecti característiques
que s'han tingut en compte per definir els criteris d'adjudicació, l'órgan de contractació
pot, d'acord amb l'article 134.6 de la LCSP, establir penalitats o atribuir, al compliment
puntual d'aquestes característiques, el caràcter d'obligació contractual essencial als
efectes de l'article 206.h) de la LCSP. S'ha d'estar al que assenyalen les lletres S i I del
quadre de característiques del contracte.
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31.6. Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert l'execució
parcial de les prestacions definides al contracte, l'òrgan de contractació pot optar,
indistintament, per resoldre'l o per imposar les penalitats previstes en la lletra S del quadre
de característiques del contracte.

32. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

32.1. La cessió del contracte s'ha de regir pel que disposa l'article 209 de la LCSP.

32.2. Llevat que en la lletra Q del quadre de característiques del contracte es prohibeixi
la subcontractació, el contractista pot subcontractor amb tercers l'execució parcial del
contracte en les condicions que s'indiquin en el quadre esmentat, d'acord amb l'article
210 de la LCSP.

L'import total de les prestacions subcontractades no ha de superar el percentatge indicat,
si n'és el cas, en la lletra Q, o, si no s'indica res, el 60% de l'import d'adjudicació del
contracte.

Quan així ho indiqui la lletra Q del quadre de característiques del contracte, el licitador ha de
presentar una declaració sobre la part del contracte que tingui previst subcontractor, en
els termes de l'article 210.2.a) de la LCSP.

En tot cas, l'adjudicatari ha de comunicar, anticipadament i per escrit, a l'Administració
la intenció de celebrar els subcontractes, d'acord amb l'article 210.2.b) de la LCSP.

33. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

33.1. El contracte es pot modificar per raons d'interès públic i per atendre causes
imprevistes degudament justificades, bé com a prerrogativa de l'Administració que el
contractista ha a'cceptar de manera obligada, segons estableixen els articles 194, 202 i
217 de la LCSP, quan l'import de les modificacions no superi, aïlladament o en conjunt, el
20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs, o bé de comú acord entre les parts, tenint
en compte els principis de llibertat de pactes i de bona administració establerts a l'article 25
de la LCSP. En aquests casos s'ha d'estar al que disposen els articles 140, 202 i 217 de la
LCSP.

33.2. Són obligatòries, per al contractista, les modificacions del contracte d'obres que
augmentin, redueixin o supremeixin les unitats d'obra o substitueixin una classe de fàbrica
per una altra, quan aquesta sigui una de les compreses al contracte, sempre que no es
trobin en els supòsits previstos en la lletra i) de l'article 220. En cas de supressió o reducció
d'obres, el contractista no té dret a reclamar cap indemnització.

Si l'import de la modificació supera el 20 % del pressupost inicial, és necessari el comú
acord de les parts.

33.3. Quan les modificacions suposin la introducció d'unitats d'obra no compreses en el
projecte, o les característiques de les quals en difereixin substancialment, l'Administració
n'ha de fixar els preus aplicables, amb l'audiència prèvia del contractista. Si aquest no

Paper transcripció acords i resolucions



dvern de les illes balears

accepta els preus fixats, l'òrgan de contractació pot contractar-les amb un altre empresari en
els mateixos preus que ha fixat, o executar-les directament.

33.4. Quan el director facultatiu de l'obra consideri necessària una modificació del projecte,
ha de demanar l'autorització de l'órgan de contractació per iniciar l'expedient corresponent,
que s'ha de substanciar amb caràcter d'urgència i que ha de seguir, a aquest efecte, les
actuacions previstes en l'article 217.3 de la LCSP.

34. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

Si l'Administració decideix suspendre el contracte o se suspèn l'aplicació del que disposa
l'article 200.5 de la LCSP, s'ha d'aixecar una acta en la qual es consignin les circumstàncies
que l'han motivat i la situació de fet en l'execució del contracte.

Decidida la suspensió, l'Administració ha d'abonar al contractista, si escau, els danys i
perjudicis que efectivament hagi sofert.

V. ACABAMENT DEL CONTRACTE

35. COMPLIMENT DEL CONTRACTE (arts.205, 218 LCSP i arts.163-165 RG)

35.1. S'entèn que el contractista ha complert el contracte quan n'ha realitzat la totalitat de
l'objecte, d'acord amb l'establert en aquest plec, al plec de prescripcions tècniques i en el
projecte, i a satisfacció de l'Administració, la conformitat de la qual s'ha de fer constar de
forma expressa mitjançant la recepció de les obres dins del termini d'un mes des de
l'acabament, o en el termini que es determini en la lletra O del quadre de característiques
del contracte. Si escau, s'ha de comunicar a la Intervenció General de la comunitat
autónoma de les Illes Balears el dia de la recepció de les obres, perquè hi assisteixi en
les seves funcions de comprovació de la inversió .

35.2. El contractista ha de comunicar per escrit a la direcció de l'obra, amb l'antelació
exigida per les normes de desplegament de la LCSP, la data prevista per a l'acabament o
execució del contracte, perquè les pugui rebre.

A l'acte de la recepció, que s'ha de dur a terme d'acord amb el que la normativa
esmentada regula, hi han d'assistir el responsable del contracte designat per
l'Administració, si n'ès el cas, o un facultatiu designat per l'Administració a aquest efecte,
així com un representant de la Intervenció General, si escau, el facultatiu encarregat de la
direcció de les obres i el contractista assistit, si ho creu oportú, del seu facultatiu.

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el
representant de l'Administració les ha de rebre, aixecant-ne l'acta corresponent.
Comença, si n'ès el cas, el termini de garantia.

Al contrari, quan les obres no es trobin en bon estat i no pugin ser rebudes, s'ha de fer
constar a l'acta, i el director n'assenyalarà els defectes observats, detallarà les instruccions
que calguin i fixarà un termini per arreglar-los. Si transcorregut aquest termini, el contractista
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no ho ha arreglat, se II pot concedir un nou termini improrrogable o declarar el contracte
resolt. 218.2 LCSP

35.3. Es poden rebre parcialment les parts d'obra susceptible de ser executada per fases,
que puguin ser lliurades a l'ús públic, segons l'establert al contracte. 218.5 LCSP

35.4. Quan l'objecte del contracte inclogui la redacció del projecte, hi és aplicable el que
preveu l'article 108.3 de la LCSP.

36. RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

36.1. A més dels supòsits de compliment, el contracte s'extingeix per resolució, decidida
perquè hi concorren algunes de les causes previstes en els articles 206 i 220 de la LCSP i
donen lloc als efectes previstos en els articles 208 i 222 de la LCSP.
En els casos que s'exigeixi haver de guardar sigil, també resol el contracte que el
contractista incompleixi aquesta obligació a la qual es refereix la clàusula 28.6, respecte de
les dades o els antecedents que, sense ser públics o notoris, estiguin relacionats amb el
contracte i de qué s'hagi assabentat en ocasió d'aquest mateix contracte.

36.2. També són causes especials de resolució del contracte, les especificades
en la lletra T del quadre de característiques del contracte.

A més, poden ser causa de resolució els incompliments de caràcter parcial indicats en la
lletra T del quadre.

37. CERTIFICAT FINAL D'OBRA I LIQUIDACIÓ (arts.200, 218 LCSP i arts. 166 i 169 RG)

En el termini de tres mesos comptadors des de la data de l'acta de recepció, l'órgan de
contractació ha d'aprovar el certificat final de les obres executades, que ha de ser abonat al
contractista a compte de la liquidació del contracte.

En el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia a qué es refereix
la clàusula següent, el director facultatiu de l'obra ha de redactar, d'ofici o a instàncies del
contractista, un informe sobre l'estat de les obres. Si l'informe és favorable, el director ha de
formular, en el termini d'un mes, la proposta de liquidació, que ha de ser notificada al
contractista que hi ha de donar la seva conformitat o manifestar les objeccions que estimi
oportunes. L'órgan de contractació ha d'aprovar la liquidació i abonar, si n'és el cas, el saldo
que en resulti.

38. TERMINI DE GARANTIA

38.1. L'objecte del contracte queda subjecte al termini de garantia que s'indica en la lletra E
del quadre de característiques del contracte, que ha de ser, com a mínim, d'un any, llevat de
casos especials, o al termini major que, si n'és el cas, s'ha establert al contracte per
millorar l'adjudicatari, comptador des de la data de recepció de les obres. Durant aquest
termini l'Administració pot comprovar que el treball fet s'ajusta al que s'ha contractat i
estipulat en aquest plec i en el projecte d'obres. 218.3 LCSP
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Si en el quadre esmentat no s'indica res, s'entén que el termini de garantia és d'un any,
llevat dels supòsits de les obres assenyalades en l'article 208.4 de la LCSP, en qué no
s'exigeix termini de garantia.

38.2. Durant el període de garantia el contractista està obligat a reparar, a costa seu, totes
les deficiències que es puguin observar en l'obra executada, amb independència de les
conseqüències que puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer,
d'acord amb el que estableix aquest plec i l'article 218 de la LCSP.

39. DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA

39.1. Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no en resulten
responsabilitats que s'hagin d'exercitar sobre la garantia definitiva, i transcorregut el període
de garantia, si n'és el cas, se n'ha de dictar l'acord de devolució o cancel·lació, amb
l'informe favorable previ del responsable del contracte o de qui n'exerceixi la direcció.

39.2. En el supòsit de recepció parcial, s'ha d'autoritzar la devolució o cancel·lació de la part
proporcional de la garantia, amb la sol·licitud prèvia del contractista.

39.3. Transcorregut el termini d'un any des de la data d'acabament del contracte sense que
se n'hagi fet la recepció per causes no imputables al contractista, s'han de tornar o
cancel·lar, sense més demora, les garanties, sempre que no hi hagi hagut les
responsabilitats a què es refereix l'article 88 de la LCSP. Quan l'import del contracte sigui
inferior a 1.000.000 euros, el termini es redueix a sis mesos.

ANNEX

MODEL D'OFERTA ECONÓMICA

(nom i cognoms), amb
DNI i amb domicili a

c/pl
., núm GP , i telèfon ,

DECLAR;

1. Que estic informat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder
ser adjudicatari/ària del contracte d'obres

2. Que em compromet, en nom propi (o en nom i representació de
l'empresa
amb NIF/CIF ), a executar-lo amb subjecció estricta als
requisits i les condicions que s'estipulen en els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques del contracte, pels imports següents:
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Preu (IVA exclòs): euros (en números);
(en lletres)

IVA: euros (en números);
(en lletres)

Tipus impositiu d'IVA aplicable:
Preu total: euros (en números);

(en lletres)
, d de 20

[Lloc, data i signatura del licitador o licitadora]

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA VIGÈNCIA DEL CÀRREC QUE
L'AUTORITZA A LA REPRESENTACIÓ
El Sr/Sra amb domicili a

,

carrer/plaça telèfon , districte postal
, amb DNI/NIF núm. actuant en nom i representació de

DECLARA SOTA LA SEVA
RESPONSABILITAT davant l'òrgan de contractació del Consell Insular de Mallorca la
vigència del càrrec que l'autoritza a la representació segons consta a l'escriptura de

atorgada a davant el notari D.
en data núm. de protocol

Data i signatura

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT DELS REQUISITS
DE CAPACITAT PER SUBSCRIURE CONTRACTES

El Sr./la Sra amb domicili a

carrer/plaça
, districte postal ,

amb DNI/NIF núm actuant (1)
DECLARA SOTA LA SEVA

RESPONSABILITAT davant l'òrgan de contractació de l'ajuntament d'Esporles , que
no hi concorre cap de les circumstàncies que incapaciten per firmar contractes amb
l'Administració previstes a l'article 49 de la Llei 30/2007 de contractes del sector
Públic al Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i a la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d'Incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la CAIB,
que es troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l'Estat,
amb l'ajuntament d'Esporles i amb la Seguretat Social i a mès , que no s'ha donat de
baixa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

, d de

Signatura i segell de l'empresa.
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(1) En nom propi o en nom 1 representació de

MODEL D'AVAL

L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia reciproca)
NIF amb domicili (a efectes de notificació i

requeriments) a carrer/plaça/avinguda CP i en nom seu
(nom i cognoms dels apoderats) amb
poders bastants per obligar-los en aquest acte, segons resulta de la verificació de la
representació de la part inferior d'aquest document.
AVALA

A (nom i cognom o raó social de l'avalat): NIF
en virtut del que es disposa a (norma/es i article/s que imposen la

constitució d'aquesta garantia): per
respondre de les obligacions següents (detallau l'objecte del contracte o obligació
assumida pel garantit): davant L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES per l'import de (en lletra):
pessetes (en xifra):
L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits prevists a
l'article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques. Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia
expressa al benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de
l'ajuntament d'Esporles, amb subjecció als termes prevists a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de
Contractes del Sector Públic.

El present aval estarà en vigor fins que l'ajuntament d'Esporles la seva cancelació o devolució
de conformitat amb la LCSP i legislació complementària.

(lloc i
data)

(raó social de
l'entitat)

(firmes dels apoderats)

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L'ASSESSORIA JURIDICA

L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

Província: Data: Núm. 0 codi:

MODEL DE CERTIFICAT DE L'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ
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Certificat núm (1) (d'ara endavant,
assegurador), domicili a carrer i CIF

degudament representat per (2) amb poders
bastants per obligar-los en aquest cas, segon resulta d

)VERN DE LES ILLES BALEARS

ASSEGURA

A (3) NIF/CIF en concepte de beneficiari
de l'assegurança, davant (4) (d'ara endavant,
assegurat), fins a l'import de pessetes (5)

en els termes i amb les condicions
establertes a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic a la normativa de

desenvolupament i al plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix el
contracte (6)

en

concepte de garantia (7) per respondre de les obligacions,
penalitats i la resta de despeses que se'n poden derivar conforme a les normes i totes les
altres condicions administratives precitades davant l'assegurat. La manca de pagament de la
prima, sia única, primera o següents, no donarà dret a l'assegurador a resoldre el contracte,
ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la
seva obligació, en cas de que l'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L'assegura(dor no pocirà oposar a l'assegurat les excepcions que li puguin corresponcJre
en contra ctel prenecJorde l'assegurança.
L'asseguracJor assumeix el compromís ci'inídemnitzar l'assegurat al primer requeriment
de l'ajuntament d'esporles, en els termes establerts a la Llei de contractes de les
administracions públiques, i a les normes de desenvolupament.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que (4)
o qui s'habiliti legalment en nom seu per això, n'autoritzi la cancel·lació o devolució,
d'acord amb el que s'estableix a la Llei de Contractes del Sector Públic i a la legislació
complementària.

, d de

Firma,

Assegurador

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L'ASSESSORIA JURÍDICA
DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

Província: Data: Núm. 0 codi:

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL :

(1) Raó social completa de l'entitat asseguradora.
(2) Nom i cognom de l'apoderat o apoderats.
(3) Nom de la persona assegurada.
(4) Òrgan de contractació.
(5) Import en lletres pel qual es constitueix l'assegurança.
(6) Identificau individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en
virtut del qual es deixa la caució.

(7) Expressau la modalitat de l'assegurança a què es fa referència: provisional,
definitiva, etc.
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2." aprovar la següent mesa de contractació:
President. El batle o regidor en qui delegui.
Vocals:

99 I

Un representant de la Conselleria de Turisme.
La regidora delegada de l'àrea d'urbanisme i projectes municipals
Un tècnic municipal.
Un representant de cada grup polític.
La secretaria de la corporació

Secretari: un funcionari de la Corporació.

3." Aprovar la constitució del comitè d'experts constituït per:
Un tècnic de la Conselleria de turisme, un tècnic de la Conselleria de Comerç,

Industria i Energia i els tècnics municipals que designi la batlia.

ADHESIÓ OFICINES INTEGRADES.- El Sr. Josep Maria Ferra Terrasa, dona lectura a la
següent

INSTRUCCIONS SOBRE L'ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE L'ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE L'ESTAT I LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A LA

IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA D'OFICINES INTEGRADES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ.
1. INTRODUCCIÓ
El 17 de desembre de 2007 es va formalitzar un Conveni Marc entre l'Administració General
de l'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, publicat al BOE num. 25 de 29 de
gener de 2008 i al BOIB num. 6 de 12 de gener de 2008.
Aquest Conveni té la seva base jurídica en l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juliol de
2005, publicat mitjançant Resolució de 19 de juliol de 2005, de la Secretaria General per a
l'Administració Pública, per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al
ciutadà en col·laboració amb les Comunitats Autònomes I les Entitats que integren
l'Administració Local (BOE de 3 d'agost).
L'esmentat Acord configura una xarxa d'espais comuns d'atenció al ciutadà que permetrà que
en el futur els ciutadans puguin accedir a un creixent nombre de serveis normalitzats de
presentació de documents, informació i gestió de tràmits i procediments.

2. OBJECTE DEL CONVENI MARC
El Conveni Marc té per objecte acordar la col·laboració entre l'Administració General de l'Estat
I l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al desenvolupament de les
actuacions precises per a establir progressivament una xarxa d'espais comuns d'atenció a la
ciutadania que permeti la prestació de serveis integrats d'informació, orientació, atenció i
tramitació sobre determinats aspectes de l'activitat administrativa coordinant per a tal fi
l'exercici de les competències de les Administracions intervinents, entenent per tais les
signants d'aquest Conveni i les Entitats Locals que s'adhereixin al mateix.
Per a l'assoliment de l'objectiu expressat en l'apartat anterior, les Administracions intervinents
es comprometen a:

a) Articular mesures i instruments de col·laboració per a la implantació coordinada i
normalitzada d'una xarxa d'espais comuns d'atenció al ciutadà, entenent per espais
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les maneres o canals pels quals els ciutadans poden accedir a les informacions i
serveis públics (oficines d'atenció presencial, atenció telefónica, pàgines a Internet i
altres).

b) Establir un marc general d'obligacions per a permetre, de conformitat amb el que es
disposa a l'article 38.4.b de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que els ciutadans puguin presentar,
en els registres de les Entitats Locals de l'àmbit territorial de la corresponent
Comunitat Autónoma que s'adhereixin voluntàriament als Convenis, les sol·licituds,
escrits i comunicacions que dirigeixin als òrgans i entitats de dret públic de
l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears.

c) Establir compromisos per a intercanviar, compartir i integrar mitjans i instruments
d'informació al ciutadà; i en particular per a l'agregació i sindicació, quan resulti
possible, de determinats continguts de les pàgines a Internet de la responsabilitat dels
intervinents.

d) Configurar progressivament la prestació conjunta de serveis de gestió mitjançant la
simplificació i integració dels tràmits i procediments administratius en què participin les
administracions intervinents, i la compatibilitat i interoperabilidad dels sistemes
d'informació que els suportin.

3. ELS DISTINTS NIVELLS DE SERVEIS
El Conveni Marc permet la possibilitat de prestar diferents nivells de servei al ciutadà
mitjançant oficines integrades. En funció del servei que s'ofereix, aquestes oficines es poden
classificar en:

1. Oficines de contacte: prestació de serveis de recepció, registre i remissió de comunicacions
del ciutadà a l'Administració Pública. i

2. Oficines d'informació: a mès dels serveis expressats per a les Oficines de contacte,
desenvolupament de serveis d'atenció i orientació personalitzada als ciutadans sobre els
serveis públics i informacions mès rellevants de les Administracions intervinents.

3. Oficines de gestió integral: a més dels propis de les dues categories anteriors,assumeixen
un nivell avançat definit per la prestació de serveis integrals de gestió que comprenguin la
tramitació conjunta de procediments i tràmits de competència de les diferents Administracions
intervinents.

4. L'ADHESIÓ DE LES ENTITATS LOCALS
El Conveni Marc permet l'adhesió de les Entitats Locals de l'àmbit territorial de la Comunitat
Autónoma dels Illes Balears.
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Inicialment, les Entitats Locals que s'adhereixin al Conveni Marc es comprometen a prestar
un primer nivell de serveis corresponent al de les oficines de contacte, és a dir, a la recepció,
registre i remissió de les sol·licituds, escrits i comunicacions que dirigeixi el ciutadà a
l'Administració Pública.

En una segona fase, la Comissió de seguiment i avaluació del Conveni, i sempre a voluntat
de les Entitats Locals, podrà determinar l'adscripció i classificació de les oficines de contacte
adherides al primer nivell en oficines d'informació, en les quals es prestarà, a més dels
serveis anteriors, els corresponents a un nivell més avançat, consistents a oferir una atenció i
orientació personalitzada sobre els serveis públics de les Administracions intervinents.

5. FINANÇAMENT
El Conveni Marc no contempla l'existència de despeses que requereixin l'establiment d'un
sistema de finançament en el mateix, considerant que els derivats del compliment de l'acordat
no impliquen increment dels programes ordinaris de despesa i inversió de cada Administració.

Referent a aixó, les entitats locals adherides assumiran amb els seus propis mitjans les
accions a emprendre en compliment de les obligacions d'adhesió i qualsevol necessitat de
finançament conjunt que pogués sorgir serà, si escau, objecte d'acord i formalització en un
nou Conveni específic.

6. PROCEDIMENT PER A L'ADHESIÓ DE LES ENTITATS LOCALS.
Les Entitats Locals interessades en adherirse al primer nivell de prestació de serveis hauran
de remetre a:

Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. - Direcció General de
Qualitat dels Serveis
Avinguda Antoni Maura, 24, 2°. 07012 Palma de Mallorca.
Telèfon: 971.724884; Fax: 971.715.424.

- Sol·licitud d'adhesió (per triplicat) que figura com Annex al Conveni Marc.

- Certificació de l'Acord del Ple de l'Entitat Local pel qual s'adopta la decisió de
sol·licitar l'adhesió al Conveni Marc.

- Qüestionari facilitat per la Direcció General de Qualitat dels Serveis, degudament
emplenat.

Un cop realitzada la sol·licitud, la Comissió de Seguiment l'avaluarà en el termini de 15 dies i,
en cas d'acceptació, instarà a l'Entitat Local perquè procedeixi a la publicació de l'adhesió en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS QUE S'ADHEREIXIN
Les Entitats Locals que s'adhereixin al Conveni Marc es comprometen a:
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a) Configurar els seus registres com oficines de contacte, admetent la presentació en les
mateixes de qualssevol sol·licituds, escrits o comunicacions dirigits als òrgans de
l'Administració General de l'Estat i de l'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears o a les entitats de dret públic vinculades o depenents d'aquelles, amb independència
de la seva localització territorial.

b) Deixar constància en els seus registres de l'entrada d'aquestes sol·licituds, escrits i
comunicacions, amb indicació en els seus seients del seu nombre, epígraf expressiu de la
seva naturalesa, data d'entrada, la data i hora de la seva presentació, interessat o òrgan
administratiu remitent, persona o òrgan administratiu al que es dirigeix, així com una
referència al contingut de l'escrit o comunicació que es registra.

c) Remetre inmediatament els documents, una vegada registrats, i en tot cas dintre dels tres
dies següents al de la seva recepció, directament als òrgans o entitats destinataris dels
mateixos. Aquest remissió s'efectuarà pels mitjans mès apropiats perquè la seva recepció es
produeixi al més aviat possible, amb especial utilització de mitjans informàtics, electrònics i
telemàtics en els supòsits que sigui possible.

8. TERMINI DE VIGÈNCIA, PRÒRROGUES I EXTINCIÓ DEL CONVENI MARC.
El període de vigència del Conveni finaitzarà el 31 de desembre de l'any 2014, podent
prorrogar-se per acord exprès dels intervinents adoptat abans de la fi de la seva vigència per
períodes de quatre anys.

La vigència del Conveni podrà extinguir-se per mutu acord de les parts signants del Conveni.
Així mateix, podrà extinguirse la vigència si el Conveni ès denunciat, prèvia audiència de la
Comissió de Seguiment i comunicació a les altres parts signants, per aquella que consideri
que s'ha vulnerat l'esperit del mateix o s'ha incomplit alguna de les seves clàusules.

La denúncia s'efectuarà per escrit, amb una antelació mínima de tres mesos a la data que es
pretén tingui eficàcia. En tot cas, excepte pacte exprés, les parts es comprometen a realitzar
les actuacions necessàries dirigides a la finalització de les accions ja iniciades..

9. TERMINI DE VIGÈNCIA I EXTINCIÓ DE LES ADHESIONS AL CONVENI MARC.
Les adhesions de les Entitats Locals al Conveni Marc produiran efectes des de la publicació
de l'adhesió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'extingiran pel transcurs dels terminis o
per la concurrència de les circumstàncies previstes en l'apartat anterior.
Així mateix, l'adhesió de cada Entitat Local quedarà sense efecte:

- Per denúncia expressa realitzada per escrit i comunicada a la Comissió de Seguiment
amb una antelació mínima de tres mesos a la data que es pretén que assorteixi
efectes.

- Per mutu acord entre l'Entitat Local i les Administracions intervinents.

- Per decisió unilateral d'alguna de les parts quan es produeixi per una altra un
incompliment greu acreditat de les obligacions asumidos.

Protocol d'adhesió

[nom i càrrec], en representació d [entitat local].
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—Sí—
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DECLAR:

Que el [òrgan competent] d [entitat local] ha acordat, en data
, sol·licitar l'adhesió al Conveni marc de 17 de desembre de 2007, publicat en el

Butlletí Oficial de l'Estat núm. 25, de 29 de gener, i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 6, de 12 de gener, subscrit entre l'Administració general de l'Estat i la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció
ciutadana en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

En conseqüència,

MANIFEST:

La voluntat d [entitat local], la representació de la qual exercesc, d'adherir-se
expressament a totes i cadascuna de les clàusules del Conveni marc esmentat i d'assumir-ne
les obligacions que se'n deriven amb subjecció a totes les clàusules.

, d 200_
[Lloc i data]
[Identificació funcional]
[Rúbrica]
[Nom i llinatges]

De conformitat amb el procediment que estableix la clàusula dotzena del Conveni marc de 17
de desembre de 2007, subscrit entre l'Administració general de l'Estat i la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, s'ha prestat conformitat a l'adhesió sol·licitada per les
administracions que hi intervenen.

Madrid, d de 200_

El director general
de Modernització Administrativa El director general
(Administració general de l'Estat) de Qualitat dels Serveis

(Administració autonómica)

QÜESTIONARI PER A L'ADHESIÓ
D'ENTITATS LOCALS

1. DADES GENERALS

1. Tipus d'entitat local
□ Ajuntament
□ Diputació provincial
□ Una

altra:

2. Denominació:
Carrer:

Paper transcripció acords i resolucions



OVERN DE LES ILLES BALEARS

Localitat:
Província:
Codi postal:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrónica:

3. Nombre d'habitants (cens):
Superficie del terme:

4. Nom i llinatges del batle/president) (1)

(1) En el cas que amb posterioritat a la tramesa d'aquest qüestionari canviï el batle o
president de l'entitat local, s'ha de comunicar urgentment per evitar errades en la
redacció del conveni.

2. NIVELL DE SERVEIS QUE ES PRETEN PRESTAR

Marcau el que sigui procedent

Serveis d'admissió de documents adreçats a l'AGE i a:
Serveis d'assessorament i informació sobre serveis de l'AGE i de:
Serveis de tramitació de procediments de l'AGE i de la:

Infraestructura de recursos disponible

Nombre de llocs dedicats a l'atenció ciutadana:
Dotació informàtica dels llocs: ordinador , impressora ,

escáner
, accés a Internet , certificat de firma electrónica ,

lector de targetes .

Dotació informàtica general

Disposau de pàgina web? En cas afirmatiu, especificau-ne l'adreça web.
http: Disposau de serveis web segurs (protocol http o
similar)? . En cas afirmatiu, descriviu-los a continuació.

3. DADES SOBRE ELS REGISTRES DE L'ENTITAT (I)
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5. Nre. d'oficines de registre

6. Adreça completa de les oficines de registre

Carrer:

Localitat:
Província:
Codi postal:

Carrer:

Localitat:
Província:
Codi postal:

Carrer:

Localitat:
Província:
Codi postal:

Carrer:

Localitat:
Província:
Codi postal:

Carrer:

Localitat:
Província:
Codi postal:

4. DADES SOBRE ELS REGISTRES DE L'ENTITAT (II)

7. Nre. de persones que treballen en les oficines de registre:

Distribució per categories/nivells:

Categoria/nivell: Nre.:
Categoria/nivell: Nre.:
Categoria/nivell: Nre.:
Categoria/nivell: Nre.:
Categoria/nivell: Nre.:
Categoria/nivell: Nre.:
Categoria/nivell: Nre.:
Categoria/nivell: Nre.:
Categoria/nivell: Nre.:
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Categoria/n ive 11 Nre.

8. Mitjans a disposició de les oficines de registre

Està informatitzada? □ NO
□ Sí

Descriviu els equips i el sistema informàtic:

5. DADES SOBRE ELS REGISTRES DE L' ENTITAT (III)

En el cas que hi hagi més d'una oficina de registre, estan intercomunicadas per mitjans
informàtics? □ NO

□ Sí

Descriviu el sistema informàtic d'intercomunicaciò:

Està connectat a Internet? □ NO
□ Sí

Les oficines de registre disposen de fax?
□ NO
□ Sí
Números de fax:

6. DADES SOBRE ELS REGISTRES DE L' ENTITAT (IV)

9. Dies i horari d'obertura de les oficines de registre

Dia: Horari: d a

Dia: Horari: d a
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Dia:_
Dia:_
Dia:_
Dia:_
Dia:

Horari: d_
Horari: d_
Horari: d_
Horari: d_
Horari: d

a

a

a

a

a

10. Dies inhàbils a l'efecte de registre (exclusivament per festes locals —no nacionals o

autonòmiques—)

El Sr. Miguel Bernat digué s'hi havia algun compromís d'ampliar la plantilla del personal
d'atenció al públic, per aquest motiu?.

El Sr. Batle li respongué que no.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents

ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES AL PROJECTE: PAS, EL CAMÍ.- El Sr.
Josep Maria Ferra Moranta dona lectura a la següent i

PROPOSTA

Conveni col·lectiu del tram del Camí de la Serra de Tramuntana Central i Raiguer:
Binissalem - Alaró - Sóller - Deià - Valldemossa - Esporles.

Les parts sotasignants es reconeixen mútua capacitat legal suficient per obligar-se a
les finalitats que s'indiquen, i

MANIFESTEN

I." El projecte "EL CAMÍ" té com a finalitat promoure el coneixement i l'arrelament territorial i
cultural de tots els habitants dels territoris de parla catalana i promoure un turisme cultural i
sostenible mitjançant un recorregut cultural i natural.

II.- Per l'acompliment de l'objecte expressat, s'està en procés de dissenyar i senyalitzar, amb
la participació de les institucions i del teixit social i associatiu de cada municipi, una ruta per
fer a peu que vertebri el territori i que connecti els seus diferents recursos turístics en una
gran marca turística i cultural des del respecte i valor de les peculiaritats de cada indret.
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III." Un dels trams proposats a desenvolupar és el de la Serra de Tramuntana de Mallorca.
Això comporta la cerca I recopilació d'informació del patrimoni cultural, històric, natural i social
de cada municipi, la georeferenciació i senyalització de l'itinerari, la cerca d'allotjaments,
punts d'informació i altres serveis turístics, la formació de guies locals i l'edició d'una guia
editada en paper i per Internet, des de l'articulació de processos participatius que enriqueixin
el resultat i que impliquin a la gent en el projecte.

IV -Per tots els beneficis que pot comportar aquesta ruta cultural pels municipis i comarques
per on passa, i des del punt de vista econòmic, social i cultural, interessa als Ajuntaments
signants que el seu municipi formi part de la ruta, sigui en el l'itinerari troncal o bé en els seus
diferents brancals.

V - La implantació, manteniment i dinamització d'aquest tram del Camí es preveu finançar
mitjançant ajuts de les administracions supramunicipals, aportacions tècniques i econòmiques
dels Ajuntaments, aportacions dels establiments comercials i turístics en concepte de
publicitat i acreditado, a més de les aportacions privades, de l'organització d'activitats i de la
venda de productes associats al Camí.

CONVENI PER A LA REALITZACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL TRAM DEL CAMÍ DE LA
SERRA DE TRAMUNTANA CENTRAL I RAIGUER: BINISSALEM - ALARÓ- SÓLLER -

DEIÀ - VALLDEMOSSA - ESPORLES

Conveni col·lectiu del tram del Camí de la Serra de Tramuntana i Raiguer.
Per tot això, les parts acorden subscriure el present conveni i lliurement.

CONVENEN

Primer.- Els Ens Locals signants s'adhereixen formalment i donen suport a aquest projecte en
considerar-lo d'interés públic tant a nivell local, com comarcal com en general pel país, í
manifesten el seu interés en formar-ne part, així com llur compromís d'incloure'l en les
respectives línies d'acció i desenvolupament locals. ,

Segon.- La direcció técnica del projecte la du a terme l'entitat sense afany de lucre PAS:
Serveis de Participació i Sostenibilitat, dotada de CIF i registrada com a entitat de caire
estatal.

Tercer.- A banda dels ajuts aportats per les diferents Administracions Públiques, els Ens
Locals signants es comprometen a cercar i a aportar els recursos econòmics i tècnics
necessaris per fer possible la implantació i el manteniment del Camí en el seu terme
municipal, segons es reflecteix en el conveni o contracte de serveis particular que signen amb
l'entitat PAS.

Quart.- S'acorda canalitzar a través d'algun dels Ens Locals signants, o d'organismes
supramunicipals que els representin, la funció de recepció i realització de les gestions
necessàries per tramitar les sol·licituds conjuntes de subvencions i altres conceptes que
afectin al conjunt dels municipis, així com la seva canalització cap a qui correspongui. Es
delega en el PAS la tasca de concretar en cada cas l'Ens Local que ho gestiona i, en cas
necessari, aquesta funció l'assumiran els diferents ajuntaments rotativament, seguint l'ordre
geogràfic de l'itinerari del tram.

Cinquè.- Aquest conveni està obert a que s'hi adhereixin en el futur nous ajuntaments.
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Sisè." El règim jurídic d'aquest conveni està constituït per les presents clàusules i per tot allò
establert al capítol I del Títol VII del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, regulen els convenis de cooperació
entre els ens locals, o entre aquests i altres administracions públiques.

Setè." Qualsevol de les parts podrà rescindir la seva participació mitjançant una comunicació
per escrit al PAS.

I en prova de conformitat, ratificant-se en el seu contingut, les parts signen aquest
document en la data indicada.

Conveni col·lectiu del tram del Camí de la Serra de Tramuntana i Raiguer.

Ens Locals que subscriuen aquest conveni:
de del 08

Sr/a.
Alcalde de

de del 08
Sr/a.
Alcalde de

de del 08
Sr/a.
Alcalde de

de del 08
Sr/a.
Alcalde de

de del 08
Sr/a.
Alcalde de

de del 08
Sr/a.
Alcalde de

de del 08
Sr. Lluís Planes i Herrero
President del PAS

El Sr. Miguel Bernat digué que el seu grup pensava que era una comèdia o teatre ,

que el lloc adient per aquest tipus d'accions eren les mancomunitats i que als ajuntaments
aquest tema no els sortiria gratuït.

Referent al punt 1 quan parla dels ens locals a quin país fa referència?.

En la comunitat autónoma valenciana, per exemple que es promourà el coneixement
del valència?.

A mès tinent una Ruta de pedra en sec, afirma que no tenia cap sentit fer un altre ruta.
I que tots aquests camins eren per englobar els països catalans com unitat independent, per
crear de manera virtual els països catalans.

El Sr. Josep Ferra contesta que estaven parlant de l'ajuntament d'Esporles, que els
que s'adherien lliurement eren ajuntaments, l'idioma que es volia promoure era el català, que
no es parlava per res del valencià.
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Respecta de la despesa econòmica, que pesava que qualsevol cosa que constés
algun euro, no es podia fer aquest ajuntament. Pel que feia a la pedra en sec i aquesta ruta
eren compatibles amb dues.

El Sr. Batle explica que el que havia dit el Sr. Bernat respecta de la Mancomunitat de
Tramuntana hi estava d'acord, però per fer una comparació, es referí al camí de Santiago, i
digué que no estaven parlant de política si no d'una llengua que ens vincula, en definitiva es
un treball de promoció i difusió cultural de persones que van a peu, d'un col·lectiu per
promoció de la llengua , que no se li vulgui treure més punta.

El Sr. Miguel Bernat digué que havia vestit molt bé el tema i que ell només havia dit
que no era una despesa prioritari. Insistí en que el seu vot seria en contra.

El Batle digué que es cercaria finançament.

Sotmesa a votació, la proposta, obté el següent resultat:

5 (Cinc) vots a favor del PAS-PSM
5 (Cinc) vots en contra de PP

Sotmesa a nova votació torna a donar el mateix resultat:

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

i per tant, fou aprovada amb el vot de qualitat del sr. Batle.

MOCIO KOSOVO El Sr. Vicenç Vidal Matas dona lectura a la següent

PROPOSTA

Assumpte: Nou Estat de Kosovo
El passat diumenge 16 de febrer naixia un nou Estat a Europa per decisió

democràtica del Parlament de Kosovo. El nou Estat democràtic de Kosovo neix enmig d'una
forta tensió internacional que ha de ser superada des de la concòrdia i la col·laboració dels
pobles d'Europa.

La decisió democràtica dels pobles ha de ser respectada en qualsevol circumstància i és
obligació dels dirigents polítics d'arreu del món vetllar per aquest respecte així com per la pau
i la convivència entre les nacions.

Com a ciutadans europeus, saludam el naixement del Kosovo independent alhora que
manifestem la necessitat que el govern del nou Estat i la comunitat internacional garanteixin
la seguretat i la realització personal de tots els seus habitants sigui quin sigui el seu origen
ètnic.

Per tot això, venc a proposar al Ple que adopti els següents

ACORDS
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1. L'Ajuntament d'Esporles saluda els ciutadans i ciutadanes Kosovars i fa una crida per
la llibertat i la seguretat dels pobles en el marc d'una Europa Unida lluny dels
enfrontaments violents que caracteritzaran dècades passades.

2. L'Ajuntament d'Esporles insta l'Estat espanyol a respectar i reconèixer, en el si de la
Unió Europea, la decisió del Parlament de Kosovo de proclamar-se Estat, així com
col·laborar amb la Comunitat Internacional perquè siguin garantits els drets de tots els
habitants del nou Estat.

3. Comunicar aquesta moció al president del Congrès dels Diputats, a la presidenta del
Parlament de les Illes Balears i a la presidenta del Consell de Mallorca.

El Sr. Miguel Bernat digué que s'havia d'estar alerta en les mocions que aportaven el
plenari, que aquesta concretament era de caire internacional i no li pareixia el foro adeuqat
per la seva discussió, que no tenia cap base jurídica, que no entraria a la ONU i que la Unió
Europea no la havia reconeguda.

El Sr. Batle digué que únicament era per que els ajuntament es posicionessin.

Sotmesa a votació, la proposta, obté el següent resultat:

5 (Cinc) vots a favor del PAS-PSM
5 (Cinc) vots en contra de PP

Sotmesa a nova votació torna a donar el mateix resultat:

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

i per tant, fou aprovada amb el vot de qualitat del sr. Batle.

MOCiO CONSULTES POPULARS.- El Sr. Josep Maria Ferra Terrasa dona lectura a la
següent

Un estat democràtic i de dret ha de garantir als seus ciutadans la participació en els
assumptes públics. El referèndum, com a institut de democràcia directa, ès una de les
fórmules més rellevants de participació que recullen les constitucions del nostre entorn.

L'article 31.10 de l'Estatut d'Autonomia, llei orgànica 1/07, de 28 de febrer, recull, entre les
competències de desenvolupament legislatiu i execució, la regulació de les consultes
populars a les Illes Balears, en el marc establert en la Constitució, aixó és, l'article 149.1.32a,
que reserva a l'estat la competència exclusiva sobre l'autorització per a la convocatòria de
consultes populars per via de referèndum i l'article 92, inclòs el títol III, de les Corts Generals,
que remet la regulació dels referèndums consultiu estatal a una llei orgànica que, actualment
ès la LO 2/80, de 18 de gener.

L'article 71 de la llei de bases de règim local, estableix que els baties, previ acord per majoria
absoluta del Ple i autorització del Govern de l'estat, podran sotmetre a consulta popular

SOBRE LA REGULACIÓ DE CONSULTES POPULARS
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aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin
d'especial rellevància per als interessos dels veïnats, amb excepció dels relatius a la hisenda
local. L'article 123 de la llei 20/06, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears en regula el procediment.

Això no obstant, no existeix encara el desplegament estatutari que reguli la convocatòria de
referèndums a nivell de les Illes Balears o en l'àmbit d'un consell insular.

El Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de 2001, va aprovar, per
unanimitat, una proposició no de llei que instava el Govern a elaborar un projecte de llei de
consultes populars.

Per tot això venc a proposar al Ple de l'Ajuntament d'Esporles que adopti el següent

ACORD

L'Ajuntament d'Esporles insta el Govern de les Illes Balears a què elabori un projecte de llei
que reguli les consultes populars a les Illes Balears, incloses les consultes de caràcter insular
que seran competència dels Consells.
El Sr. Miguel Bernat explica que estava d'acord, però que era un tema anacdotic, que no
tenia sentit dins l'anjuntament.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents

MOCIO TARIFA NOCTURNA.- El Sr. Vicenç Vidal Matas dona lectura a la següent

PROPOSTA D'ACORD INSTANT AL MANTENIMENT DE LA TARIFA ELECTRINCA
NOCTURNA

La disposició transitòria única del RD 809/2006, de 30 de juny va establir la desaparició
de la tarifa B.O. d'enllumenat públic. Així, amb la desaparició de l'esmentada tarifa, que
no establia cap tipus de discriminació horària, es va fomentar la contractació de la
tarifa 2.0.N, coneguda com a "tarifa nocturna", basada en la filosofia d'incentivar el
consum elèctric en el període nocturn, a on la potència consumida en el conjunt del
sistema elèctric es menor.

Les avantatges d'aquesta tarifa, en quan al seu respecte medioambiental i els seus
incentius econòmics (descompte del 55% en hores nocturnes i recàrrec del 3% a les
hores centrals del dia) varen ésser especialment posades de relleu per totes les
companyies elèctriques.

Les condicions d'aquesta tarifa es mantingueren sense modificacions fins a
l'aprovació l'any passat dels Reals Decrets 1634/2007, de 29 de desembre i 871/2007,
de 29 de juny, que a la seva Disposició transitòria primera estableix la desaparició de la
tarifa nocturna a partir de l'I de juliol d'enguany.
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Amb l'aprovació d'aquests reals decrets s'obliga als ajuntaments a contractar una nova
tarifa, superior a la que tenien contractada que suposarà un increment del preu del
consum que tindran en hores punta.

Juntament amb l'anterior, es preocupant que el reals decrets esmentats no estableixin
a la nova regulació cap mesura de compensació, ni repartiment entre usuaris i
empreses distribuïdores que son, en definitiva, les grans beneficiades.

Per aquest motiu els grups municipals sol·liciten l'aprovació per el Ple de la Corporació de la
següent proposta:

■ Instar a la Federació Espanyola de Províncies i Municipis (FEMP), a que amb la major
brevetat possible, emeti una resolució instant al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
per que mantingui la tarifa nocturna de forma indefinida, en les condicions anteriors als
Reals Decrets 1634/2007, de 29 de desembre i 871/2007, de 29 de juny, per als
municipis que amb anterioritat als esmentats reals decrets gaudien d'elles.

Sotmesa a votació la proposta fou a provada amb el següent resultat

9 (Nou) vots a favor del PAS-PSM i PP
1 Una) abstenció del PAS-PSM

MOCIO CONFLICTE SAHARA OCCIDENTAL.- El Sr. Vicenç Vidal Matas dona lectura a la
següent

PROPOSTA

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL CONFLICTE DEL SAHARA OCCIDENTAL

El conflicte del Sahara Occidental, l'antic Sahara Espanyol, continua sense resoldre's
trentaDtres anys després de la firma dels Acords de Madrid, en virtud dels quals
Espanya va cedir a Marroc i a Mauritània el territori de la que havia estat la seva
colònia. El Sahara Occidental segueix essent, al conjunt del continent africà, l'única
exDcolónia que no ha passat per un procés de descolonització que el dugués a
l'exercici de la sobirania.

El poble sahrauí viu, de 1975 ençà, en condicions dramàtiques. Una part important de
la població viu exiliada als campaments de refugiats de la inhòspita regió algeriana
de Tindouf, i depèn de l'ajuda internacional per sobreviure. Una altra part viu al
territori actualment ocupat per Marroc, que l'ha sotmès a un intens procés de
colonització, contrari a la legalitat internacional, i que explota les riqueses que en
justícia corresponen al poble sahrauí, tals com els bancs de pesca i els jaciments de
fosfats de Bucraa.

La població del Sahara Occidental se sent abandonada per una comunitat
internacional que no ha tengut la voluntat de fer efectia la decisió de les Nacions
Unides de celebrar un referèndum en què el poble saharauí pogués decidir
sobiranament sobre la seva integració al Marroc o la seva independència. Els
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I
I sahrauís, després d'apostar decididament per les vies diplomàtiques de solució, veuen

com el conflicte s'eternitza, sense perspectives de superació del marc actual.
: i

I Durant tots aquests anys, la repressió de les autoritats marroquines contra els
activistes sahrauís dels territoris ocupats ha estat constant. Un recent acte del jutge
Baltasar Garzón, admetent a tràmit una denúncia contra responsables de
desaparicions de dirigents sahrauís, n'és una bona mostra. En els darrers anys, hem
assistit a un revifament de les reivindicacions i protestes dels saharauís dels territoris
ocupats, a les quals Marroc ha tornat a contestar amb repressió. Les més
prestigioses organitzacions de defensa dels drets humans han denunciat arrestaments,
maltractaments i manca de les més elementals llibertats. L'antiga colònia espanyola
està sotmesa, a més, a un dur bloqueig informatiu per part de les autoritats
marroquines. L'Alt Comissariat de les Nacions Unides va redactar, l'any 2006, un
informe on denuncia aquestes greus violacions dels drets humans i que,
incomprensiblement, no ha estat publicat.

El Parlament de les Illes Balears fa seus els sentiments de solidaritat de la societat
balear cap al poble sahrauí.

!

Reitera, per tant, la seva demanda d'una solució negociada al conflicte, acceptable
per ambdues parts, justa, basada en les resolucions de Nacions Unides i en l'exercici
del dret d'autodeterminació, i plenament respectuosa de la legalitat internacional.

Expressa, a més, la seva preocupació per la greu situació de violació dels drets
humans que es pateix al Sahara ocupat.

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

CONVENI COL·LABORACIÓ CENTRE BALEARS EUROPA.- El Sr. Vicenç Vidal
Dona lectura a la següent

I
I
!

I Conveni de col·laboració entre el Centre Balears Europa i el Consell de Mallorca

Parts

Francesca Vives i Amer, consellera de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes
Balears, nomenada mitjançant decret 10/2007, de 6 de juliol i com a presidenta del Centre
Balears Europa, d'acord amb l'article 14 dels Estatuts del consorci.

Francesca Lluch Armengol Sodas, presidenta del Consell de Mallorca, en virtut de l'acord del
i Ple de dia 7 de juliol de 2007.

Antecedents

1. La Unió Europea representa una realitat que incideix a la vida quotidiana dels ciutadans
de les Illes Balears a través de les seves polítiques. Les directives i programes de la UE
afecten avui directament a la societat civil illenca, a les administracions locals i regionals, i
a més, representen una possibilitat de finançament a l'administració local.

I
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2. El Centre Balears Europa (a partir d'ara QBE) té corn objectius organitzar i promoure
activitats relacionades amb la Unió Europea, així com també coordinar i assessorar en
temes europeus les entitats que en formen part.

3. El Consell de Mallorca (d'ara en endavant CIM), és membre integrant del Consorci CBE i
com a tal té un especial interès en conèixer les polítiques de la Unió Europea donada la
seva incidència en matèries de la seva competència.

4. El CIM, en virtut de les seves competències de cooperació local, té la voluntat de prestar
el servei d' assessorament a les entitats locals, sobre les polítiques europees que afecten
a les seves activitats. Aquest servei es realitzarà a través del departament de Cooperació
Local.

5. El CIM, també té entre les seves competències, la d'organització i manteniment de la
Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca. Aquesta tasca correspon al departament
de Cultura i Patrimoni.

6. L'experiència de col·laboració dels darrers anys entre ambdues institucions mostra la
necessitat d'establir un nou marc d'actuació que permeti el desenvolupament d'activitats
conjuntes en el marc de la Unió Europea.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

1. Aquest Conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el CBE I el CIM
en els propers quatre anys pel desenvolupament de les següents activitats:

a) Difondre la informació que emana de les institucions europees a través de
la creació de Punts d'Informació Europea (PIE) a l'illa de Mallorca de forma
gradual de manera que es cobreixi el total de municipis (53) durant la
vigència d'aquest conveni.

b) Cooperar amb la possibilitat d'oferir assistència tècnica als ajuntaments
mallorquins en matèria de Projectes Europeus.

c) Organitzar, promoure i coordinar, entre d'altres activitats, cursos i
seminaris de formació i informació en matèria de fons europeus i d'altres
polítiques de la Unió Europea.

d) En general, organitzar i participar en qualsevol d'altra activitat que, dins
l'àmbit europeu, interessi directament a la societat mallorquina.

2. El Centre Balears Europa es compromet a:

a) Formar i coordinar el personal responsable dels PIE, integrat pel personal
de les biblioteques municipals adherides a la Xarxa de Biblioteques del
Consell de Mallorca. Excepcionalment, amb el vist-i-plau de la Comissió de
Seguiment, aquest personal municipal podrà pertànyer a altres serveis de
l'ajuntament.

b) Donar resposta a les consultes realitzades als PIE, sempre que aquestes
consultes necessitin tècnics especialitzats per ser resoltes.
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c) Finançar l'equipament i documentació dels PIE així com la distribució del
material provinent de la Comissió Europea.

d) Col·laborar amb l'assessorament d'assistència tècnica als Ajuntaments pel
que fa a Programes i a Projectes de finançament de la UE.

e) Facilitar la convocatòria de les accions formatives programades,
organitzades i finançades pel CBE.

f) Organitzar i cofinançar aquelles activitats formatives que sol·liciti el CIM
específiques per a l'illa de Mallorca, sempre i quan ambdues parts ho
considerin oportú. En especial, la recerca de ponents i experts necessaris i
l'organització logística de l'activitat.

3. El Consell de Mallorca es compromet a:

a) Proporcionar una persona de contacte per coordinar les activitats. Aquesta
persona serà nomenada pel departament de Cooperació Local.

b) Proposar als municipis, a través del departament de Cooperació Local, la
creació del PIE per tal que aportin l'espai i la persona de contacte.

c) Facilitar al CBE, a través de la Xarxa de Biblioteques del Consell de
Mallorca, el funcionament dels PIE als municipis de Mallorca.

d) Facilitar la difusió de les activitats del CBE i de les polítiques europees que
els afectin, als municipis mallorquins.

e) En les accions formatives, fer la convocatòria en temps i forma que
garanteixi l'assistència dels participants.

f) En les accions formatives que es duguin a terme a Mallorca de forma
conjunta, atendre les tasques logístiques de convocatòria, i cerca d'espais i
equipaments necessaris.

g) Fer arribar al CBE les sol·licituds d'assistència tècnica de projectes
europeus rebudes per part dels municipis, quan no puguin ser ateses pels
serveis propis del Consell.

4. Aquest Conveni es mantindrà vigent durant quatre anys, a partir de la seva signatura.

5." Denúncia del conveni. El conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les parts amb
un mes d'anticipació a la data desitjada per a l'acabament. En aquest supòsit, es
mantindran els compromisos pressupostaris anuals de les dues parts, fins a l'acabament
de l'any natural en què s'hagi efectuat la denúncia del conveni.

6.-S'establirà una comissió de seguiment integrada per dos membres del CIM i dos del
CBE que es reunirà, com a mínim, dos cops a l'any per tal de vetllar pel correcte
funcionament dels PIEs i el compliment d'aquest conveni.

I en prova de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars i a un sol efecte en el
lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Pel Centre Balears Europa Pel Consell de Mallorca

Sotmesa a votació fou aprovada amb el següent resultat

5 (Cinc) vots a favor del PAS-PSM
5 (Cinc) abstencions del PP
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FITXERS DE TITULARITAT PUBLICA.- El senyor Batle demanar tractar per urgència la
moció, és sotmet a votació la urgència i es aprovada per unanimitat.

El Sr. dona lectura a la següent

PROPOSTA

D'acord amb el que disposa l'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Carácter Personal I atès l'Informe de secretaria, es proposa:

Primer.- Aprovar la creació dels fitxers municipals que s'Indiquen:

- DENUNCIES
- SERVEIS SOCIALS
- POLIESPORTIU
- CENS CANINO
- BIBLICTEOUES
- FISCAL
- RECAPTACIÓ
- USUARIS
- VEHICLES
- CEMENTIRI
- TRIBUTS

a) Finalitat i usos dels fitxers;

- Denuncies: Es destina als usos de gestió sanclonadora estadística de seguretat vial de
actuacions pollclals, gestió de recaptació, gestió económica I de procediments
administratius

- Serveis Socials: Gestió I control dels usuaris que accedeixen als distints serveis socials de
l'Ajuntament. Gestió dels expedients Individuals I familiars així com la valoració de la
demanda I recursos aplicats. Control del nombre de targetes de estacionament I guals
per minusvàllds registre del beneficiaris del servei de ajuda a domicili I atencions que
rebre'n per conèixer cada situació concreta, assignar treballadors familiar. Gestionar
les activitats I estadística

- Pollesportiu: Gestió de registrar als usuaris del serveis del pollesportiu

- Cens Canins: Gestió de la tramitació de la llicencia per la tinència de animals potencialment
perillosos. Elaboració del cens canins municipal per poder dur un control I seguiment
del cans potencialment perillosos

- Biblioteques: Es destina a registrar als usuaris del servei de biblioteques I les activitats per la
gestió de les funcions assignades.

- Fiscal: Gestió tributaria, funció de estadística pública, gestió de recaptació, procediments
administratius.

- Recaptació: Control cobrament
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- Usuaris: Gestió de usuaris contrasenyes de correu electrònic i permisos de les aplicacions
utilitzades en l'Ajuntament

- Vehicles: Realització del padró de rebuts de l'imposto de circulació

- Cementiri: Mantenir la base de dades dels titulars de les tombes i els moviments dels finats,
així com les sol·licituds de personació en les exhumacions a efectuar a requeriments
dels ajuntaments.

- Tributs:
Gestió matriculació escolar y gestió d'activitats escolars y esportives
Gestió del permisos y taxes per venda ambulant
Gestió del padró d'IBI urbana i Rústega i les seves liquidacions
Gestió de les bases de dades de contribuents relacionats amb taxes o impost

b) Les persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter
personal o que resultin obligats a subministrar-los

Denuncies: Denunciats i afectats
Serveis Socials: Usuaris dels Serveis Socials
Poliesportiu: Usuaris del Poliesportiu
Cens Canins: Amos dels animals
Biblioteques: Usuaris del servei
Fiscal: Contribuents
Recaptació: Contribuents
Usuaris: Usuaris dels sistemes d'informació municipal

- Vehicles: Contribuents
Cementiri: Titular de la tomba

- Tributs: Contribuents

c) El procediment de recollida de les dades de caràcter personal.

Denúncies:
Serveis Socials:
Poliesportiu:
Cens Canins:
Biblioteques:
Fiscal:

Recaptació:
Usuaris:
Vehicles:
Cementiri:
Tributs:

Persones
Persones
Persones
Persones
Persones
Persones
Persones
Persones
Persones
Persones
Persones

Físiques o Jurídiques i el seu representant
Físiques
Físiques o Jurídiques
Físiques o Jurídiques
Físiques
Físiques o Jurídiques
Físiques o Jurídiques
Físiques
Físiques o Jurídiques
Físiques o Jurídiques
Físiques o Jurídiques

i el seu representant
i el seu representant

i el seu representant
i el seu representant

i el seu representant
i el seu representant
i el seu representant

d) La estructura bàsica del fitxer y la descripció dels tipus de dades de caràcter
personal inclosos en ells mateixos.

- Denuncies: Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció, telèfon.
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-Serveis Socials: Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció, te
lèfon. Dades de circumstàncies socials.
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- PoliesportiuiDades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció, telèfon.

- Cens Canins: Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció, telèfon
de l'amo dels animals.

- Biblioteques: Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció, telèfon,
dades dels productes en préstec.

- Fiscal: Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció, telèfon. Dades
econòmiques - financeres: Dades bancàries (comptes).

- Recaptació: Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció, telèfon.
Dades econòmiques - financeres: Dades bancàries (comptes).

- Usuaris: Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció, telèfon.
Dades de detall del lloc de feina: Cos/Grau. lloc de feina.

- Vehicles: Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció, telèfon.
Dades econòmiques - financeres: Dades bancàries (comptes).

- Cementiri:Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció, telèfon,
dades de circumstàncies socials: propietats, possessions.

- Tributs: Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció, telèfon.

e) Les cessions de dades de caràcter personal i, en el seu cas, les transferències de
dades que es preveien a països tercers.

Denuncies: Policia, Organismes judicials
Serveis socials:

Poliesportiu:
Cens Canins: Organismes judicials
Biblioteques: Centre coordinador de biblioteques
Fiscal: Recaptació, Hisenda
Recaptació: Hisenda, Organismes Judicials
Usuaris:
Vehicles:Hisenda, Recaptació
Cementiri:Organismes judicials, assegurances, companyies de transport
Tributs: Recaptació, Hisenda

No hi ha previst transferències a tercers països

f) Els òrgans de les Administracions responsables del fitxer.

Denuncies: Secretaria
Serveis socials: Secretaria

Poliesportiu : Secretaria
Cens Canins : Secretaria
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Biblioteques:
Fiscal:

Recaptació:
Usuaris:
Vehicles:
Cementiri:
Tributs:

Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria

g) Els serveis o unitats davant eis quais es pugin exercir eis drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició

Denuncies:
Serveis socials:

Poliesportiu:
Cens Canins:

Biblioteques:
Fiscal:

Recaptació:
Usuaris:
Vehicles:
Cementiri:
Tributs:

Secretaria de l'Ajuntament
Secretaria de l'Ajuntament
Secretaria de l'Ajuntament
Secretaria de l'Ajuntament
Secretaria de l'Ajuntament
Secretaria de l'Ajuntament
Secretaria de l'Ajuntament
Secretaria de l'Ajuntament
Secretaria de l'Ajuntament
Secretaria de l'Ajuntament
Secretaria de l'Ajuntament

h) Les mesures de seguritat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible.

Denúncies: mitjà
Serveis socials: alt

Poliesportiu: bàsic
Cens Canins: bàsic
Biblioteques: bàsic
Fiscal: bàsic

Recaptació: bàsic
Usuaris: bàsic

- Vehicles: bàsic
Cementiri: bàsic

- Tributs: bàsic

2." Publicar aquesta resolució en el BOIB per poder fer després la notificació al Registre de la
Agència de Protecció de Dades.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/08.- Es dona lectura a la següent

PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CREDIT 1/08

Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici, i
no essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de la Corporació d'acord amb l'art. 158 i
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següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals es proposa:

Aprovar el següent suplement de crèdit:

PARTIDA Crèdit a Suplementar

51-62300 Conducció aigües Font Son Trias 5.933,26 €
44-62300 Màquina agranadora 29.116,00 €
43-62400 Camió brigada municipal 7.772,00 €

Total 42.821,26 €

RECURSOS FINANÇAMENT

Majors ingressos recaptats sobre els totals prevists en el pressupost corrent.

Partida Majors
ingrés.

42000 Participació Tributs Estat 42.821,26 €
Total 42.821,42 €

Sotmesa a votació, la proposta, obté el següent resultat:

5 (Cinc) vots a favor del PAS-PSM
5 (Cinc) vots en contra de PP

Sotmesa a nova votació torna a donar el mateix resultat:
5 (Cinc) vots a favor del PAS-PSM
5 (Cinc) vots en contra del PP

i per tant, fou aprovada amb el vot de qualitat del sr. Batle.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Gaspar Sabater fa les següents preguntes:
Com era que es va retirà un arbre el carrer dels Balladors i se n'hi va sembrar un altre
el seu lloc?.

Digué que el carrers filadores, Estricadors i Miquel Marques era vergonyós el que se'ls
havia fet als arbres, que la forma en que s'havien tallat per matar-los no era la correcta
ni de prop.
Pel que feia a la neteja del torrent, que si es podia donar una explicació, ja que no li
pareixia que s'estigués respectant en cap moment l'eco sistema.
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- Així mateix demana, si les càmeres que te instal·lades l'ajuntament funcionaven.
Per que de la reducció horària del punt verd, no hi podia haver altres vies?.
Com era que el paper s'anunciava la seva recollida a partir de les 9 del mati i a les 15
hores encara recollien, no seria lògit que si posessin més prest ?.
Com era que el parc de son Trias estava en un estat tan deplorable?

El Sr. Antoni Asensió li respongué que entenia que ja estava arreglat.

El Sr. Severiano Quevedo Mora:

Digué que arrel de l'incendiï que tingué lloc a Ses Rotgetes, que apart de que els
avions contra incendis i tots cooperaren i el van apagar molt aviat, pogué comprovar la
necessitat de tenir cura per prevenir un altra cas i per aquest motiu demanava que la
policia peses més sovint per la zona i que la quadrilla municipal anés a netejar no sols un
pic cada mes.

Així mateix demanar que els dies festius obris el parc verd, per que es el dia que els
administrats tenen millor per portar-hi les coses.

Quan està previst posar en marxa el pla de seguretat Vial de Ses Rotgetes':

La Sra. Francisca Ripoll demana.
- Que es posi remei al carrer del Sol, ja que com s' aparca damunt la voravia, això limita
moltísim la visibilitat.
- Quan es convocaria la comissió de conflicte juvenil?.
- Quines perspectives hi ha el municipi arrel de la nova llei de dependència?.

La Sra. Dolores Nadal demana:
- El dilluns passat es va convoca el tribunal per cobrir les places vacants de l'escoleta
municipal que es va resoldre?.

El Sr. Miguel Bernat demana:
- Quan s'entregarà l'informe sobre guals permanents?.

El Sr. Batle digué queja estava fet.

El Sr. Bernat demana que se li passes.
- Com estava la TDT ?.
- Quan estarà la reforma del Patronat Municipal de Cultura ?.
- A les pistes de tenis, no es cobren les quotes?.
- El diari de Mallorca parla del funcionament del metro. S'han fet més negociacions pel

conveni del Bus llançadora?.
- Es van aprova l'ordenança de publicitat, s'aplica l'imposició de sancions a les empreses
infractores ?.
- S'intenten llevar les motos de damunt les voravies?.
- Respecta de les retxes grogues no s'he ma contestat?.
- Com està el tema del catàleg?.
- Pel que feia el problema urbanístic de la Sra. Carol de Benito i el seu veí el voltant d'algunes
deficiències, l'ajuntament ha actuat?.
- L'obra del terrenys de Son Quint, disposa de llicencia municipal?, ja que no apareix a la
junta de govern local.

El Sr. Vicenç Vidal respongué:
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- Respecta de la neteja del Torrent, digué que coincidien tres obres, canalització tub Palma.
Condicionament tub síquia d'en Baster i condicionament del llit del torrent, que s'envia una
carta demanant una justificació al respecta.
- El parc verd només es va tanca un dissabte, ja s'ha restablert i quan hi hagi més personal,
s'obrirà més.

- Pel que feia a l'anunci de la recollida ho posaria en coneixement.
- Pel que feia a l'obertura del parc verd per alguns veïns, digué que el que pesava era que hi
havia una confusió, ja que entraven per la mateixa porta els del parc verd i els de la
protectora d'animals i per aquest motiu era que podria haver-se obert per anar a donar menjar
als animals.
- Respecta de l'ordenança de fems s'hi hi ha en tràmit distints expedients.
- La càmera de seguretat funcionarà del pont per endins.
- S'havia demanat a patrimoni, al Sr. Biel Ordines pel tema d'impacte i informe de la
conselleria de Medi Ambient.

El Sr. Gaspar Sabater demana. Si el pont del Badaluc hi havia alguna actuació a fer?.

La Sra. Carme Serra contestà:
- Respecta de la Sra. Carol de Benito digué que s'havien presentat uns topogràfics que no
coincidien, se'ls havia requerit la documentació de l'obra que feien i que justifiquessin les
diferencies.
- Pel que feia a Son Quint es donarà trasllat de la llicencia atorgada.

El Sr. Antoni Asensio respecta del arbres coronats que era molt difícil de arrabassar la soca.
- Pel que feia a Ses Rotgetes s'estaven fent net les voravies peró la malesa tornava a envair.
- De la pista de tenis, com està en tan mal estat no es cobrava.

El Sr. Bernat digué que no era voluntari, ho es complia l'ordenança o no.

El Sr, Josep Ferra digué que tenia pensat pel setembre el tema del Patronat.
-Pel que feia al conflicte juvenil, que amb el nou educador de carrer ja es programaria.

El Sr. Batle informa:
- Pel que feia a ca ses Monges s'estava parlant d'un conveni de col·laboració entre
l'ajuntament i la Conselleria d'afers socials.

- Respecta de la TDT que havia tingut una reunió amb el director General de l'àrea i pareixia
ser que el repetidor d'Esporles estarà adaptat abans d'un any.
- El Pla integral de ses Rotgetes digué que es contemplava el pressupost.
- Del Bus llançadora digué que havia tingut alguns contactes i que esperava la contesta.
- Pel que feia al catàleg aquest setmana els posaria al corrent.
- De l'escoleta s'havien fet noves contractacions ja que hi havia algunes baixes en principi
amb acord.

Un cop examinats els punts as^erryalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues hores i
quaranta-cinc minuts, el Sr. Batle a^ca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo
la Secretària en donc fe, i amb^j seu Vist-i-píau estenc la present Acta al lloc i la data
assenyalats a l'encaj/çalament.

Esporles,
El bàtie.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2008

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa
Maria del Carmen Serra Martinez

Vicenç Vidal Matas
Aina Maria Salom Soler

Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Maria Francisca Ripoll Morell
Severiano Quevedo Mora
Gaspar Sabater Nicolau

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores
trenta-un minuts del dia trenta de setembre de dos mil vuit, es reuneix a la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr.
Batle, Miquel Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a
l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a
l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretaria, la Sra. Maria Dolores
Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS." El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de dia 31 de juliol de 2008.

No es presenta cap observació, per la qual cosa l'acta es considera aprovada.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència , es dóna
compte dels següents:

Consell Insular de Mallorca - Cooperació Municipal Reg. Entrada 2446, Autorització
pròrroga demanada referent POS 2008 i Plurianual 2008-2012.
Govern de les Illes Balears (Interior-Direcció General d'Interior) Reg. Entrada 2460,
Sol·licitud autorització marxa popular pujada a Lluc a peu de la part forana.
Govern de les Illes Balears (Treball i Formació) Reg. Entrada 2482, Calendari Laboral
2009.
Consell Insular de Mallorca (Departament de Cultura i Patrimoni) Reg. Entrada 2504,
Convocatòria ajuts redacció millora i adaptació normativa catàlegs Patrimoni Històric.
Govern de les Illes Balears (Consorci i Transports de Mallorca) Reg. Entrada 2554,
Procediment emissió targeta intermodal.
Consell Insular de Mallorca (Departament de Medi Ambient i Natura) Reg. Entrada 2559,
Concessió subvenció millora gestió residus urbans Mallorca neta 2008.
Consell Insular de Mallorca (Departament de Joventut i Igualtat) Reg. Entrada 2583,
Requeriment documentació subvenció per drets dones i contra homofóbia.
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Govern de les Illes Balears (Medi Ambient) Reg. Entrada 2608, Convocatòria reunió
control risc incendis forestals.
Govern de les Illes Balears (Agricultura i Pesca - Direcció General d'Agricultura) Reg.
Entrada 2613, Informació cursos fitosanitaris.
Govern de les Illes Balears (Salut i Consum - DG Salut Pública i Participació) Reg.
Entrada 2617, Calendari escolar activitats salut.
Govern de les Illes Balears (Economia Hisenda Innovació - ParcBit) Reg. Entrada 2618,
Informació sobre nova planta energia.
Govern de les Illes Balears (Comerç Industria i Energia DG Energia) Reg. Entrada 2669,
Campanya eficiència energètica.
Consell Insular de Mallorca (Departament de Medi Ambient i Natura) Reg. Entrada 2708,
Autorització retirada poals separació fracció orgànica.
Govern de les Illes Balears (Educació i Cultura DG Planificació i Centres) Reg. Entrada
2709, Convocatòria ajudes creació i consolidació places primer cicle educació infantil.
Govern de les Illes Balears (Interior - DG Emergències) Reg. Entrada 2251, Jornada
tècnica emergències per meteorologia adversa.
Govern de les Illes Balears (Presidència i Esports - DG Menors i Família) Reg. Entrada
2256, Esmena documentació per sol·licitud subvenció manteniment serveis atenció
primera infància.
Consell Insular de Mallorca (Departament del Territori) Reg. Entrada 2259, Informe
aprovació inicial modificació puntual Pla territorial de Mallorca.
Govern de les Illes Balears (Obres Pub. Habtg. I Transp. DG Arquitectura Habitat) Reg.
Entrada 2271, Resolució convocatòria subvencions per eliminació barreres
arquitectòniques.
Ministeri d'Economia i Hisenda (Gerència Regional de Cadastre) Reg. Entrada 2359,
Remissió informació cadastral sol·licitada en suport informàtic.
Govern de les Illes Balears (Medi Ambient) Reg. Entrada 2375, Requeriment
documentació per informe modificació puntual NNSS.
Consell Insular de Mallorca (Departament de Medi Ambient i Natura) Reg. Entrada 2377,
Aprovació inicial pla especial ordenació i ruta pedra en sec.
Govern de les Illes Balears (Institut d'Estadística Illes Balears - IBESTAT) Reg. Entrada
2390, Sol·licitud llistat organismes i empreses públiques per enquesta població activa.
Consell Insular de Mallorca (Departament del Territori) Reg. Entrada 2401 Creació
agencia protecció legalitat Urbanística i territorial de Mallorca.
Govern de les Illes Balears (Comerç Industria i Energia - DG Comerç) Reg. Entrada
2414 Rectificació errada proposta resolució concessió subvenció projecte urbanisme
comercial... supressió barreres arquitectòniques.
Consell Insular de Mallorca (Cooperació Municipal) Reg. Entrada 2446, Sol·licitud
autorització i pròrroga demanada referent POS 2008 i Plurianual 2008-2012.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de l'últim
Ple des del núm. 325 al 429.

PRESSUPOSTS MUNICIPALS 2008.-

següent
El Sr. Miquel Ensenyat Riutort dóna lectura a la

PROP O STA
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RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS
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Article 1.-Operacions corrents
3.691.162,15 euros

Denominació

Capítol Import euros
1 1.022.387,60

Imposts Directes
2 Imposts indirectes 150.409,41
3 1.216.147,41

Taxes i Altres Ingressos
4 1.265.466,73

Transferències corrents

5 36.751,00
Ingressos patrimonials

Operacions de capital 1.036.367,95 euros

Capítol Denominació
6

Alineació d'Inversions Reals

7
Transferències de Capital

9
Passius fiancers

import euros

618.476,00

182.441,45

235.450,50

Total pressupost d'ingressos 4.727.530,10 euros

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions
corrents

3.417.138,46
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1.FUNCIONARIS Places Grup Nivell Vacants Actual Interins

A) Escala habiiit.caràcter nacional
SECRETARI-NTERVENTOR

1 A 24 - 1 -

B) Escala d'Administració General

a)TECNIC ADMO. GENERAL 1 B 16 1 - -

b)Subescala Administrativa

ADMINISTRATIU 1 C 17 - 1 -

ADMINISTRATIU 1 C 14 - 1 -

ADMINISTRATIU 1 C 14 - 1 -

c) Subescala auxiliar

AUXILIARS ADMINISTRATIUS 1 D 11 - 1 -

C) Escala d'Administració Especial

a)Subescala Serveis Especials

b) Clase Policia Local

SUBINSPECTOR EN CAP 1 B 14 1 - -

OFICIAL 1 C 14 1 - -

OF. CAP POLICIA LOCAL(extingir) 1 C 14 - 1 -

POLICIA LOCAL..(extingir) 1 C 14 - 1 -

Aux. POLICIA LOCAL(extingir).. 1 D 11 - 1 -

Policia Local 3 C 11 - 3 -

Policia Local Turístic 1 C 11 - 1 -

2. PERSONAL LABORAL

CAPATAS 2 - - - 2 -

OFICIAL 1era 2 - - - 2 -

OFICIAL 1era Serv. Tècnics 1 - - - 1 -

OFICIAL 1 - - 1

PEO 5 - - 2 3 1

CONSERGE-OFICIAL V 1 - - - 1 -

NETEJADORES .(20 h/set) 2 - - 2 - 2

NETEJADORES (26 h/set) 1 - - - 1 -

NETEJADORA (28 h/set) 1 - - - 1 -

NETEJADORA (37.5 h/set) 3 - - 3 - 3

ADMINISTRATIU 2 - - - 2 1

í
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AUXILIAR ADMINISTRATIU 1 - - - 1 -

AUX. ADM.Dispen.Mèdic (16h/set) 1 - - - 1 -

BIBLIOTECA ARXIU 1 N.L 1 - - - 1 -

TREBALLADORA SOCIAL 1 - - - 1 -

TREBALLA.FAMILIAR (30h/set) 2 - - - 2 -

COORDINADOR ESPORTIU(35h/set).. 1 - - - 1 1

COORDINADOR CULTURAL 1 - - - - 1

EDUCADOR DE CARRER 1 - - - - 1

ARQUITECTE (11 h/set) 1 - - 1 - -

GERENT 1 - - 1 - -

PERSONAL MEDI AMBIENT 1 - - 1 - -

3.- PERSONAL EVENTUAL

ASSESSORS 8 - - - 8 -

BATLE 1 - - - 1 -

PRESSUPOST per a 2.008 DEL PATRONAT

MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORT i TEMPS LLIURE

ESTAT DE DESPESES

classificació econòmica

Capítol 1. Despeses de personal 2.238,24
Capitol 2. Materials, subministraments i altres 75,00
Capítol 4. Transferències corrents 27.686,76

Total 30.000.00

classificació funcional

Grup
Fun. Art

1 SERVEIS CARÀCTER GENERAL
12 Personal 2.238,24

1 22 Materials, subministraments i altres 75,00

2.313,24

PRODUC. BENS PUBLICS CARÀCTER GENERAL 27.686,76
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48 A Institucions no fins lucratius 27.805,65
Total despeses. 30.000.00

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol Article
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

46 D'Entitats Locals 30.000,00
30.000,00

Total ingressos 30.000.00

PRESSUPOST PATRONAT ESCOLES MUNICIPALS

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES

DESPESES
Funció Econòmica Descripció Pressup. 2008

1 11 Alts càrrecs 1,00
3 16 Quotes prestacions socials 135.709,39

42 13 Personal laboral 204.503,14
42 21 Reparac., mantenim, i conservac. 3.000,00
42 22 Materials, subministram. 1 altres 28.928,00
45 13 Personal laboral 173.101,08
45 20 Arrendaments 4.256,04
45 21 Reparac., mantenim, i conservac. 6.000,00
45 22 Materials, subministram. 1 altres 4.600,00

560.098,65

INGRESSOS

1

1

45 Subvencions comunitats autònomes
46 Subvencions entitats locals

9.600,00
550.498,65
560.098,65

El Sr. Miguel Bernat digué que precisava en primer lloc d'estudiar els pressupost en
més profunditat, que se'ls havia presentat una carpeta amb els mateixos el mes d'agost, però
que era convenient tenir més documentació damunt els mateixos i el desenvolupament de la
comptabilitat, per poder formar un criteri.

Així mateix llegí l'informa emès per la intervenció del que digué, que no era favorable
precisament.
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I com era una realitat que I'equip de govern no tenia la majoria necessària per aprovar-
los, entenia que hagués estat més convenient, negociar els mateixos amb els distints grups.

Finalment anuncia els punts concrets que volia aclarir:

- Hi ha una oficial 1 menys, 430-1-13-13004
- La mateixa partida substitucions només 1 €, no hi haurà baixes ni vacances-

4311313770?
- Perqué s'han de pagar mes hores extres que altres anys?
- Com es que hi ha un increment d'un 100% a estudis i treballs tècnics 4.30-2-22-

22706
- A on es la partida pel Catàleg de patrimoni, esta dins la partida anterior?
- Quina necessitat hi ha d'un increment del 100% en enllumenat 4.30-6-62-62000
- UA-3, com es que no hi ha la partida de 34.975,29 € que teòricament s'ha de pagar
aquest any i hi ha l'altre de 28.144,71 € per l'any 2009 4.30-6-62-62321 - P
- Com es possible que a la depuradora la liquidació de 2007 hi ha 1 € i ara poseu 6000
€?
- La partida de fosser, torna esser un €, no cobrarà mai?, reconeixement extrajudicial
de crèdit.
- Inversió Ramon Llull, no hi ha res, no es va fer el 2007?
- Perquè el sou de dinamitzadora cultural puja un 33 % 4.5-1-13-13021
- Perquè son el 17000 de camp de futbol, poliesportiu, tv de la 4.5-2-21-21204
- Perquè la baixa del ADL en quasi un 50 % a la partida 7.5-1-13-13117
- Ja no paguem SMS ? 7.5-2-22-22609
- Explicació partides Pla D
- Increment partida recaptador¿

□ Verificar fons de cooperació municipal, 42001, com hem cobrat mes del
pressupostat?? Esta repetit amb la 45001?
□ No tenim subvenció de fira dolga¿?
□ Verificar fons cooperació CAIB180.000 €, esta repetida en la 42001?
□ No esta subvencionat el sou del batle?
V Tema GESA centre de dia a quina partida s'ha imputat?

Pel que feia a l'endeutament entenia que no era possible i el que si era un
agosarament, era la base 24 del pressupost " llevar la competència al plenari i delegar en el
batle per subscriure l'endeutament."

Les bases del Pressupost aquest no queda anivellat.

Respecta dels leasing, també son endeutament. L'informa que havien sol·licitat, l'hem
rebut avui.

En definitiva si no aprovem el pressupost, digué, es culpa vostra, referint-se a l'equip
de govern.

El Sr. Batle digué que entenia que només havia de respondre a les qüestions
politiques i no tornar a fer una descripció exhaustiva partida per partida. Perque digué aquí ve
l'oposició a fer un " PARIPÉ",

, )VERN DE LES ILLES BALEARS
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Que havien fet tres comissions de comptes i llavora'ns era el moment per tractar de
les partides etc. i no ara de tota manera la secretaria remetria tota aquesta informació al
voltant de les partides esmentades.

I pel que feia els pressupost tot responia a una lògica, que no era cap error.

Així mateix digué que la tardança en presentar-los era una realitat, que no pretenia
excusar-se.

Que si el PP no hagués governat mai podria donar tota la culpa de l'endeutament a
l'equip de govern, però li recordava, que el seu grup havia deixat un deute de
d'aproximadament 500.000 euros, no d'ara fa molts anys i el que si es cert que l'ajuntament
ha creat molts de serveis, que no pot assumir. Que no hi havia cap partida de despesa
escandalosa i negociar el deute era l'únic recurs que els quedava, per pal·liar el déficit.

El Sr. Bernat entenia que el no volar entrà en el debat de les partides, li feia presumir
que no sabien el que hi havia posat.

Suposava que canviar en el PQS, una piscina grossa per una de petita o el mateix sou
del Batle, etc. eren culpa de que el PP no s'hagués negociat el seu moment, però el que si
volia deixar constància, es que quan no es tenen diners no se'n poden gastar.

El Sr. Batle li demanà perqué gastaven ells?.

La Sra. Aina Salom digué que no es venia el plenari a fer cap Paripé , si no a aclarir
els assumptes que s'han de tractar establers prèviament a l'ordre del dia. Que havia quedat
molt sorpresa i decebuda de sentir dir al Sr. Batle que no contestaria a les preguntes damunt
les partides del pressupost que sempre és resolien en els plens i no donava crédit a l'actitud
del sr. Batlle a negar-se a respondre les qüestions plantejades però com ella en portava
algunes, demana que constessin en acta:,ja que suposa que el sr. Batlle tindrà la mateixa
actitud que ha demostrat amb el portaveu de l'oposiciò del PP, i tampoc les contestarà :,

Aina Salom

1.- El pressupost es tanca amb un déficit de : 188.356 €, perqué veiem que existeix un dèficit
de tresoreria de: 689.415 €

2.- Necessit una bona explicació en el desglossament pressupostari:

a) L'increment del leasing a la planai, i observam que el 2007 la liquidació fou baixa.

b) La forta pujada en la inversió en equipaments informàtics, en relació al 2007 (p.2)

c) Perquè preveu el seu pressupost una partida d'UNE (1), per al Menjador Centre de dia
(p.3), quan l'execució del 2007 fou:21.404E?

d) quina inversió te previst realitzar al Centre de Dia: 17.000€ (p.3) , la qual cosa contrasta, si
ho comparam amb la partida precedent?

e) Al capítol 1, veiem que, per a un oficial (58.305€), front els 20.871 del 2007. Preguntam el
PSQE, ¿Tracteu de reconvertir alguna plaça?

Paper transcripció acords i resolucions



0401165 I

; . ^ •

\^- H'

f) L'increment de 30.000€ per Vies 1 Jardins (P. 4) Podeu explicar quins plans teniu?

g) La partida "Estudis i Treballs Tècnics" (P. 5), 61.000€ és la previsió que en feis, però
comparam amb els que liquideu l'any 2007 que foren: 28.051 €.

Teniu un marge de maniobra Pressupostaria, de mes del doble, que penseu estudiar
més el 2008 que el 2007?

h) Voleu invertir en enllumenat, un increment de 30.000€ repecte l'any 2007 (p. 5) És pot
explicar la forta inversió en:

Punts verds

Papereres
Contenidors
Pla Pluvials

Es més de 100.000 en total, l'any passat 2007, no hi havia res. Cal que ho expliqueu. No està
malament però ....

i) A la (P. 6) apareix un Becari, 9.000 € ¿Podem saber, aquest Becari quina finalitat té?

j) Plataformes elevades (P. 7) Consigneu 30.811€ És possible posar una a la corba mes
negre de les R. de C ?

k) a la (P. 7), també ens presenteu un enorme increment en la gestió de cobrances al capítol
2

Abans enguany a 75.000 €, 2008 front l'any 2007 de 42.627 €. Quasi el doble, podeu
informar que passa amb les cobrances?

Així mateix volgué dir que la culpa de que els pressuposts no s'haguessin
consensuats abans de portar-los a plenari, no era culpa de un sol grup polític, que tots tenien
la seva part.de responsabilitat, però la major responsabilitat era del Batlle.

Però el que si estava clar que presentar un pressuposts el mes d'agost, quan la gent
normalment estava de vacances i era molt dificil de reunir, no era la millor forma perqué fos
rapit l'estudi dels mateixos pressuposts .

Que havia quedat molt sorpresa de que l'augment de sou del batle que ha precisat el
portaveu del PP i que parlar de qualsevol de les partides del pressupost, fossin tecnicismes
en els quals el sr. Batlle no volia entrar i que només volia respondrà el batlle, a questions
politiques, que les altres havien tingut l'oposició 3 comissions per exposar-les i que els partits
de l'oposició anaven a fer, al Plenari ,res més que el PARIPÉ i el batlle és reafirmaba a parlar
de política. Tot plegat, aquesta actitut del batlle és decebedora per noitros , els partits de
l'oposició.
Per altre banda volia deixà constància de la falta de planificació de l'equip de govern,
improvisant actuacions de tota mena i la presentació d'aquests pressuposts sense tenir
l'aprovació de l'oposició , que quan havia hagut de necessitar el vot del PSQE per assolir
actuacions necessaries per el poble d'Esporles inclòs mesures poc populars com han estat la
pujada dels preus de les escoletes, dels preus del menjador del centre de dia , els preus de la
Escola de música, ordenança de residus punitives, etc. sempre l'havia tingut, per poder
donar els serveis que tenia establerts l'ajuntament. Que en el mes de febrer 2008 havia
plantejat una serie de qüestions per una Gobernabilitat en una legislatura, i no havia tingut
èxit, en definitiva que havien intentat arribar a un acord i no s'havien entès. Que després se li
retregui que el mes de juliol estava de vacances i no havien pogut tractar el tema i que el mes
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d'agost s'hagués pogut reunir amb els seus companys era sarcàstic i de cap manera No era
excusa per l'actuació de l'equip de govern.

I que no era de rebut que el sr. Batlle entres en temes personals i que no li podia
retreure les seves vacances, per que aquestes eren una qüestió personal no tenia perquè
donar explicacions. I que estava molt dolguda amb aquesta actitud del batlle i deman
AMPAR, al ple, perquè em sent molt mal tractada i faltada a la meva dignitat de dona i
regidora. I vull remarcar que en l'anterior ple fins hi tot en llança documents pel cambuig, i que
de cap manera puc acceptar aquest menyspreu per part del sr. Batlle, i així, i aquí vull deixar
constància de meu rebuig a aquesta actitud del primer regidor.

I no podia entendre la presa del Sr. Batle, ja que si havien passat tan temps una
setmana mès no podia suposava res i que ella amb una setmana donaria el suport al
pressupost del ajuntament, qüestió que ha repetit en tres ocasions mès al llarg d'aquest ple..

El Sr. Batle digué que no havia estat qüestió d'una setmana mès , que estaven a la 4
setmana de setembre i no havia rebut resposta i havia trobat la manera d'arribar a un acord.
Que aquesta actuació no era ni ètica ni políticament correcte.

Sotmeté a votació els pressuposts presentant dient que es reservava, el presentar una
qüestió de confiança.

Sotmès a votació no queda aprovat, essent el resultat de la votació el següent:

- Cinc (5) vots a favor de PAS PSM.
- Sis (6) vots en contra del PP i PSGE.

Tot seguit el Sr. Batle suspengué el plenari durant deu minuts
Passats el 10 minuts es reprengué el plenari.

APROVACIÓ FITXERS DE TITULARITAT PÚBLICA (LLEI DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL) Es dona lectura a la següent

PROPOSTA

D'acord amb el que disposa l'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i atès l'informe de secretaria, es

proposa:

Primer.- Aprovar la creació dels fitxers municipals que s'indiquen:

- CÀRRECS ELECTES

a) Finalitat i usos deis fitxers:

- Càrrecs electes: Gestió de registre de dades personals i financeres de tots els càrrecs
electes.
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d) La estructura bàsica del fitxer y la descripció dels tipus de dades de caràcter
personal inclosos en ells mateixos.

- Càrrecs electes: Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i llinatges, direcció,
telèfon. Dades acadèmiques. Dades econòmics-financers: dades bancàries (comptes).
Dades de transaccions: Bens mobles i immobles, transaccions financeres, participacions
en empreses. Declaració IRPF, declaració de patrimoni.

e) Les cessions de dades de caràcter personal i, en el seu cas, les transferències de
dades que es preveien a països tercers.

Càrrecs electes: Organismes Judicials

No hi ha previst transferències a tercers països

f) Els òrgans de les Administracions responsables del fitxer.

Càrrecs electes: Secretaria
i

g) Els serveis o unitats davant els quals es pugin exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició

Càrrecs electes: Secretaria de l'Ajuntament

h) Les mesures de seguritat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible.

Càrrecs electes: bàsic

2." Publicar aquesta resolució en el BOIB per poder fer desprès la notificació al Registre de la
Agència de Protecció de Dades.

El Sr. Miguel Bernat digué que no hi havia informe de cap tècnic.

La Secretaria respongué que el treball l'havia fet el CIM i que com era ella mateixa qui
havia d'emetre l'informa, l'emetia el mateix favorablement.
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La Sra. Aina Salom digué que el seu vot seria a favor, donat l'informa favorable de
Secretaria.

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat:

- Sis (6) vots a favor del PAS PSM i PSOE
- Cinc (5) abstencions del PP

ORDENANÇA RESIDUS.- El Sr. Vicenç Vidal Matas dóna lectura a la següent

PROPOSTA
Vista la necessitat que té aquest ajuntament de modificar la taxa de recollida i

eliminació de residus urbans, pel present venc a proposar al ple el següent:

1.- En compliment de alló disposat a l'art 15 al 17 del RDL 2/2004, de 5 de marc, pel
que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes
tècnics-económics a que es refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional,
l'aplicació d'aprovació i aplicació de la taxa de recollida i eliminació de residus urbans i
l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa.

2." De conformitat amb alló disposat a l'esmentat art. 17 del RDL 2/2004, el present
acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi que els interessats
puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de
que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà en el
BOIB el text integra de l'ordenança.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS URBANS

TAULA DE CONTINGUTS

Article 1.- Fonament i naturalesa 14
Article 2." Fet imposable 14
Article 3." Subjectes passius 14
Article 4." Responsables i altres obligats al pagament 14
Article 5." Beneficis fiscals 15
Article 6." Base imposable i quota tributària 16
Article 7." Meritació i període impositiu 18
Article 8." Declaració i ingrés 19
Article 9." Infraccions i sancions 19
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Article 2.- Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i en exercici de la
potestat reglamentària atribuïda per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 al 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament modifica i estableix la taxa per recollida i eliminació de
residus sòlids urbans que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 3.- Fet Imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida i transport de residus municipals d'habitatges, altres edificacions, així com de locals,
establiments o terrenys on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals,
artístiques o de serveis.

Es consideren residus urbans els especificats a l'article 3 de la llei 10/98 de residus. La
separació de les fraccions dels residus urbans s'especifiquen a l'Ordenança Municipal de
Residus Urbans d'Esporles (OMRU) publicada al BOIB núm. 55 de 22-04-08.

La liquidació i pagament de la taxa de recollida i eliminació de residus no implica cap tipus de
legalització de les edificacions ni de les activitats, sinó el simple fet de contribuir amb les
despeses del servei de recepció obligatòria.

moilM I

Article 4.- Subjectes passius.

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix a l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els d'habitatges, altres
edificacions, locals, establiments i terrenys situats a tot el terme municipal, ja sigui a títol de
propietari o d'usufructuari, d'arrendatari o de posseïdor o usuari per a qualsevol títol, fins i tot, de
precari.

2. Tenen la condició de subjecte passiu substitut del contribuent, obligat al pagament de la
part fixa de la taxa, segons el que disposa l'article 6, el propietari dels habitatges, altres
edificacions, locals, establiments o terrenys, el qual podrà repercutir, en el seu cas, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 5.- Responsables i altres obligats al pagament

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35 a 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre. General Tributària.
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2. Són responsables subsidiaris eis administradors de ies societats i eis síndics, eis
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsits i
amb Tabast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

3. Actuaran com a obligats al pagament com a deutors principals de la corresponent part
variable de la taxa, segons el que disposa l'article 6, els usuaris del servei.

4. Per facilitar la distribució de les bosses estandarditzades el Batle podrà signar un
conveni o acord de col·laboració amb el comerciants i empresaris, on es detallaran les
condicions d'ingrés, cessió de bosses i altres aspectes que considerin convenients. En aquest
cas, els comerciants i empresaris també actuaran d'obligats al pagament com a deutors
principals de la corresponent part variable de la taxa, segons el que disposa l'article 6.

Article 6.- Beneficis fiscals

1. Exempcions per raó de la capacitat económica

a) Estaran exempts del pagament de la part fixa de la taxa sobre habitatges i
altres edificacions, segons el que es disposa a l'article 6.2, aquells contribuents
que hagin estat declarats pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el
Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o que obtinguin uns
ingressos anuals inferiors al salari mínim interprofessional.

b) Per gaudir d'aquesta exempció caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al
Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions
familiars. El departament emetrà informe.

2. Bonificació per ús freqüent del Parc Verd dels habitatges i altres edificacions de la part
forana amb recollida en contenidors.

a) Gaudiran d'una bonificació del 30% durant l'exercici corresponent, sobre el
pagament de la part fixa de la taxa, segons el que es disposa a l'article 6.2,
aquells habitatges i altres edificacions situats en sol rústic que tributen per la
quota amb contenidor i que acreditin que durant l'exercici anterior el
contribuent ha fet un ús freqüent del Parc Verd.

b) Es considerarà ús freqüent del Parc Verd quan es vagi durant tot l'any com a
mínim un pic cada setmana o quatre en tot el mes a deixar-hi residus que en
cas de no ser duits al parc verd s'abocarien al contenidor de rebuig. Aquests
residus són: paper, vidre, envasos i matèria orgànica. Es considera que la
resta de residus voluminosos o perillosos han d'anar obligatòriament al parc
verd ja que sinó s'estarà incomplint l'ordenança municipal de residus.

c) Serà obligatori dur envasos en cadascuna de les quatre visites i , dur, almenys
en una de les visites mensuals, paper i vidre. La matèria orgànica no és
necessari que es dugui al parc verd perquè pot ser compostada o donada als
animals.

d) Per gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran de sol·licitar aquesta
bonificació com a màxim dins els primer trimestre de l'any i s'aplicaran, si s'han
complit els requisits, dins l'any següent. L'incompliment de les condicions
anul·larà automàticament la petició i la bonificació.
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3. Bonificació per ser família nombrosa

a) Les famílies nombroses gaudiran, sobre la part fixa de la taxa, d'una
bonificació d'un 10 % per a les de categoria general (3 i 4 fills) i del 20% per les
de la categoria especial (5 fills o més)

b) Per gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran de sol·licitar aquesta
bonificació, adjuntant la documentació pertinent que justifiqui el reconeixement
oficial de família nombrosa. La bonificació s'aplicarà en el Padró de l'exercici
següent al del rebut de la petició.

c) Els interessats han de comunicar qualsevol variació de les dades, dins del trenta
dies hàbils següents a la data del fet que origini la variació. La pèrdua de la
condició de família nombrosa o la no renovació de la documentació que
justifica el reconeixement oficial de família nombrosa anul·larà automàticament
la petició i la bonificació.

4. La bonificació per família nombrosa pot esser acumulable amb la del punt 2.

5. Vist els informes pertinents, el Batle acordarà la concessió o denegació del benefici
fiscals, i es notificarà al interessat, indicant si fa el cas, els efectes, renovacions i altres
condicions que consideri oportunes amb base a la documentació justificativa aportada.

Article 7.- Base imposable i quota tributària

1. No es farà pagar per les bosses distribuïdes per a la FORM. Tampoc per a aconseguir
les bosses estandarditzades per a bolquers que es distribuiran als departaments
municipals

2. En els casos dels habitatges i altres edificacions:

a) En el cas dels habitatges en nucli urbà, la quota consistirà en una part fixa més
una part variable.

b) La part fixa serà una quantitat idéntica per a tots els contribuents que tenguin
el mateix tipus de recollida.

c) Per a la part variable de la quota, la base imposable dependrà del nombre de
bosses de fems utilitzades per al rebuig. Les úniques bosses de fems que
podran lliurar-se per a la recollida d'aquesta fracció seran estandarditzades per
a l'Ajuntament per a ús específic. Aquesta part de la taxa es pagarà en adquirir
les bosses. La quota de la taxa serà el preu d'aquestes bosses
estandarditzades.

d) En els casos dels habitatges i altres edificacions en sol rústic, tributaran per la
quota de recollida amb contenidors, que consistirà només en una part fixa.
S'exceptuaran aquells habitatges o altres edificacions en sól rústic que tenen el

0401159 I
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sistema de recollida porta a porta que tributaran de la mateixa manera que els
habitatges en nucli urbà, tal i com s'especifica als paràgrafs anteriors a) i c).

A aquests efectes s'aplicaran les tarifes següents:

Part fixa anual

Habitatges nucli urbà 90,00 €
Habitatges en sól rústic porta a porta 90,00 €
Altres edificacions en sól rústic porta a porta 90,00 €

Habitatges en sól rústic amb contenidors 170,70 €
Altres edificacions en sól rústic amb contenidors 170,70 €
Per cada contenidor d'ús exclusiu i per una recollida setmanal 687,17 €

Part variable per a lliurament del rebuig

Preu de la bossa estandarditzada per al rebuig per a ús dels habitatges:

Bossa grossa (35 litres): 5€ cada una.
Bossa petita (7 litres): 1€ cada una

3. En els casos de locals, establiments o terrenys:

a) En el cas del locals, establiments o terrenys la quota consistirà en una part fixa
més una part variable.

b) La part fixa serà una quantitat determinada en funció de la naturalesa de
l'activitat, situació dels immobles i producció de residus de cada tipus de
comerç.

c) Per a la part variable de la quota, la base imposable serà el nombre de bosses
de fems utilitzades per al rebuig. Les úniques bosses de fems que podran
lliurar-se per a la recollida d'aquesta fracció seran estandarditzades per a
l'Ajuntament per a ús específic. Aquesta part de la taxa es pagarà en adquirir
les bosses. La quota de la taxa serà el preu d'aquestes bosses
estandarditzades.

A aquests efectes s'aplicaran les tarifes següents:

Part fixa anual

Botigues de queviures <100 m2 272,25 €
Botigues de queviures >100 m2 289,29 €
Supermercat <300 m2 558,64 €
Supermercat >300 m2 642,86 €
Oficines bancàries i de correus 400,00 €
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Farmàcies
Centre d'Investigació
Benzinera amb altres activitats
Bars
Cafeteries
Restaurants <100 m2
Restaurants >100 m2
Restaurant en sòl rústic
Allotjaments en nucli urbà
Allotjament en sòl rústic
Allotjament en sòl rústica porta a porta
Allotjament i restaurant en sòl rústic
Indústries de la construcció en sòl rústic
Indústries amb local comercial en sòl rústic
Activitats turístiques en sòl rústic
Comerç en general i similars en nucli urbà
Comerç en general i similars en sòl rústic
Comerç en general i similars en sòl rústic porta a porta

219,21 €
800,00 €
300,00 €
272,25 €
289,29 €
381,86 €
398,57 €
792,89 €
381,86 €
750,00 €
601,07 €

1585,78 €
422,88 €

1.386,67 €
8.320,00 €

127,29 €
209,32 €
160,71 €

Per cada contenidor d'ús exclusiu i per una recollida setmanal 687,17 €

Part variable per a lliurament del rebuig

Preu de la bossa estandarditzada per al rebuig per a ús dels locals, establiments o terrenys:

Bossa grossa (35 litres): 5€ cada una.
Bossa petita (7 litres): 1€ cada una

4. Quan coincideixi en un mateix local una activitat econòmica i un habitatge,
correspondrà tributar per la primera.

5. Els interessats podran sol·licitar la tributació per contenidor d'ús exclusiu, i es
realitzarà en els casos en que sigui possible el servei.

Article 7.- Meritacló i període imposítiu

1. Llevat del que s'estableix a l'article 8.6, la taxa es mérita i neix l'obligació de contribuir des
del moment en què s'inicia la realització del servei. Aquesta s'entén iniciada i neix l'obligació de
contribuir, donada la naturalesa de recepció obligatòria del servei, quan estigui establert i en
funcionament el servei municipal de recollida de fems domiciliaris o en contenidors, encara que
les vivendes, altres edificacions i locals a que fa referència l'article 3.1 no s'utilitzin pels
contribuents subjectes passius de la taxa.

2. Llevat del que s'estableix a l'article 8.6, una vegada s'hagi establert i funcioni el servei
esmentat, les quotes es mentaran el primer dia de l'any natural i el període impositiu comprendrà
l'any natural, llevat dels supòsits prevists a l'apartat següent.
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3. En els casos d'alta de l'Immoble o d'inici de l'activitat econòmica, la quota fixa es
prorratejarà per trimestres naturals i la primera quota es meritarà el primer dia del trimestre
següent al de la data d'acabament de l'obra nova o de la data d'inici de l'activitat. En el supòsit
de cessament de l'exercici de l'activitat econòmica en un local, les quotes es prorratejaran per
trimestres naturals.

Article 8.- Declaració I Ingrés.

1. El cobrament de les quotes, llevat del que s'estableix a l'article 8.2 i a l'article 8.6
s'efectuarà anualment mitjançant rebut derivat del Padró fiscal anual de la taxa.

2. Dins els trenta dies hàbils següents en que es meriti per primera vegada la taxa, els
subjectes passius han de formalitzar la seva inscripció en matrícula, presentant a l'efecte, la
declaració d'alta corresponent i ingressaran simultàniament la quota que els correspongui,
segons el que s'estableix als articles 6 i 7. Les Altes s'incorporaran al Padró de l'exercici
següent.

3.- Les baixes que es produeixin dins l'exercici s'hauran de comunicar a l'Ajuntament dins del
trenta dies hàbils següents a la data del fet que origini la baixa i es retiraran del padró de
l'exercici següent.

4. Els interessats han de comunicar qualsevol variació de les dades que figuren a la
matrícula dins del trenta dies hàbils següents a la data del fet que origini la variació.

5. Transcorregut el termini per a donar-se d'alta o de baixa, o per comunicar les variacions
de les dades que figuren a la matrícula, sense perjudici de les sancions que procedeixin,
l'Ajuntament pot efectuar d'ofici les modificacions corresponents en la matrícula del tribut. Les
modificacions tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data que s'hagí
realitzat la declaració o s'hagi produït la variació.

6. Atesa l'obligatorietat d'usar bosses estandarditzades, per a la recollida d'algunes
fraccions, segons el regulat a l'article 6, la meritació i ingrés de la part variable es produeix en el
moment d'adquisició de les bosses estandarditzades

Article 9.- Infraccions I sancions.

En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, també com de les sancions
que hi corresponguin a cada cas, s'actuarà segons els articles 183 i següents de la Llei General
Tributària.

Disposició final
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor i s'aplicarà a partir del dia 1 de gener de 2009,
una vegada feta la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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El Sr. Miguel Bernat digué que la informació que havia aportat el Sr. Vidal era molt bona i
el felicita per la seva brillant exposició. Peró que el sistema que es proposava no era l'óptim que
podia causar molestis els veïns. Que abans de modificar s'hauria de conscienciar més als
usuaris, solucionar-los els problemes que tenen avui, no crear-ne de nous, millorar el tipus de
camió, intentà evitar els residus en origen etc. Per que així es sembrava per un futur millor, no
voler córrer demés.

En definitiva intentar preparar als ciutadans i acabar de madurar el sistema final de
recollida selectiva millor i més cómoda pels ciutadans.

El Sr. Vicenç Vidal digué que no es podia quedar estancats, que cada dia es feien
coses, amb il·lusió renovada, per millorar el sistema de recollida selectiva. El que s'havia de
valorar era que els que s'esforçaven en reciclar no havien d'assumir el cost dels que no
reciclaven.

El Sr. Bernat digué que la utopia que s'havia presentat damunt el paper, era correcta,
peró entenia que el punt en que es trobava la implantació de la recollida selectiva al poble,
aquestes modificacions podien ser perjudicials.

La Sra. Aina Salom digué que era una satisfacció contribuir amb el seu vot a que
l'ordenança plantejada fos una realitat. Que volia donar l'enhorabona al Sr. Vicenç Vidal i al Sr.
Pere Soberats, per la seva feina, que havia estat intensa i positiva. Que en tot moment havia
tingut la informació que es demandava. Que estava satisfeta i molt il·lusionada amb el projecte.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb el següent resultat:

- Sis (6) vots a favor del PSQE i PAS PSM
- Cinc (5) abstencions del PP

CESSIÓ SOLAR CENTRE DE SALUT.- El Sr. Miquel Ensenyat Riutort dóna lectura la
següent

PRQPQSTA

Mantingudes conversacions amb la Conselleria de Salut en relació al Centre de Salut
d'Esporles, per la present venc a proposar al ple el següent acord:

Aprovar la cessió gratuïta al Servei de Salut de les Illes Balears, de la finca urbana propietat
de l'ajuntament d'Esporles.

Dades registráis:
Esporles. Finca : 2626, tom 4405 del arxiu, llibre 59, foli 58.
Descripció:

URBANA: porció de terreny procedent d'altra de major cabuda que a la venda provenia del
predi de Son Trias, del terme d'Esporles, que mideix quatre-cents quaranta-dos metres
quadrats, i es troba assenyalada amb el núm. 19 del plànol. Limita al front, est amb el carrer
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Guardia Civil; dreta, nord, amb el solar num. vint, esquerra sud, propietat de Gaspar Oliver
Colombas,; i fondo, oest, amb el solar núm. tretze.
Amb la finalitat de que si construeixi un Centre de Salut.

Aprovar sotmetre l'acord al tràmit d'informació pública , segons l'art. 110 i següents del
Reglament de Bens de les Entitats Locals (RBEL), aprovat pel Reial Decret 1372/1986, de 13
de juny.

Aprovar assabentar de l'acord al Consell Insular de Mallorca, segons l'art. 109.2 del RBEL i
art 13 de la Llei 8/1993, d'l de desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars
en matèria de règim.

Aprovar que la cessió del bè abans esmentat revertirà novament a l'ajuntament d'Esporles si
deixes de ser utilitzat com a Centre de Salut.

Comprometre's a aplicar una bonificació en la taxa de llicència d'obres de l'immoble que es
pretén edificar.

Es manifesta que en el solar, objecte de cessió. Hi ha construït un edifici que s'empra per
Centre de Salut i a dia d'avui es troba cedit el seu us mitjançant conveni, signat dia 5 de juny
de 1987, a l'INSALUD.

El Sr. Batle demana de deixar el tema damunt la taula, per incorporar mès documents a
l'expedient.
S'acorda per unanimitat deixar el tema damunt la taula.

SUBVENCIÓ CONSELLERIA DE COMERÇ I INDUSTRIA, DIRECCIÓ GENERAL DE FONS
EUROPEU." La Sra. Maria del Carme Serra Martinez dóna lectura a la següent:

PROPOSTA

Vist l'escrit dirigit aquest ajuntament per la Conselleria de Comerç , Industria i Energia
(Direcció General de Fons Europeus) pel present venc a proposar al ple 'aquest ajuntament el
següent acord:

Ir." Aprovar sol·licitar una subvenció per import de 400.000 euros per dur a terme el
projecte "Reforma antiga Farmàcia i fàbrica tèxtil ca'n Fortuny", amb un pressupost previst de
2.231.891 euros.

2n.- Acordar autoritzar signar un Conveni i reconèixer el crèdit suficient per tramitar
l'expedient de contractació.

3r.- Acordar Complir la normativa nacional i europea, especialment en matèria de
contractació, informació i publicitat.

Paper transcripció acords i resolucions



4t.- Acordar autoritzar al centre gestor perquè pugi sol·licitar l'expedició dels certificats
de compliment d'obligacions tributàries, fiscals i de la Seguretat Social a la Administració de
l'Estat i a la Comunitat Autónoma.

5è.- Acordar destinar l'edifici a ús púbic i amb la finalitat de conservar i divulgar el
patrimoni històric, artístic i cultural per a un període no inferior a 5 anys.

6è.- acordar que el termini d'execució del projecte quedarà fitxat a 30 d'octubre de
2010.

El Sr. Miguel Bernat digué que entenia que Ja havia estat sol·licitat per decret de
Batlia, que no entenia com ara es repetia en quantitats diferents. I que demanaven que
l'edifici estigues catalogat.

El Sr. Batle li respongué que efectivament hi havia feta una petició peró s'havia de
repetir per concretar alguns punts. Respecta del catàleg digué, que el catàleg que s'havia
entregat era ple d'errades i falta d'actualització a alguns elements.

El Sr. Bernat demanà si arribarien a temps per fer el certificat que es demanava?

El Sr. Batle respongué que entenia que si.

La Sra. Aina Salom digué que donaria el seu suport a la proposta, en total satisfacció
per la seva banda.

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

FESTES LOCALS 2009.- El Batle, Sr. Miquel Ensenyat Riutort dóna lectura a la següent

PROPOSTA

Vist l'escrit de la Conselleria de Treball i Formació, en el qual ens comunica que
l'Ajuntament ha de designar les Festes Locals per a l'any 2009, és per la qual cosa que venc
a proposar al Ple:

Aprovar els següents dies de festes locals per a l'any 2009:

1.- Dia 29 de juny de 2009 Sant Pere
2.- Dia 9 d'octubre de 2009.

- Comunicar-ho a la Conselleria de Treball i Formació

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

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS I DE
COMPANYIA A L'ENTORN HUMÀ,- el Sr. Vicenç Vidal Matas dóna lectura a la següent :
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Vistes les deficiències per al correcte desenvolupament de \'Ordenança reguladora de la
tinença d'animals domèstics i de companyia a l'entorn humà es proposen les següents
modificacions.

• A l'article 14 s'afegeix l'obligatorietat de dur sempre que es passegi amb el ca una
bossa o qualsevol estri material refusable que serveixi per retirar els excrements i
tancar-los per ser dipositats sense fer olor ni embrutar, a dins la paperera. Aquest
article té efectes l'article 39 de sancions lleus. Serà sanció lleu circular sense els estris
de retirada d'excrements.

• A l'article 19 s'hia d'afegir que per retirar el ca s'hauran de pagar les corresponents
despeses de manutenció que seran de 6 euros/dia d'estada (3-personal-1-menjar-1-
amortitzacions-1 -transport).

• A l'article 34 s'afegirà que quan els serveis municipals retirin un cadàver han
d'identificar-lo llegint el contingut del xip.

• A l'article 41 es tipifica com a sanció greu l'abandonament reiterat del ca. Es proposa
que l'abandonament no reiterat sigui una infracció lleu i l'abandonament reiterat com a
infracció greu.

El Sr. Severiano Quevedo vol fer constar que trobava excessiu els 10 euros per dia de
l'art. 19 de l'ordenança, que no s'havia de fer negoci damunt els cans.

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

MOCIO PP - REPOBLACIÓ ARBRES.- El Sr. Gaspar Sabater Nicolau, dóna lectura a la
següent:

La sra. Alna Salom abandona el plenari.

MOCIO REPOBLACIÓ ARBRES.- que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el
grup municipal del Partit Popular

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vist l'estat deplorable en que es troben els arbres, i en definitiva, les zones verdes del
nostre poble, degut a les inexplicables agressions i juntament amb la manca de manteniment
sofert al llarg del darrer any.

Vist també, després de reiterats precs per un bon manteniment i una bona gestió
d'aquestes zones, especialment els seus arbres, al batle i regidor d'àrea, i vist el seu poc interés
ja que la gran majoria d'aquestes encara segueixen amb el mateix mal estat.

ACORDS
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1." Demanam al batle i regidor d'àrea que adoptin les mesures adients i més necessàries
perquè el poble pugui tornar a gaudir de les zones verdes que es mereix el més aviat possible.

2." Proposam al nostre equip de govern a que es comprometi a adoptar una mesura tant
ecològica com simpàtica, consistent amb la sembra d'un arbre per cada infant nascut al nostre
municipi, i d'aquesta manera col·laborar amb la millora del nostre poble.

La Sra. Alna Salom entre el plenari.

Es proposa crear una comissió mixta de tots el grups per definir quins arbres, segons
floració etc. deixant el tema damunt la taula , fins a les conclusions a que arribi la comissió.

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

MOCIO PP - FINANCIACIO LOCAL.- Es donà lectura a la següent

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el grup municipal del Partit Popular.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atesa la resolució del Consell Territorial de la Federación Espanyola de Municipios y
Provincias (FEMP), en relació a la negociació sobre la reforma del model de finançament
local, adoptada a Saragossà el 13 de setembre de 2008, aquesta Corporació expressa la
seva resolució de donar-li el seu mes ferma suport en el procés de negociació que està
realitzant en representació i defensa dels interessos de totes les Corporacions Locals, amb la
finalitat de garantir la prestació dels serveis i l'exercici de las responsabilitats públiques que
l'ordenament jurídic els hi atribueix.

Considerant insuficient la proposta per a l'exercici pressupostari de l'any 2009, presentada pel
Ministeri d'Economia i Hisenda, en aplicació del sistema actual de finançament, pel que fa a la
participació dels tributs de l'estat per part de les entitats locals, aquesta Corporació, sol·licita
el compromís ferm del Ministeri per tal de millorar el finançament local incorporant recursos
addicionals per a les Corporacions Locals, de la mateixa manera que s'ha fet per les
Comunitats Autònomes.

ACORD

Es per tot això, que aquesta Corporació, en us de la seva autonomia local, acorda subscriure
la resolució esmentada, en els seus mes estrictes termes, així com ua vegada aprovada i
signada per tots els portaveus dels grups parlamentaris, remetre-la a la FEMP en prova del
seu suport mes incondicional:
Per part de tots els grups es presenta una esmena a la totalitat i proposant adherir-se a la
següent:

"RESOLUCIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE LA FEMP EN RELACION A LA
NEGOCIACION SOBRE LA REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN LOCAL

Zaragoza, 13 de septiembre de 2008

Paper transcripció acords i resolucions



Los miembros del Consejo Territorial, integrado por los Presidentes de todas las
Federaciones Territoriales de Municipios, Provincias, Consejos y Cabildos Insulares, reunidos
en la ciudad de Zaragoza, adoptan por unanimidad la siguiente Resolución:

1° En ejecución de los compromisos expresados por el gobierno de la Nación, para
garantizar un modelo de Reforma de la Financiación Local, que permita dotar a los Gobiernos
locales de una financiación adecuada y suficiente, de forma vinculada y simultanea a la
reforma de la Financiación Autonómica, garantizando la participación de las entidades
Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, este Consejo expresa su firme
voluntad de respaldar a la FEMP durante el proceso de la negociación que está realizando
en representación y defensa de los intereses de todas las entidades locales.

2° La unidad de los municipalistas en torno a las propuestas presentadas por la FEMP,
requiere de una respuesta desde la lealtad institucional por parte de los responsables del
Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Administraciones Públicas y Gobiernos de
las CC.AA, que aun siendo coherente en relación a la situación económica general, garantice
la actividad, la prestación de servicios y el ejercicio de las responsabilidades públicas que se
realizan de modo efectivo desde los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos
Insulares.

3° Consideramos insuficiente la propuesta de previsiones para el ejercicio presupuestario del
año 2009, presentada por el Ministerio de Economía y Hacienda, en aplicación del sistema
actual de financiación, con relación a la participación de los tributos del Estado por las
entidades locales, y se incluya una previsión de aumento de la financiación con cargo a los
presupuestos del año 2009.

4° Solicitamos del gobierno el compromiso firme de mejorar la financiación local incorporando
recursos adicionales para las Corporaciones Locales, al igual que se ha incluido en la
propuesta del Ministerio de Economía para las Comunidades Autónomas.

5° Reiteramos la necesidad de que este proceso de negociación se fea impulsado, durante
las próximas semanas, conforme al calendario y contenidos aprobados en la Mesa
Negociadora Bilateral FEMP- Gobierno, cerrando simultáneamente el acuerdo de
Financiación Local junto al de las CC.AA.

6° Una vez cerrado el acuerdo de negociación de este proceso debe plantearse una
continuidad en los ámbitos territoriales entre los Gobiernos de las CC.AA. y los partidos
políticos y cada una de las Federaciones Territoriales para determinar la participación de las
entidades Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, para avanzar en el
proceso de segunda descentralización desarrollando el pacto local.

7° Instar al Gobierno de la Nación y a todos los partidos políticos representados en el
Parlamento para alcanzar desde el imprescindible consenso, de forma inmediata, un Acuerdo
de _Estado para la aprobación de un nuevo Estatuto de Gobierno Local, donde se reconozca
el macro de competencias reales y se respeten los principios básicos e irrenunciables de
igualdad, equidad, suficiencia financiera y autonomía local en todo el territorio, de
Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares."

Sotmesa a votació la proposta fou aprovada amb el següent resultat

Deu (10) vots a favor del PP i PAS-PSM
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Una (1) abstenció del PSOE

PRECS I PREGUNTES.-

Ei Sr. Gaspar Sabater demana per quin motiu s'havia donat de baixa la cap de
protecció civil.

El Batle li respongué per què estava de 8 mesos.
Per que estava a les fosques l'aparcament de can Campos.
El Sr. Miguel Bernat repeteix les preguntes de l'anterior plenari:
La Sra. Aina Salom digué així mateix volia que se li responguessin les preguntes fetes

a anteriors plenaris que fins ara no havien tingut resposta.
El Sr. Severiano Quevedo demana que a Ses Rotgetes, amb la reorganització del

manteniment, que convindria que hi hagués un equip fitxo uns dies.
El Sr. Antoni Asensio respongué que hi anaven un cop per setmana.
La Sra. Francisca Ripoll demana que s'instal·lin més papereres al poble.
El Sr. Vidal que no se'n podien posar més per falta de pressupost.

La Sra. Aina Salom demana si quan es va assassinar el regidor de Mondragon, es va
transmetre el condol.

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

La secretària
de setembre de 2008.
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