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DILIGENCIA D OBERTURA:

El present llibre d'Actes consta de cent

setanta nou fois útils enquadernats, numerats i

legalitzats cada un d'ells amb la rúbrica del

President i el segell de la Corporació.

Esporles, 31 de desembre de 1992
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ACTA DE LA SESSIÓ Dï^bid>#í|RIA
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 28 DE GENER DE 1992

N.'·26574 C

A la Vila d'Esporles, Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
essent les vint hores i cua—

ranta-cinc minuts del dia vint-
i-vuit de gener de mil nou
cents noranta-dos, es reuneix
a la Sala d'Actes de la Casa de
la Vila, en primera convocatò¬
ria, el Ple de la Corporació,
sota la Presidència del Batle
Sr. Guillem Bosch Costa, i amb
l'assistència dels Senyors Re¬
gidors que es relacionen al
marge, a l'objecte de celebrar

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

ACTA ANTERIOR.- L'acta de la sessid ordinària de da 31 de

desembre de 1991, còpia de la qual fou entregada juntament amb la
convoc¿<tóri a d'aquesta sessió, es dona per llegida i s'aprova per
unanimi tat.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de
correspondència el Secretari dóna compte del següent;

- Convocatòria Consell Insular per que es facin les
sol.licituds d'inclosio d'obres de construcció, ampliació o millora
d'instal.1acions esportives dins el Pla Territorial d'Equipaments
Esportius de Mallorca per a l'any 1992, fins el dia 15 de febrer de
1992. (Registre d'entrada ndm. 37, de 14.01.92).

- Dossier procedent del Consell Insular de Mallorca per a dur
a terme conjuntament l'actuació dels Ajuntament en matèria
informàtica. (43, de 15.01.92).

- Conselleria de Cultura per donar a coneixer la creació d'una
xerxa de tècnics del patrimoni. (70, de 17.01.92).

- Conselleria de Cultura i Esports, recordant que el 30 de
gener acaba el termini per acollir-se al Pla de Millorament de Façanes
1992. (69, de 17.01.92).

- Consell Insular de Mallorca avisant del curset de

Comptabilitat CGAP el gener a les aules de FODESMA. (68, de 17.01.92).

Gover Balear referent a l'Escola de Policia Local repecte a
la prestació per part dels funcionaris d'un période mínim de serveis a
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Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Francisco Bosch Bausá
Sr. Vicente Cabot Comas
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Sr. Francisco Tomás Rosselló
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l'Ajuntament que els hagui seleccionat. (67, cTe^í 7. 01. 92) .

- Ministeri d'Administracions Públiques respecte a la -forma
dels expedients, pels funcionaris que s'haguin de jubilar aquest any.
(59, de 16.01.92).

- Govern Balear, Conselleria d'Agri cul tura i Pesca referent a
la tala d'arbres per Nadal. (1986, de 30.12.91).

- Ministeri de Defensa, Ejercito Tierra informant
favorablement el projecte de revissió NN.SS. de Planejament
d'Esporles. (1994, de 31.12.91).

- Consell Insular d'Eivissa i Formentera sol·licitant del Ple
de la Corporació prengui els acords que assenyala al seu escrit.
(1984, de 30.12.91).

~ Ministeri de Relacions amb les Corts i la Secretaria del
Govern referent a la sol·licitud de reobertura de les emissions de
Radio~4 de Radio Nacional d'Espanya a Balears. C. de 09.01.92).

DONAR COMPTE PRESA DE POSSESSIÓ SECRETARI,

presa de possessió que a continuació es transcriu:
Es llegi l'acta de

"En Esporles a tres de gener de mil nou-cents noranta-dos

Davant el Sr. Batle Guillem Bosch Costa, assistit del Secre¬
tari el Sr. Jaume Nadal Bestard, compareix la que acredita esser la
Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo, amb DNI núm. 41.393.732, fun¬
cionària d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacio¬

nal, pertanyent a la subescala de Secretaria-Intervenció, a l'ob¬
jecte de prendre possessió de la Secretaria d'aquest Ajuntament,
per a la qual cosa ha estat nomenada amb caràcter definitiu per
Resolució de dia 18 de novembre de 1991 (B.O.E. núm. 291, de
15.12.91), de la Secretaria d'Estat per l'Administració Pública,

Prèvies les pertinents justificacions i formalitats, i en
compliment del que estableix el Real Decret 707/1979, de 5 d'abril,
promet per la seva consciència i honor complir feelment les obliga¬
cions del càrrec de Secretària d'aquesta Corporació amb lleialtat
al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonemen-
tal de 1'Estat.

El Sr. Batle li otorga possessió de l'esmentat lloc de tre-
ball de la Secretaria d'aquest
seguit.

Ajuntament, fent-se'n càrrec tot

De tot això s'estén la present acta per triplicat, els
exemplars dels quals queden, un en poder del funionari possessio-
nant, altre a les Oficines Municipals i el tercer es remetrà a la
Direcció General de la Funció Pública, les signen els senyors
assistents, i jo com a Secretari en don fe."
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La Corporació es dona per assabentaí

NOMENAMENT SECRETARI JUTJAT DE PAU,- Es dona lectura a la

proposta de Eíatlia que literalment dius

"Vist que el dia 3 de gener de 1992 va prende possessió del
seu càrrec om a Secretaria de l'Ajuntament d'Esporles, nomainada per
resolució de dia 18 de novembre de 1991 (B.G.E. núm. 291, de 15 de
desembre de 1991), de la Secretaria d'Estat per a 1'Administraci ó
Pábli ca, la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

D'acord amb l'art. 50,3 de la Llei 38/198S, de 28 de desembre,
de Demarcació i Planta Judicial, propos al Ple d'aquest Ajuntament que
l'esmentada Secretaria sigui nomenada Secretari del Jutjat de Pau de
la Vila i que es comuniqui al Ministeri de Justicia per a la seva
aprovació."

Sotmesa a aprovació la proposta anterior s'aprova per
unanimi tat.

SERVEI D'INSPECCIÓ D'OBRES.- Es Regidor delegat d'Urbanisme
Sr. Jaime Balaguer dóna lectura de la proposta que, transcrita, dius

"Vist l'art. 24 de la LLei 10/1990, de 23 d'octubre, de
Disciplina Urbanística i d'acord amb l'art. 22,F de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Delegat
d'Urbanisme, PROPOSA-,

1) Establir i assumir per part de l'Ajuntament el seu propi
servei d'Inspecció Urbanística.

2) Nombrar al funcionari Juan Carrasco Escobar, perque
s'encarregui de l'exercici de les funcions inspectores d'acord amb els
arts. 20 i sí) m

3) Concedir una gratificació per la seva dedicació especial
que impliquen aquestes funcions i en relació a la seva efectivitat."

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

RECURS CA L'AMET.- Vista la valoració feta pel Jurat
Provincial d'Expropiació de Balears, Delegació del Govern, expt,
1,006, resolució 1.136, i el recurs presentat per la Sra. Vicky Roca
Albertí en contra d'cxquesta valoració, la Bati i a proposa el següent
recurs:

"Interponer recurso de reposición contra la Resolución n.
1.136, dictada por el Jurado Provincial de Expropiación en fecha 20 de
diciembre de 1991, sobre el expediente n. 1.006, relativo a
justiprecio de una superficie de terreno de 9.025 m2. de la finca de
Ca l'Amet, sita en Esporles, propiedad de D. Vicki Roca Albertí, con
destino a la construcción de un Centro Escolar, en base a las
siguientes ALEGACIONES:
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1.- La propia sra. Vicki Roca ha efectuado una valoración de
su finca, en el momento de la disolución de comunidad que existia so¬
bre la misma, en escritura de 8 de Enero de 1988, en 1095,95 ptas./m2,
lo cual se aproxima mucho a la valoración otorgada per el Ayuntamiento
y está mucho más cerca de la realidad de los hechos que la fijada por
el jurado.

No vale alegar, como hace la Sra. Roca, que esta valoración es
meramente testimonial, pues se trata de un documento público,
fehaciente y con indudables efectos fiscales. No es admisible un doble
juego en el que a un mismo bien le atribuyamos uno u otro valor, según
sean los fines que nos interesen, (y ello, además, con efectos perju¬
diciales para la Administración y Haciendas Públicas).

En definitiva, ante la manifestación de voluntad tan clara y
terminante de la parte expropiada (en otro expediente, bien, pero con
indudable transcendencia pública y fiscal) el Jurado tenía que haber-
señalado un justiprecio similar o muy cercano al admitido por ella en
aplicación del principio de los "actos propios".

Por otro lado, esta valoración ha sido aceptada y utilizada
para la división de la comunidad por los Tribunales de Justicia, por
lo que es obvio que alguna credibilidad ha de merecer.

N."26577 c

2.- La valoración catastral de la parcela expropiada es
sensiblemente inferior al justiprecio acordado por el Jurado, lo cuc^l
es del todo incongruente. (Véase al respecto la certifi cación emitida
por el Centro de Gestidn Catastral y Cooperación Tributaria que consta
en el expediente).

Ha de señalarse que esta valoración es de fecha muy reciente
por lo que mal puede entenderse la diferencia entre una y otra.

Como es lógico, deberá prevalecer el valor señalado
fiscalmente, por ser el que a todos los efectos la Administracidn ha
de tener en cuenta, a tenor de lo dispuesto en la más reciente
legislacidn fiscal y urbanística, que tiende a una unificación de los
valores a todos los efectos.

3.- Con independencia de la clasificación que tengan a efectos
urbanísti eos, la realidad es que los terrenos expropiados son
susceptibles de ser urbanizados, pero no reunían en aquel momento
condiciones suficientes de urbanización, lo cual hace que su precio
tenga que ser muy inferior al acordado por ese Jurado.

Los elementos de urbanización con que cuentan en la actualidad
(energía eléctrica, aguas, pavimentación de calles, etc.) han sido
implantados por el Ayuntamiento.

Esta realidad ha de ser reconocida y por tanto, reflejada en
el justiprecio que se fije, que no ha de responder a un suelo urbano |
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con servicios,

n.-26578 c

4.- En la Resolución se hace re-ferencia a la emisión de dos

dictámenes, uno a cargo del técnico designado por la Corporación y
otro del vocal representante de la Cámara 0-ficial de la F'ropiedad
Urbana, acogiéndose este áltimo como -fundamento de la valoración
señalada sin ninguna otra precisión ni puntual ieación al respecto.

No se ha plasmado en la Resolución los motivos que conducen a
la aceptación de uno de los dictámenes en su totalidad y al no
acogimiento del otro, lo cual, además de ser irregular, provoca la
inde-fensión del Ayuntamiento puesto que no le es dado conocer el
fundamento último del acto recurrido, que permanece en el anonimato.

Al no contenerse en la Resolución el proceso de formación de
la voluntad, mediante el cual los miembros del Jurado toman como
válido uno de los dictámenes, manifestando los motivos que conducen a
ello y hacen inadmisible el otro, se ha incurrido en una infr-íícción
del ordenamiento jurídico.

5.- La valoración realizada por el representante de la Cámara
de Propiedad, que es la que se ha determinado por el Jurado, está muy
poco motivada, sin justificar en absoluto de un modo técnico y
objetivo de dónde salen las cifras que se proponen, que son claramente
excesivas y desproporcionadas.

Por ello, sorprende que sea dicha valoración la aceptada por
el Jurado y no la formulada por el Arquitecto representante del
Ayuntamiento, la cual cuenta con un mayor detalle, grado de perfección
técnica y justificaciones, que parecen aconsejar que se la tenga en
cuenta de un modo preferente.

En consecuencia, el Ayuntamiento manifiesta su conformidad con
el dictamen elaborado por el Arquitecto Sr.Bujosa y solicita que el
mismo sea examinado detenidamente por el Jurado, junto con el emitido
por el Sr. Parada, a fin de que pueda comprobarse el mayor grado de
acierto de aquel y se decida en tal sentido.

6. - En
realizar la valor-
dictamen del sr

febrero de? 1985 (
cuenta precios y
momento y, con
urbanístico y a 1
justo precio, si
como parece despr-

cuanto a 1¿< fecha que ha de tenerse en cuentci para
ación, extremo éste que no queda nada claro en el
. Pebrada hay que decir que si la misma es el dia 9 de
como se señala en la Resolución) no pueden tenerse en
valores actuales sino que habrá que situarse en ese
arreglo a las circunstancias de aprovechamiento
os valores de mercado comprobables, determinar el
n que puedan tenerse en cuenta otras consideraciones,
enderse del contenido de la Resolución.

En todo caso, y como mero supuesto hipotético para el caso de
que no se modificase la valoración fijada, el Ayuntamiento entiende
que el valor asignado lo es con relación a precios actuales y, en
consecuencia, considera que sobre el mismo no ha de ser abonado inte¬
rés alguno con efectos retroacti vos. De otro modo se incurriría en una
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sobrevaloración injusta y, a todas luces al

N.'26579 C

la realidad.

7.- El valor otorgado al arbolado existente en la parcela, asi
como a la servidumbre de paso se consideran excesivos-

En cuanto al arbolado, ni existían 64 árboles ni pueden
valorarse en 4.000 pesetas cada uno. En el plano topográfico levantado
en la fecha de la ocupación de los terrenas aparecen tínicamente 47
árboles. Lo que habia en los terrenos era diverso arbolado
prácticamente abandonado y sin cuidados, lo cual hace que su valor-
tenga que ser mucho menor, pudiéndose cifrar, como máximo, en 1.000
pesetas por árbol.

Respecto a la servidumbre, hay que decir que, además de estar
abandonada con anteri ori dad, la misma se ha visto beneficiada con la
construcción de los accesos al Centro Escalar, toda ves que ha pasado
a contar con un mejor y más amplio acceso y con unos servicios de los
que carecía anteriormente. Por ello, no sólo debe ser fijada
indemnisación sino que el titular de la servidumbre ha salido ganando
con la operación, siendo claramente incongruente señalar justiprecio
alguno por este concepto."

I examinat l'informe de Secretaria es sotmet a deliberació
1'assumpte:

Jaime Pou del P.P.-U.M.: diu que apoia aquest recurs vista que
no vol dixar en indefensió l'Ajuntament però que creu que el camí més
1 lògic és la negociació i intentar cercar una solució.

Pere Tries del Grup Mixt: diu que seria molt convenient
arribar a un acord i que l'Ajuntament la d'adoptar en base a una visió
de futur.

Guillem Bosch, Batle: respon que s'han iniciats conversacions
amb la part contrària i que pensa que en un futur es podrá dur a terme
la negociació, peró que actualment es necessari presentar aquest
recurs de reposició.

Sotmès a votació s'acorda per unanimitat presentar l'esmentat
recurs i facultar al Sr. Batle per representar a l'Ajuntament.

PROPOSTES;

"PROPOSTA que presenta el regidor Pere Trias Aulí del PAS.
Projecte Alternatiu, per ser inclosa a l'Ordre del dia del pròxim Ple.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGANIC MUNICIPAL

El Reglament Orgànic Municipal va ser aprovat pel Ple de
l'Ajuntament dia 3 de gener de 1986. La proposta de modificació que es
presenta considera tres aspectes principals:
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a) L'actual composició política del tSrí^Í'stor·i -fa necessari

actualitzar la Secció segona del Capítol II que regula els Grups
Muni ci pals.

b) S'han de garantir els drets i deures del Regidors pel que
•fa pri nci pal ment a la in-formació que, en temps i -forma adequada, han
de tenir per poder desenvolupar la seva funció.

c) S'han de garantir la informació i participació ciutadanes,
amb la finalitat d'aconseguir una gestió municipal transparent i que
tingui en compte l'opinió dels ciutadans.

MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN

1) Que tot el Reglament sigui redactat en català

2) Nova redacció de l'article 12

Art. 12.1. Tots els membres de la Corporació tenen el dret a
obtenir del Batle quants antecedents, dades, informes, etc., estiguin
en poder dels serveis municipals i resultin necessaris per a
desenvolupar la seva funció. El Batle haurà de respondre a les
peticions en el termini de 5 dies.

Art. 12.2. Els serveis municipals estaran obligats a facilitar¬
la informació, sense necessitat de prèvia petició al Batle, en els
següents casos;

a) quan es tracti d ' i nf ormaci ons sol . 1 i c i tades pel Regidor-
responsable de l'àrea

b) quan es tracti d'informacions sol.1 icitades per qualsevol
regidor respecte a resolucions o acords pr-e?sos, o assumptes que hagin
de ser- o hagin estat tractats, per qualsevol òrgan municipal

c) quan es tracti d'informacions que siguin de lliure accés
per- part dels ciutadaqns

3) Nova redacció de l'art. 13.1 (El 13.2 no ees modifica).

Art. 14. Cap regidor podrà pertànyer el mateix temps a més
d'un grup polític municipal.

5) Suprimir l'article 18.2 i l'article 20.2

6) Modificació de l'article 32

Art. 32.3 (segon paràgraf>; A l'ordre del dia de les sessions
del Pl0 s'inclourà sempre el punt de precs i preguntes

Art. 32.7 Les convocatòr-i es de les sessions, ordres del dia,
mocions, vots particulars, propostes, dictàmens, esmenes, precs,
preguntes, informes dels serveis tècnics municipals i actes de les
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sessions es redactaran en llengua catalana

7) Modi-ficació de l'article 32.6 darrer paràgra-f

En els Plens extraordinari s l'Grdre del dia quedarà limitat
als punts a), c), d) i e).

8) Modificar l'article 54.

Serà d'aplicació a les Comissions Informatives tot allò

previst per al Ple al Títol segon, capítol I i no regulat
específicament en aquest Capítol III.

10) Modificar l'article 57.

Eliminar; los cuales habrán de abandonar la sesión cuando
hayan terminado dicha intervención.

11) Afegir un paràgraf a l'article 3

En tot allò no previst al present Reglament serà de aplicació:

a) les disposicions que en el seu cas dicti el Govern Balear

b) el Reglament d'Organitzaci ó, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre

12) Es manté la Disposicid Transitòria la. i la Disposició
Fi nal."

Guillem Bosch, Batle; diu que per mancar l'informe de
Secretaria, i aquest ser preceptiu per prendre acord, durà 1'assumpte
al proper Ple.

Pere Trias, Grup Mixt: contesta que ell havia presentat la
proposta el dia 18.01.92.

Proposta que presenta el regidor Pere Trias Auli del PAS.
Projecte Alternatiu, per ser inclosa a 1'Ordre del dia.

Pere Tries: defensa la urgència d'aquesta proposta.

Francisco Ferrés del P.S.O.E.: diu que li pareixia pertinent
antes de sotmetrer-la al Ple d'aquesta Corporació, estudiar el tema
tant des del punt de vista econòmic com del modo de funcionament.

Jaime Balaguer del P.S.O.E.: diu que si això s'ha d'incloure
al Pressupost d'aquest any mereix un estudi econòmic previ.

Jaime Pou del P.P.-U.M.; recorda que vist que va entrar dia
18.01.92 hi havia que tractar la proposta.

Sotmesa a votació la urgència el resultat de la votació es:
Paper transcripció acords i resolucions
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- Sis vots a -favor (6) Grup P.P.-U.M. (5) i Grup Mixt (1)

- Cinc abstencions (5), Grup Municipal Socialista

pel que queda aprovada la urgència i es pasa a donar lectura a
la proposta que, transcrita, dius

"PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN BOLLETI INFORMATIU MUNICIPAL

Actualment els únics mitjans d'informació municipal que
existeixen sdn el tauler d'anuncis i el B.O.C.A.I.B. i no s'hi fan

pdblics tots els acords presos pels difeírents òrgans municipals.

Amb la finalitat que tots els vei'ns del poble tenguin la mès
amplia informacid de l'activitat municipal es fa la següent propostas

1) L'Ajuntament d'Esporles editarà un Bolletif Informatiu
Municipal on figurarà un extracte de totes les actes, resolucions i
acords presos pels diferents òrgans municipals.

2) La periodicitat serà com a mfnim trimestral, es publicarà
dins el primer mes de cada trimestre, es redactarà en llengua cental ana
i s'imprimirá en paper reciclat.

3) La regidoría d'Hisenda i Administracid Municipal
s'encarregarà de l'edicid del Bolletí i a tal efecte pre?pararà el
corresponent esborrany, que haurà de ser informat abans de cada
publicació en una reunid extraordinària de la Comissió Informativa
General.

4) La regidoría d'Hisenda i Administració Municipal prepararà
la dotacid pressupostàri a necessària per a finançar l'edició del
Bolletf Informatiu Municipal."

Pere Tries del Grup Mixts defensa la precedent proposta.

Jaime Pou del P.P.—U.M.: diu que li pareix be la proposta pe^ró
que ell voldria que un representant de cada partir ho ves abans de
sortir editat i que el que vulgui el pugui rebre en llengua castellana
i aixf mateix que es duguin Bol letins d'altres Ajuntaments per poder-
comparar i que no veu massa complicat informar a la gent.

Sebastián Gutidrres del Grup Municipal Socialista: diu que fer-
el Butlletf no és tan fàcil i que això augmenta el treball dels
administr-ati us ja sobrecarregats en aquest moment. Senyala que no veu
la necessitat que ees dugui l'esborrany a la Comissió Informativa per-
esser- aprovat ja que es tracta pura i simplement d'informar.

Jaime Balaguer- del Grup Municipal Socialista: diu que
1'assumpte és més complicat que transcriure l'acta i que a mès ell
pensa que millor- es primer estudiar- l'estructura que ha de tenir-
aquesta informació i el cost de la mateixa.
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Francisco Ferrás del Grup Municipal Socialista: diu que el seu
Grup ja tenia pensat -fer un Butlletf In-formatiu però que no el
concibeix dnicament amb el resum de les actes sino que es te que -Fer
una feina que la gent la llegeixi i això mareix una labor d'adaptació
de les actes dels Plens i que no hi ha cap Ajuntament que informi
bilingüe i que el seu Grup s'abstrendri a, pero assumint el compromís
d'informar a la gent cercant la manera rtós efectiva de fer-ho.

Pere Tries del Grup Mixt; diu que consti en acta el dret que
te el ciutada de rebre el Butlletí en català, castellà o anglès si fa
el cas.

Sotmesa a votació la proposta amb les següents esmenes;

- Punt 2), ... la llengua en la qual es redactarà el Butlletí
no serà dnicament la catalana

- Punt 3), ... en reunid ordinària de la Comissió Informativa
General ...

El resultat de la votació es el següent:

- sis vots a favor (6), Grup P.P.-U.M. (5) i Grup Mixt (1)

- cinc abstencions (5), Grup Municipal Socialista

Vista la moció d'urgent que presenta el Regidor Pere Trias
Aulf del Pas. Projecte Alternatiu per a ser inclosa a aquesta ordre
del dia sotmesa a votació la urgència del cas, s'aprova per unanimitat
tractar la següent moció;

"Finançament d'obres a incloure en el Pla Territorial
d'Equipaments esportius de Mallorca per a 1992 del Consell Insular de
Mal 1 orca

El motiu de l'urgència es que el termini de presentació
finalitza el pròxim dia 15.02.92.

Es proposa al Ple que aprovi ;

1.- Sol.li citar la inclusió de les següents obres;

a) Il.luminació adequada de la pista petita del Col.legi
Fdblic G. Comas i Ribas

b) Habilitar una pista per a cross al voltant de tot el
recinte escolar

c) Tancament de la pista pol i esporti va del Col.legi Públic

2.- El manament als serveis tècnics municipals perquè preparin
tota la documentació necessària per fer la sol.licitud d'inclusió de
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les obres esmentades dins el Pla Terri tori al d
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aments Esportius."

Pere Trias del Grup Mixt; defensa la seva proposta deixant
veure la necessitat de les obres.

Jaime Pou del P.P.-U.M.; diu que totes les millores
loables i que ell veu molt be que es facin aquestes obres.

son

Jaime Balaguer del P.S.O.E.; diu que veu molt be aquestes
obres i d'altres també necessaries peró que en el dia d'avui no hi ha
doblers per a inversions ja que tot el pressupost està compromès en
despeses anteriors i despeses ordinàries ja que l'augment de taxes no
fou acordat el seu dia. Per altre part, aquesta proposta careix d'un
estudi econòmic. I que ell proposa es faci únicament la lletra a) del
punt 1.

El Sr- Pou i el Sr, Trias explican que ells volien augmentar¬
ies taxes perd no en la quantitat que volia l'Equip de Govern.

Sotmès a votacid sol·licitar en el Pla Territorial

d'Equipaments Esportius per a 1992 del Consell Insular de Mallorca, el
punt 1 lletra a) de l'esmentada proposta, fou aprovatt per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES.- El portaveu del Grup Politic Municipal
P.P.-U.M. anuncia les següents preguntes:

"As El Ple en sessió extraordinari del dia 9.7,1991 entre
altres va prendre s'acord d'anomenar tressorer d'aquest Ajuntament al
regidor Sebastián Gutiérrez. Com també s'acord que durant mitj any
s'iniciarien ses gestions per que dita tresoreria recaiguessin a un
funcionari. Per tot aixo PREC se informi de ses gestions real itzades."

Sebastián Gutiérrez del P.S.O.E.s
negociant amb 1'Admini strati va Magdalena Comas.

contesta que s'està

"B; El passat Ple, tambe extraordinari celebrat el dia
13.8.1991 va esser presentada una mocid per part del nostre grup
poli'tic per se recal i f i caci ó d'uns terrenys situats al C/ Mateu Font
aixi' com el de les Escoles Velles.

Dits punts varen esser aprovats amb compromis per part de
s'Ajuntament d'inicia l'expedient de requalificació com a zona
urbana-cas antig de la zona prevista actualment com aparcaments el C/
Mateu Font, abans de que finalitzi aquest any. Per tot aixo PREC se me
informi de les gestions realitzades a tais efectes,"

Guillem Bosch, Batle; contesta que s'havia donat a
l'Arquitecte perque poses la feina en marxa i que contestarà el proper
ple.

"Cs En el Ple extraordinari celebrat el 13.8.1991 i l'ordinari
de data 26.11,91 es va parlar del tema "CONVENIO CANET" per sa
canalització d'aigües. Dits plens es contracte que presentava el grup
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PSÜE es dona a entendre se propietat total del pou situat a Sa Granja,
aixi com durant es debat tant peer part del batle com pel seus regidors
varen confirmar aquest punt. Per tot
clarament si hi ha copropietat, cargues
persones o entitats."

aixo PREC que se informi
o gravamens a favor de

Juan Ferrà del P.B.O.E.; contesta que no es total propietat de
l'Ajuntament i que el conveni ás a l'Ajuntament a la seva disposició.

"D; PREC se nos informi dels projectes d'obres presentats per
CANET, S.A. indicant a quant ascendeix el presupost de dita obra, així
com la quantitat que han satisfet en concepte de tases i data e?n la
cual va esser ingrésala a les Arques Municipals."

Guillem Bosch, Batle; diu que obren en poder de l'Ajuntament,
que ara mateix no recorda el que li demana peró que faci el favor de
pasar per l'Ajuntament per mirar-ho,

"PREGUNTES que formula el regidor Pere Trias Auli del Pas.
Projecte Alternaitu al Govern Municipal. (De conformitat amb el que
preveu l'article 97.7 del Reglament d'Organitzaci 6, Funcionament i
Règim Jurfdic de les Corporacions Locals).

A) Respecte als projectes urbanfstics que afecten a la finca
de Canet.

la,- Existeix qualque tipus de conveni o acord tàcit, escrit,
verbal ... entre l'Ajuntament i els promotors del complexe de Spa
Canet?

2a.- Si existeix: Es podia explicar el contingut del mateix,
1'organ municipal que ho va aprovar i amb quina data?

3a.- Es podrien relacionar, indicant data i concepte, totes
les autoritzacions o informes emesos per l'Ajuntament o altres
organismes públics referent al projecte de Canet?

4a.- Quin pressupost tè el conjunt del projecte?

5a.- Es podria explicar el concepte, quantitat i data dels
ingressos realitzats o prevists per ingressar a l'Ajuntament per part
dels promotors de Canet?

6a.- Te coneixement el Govern Municipal de l'existència de
qualque projecte de construcció d'un camp de golf o altres projectes
urbanístics als voltants de Canet?

7a.- Estaria disposat el gover municipal a subministrar aigua
a Canet que es pogués usar posteriorment per regar un camp de golf?"

Guillem Bosch, Batle: diu que això ho contestarà en el proper
Ple i respecte als punts 2, 3, 4 i 5 que pot venir a mirar-ho a
l'Ajuntament. I referent als camps de golf estan totalment prohibits a !
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les NN.SS.

"8a.- S'han realitzat reunions dins el sal 6 de plens de
l'Ajuntament entre els promotors de Canet, el batle i regidors del
Partit Popular i del PSOE?

9a.- Es pot sabre quins temes es varen tractar, dies i hores
de les reunions, persones assistents i per quin motiu no vaig esser
convidat a assistir-hi'?"

Guillem Bosch, Baties diu que ell no va convocar les
esmentades reunions i que va assistir-hi com a convidat.

"B) Repecte al projecte de construedò d'un gimnàs.

la.- es podrien ejíplicar els motius de perquè no s'ha
començant la construcció del gimnàs"?

2a.- es podrien eKplicar, per conceptes, les quantitats que ha
d'aportar l'Ajuntament per a la construcció del gimnàs i en quines
dates ho ha de -fer'?. "

Jaime Balaguer del PSOE; contesta que es va convocar una
reunió i que 1'assumpte te el vist-i-plau de l'Arquitecte de Madrid,
que te bones perspecti ves, que la quantitat más o menys ascendeix a
12.000.000 de pessetes nr^sa la intraestructura que reporten uns
4.000.000 de pessetes más.

"O Respecte a les aules que s'estan construint al Col.legiBJblic i al manteniment del centre escolar.

la.- Pot donar el Govern Municipal una data concreta de quan
es podran utilitzar les noves aules'?

2a.- Es construirà la tercera aula'?

3a.- Es pot llegir la carta remesa per el Col.legi Públic el
passat mes de Desembre al regidor Francesc Ferres i que ha -fet o pensa•fer el Govern Municipal respecte al que es planteja a la carta'?."

Respecte al punt 1 el Sr. Batle diu que s'in-formarà al
Ministeri i contestarà.

Respecte al punt 2 el Sr. Ferres diu que ja que no es va
aprovar la taxa, la tercera aula no es -fara.

El punt 3 el Sr. Ferrà diu que la carta no va tenir registred'entrada a l'Ajuntament i que anava dirigida al Sr. Ferres
personalment i aquest estava de vacances i per això no la va veure
ningd, peró que en el dia d'avui quasi tot el que sol.licitava ja està
arreglat.

El Sr. Gutierrez in-forma al Consistori que 1'operació dePaper transcripció acords i resolucions
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Tresoreria que va concertar l'Ajuntament haura de seguir vista que la
cobrança no ha estat normal.

En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar, quan
sdn les vint-i-dues hores i quaranta minuts, el Sr. Bat le ai!<eca la
sessid de la qual s'esten la present Acta i jo, com a Secretari, en
donc te.

er de 1992

La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 25 DE FEBRER DE 1992

GOVERN BALEAR

Membres assistents;

Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Francisco Bosch Bausá
Sr. Vicente Cabot Comas
Sr. Francisco Ferrés Serrat
Sr. Sebastián Guti érres Rodríguez
Sr. Juan Matas Albertf
Sr. Jaime Pou Reinás
Sr. Francisco Tomás Rosselló
Sr. Pere Tr i as Au 1 i'

Membres abstente;
Sr. Juan Ferrá Capllonch

sessid ordinària
del dia
de

i en ella tractar e

, el qual -fou degudament noti
la Corporació, Sra. Maria Dolores

A la Vila d'Esporles, Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
essent les vint-i-una hores i
trenta minuts del dia vint-i-
cinc de Febrer de mil nou-

cents noranta-dos, es reuneix
a la Sala d'Actes de la Casa de
la Vila, en primera convocatò¬
ria, el Ple de la Corporació,
sota la Presidència del Batle
Sr. Guillem Bosch Costa, i amb
1'assistència dels Senyors Re¬
gidors que es relacionen al
marge, a l'objecte de celebrar

Is assumptes inclosos a l'ordre
ficat. Assisteix com a Secretaria
Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- L'acta de la sessid ordinària de dia 25 de
Febrer de 1992, còpia de la qual fou entregada juntament amb la
convocatòria d'aquesta sessió, es dona per llegida i la Secretaria fa
consta que degut a un error, proposa un canvi en la redacció de
l'acta "on diu la llengua en la cual.... no sera únicament la
catalana", ha de dir " la llengua en la cual es redactará el but11 eti
será la catalana i tota la gent que ho vulgui rebre amb una altre
llengua que ho sol.liciti." S'aprova l'acta i la seva rectificació per
unanimi tat.

CORRESPONDENCIA 1 DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de
correspondència el Secretari ddna compte del següent;

Proposta de creació d'un casal d'infancia i joventut. En Pere
Josep Palou Mas i altres presenten aquesta proposta, (registre
d'entrada ndm. 246; de 20 de Febrer de 1992.

Consell escolar; acta de dia 30 de Gener de 1992 ( registre
d'entrada num. 226 de 18 de Gener de 1992).

Junta d'aigüas de Balears; Indemnització pels costs de
conservació, manteniment i explotació de serveis de depuració d'aigües

(registre d'entrada ndm. 239, de 19 de febrer de 1992).resi duals.

Conselleria d'Economia i Hisenda; envia el reglament per
desenvolupar la LLei 9/1991. (registre d'entrada num, 176 de dia 6 de
Febrer de 1992.)

Ministeri per a les Administracions Públiques; dona a coneixer¬
ia disposició adicional octava de la Llei 31/91, referent als cosos de
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de caràcter
Nacional, (registre d'entrada num. 116 de 28 de Gener de 1992.).

Conselleria de Cultura; referent als jaciments arqueologics.
(registre d'entrada num. 117 de dia 28 de Gener).

Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears; demanant
documentació referent al farmacèutic Sr. Gamundi. (registre d'entrada
31 de gener de 1992).

Conselleria d'Obres Públiques i ordenació del territori;
visita depuradora, (registre d'entrada ndm. 136 de dia 30 de Gener de
1992.).

Camara oficial de Comerç, Industria i Navegació; referent a
campanya d'imatge i medi ambient, (registre d'entrada ndm. 149 de dia
31 de Gener de 1992.).

Conselleria de Cultura; assumpte: Premis a l'esport 1991.
(registre d'entrada 256 de dia 21 de Febrer de 1992).

Ministeri de Defensa; assumpte Llei Orgánica del servei
militar, (registre d'entrada ndm. 275 de dia 24 de Febrer de 1992.).

Govern Balear; referent a la depuració d'aigües (registre
d'entrada ndm. 263 de 21 de Febrer de 1992.).

Conselleria d'Economia i Hisenda;- assumpte impost sobre bens
immobles, (registre d'entrada 264 de dia 21 de Febrer de 1992.9>

Ministeri d'asumptes Socials; curset "atención precoz",
(registre d'entrada núm. 276 de 24 de Febrer de 1992).

Conselleria d'Obres Publiques i ordenació del territori;
assumpte NN.SS. d'Esporles, (registre d'entrada 231 de dia 18 de
Febrer de 1992.).

Conselleria de Sanitat; assumpte concedida subvenció,
(registre d'entrada ndm. 232 de dia 19 de Febrer de 1992.)

Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Terri tori als;
assumpte qüestionari. (registre d'entrada 118 de dia 28 de Gener de

Jurat provincial d'expropiació; assumpte recurso Sra. Viki
Roca Alberti'. (registre d'entrada núm. 115 de 28 de Gener de 1992)

Tot seguit es dona compte de la següent disposició legal: Llei
31/1991,de 30 de desembre, de pressuposts Generals de l'Estat per a
1992.

1992.).

El Sr. BATLE DONA COMPTA DELS SEGÜENS EXPEDIENS
TRANSFERENCIA DE CREDIT:
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Expedient de Trans-ferencia de credit 7/91, de 31 de desembre

•"26590 c

de 1991.

Memòria just i-f i cat i va

Havent de realitzar algunes despeses que no poden demorar-se
•fins l'execució següent, i essent insuficient el crèdit consignat en
el Pressupost de la Corporació, es proposa al Batle l'aprovació de la
transferència de crèdits que es relaciona, finançada amb baixes de
crèdits d'altres partides, les dotacions de les quals s'estimen
reduí'des sense perturbació dels respectius serveis.

partida crèdit baixes al tes crèdit resultant

111.6
122.6
125.6
161. 1
161.3
161

161
161

161
181
182
192
197. 5
198.5

4

5
6
i

5
5
5

130.954
3.200
10.588

299.381

33.768
589.899

986.604
850.781
469.185

7.412
1. 460

500

10.588

210.332

762.486

528.281

1. 460
500

8.708
384

3.546
375.618

1.496.400
111.244

118.074

139.662

3.584
0

302.927
409.386

379.567
224.118
347.181
580.429

0
125.486

0

0

TOTAL .4.512.340 113.974 113.974 4.512.340

Expedient de transferència de crèdit 8/91.

Memòria justificativa

Havent de realitzar algunes despeses que no poden demorai—se
fins l'execució següent, i essent insuficient el crèdit consignat en
el Pressupost de la Corporació, es proposa al Batle l'aprovació de la
transferència de crèdits que es relaciona, finançada amb baixes de
crèdits d'altres partides, les dotacions de les quals s'estimen
reduí'des sense perturbació dels respectius serveis.

Grup. funció 1

partida

111.1
122. 1
125. 1
131. 1

baixes

208.740
58.008
194.128

300
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161. 1

211. 1
^ iiU. -itm ■ X

223. 1
251. 1
256. 1
258. 1

259. 1
261. 1
27

274. 1
472. 1
636. 1
663. 1

GOVERN BALEAR

Conselleria Adjunta a la Presidència
Direcció General d'Interior

437.162

22.496

4. 620
10.400

97
2.677

938.628

26591 c

191.541
304.306
115.686

7. 401

153.184
80.018
50.327

18.890
r

938.628

GRUP FUNCIÓ 3

161.3

223. 1
258. 1

*^00 r? r?

133.740
418.554

GRUP FUNCIÓ 4!

w v~i t 552.294

161.4
223. 4
:!5f
:;5«

632. 4

GRUP FUNCIÓ 5

3.365

161.334
28,752

193.451

:.363

191.088

193,451

258. 5
259.
481 CT

. 5

GRUP FUNCIÓ 6

11.700
51.608

63.308

36.368
26.940

63.308

161.6
211.6
222.6
223.6
251. 6
254.6
256. 6

:. 198.875

63.589

7. 190
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257.6
258.6
259.6
261,6
262.6
263,6
273,6
433.6

621.6
622. 6
623.6
624,6
672.6

3.108.515 3.108.515

Grup Funció 7

580,429

7.913
2,562

110,040
116,022

45.677

50.728
523.742
15,278

17.408
116,131

792,965 792,965

La Corporacio es dona per essabentada,

REGLAMENT ORGANIC,— proposta de Reglament Organic -feta pel Sr.
Batie;

Examinada la documentado relativa al tema i vistes les
necessitats d'aquesta Corporacio, aquesta Batlia, Proposa:

□ue el reglament orgànic d'aquesta Corporació, aprovat
definitivament dia 25 d'Octubre de 1985, es derogui, quedant subjecte
aquesta Corporaciò a al Id esteblert en el R.D. 2568/1986, de 28 de
Novembre, si be el Ple amb el seu superior criteri, acordará el més
pertinent.

Una vegada examinat l'informe de Secretoria i proposat pels
membres de la Corporacití (de tots el grups politics) que en un futur es
tes un nou reglament especial per aquesta Corporació.

Sotmesa a aprovació la proposta anterior s'aprova per-
unan i mi tat
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204.000

24,875

389.606
50,520
147.569

•26592 c

1.320.657

17.400
16.519

830.335
84,382
92,167

293.044
389.606

161.7
211.7

.{...üL. .¿M a f

254. 7
257.7
258, 7
259.7
263,7
274.7

674.7
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PLA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS.- Decret de
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5/92

Per tal de donar cumpliment a .. les -formalitats legals i
regí amentàr i es vigents a e-fectes de sol. licitud de subvenció del Pla
Territorial d^Equipaments esportius HE RESGLTs

Ir.- Aprovar 1 "experdient de -finançament al Consell Insular de
Mallorca per a l^obra denominada instal.lacid torres d"i 1.1uminaciò
segons el pressupost redactat per Electrollum, C.B. i que te un
pressupost de 252.278 pessetes i demanar-ne la inclusió en el Pla
Territorial d^Equipaments Esportius del C.I.M. per a 1.992 , per tal
que el C.I.M. el -financi , a -fons perdut , amb la quantitat de 168.184
pessetes.

2n.- Comprometre"'s a prendre a càrrec seu la part del
pressupost de les obres de re-ferència que ultrapassi el -finançament del
C.I.M , així com els excessos que, sobre el pressupost assenyalat , es
puguin produir com a conseqüència de projectes addicionals, re-formes,
revisions de preus o per qualsevol altra caùsa.

3r.- Obligar-se a dedicar les instal.1acions que es
construesquin en la destinació esportiva sol.li citada , per un termini
de vint anys, durant el qual no podran alienar-ne ni cedir-ne en cap
cas l·'us ni 1 " expl otaci ó comercial amb -finalitats lucratives, sense
1^autoriteacid expressa dl Consell Insular de Mallorca.

4t.- Autoritzar el Consell Insular de Mallorca a utilitzar
gratuítament les i nstal . 1aci ons objecte de finançament, que els siguin
requerides per al desenvolupament de competicions o actes esportiusof i ci al s.

5d.- Acceptar específicament les normes e?stablertes.

6d.- Donar compte del present a la primerai sessió que celebri
1^Ajuntament Ple.

Sotmesa a votació la ratificació de l'expedient anterior, fou
aprovat per unanimitat.

PROPOSTA DEL DELEGAT DELS SERVEIS I MANTENIMENT SR. JUAN FERRA
CAPLLONCH.-

D'acord amb les necesitats del servei; aquesta delegació
proposa el següent canvis que le recollida d'enderrocaments que finsara es fa mitjançant. dos contenidors; un a l'antrada i 1'altre a la
sortida del poble es faci de la següent manera:

Que els usuaris avisin a l'Ajuntament i aquest una vegada al
mes, previ concert el recollesqui.

Degut a que economicament resulta mès rentable en base al
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1 Fins are el cost mensual es d'unes 90.000
pessetes.

2.- El que es proposa costa unes 15.000 pessetes al mes,
distribuïdes d'aquesta manera:

2.700 pessetes d'un çamifo ntís.
3 hores de petí de l'Ajuntament.

sotmtís a deliberació, surgi ren.noves propostass

El Sr. Pere Trias digue que veia be la proposta , però que
veia nessesar-i que les recollides -fosen dues vegadas al mes.

El Sr. Jaume Pou aiíd'i mateix se pronuncia amb el mateix
sentit sols que proposa la recollida una vegada a la setmana.

El Sr. Parres proposa que es quedas damunt la taula.

El Sr.Batle poposa el següent acord, que es fes la recollida
un cop a la setmana i una vegada vistes les aventatges i els
inconvenients es tornas a dur a Ple per a continuar o modificar el
servei si calia.

Sotmesa a votacio la proposta, fou aprovada per unanimitat.

PROPOSTA DEL REGIDOR SR. PERE TRIAS.-

MOCÏO URGENT que presenta el regidor Pere Trias Auli del
Pas.Projecte Alternatiu per ser inclosa a l''Ordre del dia del . prtíxim
Ple (dia 25-2-92)

PLA DE SUBVENCIONS SINGULARS EN MATERIA DE NORMALITZACIÓ
LINGÜISTICA (Resolucití de la Consellera de Cultura, Educació i Esparts,de dia 27-1-92. BOCAIB de dia 6-2-92)

MOTIU DE L'URGENCIA; el termini de presentaciò de sol·licituds
finalitza dia 15-3-92.

La Resolució de lla Consellera estableix un pla de subvencionsamb 1 ^objecte de; estimular la normal i tzacití lingüistica de 1''usoficial del catald als ajuntaments de la CAIB.

Es proposa al Ple que aprovi ;

1.- El projecte adjunt de bolleti Informatiu Municipal.

2.- El compromis d'habilitar una partida al pressupost de1 any 1992 per fer possible l'edició del Bolleti Informatiu MMunicipalfins un maxim de 300,000 ptes.
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PROJECTE DE BOLLETI INFORMATIU MUNICIPAL

A l'in-forme -fet per la "Campanya de Normal i tzaci o lingüistica"
(amb el patrocini del Govern Balear; els Consells Insulars i
L'Ajuntament d'Esporles, inclou a l'Ajuntament d'Esporles dins el grup
de "molts avançts en la normal itsacio" i fa, entre altres, les
següents recomanacions:

-Avançar en l'us de la llengua escrita.

prevista

Direcció General d'Interior
3„- El manament als serveis

tota la documeritatid necesaria per f
a la Resolució de la Conselleria.

-Es interessant informar a la poblacio sobre la Normal itzacio
Lingüistica i les repercusions d'aquesta sobre les actuacions de
l'Ajuntament. Aíkí mateix, s'hauria de concienciar a la poblacio
perque usin el catala amb les seves relacions amb l'Ajuntament.

Actualment els unies mitjans d'informacio municipal que
existeixen son el tauler d'anuncis i el B.O.C.A.I.B. i no s'hi fan
publics tots els acords presos pels diferents organs municipals. No
existeix cap mitja escrit, sigui public o privat, que pugui ajudar a 1
a normal itzacio lingüistica. Amb la finalitat d'estimular la
normal itzacio lingüistica de l'us oficial del Catala (especialment
l'escrit) i de que els veins del poble tinguin la mes amplia informació
de l'activitat municipal l'ajuntament d'Espporles acorda editar, en
catala, un bolleti Informatiu Municipal on figurará un extracte de
totes les actes, resolucions i acords presos pels diferents organs
municipal s.

Sotmesa a aprovació 1'urgencia fou acordada per unanimitat. Un
cop examinada le proposta del Regido Pere Trias i delibet-at pels
membres del consistori le seva conveniencia.

El Sr, Batle sotmet la proposta a votacio i s'aprova per
unani mi tat.

PRECS I PREGUNTES.-

Els regidors demanaran per la comisio de les Escoles velles i
es queda que pel grup del P.P. donaria el nom de le persona qu'haia de
format—ne par t „

El Sr. Jaume Pou pel P.P. demana que es contestin les
preguntes del Ple passat.

El Sr. Batle li respon que casi totes els va respondre en el
mateix Ple, pero qui si 6?n queda cap que ho demani.

El Sr. Pou demana per les modificacions dels terrenys, se li
contesta que estava retrasat degut a exces de feine. El Sr, Pou demana
pel presupost de Canet.
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El Sr. Bat le li respon que com hítvi
que ja estava informat, pero que podia pasar ha

26596 c

mirar—ho creia
e el que manques.

El Sr. Pere Trias pel PAS demana si es podia fer res per
evitar el ròtul de Campsa.

El Sr. Balaguer pel P.S.O.E. li respoon que ja si havia enviat
el salador i que es prendrian les mesures pertinents.

El Sr. Trias aixi mateix protesta per la carta informativa
dirigida per aquest Ajuntament ja que només reflexava una opinio
pol i tica d'aquest Consistori.

El Sr. Batle li respon que no es tractave de fer cap valoració
pol i tica, sino d'una simple informacid.

En aquest estat i no havent-hi mes assumptes a tractar,quan
son les vint-i-dues hores , el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual
s'esten la present Acta i jo, com a secretaria donc fe.

,e Febrer de 1992.
LA SECRETARIA
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 24 DE tlARÇ DE 1992

A la Vila d'Esporles, Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
essent les vint hores i quaran-
ta-cinc minuts del dia vint-i~
cuatre de març de mil nou-cents
noranta-dos, es reuneix a la
Sala d'Actes de la Casa de la
Vila, en primera convocatòria,
el Ple de la Corporació, sota
la Presidència del Batle Sr.
Guillem Bosch Costa, i amb
1'assistència dels Senyors Re¬
gidors que es relacionen al

marge, a l'objecte de celebrar sessid extraordinàri a i en ella tractar-
el assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual -fou degudament noti-
•ficat. Assisteix com a Secretari de la Corporació, la Sra. Maria Dolo¬
res Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- L'acta de la sessió ordinària de dia 25 de
•febrer de 1992, còpia de la qual fou entregada juntament amb la
convocatòria d'aquesta sessió, el Regidor Sr. Pere Trias proposa
rectificar el punt relatiu a Precs i Preguntes a on protesta que en
lloc de "la carta informativa dirigida per aquest Ajuntament ..." ha
de dir: "la carta informativa relativa a l'Escola infantil dirigidapel Grup del P.S.O.E. ...". L'acta es dóna per llegida i s'aprova per
uníinimitat amb la present correcció.

CONSORCI.- El Sr. Sebastián Gutiérrez com a regidor delegat del'àrea d'Hisenda exposa la necessitat de adherir-se al Consorci
constituit pel C.I.M. amb els següents termes:

"Vista la proposta de la Batlia basada com a resultat de les
distintes reunions promogudes pel CIM per tal d'estructurar una figurajurídica els objectius de la qual s'especifiquen a l'art. 3 dels
Estatuts del Conveni d'Informàtic Local de Mallorca que es presentenjuntament amb aquesta proposta.

Vists els estatuts i també la documentació que s'adjuntaformada per un pressupost i aprotacions orientatives i l'oferta
bàsica, entre altres.

Vists els articles 87 de la Llei 7/1985 i 110 del R.D.
Legislatiu 781/86, s'acorda:

1.- Acceptar la figura jurídica de Consorci com l'adequada perregular el servei d'informàti ca d'aquest Ajuntament, tot això encoordinació amb altres entitats que la Llei mateixa de Règim Localdetermina i sense _perjudici de. la qompetència que aquest AjuntamentPaper transcripció acords i resolucions

Membres assistents:
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Francisco Bosch Bauzá
Sr. Vicente Cabot Comas
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Francisco Ferrés Serrat
Sr. Sebastián Gutièrrez Rodríguez
Sr. Juan Matas Albertí
Sr. Jaime Pou Reinés
Sr. Francisco Tomá.s Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí
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manté per raó de la mateixa Llei de Règim Local.

A aquest e-fecte aquest Ajuntament declara -formalment la
voluntat d'intregar-se en el Consorci d'Informàtica Local de tlallorca
promogut pel C.I.M.

2.- Aprovar els Estatuts del Consorci d'Informàtica Local de
Mallorca, segons resulta de l'Annex de la proposta.

3.- Facultar aquesta Bati i a perquè en nom i representad 6 de
l'Ajuntament pugui formalitzar la documentacid necessària per tal de
dur a terme el dit acord."

Sotmesa l'esmentada proposta a votació, ds aprovada per
l'unanimitat dels membres de la Corporació.

ORDENANCES.- El Sr. Sebastián Gutiérrez, regidor delegat de
l^àrea d'Hisenda, dona lectura als expedients instruits per tal de
procedir a la modificació de les següents ordenances:

"ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC
PLE SERVEI D'ESCOLA INFANTIL

Article Ir.- Concepte

De conformitat amb allò previst a l'art. 117 en relació amb
l'art. 41,b), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel
servei d'escola infantil, especificat a les tarifes contingudes a
l'article 3r. següent, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n.- Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu pdblic regulat per aquesta
Ordenança les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats
prestats o realitzats per aquest Ajuntament, als quals fa referència
l'article anterior.

Article 3r.- Quantia

La quantia del preu páblic regulat en aquesta Ordenança serà
la fitxada en les tarifes contingudes a l'apartat següent:

Curs 1992:
Rendes familiars inferiors a

Rendes familiars superiors a

Curs 1992/1993:
Rendes familiars inferiors a

Rendes familiars superiors a

ptes./any:
ptes./any:

ptes./any:
ptes./any!

6.000 ptes./mes
9.000 ptes./mes

9.000 ptes./mes
12.000 ptes./mes

Article 4t.- Obligació de pagament.
Paper transcripció acords i resolucions
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Neix des de que s'inicia la prestació del servei. No obstant
s'exigirà el depòsit prèvi equivalent
páblic al sol.1 icitar-se l'ingrés o
autoritzar-se sense aquest requisite.

a una mensualitat del preu
reserva de plaça, no podent

Article 5è. Normes de Besti ó

1." L'exacció es considerarà devengada si multaneament a la
prestació del servei i la seva liquidació i recaptació es dura a terme
per mensualitats vençudes a les oficines municipals en base a les
dades que es rebin de l'esmentada escola infantil.

2.- El pagament s'efectuarà per mensualitats vençudes, a 1 es
oficines municipals, dintre dels tres primers dies del mes següent.
Aixf mateix es podra fer us de la domiciliació bancària dels
pagaments.

DISPOSICIÓ FINAL.- La present ordenança entrarà en vigor el
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la C.A.I.B. i
començarà a aplicar-se a partir del dia i de gener de 1992, estant en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa."

Jaime Pou, del Grup P.P.-U.M.; diu que no es una guerra nostra
sino del PAS.Projecte Alternatiu i la nostra postura segueix essent la
mateixa, l'abstenció, a més hi ha una carta de l'A.P.A. en contra.

Sebastián Gutiérrez; contesta que no es tracta d'una bandera
del PAS sino d'un bé per a la comunitat el que s'està, intentant dur a
terme.

Pere Tries; contesta que la seva postura segueix essent la
mateixa, que un cop negociats els Pressuposts canviaria l'actitud, per
això votarà a favor en vista que ja hi ha acords referents al
Pressupost. En quant a que això sigui una bandera ho es per a tots no
només pel PAS, axssenyala així mateix que li agradaria millorar la ubi¬
cació.

Això va dur un serie de comentaris.

Jaime Pou; diu que donava 1'enhorabona al Sr. Tries per haver
arribat a un acord amb l'equip de Govern però que li recriminava els
mesos de desgovern haguts en aquest Municipi.

Pere Tries; diu que no es pot donar la responsabi1 i tat del
desgovern a un dnic regidor, que ell no es sentia responsable de res,
i que no havien deixat d'aprovar-se els assumptes per la seva culpa.

Juan Ferrà; recrimina es digui que durant aquests mesos no
s ha fet res perquè ell enten que s'ha fet molta feina i demana que es
retiri l'abans esmentat.

Jaime Pou; „dipdiu que., hayi.a parlat de desgovern no de que noPaper transcripció acoras i resofucions ^ ^
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s'hagués -fet res.

N.-266C0 c

Sotmès 1'assumpte a votació s'aprova provisionalment
1'aplicació de l'esmentada ordenança per majoria absoluta dels membres
de la Corporació acordant-se aiící mateix que la mateixa quedi elevada
a definitiva si en el termini dels 30 dies en els quals estarà
exposada al públic en el Butlletí Oficial de la C.A.I.B. no es
presenta cap reclamació.

Resultat de la votació:
- sis (6) vots a favor; 5 del Grup Municipal Socialista i 1

del PAS.Projecte Alternatiu.
- cinc (5) abstencions; del Grup P.P.-U.M.

"ÜRDENAIMÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER L'OCUPACIO DE
TERRENYS D'US PUBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE
CONTRUCCIO, ENDERROCS, TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANALOGUES

Nova redacció de l'article que es proposa modificar;

Article 3r. Quantia.

La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança ós la
que es fixa en la tarifa que es contó a l'apartat següent;

Mercaderies
Materials de
Enderrocs ..

construed ó

Egües ........
Bastiments ..

Contenedors .,

Altres instal 1acions

m2 ...
m2 .......

70
70

ptes/dia
ptes/dia
ptes/dia
ptes/dia

m2 70
m 1 ....... 35
uni tat ... .IM.W ptes/dia
uni tat ... 25 ptes/dia
m2 70 ptes/dia

ptes/dia
ptes/dia

fn2 7O
m2 . 70

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER L'OCUPACIO DE
TERRENYS D'US PUBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT
LUCRATIVA

Nova redacció de l'article que es proposa modificar;

Article 3r. Quantia.

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança ès
la que es fixa segons la superficie ocupada pels aprofitaments
expressada en metres quadrats.

2. Les tarifes del preu pdb.lic, són les següents;
Paper transcripció acords i resolucions
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A) Per cada metre quadrat de superficie
ocupada: Per ocupacid de la via pública
amb taules i cadires, per m2.

N." 26601 c

« ■ ■ H

Ptes/any

550. ~

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER PARADES,
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES 0 ATRACCIONS
SITUATS EN TERRENYS D'US PUBLIC I INDUSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRAFIO

Nova redacció de l'article que es proposa modificar;

Article 3r. Quantia.

1. La quantia del preu pdblic regulat en aquesta ordenança és
la que es fixa en les tarifes contingudes en l'apartat següent.

2. Les tarifes del preu públic sdn les següents;

Pessetes
- Per a la venda de bestiar porci, oví i
cabri, per cap ; 3/dia

- Per bestiar cavallar, mular i someri
per cap ; 25/dia

- Aus, per cap ; 1/dia
- Peix, per quilo ; 0,30/dia
- Objectes de fusta i fang, fruites,
verdures i similars, per m2 ; 55/dia

- Vidres, porcellanes i similars,
teixits, merceria, perfumeria, bijute¬
ria i similars, per m2 : 55/dia

- Llepolies, avellanes i similars, per
m.c. .....................M..........; 55/dia

- La resta de llocs de venda no prevists
expressament, casetes i barraques d'es
pectacles o esplai, per m2. 55/dia

1.000/mes
- Ambulants amb camid, furgoneta o simi¬
lar ; 220/dia

- Ambulants amb carrets, motocarro o si¬
milar ■ 11O/di a

- Ambulants amb carrets, motocicletes o
similar, o sense ells ; SO/dia

NOTA; Els dies de fires, mercats o festes populars, doble dela present tarifa.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PEL SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA
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Nova redacció de l'article que es proposa modi-ficar;

Article 3r. Quantia.

1. La quantia del preu públic regulat €3n aquesta ordenança ès
la que es ti>;a en la tarifa.

2. La tarifa d'aquest preu públic ës la següent:

Pessetes
— Drets per nou enganxament : 7.500
— Assegurança conservació comptador : 150 abon/trim
~ Quota fixa : 200 abon/mes
— Quota proporcional:

- Us industri al-comercial-reguiu-hoteler: 53 ptes/m3
- Us domèstic:

- 1 bloc fins a 12 m3/mes : 23 ptes/m3.
- 2 blocs de 12 a 30 m3/mes : 40 ptes/m3.
- 3 blocs més de 30 m3/mes .....: 63 ptes/m3.

Augments:
- Us industri al-comerci al-reguiu-hoteler: augment de 4 pts. 8,16%
- Us domèstic:

- Ir. bloc, augment de 2 pts. 9,52%
- 2n. bloc, augment de 4 pts. 11,11%
- 3r. bloc, augment de 4 pts. 7,02%

Així mateix, es proposa trametre l'expedient i sol.li citar
1'autorització de la Comissió de Preses de les Illes Balears.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Nova redacció de l'article que es proposa modifican

Article 7è.- Tarifa.

La tarifa a la qual es refereix
s'estructura en els següents conceptes:

l'article anterior

Instàncies de qualsevol classe :
Certificats de residència a efectes de
la Lley 46/1981 :

Certificats de documents o dades expe¬
dits per l'Alcaldia o la Secretaria .:

Llicències municipals de qualsevol
classe, excepte les obres ..:

Pliques participació en licitacions .:

Fotocòpies de documents :
Paper transcripció acords i resolucions
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Expedició de qualsevol altre document;
Valor escripturat en transpassos i al¬
tres finques urbanes
Declaració de variació de caracterís¬
tiques de parcel·les rdstiques, altes
o baixes a efectes de conservació del
cadastre de rdstica
Cèdules urbanístiques
Certificats final d'obra ....

Llicències d'obres menors ...

Llicències d'obres majors ...

Llicències obertura establiments,
tivitat no classificada
Llicències obertura establiments,
tivitat classificada

ac-

^C"

N." 26603 c

1 per mi 1

1 per mil
2.200.-
4.000.-
550. -

2 - 200. -

550. -

r> '700 —
4~. ■ >lm.V' B

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTIRI t-lüNICIPAL

Nova redacció de l'article que es proposa modificar;

Articulo 6'.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de 1
siguiente tarifa;

- Arrendami ento de nichos ; 2.200 ptas.
(concesiones de carácter anual)

- Otros servicios;
- Canon anual para atender la consei—
vación y cuidado del Cementerio,

- por cada sepultura ; 3.300 ptas.
-

por cada nicho doble ...; 1.100 ptas.
-

por cada nicho simple : 550 ptas.
- Derechos por permisos de apertura de
sepultura para limpieza o traslado de
restos ; 550 ptas.
- Derechos por licencia de instalación
de estatuas, cruces, lápidas, flameros
u otros elementos decorativos,

- en sepultura ; 550 ptas.
- en nicho ; 275 ptas.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE
FEMS

Nova redacció dels articles que es proposa modificar;

Article 2n.- Fet imposable.

1. Constitueix
^ el. fet imposable de la taxa la prestació de
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recepcití obligatòria de recollida domiciliaria o pier¬
de fems i residus sòlids urbans de vi vendes, allotjaments

i locals o establiments on s'efectuïn activitats industrials,
comercials, professionals, artístiques i de serveis.

2. A aquest efecte, es consideren fems domiciliaris i residus
sòlids urbans les restes i les deixalles alimentàries o els detritus
que procedeixen de la neteja normal de locals o vi vendes i s'exclouen
d'aquest concepte els residus de tipus industrial, enderrocs d'obres,
els detritus humans, les matèries i els materials contaminats,
corrosius, perillosos o es que la seva recollida o abocament
requereixin l'adopcid de mesures especials higièniques,
profilàctiques o de seguretat.

3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter-
voluntari i a instància de part, dels serveis següents:

a) Recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris
i els urbans d'industries, hospitals i laboratoris.

b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida d'enderrocs d'obres.

Article 6è.- Quota tributària.

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per
unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i la
destinació dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el
carrer o la via pdbli ca on estiguin situats.

A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent;

Vi vendes familiars :

Bars, cafeteries i tendes de comestibles:
Bars, cafeteries i tendes de comestibles
amb VIvenda ......................

Hotel , fonda, etc
Locals comercials
Locals comercials amb vivenda ....
Vivendes familiars ubicades fora del clòs
urbà . . :

■ • ■ ■ ■

Pessetes
6.000.-
15.000.-

17.000.-
20.000.-
15.000.-
17.000.-

6.000.- '

Jiame Pou: diu que no és fa necessària una discusiò ordenança
per ordenança. Per la seva part ell vou bá l'increment del 10% i un o
dos punts ntós a les esmentades ordenances, però a la que el seu grup
votarà en contra es a 1 a taxa per recollida de fems ja que suposa un
augment del 30%.

Sebastián Gutiérrez: assenyala que això és necessari ja que es
tracta d'un servei deficitari.

Jaime Pou; diu que si ja existia la despesa que s'hagués
previst abans.

Se 1 i respongué que . 1.'augrpent venir a rel del contracte que I
Paper transcripció acOTds i resolucions =
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es va atorgar l'any 1991.

Sotmeses a votació ordenança per ordenança quedan
provisionalment aprovades per majoria absoluta dels membres de la
Corporació, i serán elevades a definitives, si no hi ha reclamacions
durant el termini de 30 dies en els quals estarán exposades al públic
en el Butlletf Oficial de la C.A.I.B.

La data d'inici d'aplicació de les esmentades modifi cacions
serà a partir del dia en el qual l'aprovació de les mateixes quedi
elevada a definitiva.

Resultat de la votados
- Taxa per expedició de documents admini stratiuss aprovada per

unanimi tat.
- Preu públic pel subministrament d'aigua; aprovada per

unanimi tat.
- Taxa de Cementiri Municipals aprovada per unanimitat.
- Preu pdblic per parades, barraques, casetes de venda,

espectacles o atraccions situats en terrenys d'us pdblic i industries
del carrer i ambulants i rodatge cinamatogràfics aprovada per
unanimi tat.

Preu pdblic per l'ocupació de terrenys d'us públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa; aprovada per unanimitat.

~ Preu públic per l'ocupació de terrenys d'us públic amb
mercaderies, materials de construcció, enderrocs; tanques, puntals,
cavallets, bastides i altres instal.1acions anàleguess aprovada per
unanimi tat.

- Taxa per recollida de fems; s'aprova per sis (6) vots a
favors 5 del Grup Municipal Socialista i 1 del PAS.Projecte Alternatiu
i cinc (5) vots en contra del Grup P.P.-U.M.

BASES CGNCURS-OPOSICIO PLAÇA AUXILIAR DE POLICIA.- El Sr.
Batle dona compte de següents

"BASES PER A LA CONVOCATORIA DEL CONCÜRS-OPOSICIO
PER A LA PROVISIO D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR DE
POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

Primera.- OBJECTE DE LA CONVOCATORIA

L'objecte de la present convocatòria ós la provisió, pel
sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'Auxiliar de Policia Local,d'acord amb l'oferta d'ocupació pública de 1991 i segons els Decrets
'V i 72/89, de 6 de juliol, que estableixen les normes a que s'hand'ajustar les bases i els exercicis per a 1'ingrés en les diverses
catogories de Policia Local, i la Llei 30/84, de 2 d'agost, i la demes
normativa legal aplicable.

Segona.- CARACTERISTIQUES DE LA PLAÇA

La plaça pertany al grup E, d'acord amb l'article 25 de la
Llei 30/1984, per remi sió de 1'article, 19 del Decret 70/1989.Paper transcripció acords i resolucions
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Tercera.- REQUISITS DELS ASPIRANTS
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1.~ Ésser espanyol.
2.- Ésser major de 18 anys i ho haver complit els 30.
3.- Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o

equivalent.
4.- Certi-ficat mèdic acreditatiu de no tenir cap malaltia o

detecte -físic que impedeixi o manyscabi el compliment de les
corresponents funcions.

5.- No haver estat separat del Servei de cap Administraciò
pdblica, ni trobai—se? inhabilitat per a l'exercici de la funció
pdbli ca.

6.- No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
7.- Estar en possessió dels permisos de conducció A-2 i B-1.
S.- Tenir una altaria mínima de 1,70 m. els homes i 1,65 m.

les dones.
9.- Compromis de portar armes i, si n'era el cas, d'arribar a

utilitzai—les, que s'ha de prestar mitjançant declaració jurada.
10.- Tenir fet el servei militar o la prestació social

substitutòri a, o estar-ne exempt definitivament.
11.- Estar en possessió del Diploma d'aptitud bàsica per

Auxiliar de Policia Local (cicle inicial), extes per l'Escola de
Policia Local de la C.A.I.B.

12.- Parlar el català.

Tots aquests requisits els haurà de reunir 1'aspirant abans
que finalitzi el termini per a la presentació de les instàncies de la
convocatòria corresponent.

Quarta.- PRESENTACIÓ D'INSTANCIES I DOCUMENTACIÓ.

Les sol·licituds s'hauran de presentar davant l'Ajuntament
d'Esporles, en les formes permeses per la Llei de Procediment
Administratiu en el termini de 30 dies naturals comptats a partir de1'endemà de la publicació de 1'extracte d'aquestes bases en el B.O.E.

Per esser admesos bastarà que els aspirants manifestin en la
instància que en el moment de la presentació reuneixen tots els
requisits nomenats anteriorment. Així mateix s'aportaran els documents
acreditatius del mèrits que s'al.legin en la fase de concurs.

Els sucessius anuncis just es publicaran en el tauló d'anuncis
de l'Ajuntament i en el B.O.C.A.I.B. quan aquest requisit fosobli gator i.

Cinquena.- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.

Acabat el termini de presentació d'instàncies, la Batlia
íïprovarà el llistat d'admesos que es publicarà en el tauló d'anuncis
municipal. El llistat d'exclosos es publicarà en el B.O.C.A.I.B.
establint-se un termini de 10 dies per a la rectificació d'errors."^ií-íò no obstant, els errors, materials, o de fet podran subsanar-se enPaper transcripció acords i resolucions
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qualsevol moment

Els aspirants exclosos podran interposar recurs de reposició
en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent a la
publicació de la llista.

Sisena.- TRIBUNAl. QUAI.IFICADOR I INICI DEL CONCURS-OPOSICIO.

El Tribunal qual i-f i cador estará constituït de con-formitat amb
allò previst en el Drecret 70/1989 de la C.A.I.B. i serà el que -figura
a l'Anex III de les presents bases.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense
l'assistència de más de la meitat dels membres titulars o suplents
indistintament, i les decisions s'adoptaran per mctjoria.

El propi Tribunal està facultat per resoldre les qüestions que
puguin sorgir durant la seleccid i per adoptar els acords necessaris
per l'ordre de la mateixa i en tot allò no previst a les presents
bases.

En el mateix Edicte en el qual es faci pública la llista
d'exclosos, s'assenyalarà el lloc, dia i hora d'inici dels exercicis,
garantint-se un termini minim de quinze dies entre la publicació i el
dia anunciat. Un cop començades les proves no serà obligatòria la
publicació dels sucessius anuncis més que en el tauló d'anuncis
municipal, si be garantint-se sempre una antel.lacid minima de
vi nt-i-quatre hores. Els aspirants que no es pres6?ntin als exercicis
restaran exclosos sense cap més tràmit, llevat de casos
justificats, lliurament apreciats pel Tribunal.

ben

Les proves es divideixen en dues fases, la d'oposició i pels
aspirants que la superin, la del concurs de mèrits.

Setena. LA FASE D'OPOSICIO: EXERCICIS.

1.- Exercici obligatori i eliminatori relatiu a l'àrea
complementàri a.

Consitira en repondre a un mfnim de vint preguntes que se
formulin sobre els vint temes de l'annex primer d'aquestes bases,

La puntuació a atorgar serà de O a 5.

2.- Exercici obligatori i eliminatori relatiua a l'àrea
professional. La puntuació a atorgar serà de O a 5.

Consistirà en dues provess
a) Contestar preguntes relatives al temari de l'anex II.
b) Resoldre un cas pràctic.

3.- Exercici de coneixement de la llengua catalana. La puntua¬
ció a atorgar serà de O a 5.

Vuitena.- FASE CONCURS; BAREMS DE PUNTUACIÓ

Paper transcripció acords i resolucions
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1.- Diploma d'aptitud bàsica, nivell inicial (Auxiliar de
Policia Local) expedit per l'Escola de la C.A.I.B., obtingut a
proposta de l'Ajuntament d'Esporles (amb validesa de tres anys
comptats a partir del dia d'expedicití). Puntuació: 3 punts.

2.- Idiomes reconeguts. Puntuacití; 0,5 per idioma màxim 1 punt
3.- Certificat d'estudis. Puntuacití: B.U.P, R.E.M. o superior

1 punt.
4.- Diploma salvament i socorrisme. Puntuació: 0,5 punts.
5.- Altres seminaris i cursos, Puntuacití; 0,25 per curs fins

a un màxim d'l punt.
6.- Coneixement del terme d'Esporles. Puntuació: 1 punt.

Novena. LLISTA D'APROVATS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Les qualificacions de cada un dels exercicis es faran
pdbliqües el mateix dia que s'acordin en el tauló d'anuncis de la Casa
Consistorial. La qualificació definitiva serà el resultat de la suma
de les avaluacions obtingudes en la fase de 1'oposició més la del
concurs.

L'aspirant amb major puntuació serà seleccionat i s'elevarà
l'expedient a la Batlia Presidència a fi i efecte del nomenament de
funcionaris. L'aspirant seleccionat gaudirà d'un termini de vint dies
naturals a partir de la publicació de la qualificació definitiva perpresentar els documents acreditatius de que reuneix els requisitsexigits en aquestes bases, més dues fotografies tamany carnet. Si
aquest termini no 63s compleix, excepte casos de força major, decauranels drets del seleccionat/ada i no serà anomenat.

Desena.- NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ

Si la documentació presentada ës correcta, el Batle nomenaràfuncionari de carrera al seleccionat.

El nomenat prendrà possessió en el termini que s'estableix iromanent en la situació administrativa pertinent. Prèviament a la
presa de possessió, l'interessat haurà de manifestar que no ocupa capplaça en el sector pdblic delimitada per l'article primer de la Llei53/1984 i que no reb pensió de jubilació, retir ni orfendad.

Si el nomenat realitsas qualque activitat privada haura dedeclarar-ho així en el termini de deu dies de la presa de possessióperquè en el Ple de la Corporació puguin pronunciar-se sobre lacompatibi 1 i tat o incompatibi 1 i tat amb la función encomanada.

A N E X I

AREA COMPLEMENTARIA

1.- L'organització municipal.
2.- Principals competències municipals.
3.- Funcionaris d'administració local. Enquadrament i classes. IPaper transcripció acords i resolucions s
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L'acte administrati us concepte i condicions.
Normes generals sobre procediment administratiu.

Conceptes bàsics i pràctiques procedimental s sobre
ordenacid d'expedients.
Revisid d'actes administrati us, recursos.
Introduccid al Dret. Piràmide i esquema judicial.
Delictes i taltes contra llibertats de la persona.
Delictes i -faltes contra les persones.

• Delictes i -faltes contra la propietat.
Delictes i -faltes contra l'autoritat i els seus agents.

• Delictes i faltes derivats de la circulació de vehicles.
■ La detenció.
- Introducció a la geografia de les Balears.
• La legislació lingüística a les Illes Balears.

Flexió nominal i verbal en relació amb A-E. Les
alternances ortogràfiques.

18.- Iniciació a 1'accentuació en català- Els monos i 1.1abs.
19.- Topograffa i toponimia d'Esporles; els carrers,

4.-
5. -
6 «

iniciaciò i
Mi.

í B **"

S."
9."
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

possessions; introducció a la història
socio-econòmics principals del terme. La
membres, seus i principals competències.

20.- El catàleg d'edificis de
ordenances fiscals.

1 es

d'Esporles; i aspectes
Mancomunitat de Tramuntana;

les NN.SS. d'Esporles. Les

A N E X II

AREA PROFESIONAL

1.- La potestad sancionadora de 1'administraci ó local. Arees
d'actuació. Procediment. Recursos.

2.- Llicències d'activitats.
3.- Publicitat en la via pública i venda ambulant.
4.- Renous.
5.- Permisos i llicències d'obres.
6.- Coneixements bàsics sobre circulació.
7.- La llei sobre el trànsit. Circulació dels vehicles de

motor i seguratat vial. Tftol preliminar i Títol I.
Tftol III; De la senyalització.

9.- Ti'tol IV; De les autor i tzaci ons admi nistrat i ves.
10.- Tftol Vè; De les infraccions i sancions, de les mesures

cautelars i de la responsabilitat.
11.- Títol Vlè; Procediment sancionador i recursos.
12.- Tècniques, control i denuncies.
13.- Regulació de la circulació.
14.- Atestats i informes judicials.
15.- Atestats; Circulació amb alcoholèmia.
16.- Policia Local. Definició. Marc legal i funcions.
17.- El règim disciplinari per a la policia local com a membredels cossos i forces de seguretat.
18.- L'auxiliar de la,policia .local com a policia judicial.Paper transcripció 'acords i resolucions
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La intervenció policial.
Actuació policial en matèria de drogues.
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A N E X I I I

TRIBUNAL QUALIFICADOR

President! Sr. Batle
Suplent: Tinent de Batle en qui delegui

Vocals: Vocal titular i suplent representant de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Vocal titular i suplent representant de
1'Escola de Policia Local

Vocal titular Policia Local de la Corporació i
Un tuncionciri de carrera designat pel President de
la Corporació

Secretari : El de la Corporació o persona en qui delegui"

La proposta ós aprovada per unanimitat dels assistents.

En aquest estat i no havent-hi mós assumptes a tractar, quan
són les vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts, el Sr. Batle ai!<eca la
sessió de la qual s'esten la present Acta i jo, com a Secretari, en
donc fe.

/A 1
4 de març de 1992

La Secretaria,

Paper transcripció acords i resolucions
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DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 31 DE MARÇ DE 1992
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Membres assistents;
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Francisco Bosch Bausá
Sr. Vicente Cabot Comas

Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Francisco Ferrés Serrat
Sr. Sebastián Gutiérres Rodríguez
Sr. Juan Matas Albertf
Sr. Jaime Pou Rei nés
Sr. Francisco Tomás Rosselló
Sr. Pere Trias AuIf

A la Vila d'Esporles,
Autònoma de les Illes
essent les vint-i-una
dia trenta-un de març
nou—cents noranta-dos,
neix a la Sala d'Actes
Casa de la Vila,
convocatòri a, el
poració, sota
del Batle Sr.

Costa, i amb 1'assistència del-
Senyors Regidors que es reia

Comunitat
Bal ears,
hores del
de mi 1
es reu-

de 1 a
en primera

Ple de la Cor¬
ia Presidència
Guillem Bosch

cionen al marge, 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 Se¬
cretari el de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- L'acta de la sessió extraordinàri a de dia 24
de març de 1992, còpia de la qual fou entregada juntament amb la
convocatòria d'aquesta sessió, es dona per llegida i Jaime Balaguer
manifesta la seva disconformitat en la modificació feta a l'acta
anterior i proposa rectificar el mateix punt amb aquest sentit: "El
Sr. Pere Tries així mateix protesta per la carta informativa dirigida
per aquest Ajuntament relativa a 1'Escoleta Municipal ja que només
reflexava una opinió política del P.S.Ü.E.".

L'esmentada rectificació fou aprovada per unanimitat.
Sotmesa l'acta a votació fou també aprovada per unanimitat.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS,
compte de la següent correspondència rebuda:

El Secretaria dóna

- Servei d'Activitats Classificades de la Direcció General
d'Interior del Govern Balear, recordant 1'anex-nomenclator que figura
al R.D. 2816/1985, de 27 d'agost. (Registre d'entrada nóm. 329, de
09.03.92).

- Ministeri d'Educació i Ciència, cedeix 1'6s de dues aules
del Col.legi "Gabriel Comas i Ribas" per a l'dbicació d'una escola
infantil. (319, de 09.03.92).

- A.P.A. Col.legi Públic d'Esporles, fa saber la seva
disconformitat davant el fet de dedicar dues aules del Col.legi per ainfants d'l i 2 anys. (359, de 12.,3.92).

- Ajuntament d'es Migjorn Gran (Menorca), comunica l'acordrelatiu a obtenir un major autogovern del conjunt dels Municipis de1 Estat per que arribin a gestionar el vint-i-cinc (25) per cent dels
Paper transcripció acords i resolucions
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recursos. (435, de 23.03.92).

- Junta d'aigües de Balears, comunica que ha quedat
constituí'da tal com estableix el Decret 106/1990, de 13 de desembre.
(367, de 16.03.92).

- Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Balears,
Ministeri d'Economia i Hisenda, ens retorna expedient, autos 264/87,relatiu a les liquidacions de pulsvaluas 34, 35 i 36/87 d'Es Noguer,S.A. (437, de 23.03.92). plusvalua 34/87 d'Es Noguer, S.A.

- Ministeri d'Educació i Ciència, comunica trans-ferència de
quatre-centes vuitanta mil (480.000) pessetes relativa a conveni
M.E.C. entitats locals col.1 abonadores Escola d'Adults. (443, de23.03.92).

Jurat Provincial d ' Expropi aci ó de Balears, noti-fica acordrelatiu a augmentar les indemnitzacions concedides a Viki Roca Albertfi Antonio Roca Cisen per la expropiacid de part de la -finca Ca l'Amet.
(451, de 23.03.92).

- Delegació del Bovern a les Balears, remet circular 1/92relativa a "Espectacles pdblics, remissió a la Delegació del Govern
per part dels Ajuntaments, de la documentació relativa als atorgamentsde llicències de construcció o re-forma i d'obertura d'edificis, localsD recintes destinats a la seva celebració". (349, de 10.03.92).

- Consell Insular de Mallorca, informació relativa a les
properes Jornades sobre Inventari i l'impost sobre activitats
econòmiques que s'inpartiran amb ajuda de programes informàtics. (342,de 10.03.92).

- Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca, Govern Balear,aprova 1'Avantprojecte de residència-granja d'escola de naturalesa aEsporles, expt. 53/92. (498, de 30.03.92).

- Ministeri d'Economia i Hisenda, remet imprès de dadesindividualitzades de 1'entrega a compte del primer trimestre de 1992de la participació en els Tributs de l'Estat. (468, de 25.03.92).
- Conselleria d'Economia i Hisenda, Govern Balear, bonificaciósubjectiva cànon sanejament d'aigües. (512, de 01.04.92).
- Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Govern Balear,ens sol.licita certificat expedit per la Intervenció relatiu a1 existència d'una partida específica i numerada en els Pressupostsper a l'any 1992, per fer-se càrrec de la participació municipal en1 actuació del mòdul esportiu M-3b, indicant l'import total consignat.<499, de 30.03.92).

- Conselleria d'Obres Pábliques i Ordenaci6 del Territori,Govern Balear, es convoca a una reunió per tractar el tema relatiu alPla de Vi vendes d'aquesta Comunitat. (423, de 20.03.92).
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- Centre de Gestió Cadastral. i Cooperació Tributària, ens
recorda les instruccions que liaurà de seguir aquest Ajuntament en
relació a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs
locals. (418, de 20.03.92).

A l'apartat de disposicions o-ficials no se'n dona compte de
cap.

DECRETS BATLIA.- La Secretaria dona compte dels següents:

- Decret del 04.03.92 en el qual ens comprometen a incloure
dintre del Pressupost per a 1992 una partida pressupostàr i a su-ficient
pel finançament de l'aportació municipal a 1'execució de l'obra de
reforma de la Font i el Pou per a l'abastiment d'aigua, en
col.1aboraci ó amb l'Institut Nacional d'Empleo.

- Decret de 12.03.92, relatiu a l'adopció de l'acord proposat
pels Estatuts del Consorci d'Informàtica Local de Mallorca.

- Decret del 18.03.92, nomenant delegat de l'·area d'Educació,
Cultura i Esports al Sr. Pere Tries Aulf.

- Decret del 31.03.92, nomenant Delegat davant el Consell
Escolar al Sr. Pere Trias Aul i .

APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 1992.- El Sr. Batle dona
lectura a la Memòria Explicativa del Pressupost, la qual es comentada
en els seus diverses aspectes per regidor delegat de l'àrea d'Hisenda
i Administració, Sr. Sebastián Gutiérrez, el qual exposa tot seguit el
resdm del Pressupost i de la Plantilla de personal per a 1992 que a
continuació es transcriuen;

El Pressupost propi de la Corporació ofereix el següent resum;

ESTAT D'INGRESSOS
Capítol I IMPOSTS DIRECTES 46.300.000

II IMPOSTS INDIRECTES. ........ 13.560.000
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 38.535.050
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 42.664.000
V INGRESSOS PATRIMONIALS 750.000

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0
IX PASSIUS FINANCERS .... 16.000.000

T 0 T A L 157.809.050

ESTAT DE DESPESES;
Capítol I PERSONAL 60.599.235

II BENS CORRENTS I SERVEIS 40.596.570
Paper transcripció acords i resolucions
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III FINANCERS
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS .

VI INVERSIONS REALS
IX PASSIUS FINANCERS ....

N.°26614 C

TOTAL,

6.412.971
15.079.051
30.049.578
5.071.645

157.809.050

Plantilla de personal:

1. FUNCIONARIS

A) Escala habilitació de carácter nacional

Places Grup Nivell Vacants

SECRETARI-INTERVENTOR , 1 B 16

Escala d'Administració General

b) Subescala Administrati va
ADMINISTRATIU . . . 1 C 10 -

ADMINISTRATIU . . 1 C S
c) Subescala Auxiliar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS D Í —

Escala d'Administracid Especial

b) Subescala Serveis Especials
b) Clase Policia Local i Auxiliars
AUXILIARS POLICIA LOCAL 3 E 5 1

d) Personal d'o-ficis
OPERARI 1 E 5 —

PERSONAL LABORAL

Contractes inde-finits

CAPATAÇ . . . 1 —

OFICIALS lera O — — -

OFICIAL 2ona 1 —

OFICIAL 2ona. Serv.Tècnics 1 — — —

PEO
1 — — 1

NETEJADORES O «. _ —

ADMINISTRATIU-RECAPTADOR 1 — — «

BIBLIOTECARI (5/8 jornada) 1 — — —

ARQUITECTE (1/8 jornada) 1 —

B) Contractes temporals

AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU Dispensari Mèdic . .

NETEJADORA Dispensari Mèdic
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TREBALLADORA FAMILIAR
AUXILIAR BIBLIOTECA
MONITOR ESPORTIU
PROFESSOR EGB Especalista Pre-escolar .

AUXILAR EDUCADOR ESCOLETA
F'EOti««

3. PERSONAL EVENTUAL

Opinions sintetitzades dels membres de la Corporació que
intervenen en la deliberació:

Jaime Pou: considera preocupant el percentatge de despeses de
personal damunt el total del Pressupost i que el crèdit de 16 milions
per a la construcció d'un Gimnàs li sembla poc adequat a les
necessitats del Municipi, i que el seu Grup no apoiarà aquest
Pressupost perquè creu que no és l'adequat pel poble.

Sebastián Gutiérrez: assenyala que el cost del personal puja
un 38,36% del total del pressupost mentres que en els altres
Ajuntaments està en torn al 45%, el qual es en realitat baix tenint en

compte els serveis que es presten. En quant al Gimnàs creu que es de
cap a la joventud a on millor poder gastar-se els doblers.

Guillem Bosch, Batle: el personal de l'Ajuntament té un sou
comparat amb molts d'altres Ajuntament i Corporacions pdbliqües,
bastant baix, i l'Ajuntament o-fereix molts serveis pel que es
necessiten encara més -funcionaris dels que tenim.

Per exemple, recorda que la Conselleria d'Interior recomana
molt que l'Ajuntament d'Esporles hauria de tenir cinc municipals i
només en te dos.

Pere Trias: votarà, ja que es -fruit d'un acord, a -favor, enca¬
ra que parti cul arment no li agrada el Gimnàs, hagués estat millor, al
meu parer, i més econòmic, -fer un gimnàs més petit i quan l'Ajuntament
tingues terreny su-ficient construir una pista pol i esport i va (apta per
handbol , -futbet) coberta. El projecte de gimnàs va esser aprovat pel
PSOE, PP-UM, CDS (unanimitat del passat Ajuntament) si ara no es dota
la partida pressupostàri a no tindrem cap tipus de gimnàs (ni gran ni
petit), perquè es perdra la subvenció.

Jaime Balaguer; diu que abans estava previst construir un
gimnàs davall les dues aules però al no presentar-se ningd i sortir
aquest Pla es va pensar que era molt millor perque permetia practicarmés tipus d'esports, però en aquest moment encara no esta construït i
ja no ens agrada. Voldria haver construït un Poliesportiu millor però
això no entrava en els plans del Consell Superior d'Esports donat que
no ten i em els terrenys necessaxr-is.

Sotmès a votació el resultat de la votaciò queda;
- Vots a favor: sis (6), cinc del Grup Municipal Socialista i

un del PAS.Projecte Alternatiu.
- Abstencions: cinc (5) del Grup P.P.-U.M.
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Aprovat provi sionalment el Pressupost per a 1992 i la
Plantilla de Personal amb el resultat abans esmentat, el matei;-:
quedarà eKposat el públic durant el termini de quinze dies despré?B
dels quals quedarà elevat a de-fini tu en cas de no presentar-se cap
reelamacití.

CONVENI CANET.- El Sr. Batle dona una breu explicació referent
al Conveni Canet diguent que l'anterior Consistori ja havia aprovat un
projecte per a la conducció d'aigua amb un informe favorable i
després, el mes d'agost, no va esser aprovat pel Ple.

Assenyala que per coherència política, l'equip de Govern ha de
assumir la responsabilitat de la gestid de cara als administrats i no
es pot tenir aturat un projecte aprovat per l'anterior Ajuntament i
que ara està pendent d'aprovar o no la conducció d'aigües a Canet, ès
per això que sotmet a votacid d'aquest Ple el conveni presentat,
pe3rquè definitivament digues si o no.

Faig constar que 1'esborrany del document que es va presentar
per primera vegada, era de l'anterior Ajuntament i que afectivament hi
va havere un error a l'hora d'assenyalar les hores d'aigua propietat
de l'Ajuntament. Així mateix faig constar que present en aquest Ple un
document del Registre de la Propietat respecte al pou i es fan les
modificacions següents: s'ha modificat la tarifa, la garantia i els
anys de durada, per a la seva aprovacid.

El present pou obra inscrit en el Registre de la Propietat al
foli 48, llibre 62 d'Esporles, finca 531.

Transcripcid del Conveni que d'acord amb les normes
establertes en aquest Ajuntament serà traduit al català;

"REUNIDOS

De una par-te (Representante Ayuntamiento de Esporles)

Y de otra (Representante Canet Palace, S.A.)

Reconociéndose ambas partes capacidad legal necesaria para el
otorgamiento del presente documento, puestas de comdn acuerdo, DICEN

I.- El Ayuntamiento de Esporles es legal propietario, con las
condiciones que resultan de la inscripción registral, conocidas por la
sociedad conotorgante, del siguiente pozo:

"Pozo de agua, destinado al abastecimiento público de la
población, situado en la parte norte de la parcela situada al Este del
Predio "La Granja" del término municipal de Esporles, lindante por loscuatro puntos cardinales con el mentado predio "La Granja", que se
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad al folio 48, librode Esporles, finca 531 con un caudal de agua de sesenta toneladas".
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El citada poso obra señalado con la letra A, según consta en
el plano adjunto a los documentos de compra otorgados entre la entidad
vendedora GROEL, S.A. y el Ayuntamiento de Esporles, el día 27 de
agosto de 19S5, elevado a pdblico ante el Notario de Esporles D. José
Antonio Carbonel1 Crespf, el día 2 de octubre de 1987, y obra inscrito
en el Registro de la Propiedad,
66, -finca núm. 3.199.

tom 4.916, llibre 71 d'Esporles, fol

L'entitat venedora, Groel, S.A., te el dret d'obtenir durant
dotee hores diàries el cabdal d'aigua que produeixi l'esmentat pou,
des de les set a les tretze hores i des de les quinze a les vint-i-una
hores.

II.- El pozo objeto está calificado como bien de dominio
pdblico y, tal como se ha indicado con anterioridad, está destinado al
abastecimiento de agua de la poblacidn de Esporles, existiendo en la
actualidad un importante caudal sobrante, que permite al Ayuntamiento
suministrar parte del mismo a terceros, sin perjuicio de salvaguardar¬
en todo momento el abastecí miento normal de la población.

fincas
III.- CANET PALACE, S.A. es legal propietaria de la siguiente

Conforme al objeto social de la entidad, CANET PALACE, S.A.
tiene la expresa intención de proceder, en la misma, a la instalación
de un complejo destinado a la salud y belleza asf como el tratamiento
cosmético, de descanso y deportivo.

IV.- Dadas las especiales características de las instalaciones
y servicios que han de ser montados y prestados, es evidente que el
suministro de agua reviste un volumen y consecuente adecuación técnica
que exceden del suministro considerado normal, por lo que las partes
contratantes consideran necesaria llevar a efecto el presente acuerdo
en tanto en cuanto se muestran mutuamente interesados en el suministro
de agua potable a la propiedad de CANET PALACE, S.A., descrita en el
expositivo III de este documento.

v.- En virtud de la naturaleza de los bienes que son objeto de
contratación, se ha cumplido la normativa referente a preparación,
competencia y adjudicación, en su caso que prescriben las normas
aplicables a la condición de este contrato, que las partes estiman denaturaleza privada, y que, por tanto en cuanto a sus efectos yextinción se regirá por las normas de derecho privado, dado que no
concurren las caracterfsti cas esenciales para entenderlo de naturalezaadmi nistrati va, todo ello sin perjuicio de la publicidad o posible
concurrencia que se derivan del carácter de bien pdblico del agua quena de ser objeto de suministro.

VI. Las partes intervini entes incorporan a este contrato ycomo elemento integrante del mismo, el proyecto de conducción de aguapotable redactado por el Ingeniero 0. Antonio J. Verger Ripoll, en
de referencia técnico-materi al de las

en su momento, deban llevarse a efecto en la
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ejecuciòn del proyecto.

VII.- Sentado lo anterior sujetan el presente documenta a los
siguientes:

P A C O

1°.- El Ayuntamiento de Esporles suministrará a CANET PALACE,
S.A. un caudal de agua que garantice un volumen diario de setenta y
cinco (75) m3, destinados a los usos propios del Centro de Salud que
dicha entidad tiene proyectado instalar en la tinca de su propiedad
descrita en el Expositivo III de este contrato, sin perjuicio de lo
especi-f i cado en el Pacto 6.-.

2°.- A tales e-tectos, se procederá a conectar con la red
muinicipal con-forme a lo previsto en el proyecto de conduccidn de agua
potable redactado por el Ingeniero Industrial D. Antonio J. Verger
Ripoll que obra incorporado al presente contrato como parte integrante
del mismo.

3' Las tari-tas aplicables serán las siguiííntess

Segdn tarita de uso industrial, comercial, hotelero y regadío.
que haya sido determinada por
Público para Suministro de Agua.

la Ordenanza Reguladora del Precio

A los etectos de la aplicación de la antedicha tarita, Canet
Palace S.A. podrá consumir hasta un máximo de 75 m3. diarios sin que
se produzca variación alguna sobre el precio de la misma. A partir de
la citada cantidad se incrementará, en el
precio ordinario establecido.

exceso, un 30% sobre el

4**.- Todos los gastos de instalación del aparato regulador y
contador de consumo, o cualquiera otros elementos de control y
reglaje, así. como los derivados de la instalación y mantenimiento de
la red de conducción, elevación, distribución de agua o tratamiento
bacteriológiCO, originados a partir del punto de conexión, serán por
cuenta y cargo de CANET PALACE, S.A..

El Ayuntamiento podrá etectuar reparaciones a cargo de CANET
PALACE, S.A. en caso de pérdidas, previo requer i mi ento a dicha
sociedad para que las realice en un plazo de ocho di as.

5".- La condi·icción será propiedad de CANET PALACE, S.A. y el
mantenimiento y conservación igualmente a su cargo.

6°.~ El plazo concertado entre las partes tendrá una duraciónde 49 años a partir de la -fecha en que se otorgue el correspond i ente
convenio y comience el suministro de agua, renovándose, en su caso,
siempre y cuando lo permitiere la normativa aplicable.

Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento se reserva el derechode dejar sin e-fecto o reducir el suministro de agua concertado, si se
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circunstancias de interès pdbl. ico o necesidad
agu£^ a la poblacidn de Esporlas, o el volumen de
poso, a que se refieren los antecedentes I y

aconsejaren la adopción de tales medidas, previo el Informe Técnico
correspondiente, y previo aviso a Canet Palace, S.A. con una
antelación mínima de 30 días, salvo supuestos eKcepcionales

justif i casen
suministro de
reservas del

o

de

I as

II ,

de
extremada urgencia- Canet Palace, S.A. podrá reclamar al Ayuntamiento
el resarcimiento de daños y perjuicios salvo que la causa se fundara
en necesidades de suministro de agua a la población de Esporles,
supuesto excepcional o de extremada urgencia, tales como averías o
similares contingencias.

7".- El Ayuntamiento de Esporles podrá hacer uso de la
conducción de la tubería de agua potable a la finca de Canet,
propiedad de Canet Palace, con la finalidad de suministrar agua para
el consumo humano a fincas colindantes, o, en su caso, a la
Urbanieacidn de Ses Rotgetes y S'Esglaieta ubicadas en el Término
Muncipal de Esporles, siempre que el dimensionado lo permita. El
mantenimiento y control de los materiales y suministra antedichos
serán por cuenta y cargo de la Corporación Municipal, lo cual deberá
hacerse con el menor perjuicio posible a las instalaciones y entorno
de la finca Canet.

El Ayuntamiento
mínimo de 30 días a Canet

de Esporleí deberá preavisar en un plazo
Palace, S.A. respe?cto de los siuministros

que alude el párrafo anterior del presente pacto.

8°.- CANET PALACE, S.A. no podrá ceder de ninguna forma a
terceros el agua objeto de suministro, que destinará exclusivamente, a
usos propios del Centro de Salud, salvo a SPA CANET PALACE, S.A.
explotadora del mencionado centro o persona física o jurídica que
suBtituy6?ra la misma.

9'.- Las partes intervini entes, sin perjuicio de las
competencias que pudieran corresponder a otras instancias públicas,
manifiestan que el proyectado Centro de Salud dadas sus
carácterí.sticas especiales, constituye una instalación de elevado
interés social para el municipio de Esporles, ya que permitirá la
creación de puestos de trabajo y, en consecuenc i a, reducir el
desempleo local, y así lo hacen constar en el presente documento.

Ein caso de que Canet Palace, S.A., incumpliera las
obligaciones derivadas del presente contato, el Ayuntamiento de
Esporles podrá rescindir el mismo, pasando la tubería e instalaciones>
anejas a propiedad municipal. Igual consecuencia, se derivará del cesede la actividad comercial de Canet Palace, S.A. o entidad o persona
que le sustituya, o de su desaparición o cierre, salvo justa causa.

Y para que conste firman el presente documento por duplicado
ejemplar y a un sólo efecto en el lugair y fecha en el encabezamiento
indicados."

Jaime Pou del Grup P.P.-U.M. exposa;
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"El grup Partit Popular en quant al conveni d'aigÜ6?B amb Canet
el recolcen perquè sigui aprovat en aquest PLE. No obstant, vull -fer
una sèrie de consi deraci ons damunt la forma que fins e^n aquests
moments ha estat duit aquest tema.

PRIMER: Creim que les postures per part de l'equip de govern
des del 87 no han estat de donar una informació molt clara a
1 'oposi cid.

SEGON; Segons ens va informar el Sr. Cross li va esser oferit
el subministre d'aigua a Canet per part del Sr. Batle el setembre del
87. A partir d'aqu€-3stes dates es van començar els projectes per a la
cancel.1 acid.

TERCER: Des del 87 fins avui cas de no haver existit l'oferta
de l'apartat anterior de temps suficient per part de Canet be de
cercar els seus propis aguifers o la compra d'aigua a tercers.

QUART: Fins el passat mes de febrer per part d'aquest grup
així. com la major part. del municipi desconeixia que del pou situat a.
la Granja nomds som propietaris de dotse hores de cabdal al dia (això
com a conseqüència de les informacions erronees que ens havien estat
facilitades per l'equip de govern).

QUINT: Fetes totes aquestes consideracions i havent estat
rebaixat 45 metes cábics diaris, com haver-se millorat tot el contrac¬
te i degut al que creim que significarà Canet al Municipi d'EsporlesENS ha decidit a donar recolçament al projescte. "

Aixi' mateix
d'agost i no del
modificacions.

diu que li esstranya que es parli del contracte
darrer en el qual hi han hagut importants

Diu que tendrá el suport del Grup P.P.-U.M. però que li
manquen consideracions a fer.

Guillem Bosch, Batle: li recorda que en el primer document ques'aprovà i desprès es va retirar, ell digue que mai signaria undocument que no fos una concessió administrati va.

Jaime Pou: contesta que un cop consultat al seu advocat itenint clar que aquest contracte esta emparat per la mateixa*jurisdicció que la concessió està d'acord.

Pere Tries dona lectura al vot particular que, transcrit, diu;

particular que presenta el Regidor Pere Trias, delAS. Projecte Alternatiu, al dictamen de la Comissió Informativa del 26e març de 1992, relatiu al "Conveni Ajuntament d'Espor1es-CanetPalace, S.A.".

En relació amb el projecte de Conveni entre l'Ajuntament
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d'Esporles i l'empresa "Canet Palace, S.A.
del PAS.Projecte Alternatiu considera:

N.'26621 c

Regidor Pere Trias

- que no s'ha realitzat el corresponent Estudi Tècnic sobre el
que representarà per als pous actuals, nivells -freàtics, dipòsits
reguladors i conducción, el subministrament d'aigua sol.1 ici tat per
"Canet Palace, S.A."

- que no s'ha realitzat estudi d'Impacte Ambiental sobre la
conducció d'aigua que es projecte -fer circular per dins el Torrent des
del Pont del Cementeri -fins al Pont de Miralles.

- que els anteriors estudis han de ser realitzats per
organismes competents, reconeguts per ambdues parts, i a càrrec de
l'empresa sol.1 i ci tant.

En conseqüència, PROPOSA;

A) - que no s'aprovi l'esmentat Conveni mentres no siguin
satisfetes Íntegrament les anteriors condicions.

AÍ5-{Í. mateix, i en relació amb el text del mateix Conveni,
proposa les següents esmenes raonades al contingut;

1.- La quantitat d'aigua sol·licitada -75 m3/dia- podria ser
excessiva per a un poble que ha patit freqüents restriccions, amb una
població creixent i amb un consum també creixent per habitant. Entre
els 500 m3. de la Font Major tnós els 700 m3. del pou des Pla des
Murterar resulta un total d'uns 1200 m3. diaris d'aigua de propietat
municipal (sempre que la Font Major i els pous donguin el màxim). La
xifra de 1200 m3. diaris segurament supera el consum diari dels dies
d'estiu. En tot cas, el cabdal màxim que es pot subministrar ha de
condicionar-se a elements com el volum màxim d'extracció autoritzat,
oscil·lacions estacionals i previsió d'increment de consum en un
termini de temps equivalent al del Conveni.

Es proposa reduir el volum en funció de l'estudi tècnic.

2.- Per la mateixa raó, resulta mancada de fonament
l'expressió "importante caudal sobrante" que figura a 1'apartat II, ja
que l'"exces" s'ha de considerar en funció d'una previsió a llarg
termini, i del coneixement del balanç entre extracció i recuperació
del freàtic.

Es proposa eliminar aquesti^ expressió.

3.- Al punt IV es manifesta que "Dadas las caractertsti cas de
las instalaciones y servicios que han de ser montados y prestados, es
evidente que el suministro de agua reviste un volumen y consecuente
adecuación técnica que exceden del suministro considerado normal"
(...) per la qual cosa "1 ¿^s partes contratantes se muestran mutuamente
3.nteresados en el suministro de agua potable".
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Es pr-oposa eliminar el pàragra-f , ja que 1'interés pel
subministrament només resulta evident i obvi per a la pròpia empresa
"Canet, S.A.".

4.- respecte al pacte 3er. es considera que el preu previst
per metre cdbic que haurà d'abonar Canet, S.A. resultarà interior al
corresponent a un domicili particular que en consumeixi més de 30 m3.
mensuals.

Es proposa establir una tari-ta progressiva que, en qualsevol
cas, sigui netament superior a la del consum domiciliari.

5.- Les "circunstancias de interès pdblico o necesidad de
suministro de agua a la poblacidn" que deixarien sense e-fecte el
Conveni o permetrien reduir el subministrament sdn molt ambigües, per¬
la qual cosa l'Ajuntament pot trobar-se me^ncat de suport legal en el
cas que es produïssin aquestes circumstàncies. D'altra banda
l'antelacid mínima de 30 dies de préavis, excepte casos d'extremada
urgència, resulta en tot cas excessiva. El "In-forme Técnico" que es
preveu hauria d'esser contractat amb acord de les dues parts i a
càrrec de C¿\net Palace, S.A.

Es proposa:

a) Precisar abastament quines sdn les circumstàncies d'interès
pdblic que poden justi-ficar la suspensió del Conveni en aquest
apartat.

ta) reduir els 30 dies a una setmana.

c) "El in-forme Técnico" del punt 6 del contracte a càrrec de
Canet Palace, S.A.

6.- Es proposa reduir la vigència del Conveni a un màxim de 10
anys renovables per períodes d'igual durada de comd acord, a
di-ferència dels 49 que figuren actualment. L'absència d'informes
tècnics, i la mateixa dificultat d'establir previsions a molt llarg
termini aconsellen, per responsabi1 i tat política, no estatalir
hipoteques sobre decisions fonamentals que s'hagin de prendre al
Municipi en el futur.

7.- Respecte al pacte 7è. donat que la utilització de la
conduccid per a altres subministraments es farà "siempre que el
dimensionado lo permita", es proposa eliminar el préavis especificat
al darrer paràgraf.

8.- El pacte 8è. especifica que Canet Palace, S.A. només podrà
cedir els seus drets a SPA Canet Palace, S.A.

Es proposa suprimir aquesta possibilitat, com a salvaguarda
davant la possibilitat que SPA Canet Palace, S.A. pogués utilitzar el
subministrament d'aigua per a altres finalitats.
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9.- Al pacte 9è. les parts intervinents expressen que el
projectat Centre "constituye una instalación de elevado interès social
para el municipio de Esporles, ya que permitirá la creación de puestos
de trabajo y, en consecuencia, reducir el desempleo local".

Es proposa suprimir tot el parágra-f 9è. ja que enlloc
s'especi-fica quants llocs de -feina i amb quin perfil professional
s'establ iran, i tampoc existeix cap garantí.a que la contractaci ó es
realitzi exclusiva ni preferentment al municipi d'Esporles.

10.- es proposa que el Conveni estigui redactat en català, en
compliment de l'articel 10.3 Punt 6 de la Llei 3/1986, de
Normalització Lingüistica.

11.- Donat que el pacte 3 estableix de fet una variació de la
tarifa determinada a l'Ordenança Reguladora del Preu Pdblic per a
subministrament d'aigua ES PROPOSA que aquest punt sigui tramitat com
una modificació de la dita Ordenança i per tant que el conveni, en tot
cas, sigui aprovat eliminant el punt 3."

Al mateix temps assenyala que els que havien intervingut
anteriorment no anaven la rel del projecte i que ell el mes d'agost no
se'n adonar de 1'alcanc del projecte i que actualment no es tracta de
fer canvis puntuals sino d'adonar-nos de la situació en la quals ens
sumergeix aquest acord.

Els distints grups polítics parlaren del turisme i tipus
d'ocupació que això duria al poble i els punts de vista no foren
coincidents ja que el Orup Municipal Socialista hi vou aventatges i el
PAS no i el Grup P.P.-U.M. no sap el que realment passarà.

Sebastián Gutiérrez contestant a Pere Tries que es va referir
a l'aspecte urbani'stic, diu que sempre havia estat a l'ànim del
P.S.O.E. esser molt respectuosos amb la disciplina urbanística i amb
el Medi Ambient i que es va pensar molt abans de prendre una decisió,inclus es va demanar un informe al GGB que contesta verbalment que nodeteriorava el medi ambient.

Pere Trias proposa que el conveni quedas damunt la taula.

Guillem Bosch, Batle, sotmet a votació que 1'assumpte noquedas damunt la taula.

Sotmès a votació fou aprovat per deu (10) vots a favor delBrup Municipal Socialista (5) i del Grup P.P.-U.M. (5) i un en contradel PAS.Projecte Alternatiu.

esmenes;
A continuació el Sr. Pere Trias dona lectura a les següents

Pas.Projecte Alternatiu de moment no està d'acord amb lacons rucció del centre de salut i bellesa o com a mínim fins ara no® ns han donat arguments prou convincents perque donem suport a.
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l'esmentat centre- Consideram que el conveni que es presenta -forma
part, molt important, del projecte que es prêten construir a la finca
de Canet i per tant. volem denunciar el que no ens sembla be del
conjunt del projecte.

No esteim contra el turisme, ni contra la creació d'activitats
que puguin generar llocs de treball i riquesa al nostre poble. Però el
que hem de pensar sceriosament es amb el tipus de turisme que volem.
Pensam que es possible un tipus de turisme respectuós amb la nostra
cultura i medi ambient.

Quins beneficis en pot treure el poble d'un projecte com el de
Canet?

Ens interessa un turisme que es tancarà en pany i clau dins el
seu recinte totalment aïllat del poble?

Encara que es demostres que el pou del Pla des Murterar pot
subministrar aigua a Canet hem de ser solidaris amb altres municipis
que no tenen aigua suficient o la consummeixen salada?

Hem de deixar hipotecat al poble per 49 anys amb un conveni
que no sabem cl¿írament els beneficis que en treurà el poble i que no
sabem que costaria rescindir dit conveni en el cas que un dia
l'Ajuntament decidis rescindir-ho (sempre que no fos en el cas preívist
al contracte: falta d'aigua, ...)?

Com es possible que la sol·licitud de permís d'obres entri a
l'Ajuntament, dicí 05.12.89, l'informe de l'arquitecte sigui de dia
04.12.89 i s'aprovi dia 05.12.89?

Com es possible que es donguin tantes facilitats a Canet
Palace, S.A. quan l'informe de l'arquitecte municipal de dia 04.12.89
diu: "En cuanto al presupuesto que se aporta y que asciende a 700
millones de ptas., este técnico entiende que NO SE AJUSTA A LA
REALIDAD del proyecto aportado y llega a la conclusidn de que EL COSTE
DE EJECUCION MATERIALde las obras ascederá a una cantidad muy superior
a la presentada? (Es pretán construir quasi 13.000 m2., 5 vegades més
de l'ocupacid màxima permesai, 2 i 4 plantes més de les màximes
permeses a les NN.SS., encara que ja sabem que es legal pequé te la
declaració d'interds social, si be no deixa de "superar en molt les
previsions de les NN.SS. municipals".

Com poden explicar els regidors del P.P. i P.S.O.E. que
vulguin subvencionar el consum d'aigua que ferà Canet? (la tarifa
segons ordenances es de 53 ptes./m3.).

A Esporles les vi vendes que consumeixen nnés de 30 m3/mes
paguen 63 ptes.

A Bunyola per un comsum de més de 60 m3. es paguen 100 ptes.
A Marratxí consum superior a 55 m3. es paguen 72 ptes.
A Palma cosum superior 55 m3. paga 261 ptes.
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Respecte al tram de conducció d'aigua prevista Espor1es-Canet
que va per dins el torrent. No es una concessió del MOPU a
l'Ajuntament d'Esporles? Es que es regalará a Canet la dita concessió?
Segons el conveni que es proposa aprovar el projecte de conducció
d'aigua -forma part del contracte. El Ple de l'Ajuntament mai ha vist
aquest projecte i avui tampoc forma part de 1'expedient del Ple.

El conjunt del convei implica una modificació de la forma
"normal" de contr-cictació del subministrament d'aigua i per tant es fa
necessari que s'aprovi com una nova ordenança municipal o com una
modificació de l'existent, pel qual d'acord amb allò previst a l'i^rt.
92 del ROF

SOL.LICIT la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia perquè
es tramiti amb els requisits establerts per a l'aprovació de les
ordenances municipals (informes jurídics, exposició pdbli ca, ...)"

Francesc Ft^rrós diu que s'oposa a aquestes esmenes excepte a
que la redacció del conveni fos en català, donat la feina que s'hagut
de fer per tirar el projecte endavant, i que no es del seu gust la
pràctica que sovint s'emplea per l'oposició en aquest Consistori
d'entregar documents el darrer moment, i que l'equip de Govern crc-?u
que actua dintre de la coherència i prudència i sentit de la
responsabilitat que deu.

Pere Triass el document que he llegit és el mateix del qual en
tenia coneixement el Batle el passat mes d'agost i que va esser llegit
al Ple del mes de novembre.

Sotmeses a votació les esmenes presentades per Pere Trias no
prosperaren per nou vots en contra, cinc del Grup Municipal
Socialista, quatre del Grup P.P.—U.M., una abstenció del Grup
P.P.-U.M. i un vot afirmatiu del PAS.Projecte Alternatiu.

Sotmesa a votació l'esmena de Pere Trias referent a que el
document fos redactat en català, fou aprovada per unanimitat.

Sotmès a votació l'aprovació del Conveni de Canet així com
autoritzar al Sr. Batle per a signar els documents necessàris, fou
aprovat per nou vots a favor, cinc del Grup Municipal Socialista i
quatre del Grup P.P.-U.M., una abstenció del Grup P.P.-U.M. i un vot¬
en contra del PAS. Projecte Alterneítiu.

VORAVIES I CARRERONS.- El Sr. Jaime Balaguer, regidor delegat
de l'àrea d'Urbanisme i Medi Ambient dona lectura a la proposta que,
transcrita, diu:

"Estant en execució el Pla d'Obres i Serveis per a 1992, el
qual inclou l'obra "Voravies i carrerons" i comparegudes dificultats
tècniques imprevistes degut a la naturale?sa dels terrenys.

l'informe de l'Enginyer autor del Projecte Sr. Carlos
•■.nchez Siguero, en el qual proposa les rect i f i cae i ons oportunes.
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Proposa que s'acordi rectificar el PrcSjecte d'acord amb
l'informe emès pel Tècnic director de les obres. Per tant, el Projecte
en aquest punt quedaria: "En es pont que enlaça el Carrer Major amb
els aparcaments de Can Campos es surpimirien els puntals que van
dintre del torrent i suporten el pont damunt el mur dels
aparcaments. Amb aquest modificació, ai;:if matei::, queda suprimida
l'escala que bai;:a des del pont a baix del torrent."

Assumpte que sotmet al Ple perquè si ho troba pertinent,
1'aprovi. "

Dita proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.

REGLAMENT ORGANIC DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA.- El Regidor
Sr. Pere Tries, delegat de l'àrea d'Educació, Cultura i Esports, dona
lectura a la proposta que, transcrita, diu:

"L'article 9,3 de la Llei de Normal ització LingQfstica ordena
a les Corporacions Locals la regulació de l'ós de la llengua catalana.

Ha estat presentat a l'Ajuntament un escrit avalat en unes

signatures a on sol.li ci ten l'aprovació d'un Reglament de Nomalitzaciò
Lingüística, el qual presenten.

L'oficina de la Campanya de Normalització Lingüística ha
elaborat un Reglament aconsel.lant la seva aprovació pels diversos
Ajuntaments.

D'acord amb les recomanacions de l'oficina de la Campanya de
Normal i tzació Lingüística i vist que el Reglament proposat per dita
oficina recull l'esperit i pràcticament l'articulat de la proposta
presentada pels ciutadans,

Es proposa el següent Reglament de Normal ització Lingüística."

El tenor literal d'aquest reglament es:

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA
DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

De l'e;:posició de motius de la Llei de Normal i tzaci ó Lingüística a les
Illes Balears, Llei 3/1986, de 29 d'abril

"Les Illes Balears s'incorporen a l'àrea lingüística catalana
amb la conquesta de Mallorca pel Rei Jaume I (any 1229), Eivissa i
ormentera per l'arquebisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí (any
1935), i Menorca pel Rei Alfons el Liberal (any 1287).
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Des d'aleshores, el català és la llengua pròpia de les Illes
Balears.

Es a partir del segle XVIII (Decrets de Nova Planta) que la
nostra llengua comença a sofrir un procés de marginació creixent, I el
1768, per una pragmàtica de Carles III, la llengua catalana és
bandejada de gran part de la documentació oficial, civil i
eclesiàstica; posteriorment, diversos textos legals en proscriuen 1'ds
a l'ensenyament.

En ple segle XX, exceptuant el breu parèntesi de la Segona
Repdblica, el català sofreix una marginació encara més accentuada a
l'escola, als mitjans de comunicacid, en l'ús oficial i pdblic, que
culminà durant la dictadura franquista.

Es així que la nostra llengua, que ha estat i és vehicle
d'una cultura universal i mil.lenària, es troba, actualment, en una
situació de desval iment.

La. Constitució espanyola, a l'article 3, diu que "la riquesa
de les diferents modalitats 1ingüfstiques d'Espanya ós un patrimoni
cultural que ha d'ésser objecte d'un respecte i protecció especials".
La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, del nostre Estatut
d'Autonomia, al seu article 3, estableix que la llengua pròpia de la
Comunitat Autònoma és la cat^^lana, i assenyala el dret que tenen tots
els ciutadans i ciutadanes de conèixer-la i d'usar-la sense que ningd
no pugui ésser discriminat per causa de l'idioma propi.

D'acord, doncs, amb aquest marc legal, la Comunitat Autònoma
té el dret i el deure d'¿acabar amb la situació d ' anormal i tat

sociolingüística i procurar que la nostra llengua ocupi el lloc que li
correspon en qualitat de llengua pròpia de les Illes Balears, i sigui
present en els diversos àmbits d'ús oficial de 1'administraci ó, dels
mitjans de comunicacid de masses, de l'escola i de la vida sociaxl en
general. "

En compliment d'aquest deure, s'arriba a la promulgació de la
Llei de Normal iteacid Lingüística, de 29 d'abril de 1906, que no tó
altre objecte que desenvolupar l'article 3 del nostre Estatut
d'Autonomia.

I és l'article 9.3 de la ditai Llei, on s'ordena a les
Corporacions Locals la regulatcid de l'ús de la llengua catalana dins
l'àmbit de llurs competències d'acord amb els principis i les normes
d'aquesta Llei,

Així, doncs, l'Ajuntament d'Esporles, obeint aquest manament,
ha decidit d'aprovar el Reglament següent.

Reglament municipal de normal iteació lingüística
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de l'Ajuntament d'Esp

TITÜL PRELIMINAR

Article Ir.- El present Reglament té per objecte desenvolupar¬
ia Llei 3/86 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la
Normal ització de la Llengua Catalana com a llengua del municipi
d'Esporles, en tots els seus àmbits, i garantir 1'ds del català com a
idioma o-ficial en aquest terme municipal, sense perjudici del dret
recollit a la legislació vigent d'utilitzar l'idioma castellà.

AMBITS D'APLICACIO

Article 2n.- L'ós de la llengua catalana i de la castellana
per part de 1 ' Admi ni stracid de l'Ajuntament d'Esporles es reg€?i!< pels
criteris que estableix la present normativa. Les relacions amb
institucions i amb persones -físiques o juridiques regulades en aquesta
normativa, -fan referència a les que tenen lloc dins el territori de
1 'Estat Espanyol.

Article 3r.- Sempre que en aquesta normativa apareix la
denominació "Ajuntament d'Esporles", s'ha d'entedre que es refereix a
l'Ajuntament d'Esporles i a tots els centres que en depenen.

US LINGÜÍSTIC GENERAL

Article 4t.- L'Ajuntament d'Esporles emprarà el català per a
les seves relacions, amb les peculiaritats que resulten dels articles
següents.

US ORAL

Article 5è.- El personal al servei de l'Ajuntament d'Esporles
s'ha d'adreçar als ciutadans normalment en català, però respectarà la
tria que aquests facin de la llengua en què volen esser atesos.

Article 6è.- Els càrrecs de l'Administració de l'Ajuntament
d'Esporles, s'expressaran normalment en català en els actes póblics
celebrats dins el territori lingüístic català, sempre que la
intervenció sigui per raó del propi càrrec.

US ADMINISTRATIU

Article 7è.- Tots els rètols i indicadors situats a les vies
pdbliques que depenen de l'Ajuntament d'Esporles i destinats a
informar els transeünts i els conductors s'ha de redactar en català.
Els rètols que ja estan en català però que hi estan incorrectament,
s'han de substituir pels correctes.

Igualment, s'han de redactar en català les inscripcions i les
rètol ac ions que i den-t i f i qui n bóns mobles i immobles, propietat de
•l'Ajuntament d'Esporles.
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8è.- Les actuacions '^^gterna^ de
ara actes, convocatòries, or·oP'egcjel dia,
tota 1'altra documentació anàloga, s'han
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caràcter

informes,
de fer en

Arti cle
administratiu, com

projectes tècnics i
català.

Els rètols indicatius d'oficines, despatxos i instal.1acions,
les capçaleres de tota classe de papers, els segells de goma, els
mata-segel Is, i altres elements anàlegs, s'han de fer en català.

Les màquines d'escriure, les impressores dels ordinadors i
els seu programes i tot el material adquirit per esser emprat a les
dependències de l'Ajuntament d'Esporles, ha d'estar adoptat en la
màxima messura possible, per al funcionament en llengua catalana.

Els impresos administratius utilitzats pels diferents òrgans
de l'Ajuntament d'Esporles, han d'esser en català, la versió
castellana serà a disposició de la. persona i nteressadax.

Article 9è.- Els estudis, projectes i treballs anàlegs que
l'Ajuntament d'Esporles encarregarà a tercers, li han d'esser lliurats
en català, llevat que la finalitat n'exigeixi la redacció en una altra
1 l65ngua.

RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 10è.- La documentació que l'Ajuntament d'Esporles
adreçarà a la resta d'administracions pdbliqües s'ha de redactar en
català.

La documentació de l'Ajuntament d'Esporles, adreçada als
jutjats i tribunals i, en general, a 1'Administració de Justicia i les
actuacions orals i escrites fetes davant els tribunals pels lletrats
directors o representants de l'Ajuntament d'Esporles, ha d'esser en
català.

Article 11è.- L'article anterior no és aplicable a
documentació dirigidc-i a aquells organismes en què el cat^^là no
llengua oficial. Els documents que s'hi destinin s'han de redactar en

1 a
ès

castellà, o si escau,
receptor

en 1'altra llengua oficial de l'organisme

Article 12è.— L'Ajuntament d'Esporles admetrà els documents
que li siguin adreçats per altres administracions pdbliqües redactats

qualsevol llengua oficial en el respectiu territori.

Article 13è.- Les còpies de documents redactats en català per
1 Ajuntament d'Esporles que s'hagin d'enviar a administracions que no
tenguin el català com a llengua oficial, s'hi han de trametre, bè en
castellà o en 1'altra llengua oficial de 1'Administració respectiva
(amb la indicació que el text ès traducció de l'originaxl català), bè

català, acompanyades de la traducció al castellà o a aquella altra
llengua oficial

relacions AMB ELS ADMINISTRATS

Article 14è.- Les comunicacions i les notifi cacions adreçades
persones ffsiques o jurídiques es faran en català, sense perjudici
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del drets dels ciutadans a rebrei—les en castellà, si ho demanen.
Si al lloc de residència del destinatari, el català no ès

llengua oficial, la comunicacid o la notificació es farà segons cada
cas, en castellà, en 1'altra llengua oficial del territori de
destinació o en català»

Article 15è.~ Els impresos s'oferiran en versió catalana
sense perjudici del dret dels interessats a emplenar-los en castellà.
l_es versions castellanes, seran a disposició dels interessats.

Article 16è.- Els documents i els impresos que també hagin de
tenir efectes en administracions que no tenguin el català com a

llengua oficial, s'han dB redactar en doble versió català-castel1à.

Article 17è.- L'eïxpedicid de testimoniatges, es farà en
català o, si el sol.li ci tant ho demana, en castellà.

Article 18è.- Tots els documents administrati us, públics i
privats s'han de redactar en català. Si 1'altra part ho demana, se
n'expedirà còpia e^n castellà.

AVISOS I PUBLICACIONS

Article 19è.- Les disposicions de 1'administració de
l'Ajuntament d'Esporles, s'han de publicar sempre en català, sense
perjudici de la traducció de l'original al casteíllà, quan
correspongui.

Article 20è.- Qualsevol disposició de l'Ajuntament d'Esporles
que s'hagi de publicar al Boletfn Oficial del Estado, s'hi ha de
trametre en versid castellana.

Qualsevol disposició de l'Ajuntament d'Esporles que s'hagi de
publicar al Butllett Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, s'hi ha de trametre en versid catalana.

Article 21è.- Les revistes, less memòries, els cartells i, en
general les publicacions de l'Ajuntament d'Esporles es faran en
llengua catalana, llevat de les específicament destinades a la
promoc id exterior que es faran en versió bilingüe català-11engua del
territori receptor.

Article 22è.- Els avisos, els anuncis públics i la publicitat,
de tota classe que surti de l'Ajuntament d'Esporles es faran en català
dins l'àmbit de la comunitat lingüística catalana.

registres

Article 23è.- Sense perjudici d'allò que, per als registres
pdblics estableix 1'article 12 de la Llei de Normal i teaci ó
■"ingüística, en els registres admi n i str¿<t i us de les oficines de
1 Ajuntament d'Esporles, els assentaments es faran sempre en català
sigui quin sigui l'idioma en què es presenti el document.

Les certificacions que se n'expedeixin s'han de redactar en
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la llengua que el sol·licitant triarà.
Per tal de comprovar l'evolucid de l'aplicació d'aquesta

normativa, els registres d'entrada i sortida de l'Ajuntament
d'Esporles, a partir del dia d'entrada en vigor d'aquest reglament lian
d'incorporar una columna nova en que, de forma abreujada, es far¿^
constar la llengua en que va redactat el document.

PERSONAL

Article 24è.- L'Ajuntament d'Esporles, ha de fixar els
criteris de classificacid i ha de classificar els llocs de treball del
personal al servei de la corporacid, d'acord amb els nivells de
coneixement de català necessari per a ocupar-los.

L'Ajuntament d'Esporles ha d'organitzar cursos de catailà per
a tot aquell personal al seu servei que no tengui els coneixements de
català equivalents als assignats al lloc que ocupa en la c1assifi caci 6
prevista al punt anterior.

Article 25è.- A totes les bases qe regulin les convocatòri es
per a la seleccid i el proveïment de llocs de trebll, en propietat o
amb caràcter temporal, incloses les de promocid interna, s'hi ha
d'incloure la pràctica obligatòria i de caràcter selectiu d'un
exercici, o 1'acreditació de coneixements, segons el cas, amb
1'objectiu de valorar i assegurar que el nivell de coneixements de
1'aspirant correspon al nivell obli gatòriament assignat a cada lloc, a
més de la seva consideració com a mèrit en tots els casos,

conformement amb el que preveuen els articles 16.2 i 34.3 de la Llei
de Normal itzaci ò Lingüística.

CÜL.LABORACIO AMB ALTRES INSTITUCIONS

Article 26è.- L'Ajuntament d'Esporles ha de propiciar i
mantenir les relacions entre les institucions dels diversos territoris
en procés de normalització lingüística amb 1'objectiu d'intercanviar
experiències i avançar conjuntament en el camí de la normal ització.

Article 27è.- Atesa la funcid consultiva oficial atorgada per
l'Estatut a la Universitat de les Illes Balears, l'Ajuntament
d'Esporles, ha d'adequar l'ús administratiu a la llengua catalana a
les orientacions recomanades per aquesta institucid.

PROMOCID DE L'US DEL CATALA

Article 28è.- L'Ajuntament d'Esporles ha d'adoptar les
mesures pertinents amb els mitjans necessaris amb 1'objectiu de
fomentar la consciència lingüística dels ciutadans i de promoure l'ós
del català en tots els àmbits i activitats de la vida social.

P""ticle 29è.- Les accions previstes a l'article anterior han
abastar, si no simultàniament, si successivament l'àmbit de mitjans

de comunicació previst al Títol II de la Llei 3/1986, l'àmbit de
ensenyament d'acord amb el Títol III de la mateixa Llei,
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especialment l'article 22.2 i l'àmbit de la vida comercial, social i
privada, especialment segons l'article 37.2 de la Llei repetidament
citada.

Article 30è.- L'Ajuntament d'Esporles assumirà activament les
•funcions que el servei previst a l'article 39 de la Llei 3/1986 li
assignarà.

Igualment perestarà el suport tècnic i econòmic al pla de
conscienciacid de la població, previst a l'article 40 de la mateixa
Llei.

Article 31è.- A les activiti^ts recreatives organi t:-:ades per
l'Ajuntament i especialment les que es tan amb motiu de les tires com
ara actuaicions de cant¿<nts, de grups teatrals, i d'altres actuacions
anàlogues, la llengua catalana hi tindrà una presència adequada a
l'esperit i a les normes de la Llei de Normal i tzaci 6 Lingüística. El
paràgrat anterior tambá s'aplicarà als serveis de megatonia
instal.lats amb motiu d'aquelles activitats.

Artcle 32è.- L'Ajuntament d'Esporles prestarà suport econòmic
a aquelles tundacions, associacions o entitats que tenguin com a
finalitat tomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua
catalana i de la cultura de les Illes Balears.

POLITICA DE SUBVENCIONS

Article 33è.- A más de la -finalitat concreta a què es
destinarà qualsevol ajuda o subvencid concedida per l'Ajuntament
d'Esporles, la comissid que la concedirà l'ha de condicionar a
possibles rendiments normal i tzadors paral.lels qe se'n puguin derivar.
Amb aquest objectiu, el Servei d'Assessorament Lingüistic, una vegada
creat, informarà sobre totes les propostes de concessid de
subvencions. En la concessid de subvencions, la comissió corresponent
ha de considerar com a criteri preferent la incidència directa de
l'activita\t subvencionada en l'extensió de 1'ds o el coneixement de la
llengua catalana.

Article 34è.- La Comissió de Normal ització Lingüística a
travás del servei d'Assesorament Lingüistic, assumeix la planifi caci ó,
l'organitzacid, la coordinació i la supervisió del procès d'aplicació
d'aquesta normativa i ha d'informar anualment al Ple, sobre l'estat
d'aquesta aplicació.

Article 35è,- L'Ajuntaxment d'Esporles consignarà anualment i
®>ípresBament en els seus pressuposts les partides corresponents que
permetin dur a terme les actuacions contingudes en aquesta normativa.

Article 36è.- Com a suport tècnic de l'aplicació d'aquest
''■eglament, l'Ajuntament d'Esporles crearà un Servei d ' Assesor ament
"-ingülstic i la Comissió de Normal i tzaci ó Lingüística.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA
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Queden derogades totes quantes disposicions municipals
s'oposin al present Reglament.

Sotmesa a votació l'aprovació de l'esmentat reglament, es

aprovat per unanimitat dels assistents.

MANIFEST EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT PUBLIC.- Pere Tries dóna
lectura al següent manifest en defensa de l'ensenyament pdblic;

"Les organit2acions sotasignants (COAPA-Balears, FE-CCOO,
FETE-Ü6T i STEI-STEs) constituïts en la "MESA PER A LA DEFENSA DE
L'ENSENYAMENT PUBLIC" expressam la nostra voluntat de treballar
unitàriament en la consecució del que plantejam en aquest manifest;

L'ESCOLA PUBLICA que volem s'ha de carácteritzar per ósser
gratuita, democràtica, de qualitat i vinculada a. la nostra realitat
cultural.

Caldrà de les instàncies amb responsabi 1 i tat de gover 1
voluntat polftica que permeti els canvis legislatius i pressupostari s
necessaris per avançar cap a aquesta Escola Pdbli ca que la volem;

Ir.- Gratuita, a través del finançament páblic que hauria de
cobrir totes les despeses derivades del procés educatiu (material
escolar, llibres, activitats complementàri es, transport, menjador ...)

2n.- Democràtica; igualitària, parti ci pati va, pluralista i
laica.

Igualitària, per combatre les desigualtats d'origen econòmic,
social, cultural, de sexe ...

Participativa, per fer efectiva la presència dels pares,
mares, alumnat i professorat en la seva gestid.

Pluralista i laica, pel respecte a la lliure expressió i
consciència de cadascd, lluny de tot tipus d'adoctrinament.

3r.- De qualitat, a fi d'estar dotada dels recursos materials
i humans necessaris i de les garanties d'actual itzaci ó científica i
didàctica del professorat.

4t.- Vinculada a la nostra realitat social i cultural a través
de les diferents àrees d'aprenentatge amb la participació activa en la
tasca normal itzadora per a la plena identificació del nostre poble amb
la seva llengua i cultura.

El disseny d'escola pública que volem fa necessàries algunes
modificacions legislatives (LODE, LOGSE ...) encaminades a
1'homologació dels centres concertats respecte als de titularitat
pública pel que fa a funcionament, p^ir t i c i paci ó, i condicions laboralsi acadèmiques. Aquestes modifi cacions haurien d'articular tambó els
procediments necessaris npir- una progressiva integració d'aquests
centres a la
escolar.

necessaris per a
xarxa pdblica proposada per superar l'actual divisió
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En el Pressupost. General de 1 'Estat 92 la despesa
educativa es reduei:;, per primera vegada en molts d'anys, passant del
4 1% al 4% del PIB. Aquesta disminució se suma a la crònica
insu-ficiència de les partides educatives anteriors, fet d'especial
gravetat en el moment inicial d'implantació de la Reforma del Sistema
Educatiu.

Es demostra un cop més que l'Educació per als poders públics,
no ós un tema prioritari ja que just ara ens all unyam de la mitjana
europea en despeses educatives <6% del PIB).

Volem que el nostre sistema educíitiu sigui planificat i
gestionat des d'aqui. Per això revindicarn, un cop mós, les
competències plenes en educació, amb garanties estatutàries i sense
cap tipus de restricció.

Mentrestc^nt instam les dues administracions que compten amb
responsabi1 itats educatives a exercir-les amb eficàcia.

Exigim del Govern Central la màxima descentral itzaci6 de la
Direcció Provincial del MEC a les Illes Baleaxrs; això ha de significar
que -mentre no es facin efectives l6?s transferències educatives-
aquest organisme ha de comptar amb les màximes facultats i capacitats
de decisió autònoma.

Exigim del Govern Autonòmic que desenvolupi una política
efectiva encaminada a la consecució de les transferències educatives i
que doni l'impuls necessari al desenvolupament de les competències que
posseix en matèria de llengua catalana i cultura de les Illes Balears.

LA MESA PER

aquest compromís i no
concretes que poc a
volem."

A LA DEFENSA DE L'ENSENYAMENT PUBLIC assumeix

deixarà de reivindicar totes les mesures

poc ens vagin apropant a 1'ESCOLA PUBLICA que

vol ia
diu;

Jaime Pou diu que
donar lectura al

ja que les seves idees eran unes altres, ell
manifest del Pcirtit Popular que, transcrit,

"El Partit Popular de Baleaxrs es conscient que un poble sense
cultura ni educació es un poble menys lliure. Per aquest motiu, creiem
que l'educació ha de tenir els següents criteris;

lr.~ S'ha de garantir l'educació lliure? i gratuïta en tot
1 'ensenya^ment obligatori. L'ensenyament lliure implica que siguin els
pares els que determinin en tot moment a quin centre educatiu desitgen
enviar ¿sis seus fills, sigui aquest part de la xarxa de centres
públics o privats. Ensenyament gratuït significa que s'ha d'ajudar a
costear l'escolarització en qualsevol centre lliurament elegit,
deixant clar que si el centre es privat mai aquesta ajuda podrà ser
major que el que costa una plaça escolar en un centre públic- Això
garantirà una educació i gue^l i tar i a, al poder concorre totes les
persones als mateixos centres sense trobar impediments per raons
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econòmiques, i una educació pluralista, ja que seran els pares els que

puguin triar el model educatiu que (nás s'apropi als sous criteris.
Tambd s'han d'articular les mesures necessàries per a que els demés
costos derivats del procés educatiu no suposin una pesada càrrega per
a les families.

2n.- S'ha de garantir 1'efectiva participació dels pares en la
direccid dels centres de titularitat pública junt amb els professors i
alumnes.

3r.- Tots els centres docents han de reunir tots els requisits
d ' instal.1aci ons i professorat indispensables per oferir una educació
de qualitat.

Totes aquestes mesures impliquen una serie reformes del
sistema educatiu actual i, en concret, el disenyat per la LOGSE.

Desitjam que l'educació sigui una de les matèries que
prioritariament es traspasi a les Comunitats Autònomes sense més
dilacions, per a que siguin les autoritats de cada Comunitat, més
conscients dels problemes concrets de la seva comunitat així com de
les seves peculiaritats culturals, les que planifiquen i gestionen la
política educativa."

Francisco Ferrés: diu que no esta d'acord amb el manifest del
Partit Popular perquè s'allunya molt de la seva ideologia i de la
LOGSE, per tant el seu grup votarà en contra a aquest manifest i
s'abstendrá en el manifest presentat per Pere Trias peîrquè hi hí^
plantejaments polítics que es transfereixen al Govern Balear si es dur
a efecte el pacte i ex i stei xe?n consi deraci ons poc: realistes.

Sotmès a votacid el manifest presentat per Pere Tries no queda
aprovat per cinc vots en contra, del Grup P.P.-U.M., cinc abstencions
del Grup Municipal Socialista i un vot a favor del PAS.Projecte
Al ternatiu.

Sotmès a votacid el manifest presentat pel Grup P.P.-U.M., no
queda aprovat per sis vots en contra, un del PAS i cinc del Grup
Municipal Socialista i cinc a favor el Grup P.P.-U.M.

Guillem Bosch, Batle, pren la paraula i exposa: Em veig amb la
desagradable obligació d'haver que demanar la dimissió del regidcirJuan Matas, en base a l'informe emès pel tècnic municipal en el equal
s especifica que ha fet una caseta dins una ::ona d'alta protecció(ARIP) aprovat pel Parlament (Llei d'Espais Naturals), sense demanar-el corresponent permís municipal.

Deman avquesta dimissió sense cap tipus d'acritud o
animadversió cap b. 1 ¿i persona den Joan, però amb tota la fermesa quee càrrec exigeix, pierque la funció que tenim tots els regidors, tante s que governam com els que estan a l'oposició, a més de governar ocontrolar els qui governen, es la de complir i exigir que es
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complesquin les lleis i els reglaments.

Si qualsevol ciutada, per adecentar una -façana o per -fer
qualque tipus d'obra ha de demanar i obtenir la corresponent llicència
municipal, no es pot admetre que una persona que ostenta un càrrec
páblic, com es el de regidor, incomplesqui la normativa aplicable per
a tothom i más els regidors de 1'Ajuntament.

No només em de tenir una autoritat legal davant els demés
ciutadans, sino que a més em de tenir l'autoritat moral per a -fer
•front a qualsevol tipus d ' i n-f raccid, i aquest cas ha quebrat el
principi de moralitat, i es per aÍKÒ. per restablir aquesta moralitat,
pel que demanam la dimissió com a regidor a Joan Matats.

Juan Matas diu que no havia -fet cap casa, que havia construit
un re-fugi i que no era una -falta tan greu, que he vist l'in-forme i que
la dimissió la he posada en mans del meu partit, i que serà ell qui
decidirà el pertinent.

Jatime Pou diu que no e?ra correcta la manera de procedir del
Regidor Juan Matas, i que no de-fensarà a Cctp Regidor que no hagi
actuat correctament. Ara be, segons les in-f ormacions que tenc;, ni jo
ni cap Regidor del meu Brup ha vist les esmentades obres. No obstant
segons se'm va informar personalment a mitjans febrer, el propi
Regidor d'urbanisme, el passat dia de la festa de la Constitució, dit
Regidor d'Urbanisme havia visitat la finca, quan les obres estavan a
mig fer, sense que les paraïl i tnats. Per aií<ò exigeiKO el cesament. de
Jaime Balaguer com a Regidor d'Urbanisme.

Jaime Balaguer diu que ell no era el celador d'obres i que no
tenia perquè conèixer abans de la denuncia feta pel celador, les
ilegalitats en matèria d'obres del terme municipal, i que un cop
coneguda va donar les oportunes ordres perque es portasen a terme les
actuacions pertinents, i que tenia quatre anys per resoldre
1'expedient.

Francesc Ferres contesta que s'estava mesclant una cosa amb
1'altre i que per defensar en Juan Matas s'estava acusant a Jaime
Balaguer que havia complert amb les seves obligacions.

Jaime Pou diu que no es que el defenses però que exigueix al
Sr. Batle que doni la mateixa sol.lució a un i altre tema, i que dia 7
el regidor d'Urbanisme ja n'estava informat.

Jaime Balaguer diu que ell ni ara ni mai faria de vigilant,
que no es la seva funció.

Pere Trias diu que està d'acord amb tot allò manifestat pel
Bat1e.

Juan Ferrà diu que li al.lucina la seva intervenció i que per
^especte al Ple no li diu el que pensa. Diu que l'expedient s'havia
iniciat feia mesos, com era normal.
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PRECS I PREGUNTES.- No se'n -formulen.

En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar, quan
les vint-i-tres hores i vint minuts, el Sr. Batle aixeca la sessid

N.-26637 c

de la qual s'esten la present Acta i jo, com a Secretari , en donc -fe.

Est)or
El ^tl

r-ç de 1992
La Secretari,
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ACTA DE LA SESSIÓ
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 28 D'ABRIL

□RD:

CELEBRADA
DE 1992

26638 c

Membres assistents:
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Francisco Bosch Bauzá
Sr. Vicente Cabot Comas
Sr. Francisco Ferrés Serrat
Sr. Sebastián Gutiérrez Rodrigue:
Sr. Jaime Pou Rei nés
Sr. Francisco Tomás Rosselló
Sr. Pere Trias Auli
Sr. Juan Matas AlbertI

Membres que han excusat
la seva assistència:
Sr. Juan Ferrà Capllonch

del dia, el qual -fou degudament noti-f
la de la Corporació, Sra. Maria Dolor

A la Vila d'Esporles, Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
essent les vint hores i trenta
minuts del dia vint-i-vuit d'a¬
bril de mil nou-cents noranta-

dos, es reuneix a la Sala d'Ac¬
tes de la Casa de la Vila, en
primera convocatòria, el Ple de
la Corporació, sota la Presi¬
dència del Batle Sr. Guillem
Bosch Costa, i amb l'assistèn¬
cia dels Senyors Regidors que
es relacionen al marge, a l'ob¬
jecte de celebrar sessió ordi¬
nària i en ella tractar els

assumptes inclosos a l'ordre
i cat. Assisteix com a Secretaria
es Sureda Trujillo.

ACTA

març de 1992,
convocatòri a
unanimi tat.

ANTERIOR.-

còpia de
d'aquesta

L'acta de la sessió ordinària de dia 31 de
la qual -fou entregada juntament amb la
sessió, es dona per llegida i s'aprova per

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A
correspondència la Secretaria dona compte del següent;

1'apartat de

- Tele-fónica, Dirección Provincial de Baleares, extinció
garantia Sistema Multi linea abonament tele-fònic núm. 619021. (Registre
d'entrada núm. 633, de 15.04.92).

- Jurat Provincial d'Expropiació de Balears, liquidació cost
intervenció en -funció de l'expedient 1006 relatiu a justipr-eu -finca Ca
l'Amet (9.025 m2) destinats a construcció Centre Escolar, titul ari tat
de Viki
15.04.92)

Roca Albertí, per valor de 17.407.935 pte< (63: de

Bàsquet.
Direcció

(590, de 09.
General
04.92).

d'Esports, Convocatòria Curs Monitors de

- Ministeri d'Educació i Ciència, Direcció Provincial de
Balears, Unitat de Programes Educatius, Convocatòries extraordinàries
cursos Educació d'adults, prova de maduresa per a l'obtenció del títolde Graduat Escolar. (577, de 07.04.92).

- Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori,informació relativa a la 1 largaria dels camis pavimentats i sensepavimentar i la dels "camins de ferradura" així com la seva ubicació.
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(576, de 07.04.92)

N." 26639 c

~ Consellera Presidenta de la Comissió de Cultura del Consell
Insular de Mallorca, ens comunica les activitats que està interessada
en posar en marxa i els pressuposts de les mateixes, els qual hauràn
de cobri I—se a parts iguals entre els Ajuntaments i el Consell Insular
de Mallorca. (547, de 02.04.92).

DECRETS BATLIA.- Es dona compte dels següents;

- Decret de Batlia 21/92, de 1 d'abril, relatiu a Padró de
l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent a l'exercici
de 1992.

- Decret de Batlia 22/92, de 14 d'abril, relatiu a sol.licitud
de subvenció per a l'equipament de la Policia d'aquest Municipi.

A continuació el Regidor Sebastián Gutiérrez dona compte de la
Liquidació del Pressupost de l'exercici de 1991, d'acord amb el
següent resám:

Saldo de caixa al 31 de desembre de 1991 ... 16.807.519
Ingressos de l'exercici 208.564.979
Ingressos d i-fer its 43.221.560
Pagaments de l'exercici 210.600.661
Previsió pagaments di-ferits 48.055.699

Superàvit de l'exercici

Total s

268.594.058 268.656.360
9.937.698

268.594.058 268.594.058

Detall del Superàvit 1991
Saldo de caixa al 31 de desembre de 1991
Previsió de pagaments di-ferits .........

Superàvit disponible .

Superàvit realitzable

14.771.837
-48.055.699

■33.283.862
43.221.560

Total Superàvit 9.937.698

La Corporació és dona per assabentada.

prorroga contracte PISCINA.— El Regidor Pere Trias d'acord ambin-forme de la Comissió In-formativa de dia 23 d'abril, exposa:

-finalitzat la concessió de la piscina municipal iestant pròxima la data en que normalment s'obrin les instal.1acions alpublic es PROPOSA la pròrroga per la temporada d'estiu de 1992 de la1 a concessió pel preu de 450.000 (quatre—centes cinquanta mil)pessetes."

Paper transcripció acords i resolucions



GOVERN BALEAR
Conselleria Adjunta a la Presidència

Direcció General d'Interior

Jaime Pou diu que el seu Grup no ho apoiarà perquè aiííò
s'hagués pogut presentar abans i així les coses s'haurien -fet
correctament.

No és que tengui res a dir de la gent que du la explotació
però el nostre vot no serà -favorable. Així mateix vull -fer constar el
parentesc d'aquests senyors amb el Sr. Batle.

Pere Trias diu que ha estodiat 1'assumpte a -fondo i que per
fei'·—ho amb totes les -formalitats retrasaria molt i no es podria obrir¬
ia piscina a la data prevista.

Guillem Bosch, Batle, diu que el parent és l'esposa d'aquest
Senyor i que es tracta d'una relació familiar bastant llunyana i que
té amistats amb les quals se sent més vinculat.

Sotmesa a votació la proposta s'aprova pers
- cinc vots a favor, quatre del Grup Municipal Socialista i un

del PAS.Projecte Alternatiu
- cinc vots en contra del Grup P.P.-U.M.
Decideix el vot de qualitat del Sr. Batle.

PROJECTE PREVENCIÓ I INSERCIÓ SOCIAL.- El Regidor Francisco
Ferrés dona lectura a la proposta informada favorablement per la
Comissió Informativa de dia 23 d'abril que, transcrita, diu:

"Vist que aquest Ajuntament dona suport a la infància, a la
tercera edat i als disminuïts,

Propós al Ple que acordi aprovar els projectes de Serveis
socials d'aquest Ajuntament, que son:

1.- Informació i assessorament
2.- Prevenció i Inserció Social
3.- Serveis d'Ajuda a Domicili (S.A.D.)"

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat dels
assistents.

CONCERT PRESTACIÓ SOCIAL D'OBJECTORS DE CONCIENCIA.- El
Regidor Francisco Ferrés dona lectura a la proposta informada
favorablement en la sessió de 23 d'abril celebrada per la Comissió
Informativa que, transcrita, diu:

"Vist l'estudi fet per l'Assistenta Social i la possibilitat
que te aquest Ajuntament de signar un Concert de col.1aboració amb
l'oficina per la Prestació Social d'objectors de conciència, que
podria millorar els Serveis Socials municipals i posat que no
augmentarà el cost, ja que les prestacions son gratuites.

Veng a proposar a l'Ajuntament que acordi una contractació de
col.1aboració amb l'oficina per la Prestació Social d'objectors de
conciència, d'acord amb les condicions establertes al Real Decret
•¿0/1988, de 15 de gener, i autoritzar al Sr. Batle per a la

Paper transcripció acords i resolucions



Conselleria Adjunta a la Presidencia
Direcció General d'Interior

signatura."

Sotmesa a votació la proposta s'aprova per nou vots a favor,
quatre del Grup Municipal Socialista i cinc del Grup P.P.-U.M. i una
abstenció del PAS.Projecte Alternatiu.

RECURS CA L'AMET.- El Sr. Bat le dona lecturij a la proposta
informada favorablement per la Comissió Informativa en sessió
celebrada dia 23 d'abril que, transcrita, diu:

"Vista la notificació del Jurat Provincial d'Expropiació de
data 23 de març de 1992, referent al recurs interposat per aquest
Ajuntament relatiu als terrenys de Ca 1'Amet.

Veng a proposar al Ple d'aquest Ajuntament acordi iniciar els
tràmits per interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala
del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de les
Balears. Així mateix anomenar advocat i procurador."

Guillem Bosch, Batle, explica que no implica s'interposar
aquest recurs, el que no es segueixin negociacions amb la propietat i
que ell per a la seva professió no vol nomenar advocat i procurador i
prefereix que sigui el Ple qui faci el nomenament.

Jaime Pou, diu que el seu Grup s'abstendrá perque s'havien
tingut dos mesos i encara no s'havien assagut a la taula de les
negociacions.

Pere Trias, diu que ell pensa que el recurs no s'havia de
presentar fins al darrer moment.

Sotmesa a votació la proposta i anomenar advocat a Antonio
Ferrer Pascual, el qual anomenara procurador, queda aprovat amb el
següent resultat de la votació:

- Cinc vots a favor, quatre del Grup Municipal Socialista i un
del PAS.Projecte Alternatiu.

- Cinc abstencions del Grup P.P.-U.M.

NETEJA TORRENT.- El Regidor Jaime Balaguer dona lectura a la
proposta informada favorablement per la Comissió Informativa en sessió
celebrada dia 23 d'abril que, transcrita, diu:

"Donat que el torrent que atravessa Esporles necessita netejar
per impedir que les plujes ocasionin destroces.

Es proposa al Ple que sol·liciti al Servei Hidràulic de la
Comunitat Autònoma que dugui a terme la neteja."

Sotmesa a votació la proposta s'aprova per unanimitat.

ÜPERACIO TRESORERIA.- El Regidor Sebastián Gutiérrez dona
ectura al Dictamen de la Comissió Informativa, informat favorablement

en sessió de 23.04.92.
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El Regidor delegat de l'àrea d'Hisenda exposa la necessitat de
seguir amb l'operació de tresoreria contractada el passat any 1991,
donat que les circunstàncies econòmiques segueixen igual, i per tal de
cobrir el dè-ficit temporal de liquidesa derivat de la di-ferència de
venciment de pagaments-ingressos, es proposa concertar una operació de
tresoreria amb "La Caixa" per import de 10.000.000 (deu milions) pes¬

setes, modalitat compte de crèdit, per termini d'un any, amb les segü¬
ents condicions:

Capital : 10.000.000 ptes.
Interès ; 13,5 %
Despeses corretatge ; 0,3 °/oo s. capital
Venciment interessos ....: trimestral
Termini d'amortització ..; 1 any

Jaime Pou, deixa constancia que l'operació de tresoreria no es
fa només perquè no s'han cobrat les contri bucions urbanes sino que es
tracta d'un problema de liquidesa general.

Sotmesa a votació la proposta s'aprova per;
- cinc vots a favor, quatre del P.S.Ü.E. i un del PAS.Projecte

Alternatiu
- cinc abstencions del Srup P.P.-U.M.

ORDENANÇA I.A.E..- El Batle exposa que vista la necessitat de
tenir una Ordenança reguladora de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, per poder fer efectiva la recaptació d'aquest impost,
dóna lectura al text de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre activitats econòmiques que, transcrit, diu;

ARTICLE 1.- De conformitat amb allò previst als articles 88 i
89 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, el coeficient i l'escala
d'índexs de l'impost sobre Activitats econòmiques aplicables en aquest
Municipi queden fixades en els termes que s'estebleixen en els
següents articles.

ARTICLE 2.- Per a totes les activitats exercides en aquest
terme municipal, les quotes minimes de les tarifes de l'impost sobre
Activitats Economiques seran incrementades mitjançant l'aplicació
sobre aquestes del coeficient ánic 1,3.

ARTICLE 3.- 1. Als efectes prevists per a l'aplicació de1 escala d'índexs de l'article següent, les vies públiques es
classifiquen en categories fiscals.

2. Annexa a n'aquesta Ordenanç£^ hi figura una cl assi f i caci 6 de
es vies públiques d'aquest Municipi amb expressió de la categoriafiscal que correspon a cadascuna.

ARTICLE 4.- Sobre les quotes (incrementades amb el coeficient)
1 segons la categoria fiscal de la via pública on radiqui l'activitateconòmica, s'estableix la següent escala de l'índex de situació;
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Categoria Fiscal de les Vies Públiques

Categoria I
Categoria II
Categoria III
Categoria IV

N." 2 6 6 4 3 c

Indesí aplicable

1,10
1 ,05
1 ,00
1 ,30

DIPOSICIO FINAL.- La present Ordenança Fiscal, entrarà en

vigor el dia de la seva publiCcAció en el Butlletí O-ficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a

partir del dia 1 de gener de 1992, i estarà en vigor -fins a la seva
modificació o derogació eKpressa.

A N N

Zona Inde;

CATEGORIA I

Zona Passeig del Rei, Plaça d'Espanya, Plaça Constitució
i Joan Riutort (impars) de l'I al 33 1,10

CATEGORIA II

Zona Carrer Nou de Sant Pere i Joan Riutort números pars
i impars del 35 al final 1,05

CATEGORIA III

Zona clòs urbà d'Esporles, no incloses en les Ccitegories
I i II, i s'Esglai et a 1,00

CATEGORIA IV

Zones no incloses dintre de les categories anteriors ... 1,30

Sotmesa a votació l'aprovació provisional de l'Ordenança,
s'aprova per unanimitat.

L'acord d'aprovació provisional es sotmet a informació pública
per termini de trenta dies, comptats a partir del dia següent al de la.
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma, durant els quals els interessats podrán examinar les
reclamacions que estimin oportunes.

cas que no s'haguessin presentat reel amac i ons,
s entendrà definitivament adoptcít 1'acord fins a leshores provisional.

El que es fa públic per a general coneixement de conformitatamb el que disposa l'art. 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.
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INICI EXPEDIENT REPARCEL.LACIO PLA ESPECIAL SES RÜTGETES DE
CANET.- El Regidor Jaime Balaguer dona lectura a la proposta in-formada
•favorablement per la Comissió In·formativa en sessió de 23 d'abril que,

transcrita, dius

"Per tal de tramitar el Pla Especial de Dotació de Serveis de
Ses Rotgetes de Canet, es proposa al Ple d'aquest Ajuntament que
aprovi iniciar l'expedient de reparcel.1ació de l'esmentat Pla."

Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat l'esmentada proposta
i que s'exposi al páblic en el Butlletí O-ficial de la Comunitat
Autònoma i que es noti-fi qui individualment als propietaris.

MGCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP-UM.- El Regidor Jaime
Pou dona lectura a la moció presentada per la via d'urgència i
in-formada -f avorabl ement per la Comissió In-formativa en sessió de 23
d'abril que, transcrita, diu:

"Ens trobam que l'equip de -futbol C.D.ESPORLES que milita en
Primera Regional Preferent, actualment lider de la classificaci ó, i
amb molts de punts al seu favor per alçar-se campió, cas de que així
sigui i es poclami campió

PROPOSAM

1. Que aquest Ajuntament en Ple, les oferesqui una recepció a
directius, part tècnica i jugadors a la Casa de la Vila.

plantilla.
Concedir unes medalles a l'entrenador i jugadors de la

3. Animar a tots els que conforment la citada plantilla per¬
què el pròxim any passetgin a nivell nacional l'equip representant del
nostre municipi."

Guillem Bosch, Batle, diu que la proposta li sembla Ilógica.

Pere Trias, diu que li pareix be però que no només ha de
mirar-se pel futbol sino també han de tenir-se en compte altres
esports i demés sectors del pobles que ho necessitin han de tenir1'apoio moral de l'Ajuntament.

Sotmesa a votació la proposta s'aprova per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES.- Jaime Pou diu que encara que no ho haguéspresentat per escrit, 1'enteressari a fer uns quants precs i preguntes.

Guillem Bosch, Batle, diu que si pot els hi contestara.

Jaime Pou demana que es posi una senyal de trànsit amb límite ve oci tat a les voltes de la Carretera de Banyalbufar, i que donatque ja arriba l'estiu i els problemes de renous els caps de setmanaen perturbar la població, demana que es cerqui una solució ja que
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l'any passat es va dir que es faria una Comissió que fins a la data no
s'ha constituït.

Guillem Bosch, Batle, diu que fins a la data d'avui ningá ha
fet cap proposta concreta per paliar aquests renous i que tampoc se li
ha recordat aquest problema.

En aquest estat i no havent—hi més assumptes a tractar quan
son les vint-i-dues hores, el Sr. Batle aixeca la sessió de la' qua]
s'esten la present Acta i jo com a Secretaria, en donc fe.

Esanrles, 2S\^'abril )de 1992
1 Ba ile, \ yLa Secretaria
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ACTA DE LA SESSIÓ
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA

ORDINARIA
CELEBRADA

26 DE MAIG DE 1992

N.-26646 c

Membres assistents:
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Francisco Bosch Bauzá
Sr. Vicente Cabot Comas
Sr. Francisco Ferrés Serrat
Sr. Jaime Pou Rei nés
Sr. Francisco Tomás Rosselló
Sr. Per e Tri as Au1Í
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Juan Matas Albertí

Membres que han excusat
la seva assistència;
Sr. Sebastián Gutiérrez Rodrigue:

degudament not i-fi cat. Assisteix com
Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

A la Vila d'Esporles, Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
essent les vint hores
vint-i-sis de maig de
cents noranta-dos, es
la Sala d'Actes de la
la Vila, en primera

del dia
mi 1 nou-

reuneix a

Casa de

convocatò-

a

ria, el Ple de la Corporació,
sota la Presidència del Batle
Sr. Guillem Bosch Costa, i amb
1'assistència dels Senyors Re¬
gidors que es relacionen al
marge, a l'objecte de celebrar
sessió ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos
a 1'ordre del dia, el qual -fou
Secretaria, la de la Corporació,

ACTA ANTERIOR.- L'acta de la sessió ordinària de dia 2S de
d'abril de 1992, còpia de la qual -fou entregada juntament amb la
convocatòria d'aquesta sessió, es dona per llegida i s'aprova per
unanimi tat.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de
correspondència la Secretaria dona compte del següent:

- Tele-fónica, contracte de manteniment sist. multilinea
(registre d'entrada nám. 890, de 18.05.92).

- Govern Balear (Direcció General d'Interior), curs sobre
aplicacions pràctiques de control de renous per a policies locals
(Registre d'entrada nám. 853, de 14.05.92).

- Consell Insular de Mallorca, re-ferent plantilla serveis
socials de l'Ajuntament (Registre d'entrada nám. 843, de 13.05.92).

C.P. Gabriel Comas i Ribas, admissió d'alumnes (registre
d'entrada nám. 824 de 12.05.92).

- Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme, remissió d'impresos
per estadística Edi-ficació i vivenda (Registre d'entrada nám. 748, de
04.05.92)

- Federació d'entitats locals de les Illes Balears, dades atur
(Registre d'entrada nám. 693, de 27.04.92).

- Govern Balear, C. Adjunta a la Presidència, re-ferent a plans I
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d 'emergència municipals (registre d'entrada ná

iN.» 26647 c

de 27.04.92).

Consell Insular de Mallorca, re-ferent a les Normes
Subsidiàries (Registre d'entrada núm. 665, de 27.04.92).

DECRETS DE BATLIA.- Es dona compte dels següents;

Decret de E^atlia 27/92, de 14 de maig de 1992, declarant a
Antonia Capllonch en situació d'excedència.

Decret de Batlia 28/92, Serveis Psicòloga amb l'Ajuntament
d'Alaro.

SOL.LICITUD INDEMNITZACIÓ DEPURADORA.- El Regidor Juan Ferra
Capllonch dóna lectura a la proposta in-formada -favorablement per la
Comissió In-formativa de dia 21 de Maig que transcrita, diu;

D'acord amb el Decret 25/1992, de 12 de març, sobre
indemnitzacions a Ajuntaments i altres entitats públiques, proposa que
s'acordi sol.licitar la quantitat de 5.715.822 pessetes d'acord amb
l'estudi de tarifes de la depuradora municipal en concepte
d ' i ndemnitzaci ó pels costs de conservació, mateniment i explotació del
servei de depuració d'aigües residuals.

Jaume Pou diu que si es demana aquesta indemnització, el que
diu el rebut referent al canon o necesita mes explicacions o no es fa
realitat, ja que el que es cobra per canon, via indemnització
depuradora el Govern Balear ho torna.

Juan Ferra, diu que no era així, ja que entre el que es cobra
i la indemnització que es sol.licita hi ha una diferència, que no sab
quantificar donat que no te el rebut davant. I que hi ha Ajuntaments
pitjors, els que no tenen depuradora.

Pere Trias diu que la diferència entre el que es cobra i el
que es queda l'Ajuntament per la depuradora, aproximadament és de tres
milions a favor del Govern Balear.

Sotmesa a votacio la proposta s'aprova per unanimitat.

SUBVENCIÓ POLICIA LOCAL.- El Sr. Batle dona lectura a la
proposta informada favorablement per la Comissió Informativa de dia 21
de Maig que transcrita diu;

Vista la necessitat que te aquest Ajuntament de dotar a la
Policia Local i els serveis de protecció civil, de mitjans per fer més
eficaç la seva feina, i que la Conselleria Adjunta a la Presidencia fa
una convocatòria per obtenir subvencions, i donada la premura de
temps, es fes un Decret de Batlia sol·licitant dita subvenció, però
per donar compliment a l'art. 6,4 del Decret 3/1992, de 16 de Gener,
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sobre regulació de subvencions, cal dur a Ple el següents

Aquest Ajuntament pot acollir-se al Pla especial de
subvencions en matèria de Policia Local i protecció Civil, d'acord amb
l'ordre de 18 de Febrer de 1992.

I sol·licita que li subvencioni un equip mòvi1 de
radi o-tel e-f òn que puja a la quantitat de 1.078.190 (un milió
setanta-vuit mil cent noranta) pessetes. Si be el Ple amb el seu
superior criteri acordarà el més pertinent.

El Sr. Bat le diu que es -feia necessari rat i-fi car per Ple el
decret de Bati i a precedent, ja que així ho diu el Decret re-ferent a
les sol·licituds de subvencions.

Sotmesa a votació la proposta i la rat i-fi caci ó s'aprova per
unanimitat dels assistens.

e Trias dona lectura a la proposta
de 21 de Maig per la Comissió

RADIO.- El Regidor Per
informada favorablement en sessió
Informativa que, transcrita, diu;

"Vista la necessitat que
poble.

te aquest Ajuntament d'informar al

Es proposa al Ple que aprovi la instal·lació d'una emissora de
en aquesta localitat. L'esmentada emissora complirà allò

establert a la Llei 11/1991, de 8 d'abril. Aíkí mateix, emetrà dins la
freqüència de 107 punt , l'antena està situada dins la població i
la seva potencia serà de 50 W.

Un cop aprovada la proposta es donarà trasllat de l'acord al
Ministeri de Comunicacions per al seu coneixement.

Si be el Ple amb el seu superior criteri acordarà el més
pertinent."

El Sr. Batle diu que li pareixia molt be la radio, pero dins
un ordre, és a dir, que hi havia d'haver un control del seu
funcionament, diguem-li Ple o una Comissió que es formi.

Jaume Pou diu que li pareix be la proposta del Sr. Batle, i a
més creu oportú fer uns Estatuts.

Pere Trias diu que està d'acord amb les anteriors
intervencions, i que vol afagir que només era un funcionament a prova.

Sotmesa a votacid la proposta, s'aprova per unanimitat dels
assistents.

p FATRONAI.- Pere Trias dona lectura a la liquidació deli-ressupost del Patronat Municipal de Cultura i Esports d'Esporles de
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N." 26649 c

RESUM

Pressupost
Ingresos.. 2.813.223

Real itzat
2.815.038

Pendent Liquidat Economies
0 2.815.038 1.815

0

0

Despeses. . 2. 510. 624 2. 7'Ó0.515

Di-ferencies. 302.599 54.423

Superàvit.. 54.423.

i a la aprovació de Pressupost per a l'any 1992

RESUM

2.760.615 52.608

54.423 54.423

INGRESSOS

Trans-ferencies Corrents,
de Entitats locals

Total

3.250.000 p tas.

3.250.000 ptas.

DESPESES

Grup tuncio 1 Serveis de carácter General.. 262.500 ptas.
Grup Funció 4 Producció de bens de carácter social 2.987.500 ptas.

Total 3.250.000 ptas.

Sotmesa a votacid la proposta, s'aprova per unanimitat dels
assistents.

ADHESIÓ ALS ESTATUTUTS DEL CONSORCI PER A LA DINAMITZACIO
ECONOMICA EN EL MEDI RURAL -ZONA B-.- El Regidor Juan Ferrà dona
lectura a la proposta informada favorablement per la Comissio
Informativa de dia 21 de Maig de 1992 que transcrita diu;

Vist els estatuts del Consorci per a la dinamitsacid econòmica
en el medi Rural -Zona 5 B- trasmesos a aquest Ajuntament per la
Coordinadora, prec siguin duits a Ple per adherir-se als mateixos.

Jaime Pou diu qui si a nivell d'Ajuntament es farà res per
arribar als agricultors.

Juan Ferra diu que es per això que es signa aquest consorci, i
que l'Ajuntament servira d'enllaç.

Sotmesa a votacid la proposta, s'aprova per unanimitat dels
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assistents.

N.°26650 C

PLA DE CONVERGENCIA AflB EUROPA.— El Regidor F'ere Trias dona
lectura a la proposta no informada favorablement per la Comissió
Informativa de dia 21 de Maig de 1992 que trascrita diu:

"El Pla de Convergència amb Europa posat en marxa pel Govern
de l'Estat es basa en dos factors fonamentals:

1.- Desregulació i liberalització del mercat de trebal1.

2.- Reducció de les despeses públiques.

L'anomenat "Decretazo" suposa una primera concreciò d'aquest
pla al que, de ben segur, en seguiran altres. Aquest decret consta de
dos capítols:

I.- Programa público de fomento a la contratación indefinida.

II.- Protección al desempleo.

Quant a la part 1 volem dir que el seu contingut contradiu
totalment el sentit del seu anunciat;

- La contractació indefinida que es incentivada amb
subvencions que van de les 400.000 a les 550.000 pessetes, queda
reduïda a 3 anys.

- Els requisits i normes per aquest tipus de contractació
permeten, fent inclds rentable, la substitució dels contractes
realment indefinits que encara existeixen, per fixes de 3 anys.

Així, les conseqüències son l'augment de la precarització i lamás gran subvenció a la temporal i tat ; l'única mesura veritablement en
sentit contrari que es pren ós la que es refereix al "Contrato
Temporal de Fomento de Empleo" (que passa de 6 a 12 mesos) però queafecta a una petita part del total de contractacions (21%).

Más gran desprotecció i retall de les prestacions hauria de
ser el tftol per al Capítol 11. Recordem els punts més importants quecontà;

Es necessari un any de feina per a tenir dret a cobrar
pr-estacid contributi va, (abans eran sis mesos).

Per cada période de temps treballat es cobra 1/3 d'aquest,(abans la meitat).

- Es cobra menys quantitat: els 6 primers mesos el 70% de la
_^ase de cotització i la resta el 60%, (abans era el 80% 6 mesos, el'ü/p els següents 6 mesos i el 60% la resta) .

Les repercussions d'aquestes mesures són:
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1.- Augment de la d i-fi cul tat per arribar al mfnim de
cotitsacid a la Seguretat Social per jubilació i/o invalidesa.

2.- Reducció del percentatge que s'aplica per a determinar
l'import de la pensid.

3.- Reducció de la base reguladora de les pensions
contributives a la Seguretat Social.

Altres de les mesures de greus conseqüències de 1'articulat
d'aquest capítol sons

- Les cotitzacions realitzades en périodes superiors a 3 mesos
i in-feriors a 1 any no podran sumai—se per a tenir dret a prestació
contributiva, si s'ha accedit al subsidi assistencial que
corresponguès, (abans si).

Desapareixen certs beneficis abans contemplats en relació
als expedients de crissi, (reducció de la jornada, suspensió de
contracte) i a la possible capi tal ització de les prestacions,
(establiment com a treballador autònom).

- Queden suprimides les beques i ajuts per a participar a
cursos de formació ocupacional.

- S'elimina el terme "professionali tat" en la definició de la
col.locació adequada.

Donada la transcendència de les mesures contingudes al decret
i les greus repercussions sobre les capes trebal1 adores de la nostra
societat, el PAS.Projecte Alternatiu i en el seu nom el Regidor Pere
Trias Aulf, recull la proposta que ens ha adreçat la Unió General de
Trebal1adors i PROPOSA al Ple de l'Ajuntaments

1er.- La discussió i definició sobre el Decret a la Sessió
Plenària d'aquest Ajuntament, així com l'anàlisi de les seves
conseqüències sobre la nostra realitat.

2on.- El rebuig d'aquest Ple a les mesures que el Decret
desenvolupa així com dels mètodes emprats pel Govern en la seva
imposició.

3er.- La sol·licitud de restabliment del diàleg social entre
el Govern i les organitzacions sindicals representati ves del
col·lectiu de treballadors i trebal1 adores de l'Estat."

Juan Ferra assenyala algunes consideracions sobre la LLei de
Mesures Urgents sobre Foment d'ocupacio i protecció per Atur.

Justificació de la mesuras

L'INEM en el moment d'aprovar el Reial Decret Llei estava en
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el que podíem denominar situació de -fallida tècnica, es calculalava
que aproximadament pel mes de Juny d'enguany hauriam hagut problemes
per pagar la nòmina del mes.

Els motius d'haver arribat a aquesta situació hi ha que
cereal—les inicialment quan el 19S4 per estimular l'economia es

regulen un nombre de modalitats contractuals de caràcter temporal. El
foment de la contractació temporal produeix un primer efecte positiu
que és el que molts de ciutadans tenen exces a qualque contracte de
feina a un moment en que l'economia presentava qualcuns dubtes en

respecte al futur a curt i mig termini.

Paral.1 elament s'havia aprovat la LLei de Protecció d'atur que
es la LLei que s'està esmenant ara que suposava una passa molt
important per a la protecció de 1'atur.

El conjunt d'aquestes dues Lleis han anat produint un efecte
no cercat per l'economia de 1'administraci ó de l'INEM. fonamentalment
s'ha produit abus sistemàtic per part de les empresas privades de la
contratació temporal per cobrir llocs de feina catalogats com fixos,
aquest fet produit en gran escala ha conduit, independentment que
s'han creat mens llocs de feina fixos dels que hauria estat adequat, a
un creixement exponencial de les despeses de l'INEM que ja va tenir al
1991 un dèficit de 350.000 milions de pessetes i que enguany
s'aproximava al mig bilió sobre un pressupost de dos bilions de
pessetes, de forma qui s'ha multiplicat per 4 el pressupost de l'INEM
a 1985.

Es a dir que degut fonamentalment a tres tipus de fenòmens:

1.- Ineficacia del control de legalitat per part de l'INEM.

L'INEM sigui per manca d'una normativa mes clara i eficaç per
sancionar, sigui per manca de medis humans i tècnics per efectuar el
control, la veritat es que ha fracassat en la seva missió de control
Jel frau tant empresarial com dels trebal1adors.

2.- Frau empresarial
contractacions temporals

generalitzat basat en l'abus de

Empreses de primer ordre han
trebal 1adors en contractes de 3 0 4 mesos
que figura com a fixe a la plantilla ded aprofitar-se de les subvencions per una
premeditada de no fer contractes fixos.

vengut contractant a 3 o 4
pe?r cobrir un lloc de feina
l'establiment, com a sistema
part i per una política

3.- Frau per part dels treballadors

En el conegut i estes frau un nombre de traballedors venien*!*• J-|, I ■ M

Dallant de forma submergida men tres cobraven la prestació d'atur,
una altra banda ha anat augmentant els darrers temps el frau enr** •líLII. "

inacio amb l'empresari en distintes modalitats existons.
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Aques ccDnjunt de ci rcumstànci es son les que han produit com a\
resultat el dèficit galopant de l'INEM. Es a dir es tracta de
circunstàncies conegudes per a tots, que tothom donava com a certes i
inaceptables, però que ningú feia res per aturar aquesta situació.

El Perque d'un Reial Decret Llei:

Aquesta mesura que es molt important afecta a un nombre molt
important de traballadors i que arnès afectarà a molts en el futur, cal
demanar-se perque s'ha duit a terme mitjançant un Reial Decret Llei
encara que ara s'estigui tramitant com a. Llei en el Parlament.

S'ha fet mitjançant Reial Decret Llei per evitar moviments
especulatius de contractes durant el temps de tramitació de la LLei si
s'hagues tramitat com a tal. Es a dir en tant en quant se suprimeixen
els contractes i per tant les subvencions dels contractes de foments
d'ocupado de 6 mesos sobretot el mes en que s'ha produit el fet que
es el començament en el conjunt de 1'Estat sobretot als sectors
lligats al turisme.

Per una altra part hi ha que considerar que pel mateix motiu
no ha hagut possibilitat de negociar prèviament amb els sindicats
doncs bagues estat impossible la confidencial i tat del contingut del
text legal. Es mes aquestes mesures d'alguna forma venien associades
en el "Pla de competitivitat" que el Ministre d'Economia amb el suport
de tot el Govern va tractar de negociar amb els sindicats i patronals
fa ja mes d'un any i els sindicats es varen negar a entrar en
negociacions efectives. Ja en aquell moment el Govern va fer public la
seva determinació de posar en marxa un conjunt de mesures econòmiques
i administrati ves que tenien que dur com a resultat al mateix que
formava part del "Pla de competiti vi tat". Això s'ha traduit avui en
dia amb el Reial Decret per una banda i amb el "Pla de competitivitat"
per una altra.

Es a dir la política del Govern no es pot declarar de
sorpresiva o no negociadora, si no que en el moment en que s'hagues
pogut produir la negociació, els sindicats no ho varen voler fer i
varen posar en marxa la seva "Plataforma sindical prioritaria", com
alternativa al "Pla de competitivitat" sense voler negociar en el
termini que assanyalava el Govern va reiterar el "Pla de
Competitivitat" donçs tan sols tenia raó d'esser si es podia
consensuar amb els sindicats i patronals.

Contingut del Reial Decret;

La mesura mès important es la d'allargar el
contracte mínim de foment d'ocupació de 6 mesos a 12 mesos
els efectes perniciosos de la rotacio subvencionada
descrit.

temps del
per evi tar¬
gue ja s'ha

Aquesta mesura ve acompanyada d'una altra que esta totalment
igada a l'anterior que es la de passar de 6a 12 mesos de trebal1
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com a temps í?'.nim per tenir dret a aitur.

Com a mesures de qualque -forma congruents en la necessitat
d'estalvi es redueixen els mesos de prestació d'atur per 12 mesos
cotitzats a 4 mesos en lloc dels 6 que es tenien anteriorment i aixif
proporcionalment en el temps.

Amés es disminueix el percentatge del sou al que es te dret
com prestacid d'atur del 80% del sou base en el 70% i així
sucesivament tambe en el transcurs del temps. Per una altra part
s'introdueix el "subsidi d'atur" per tot treballador que -fei -feina sis
mesos, en la quantia del 75% del salari mfnim interpro-fesional durant
6 mesos, i fins a 21 mesos si es tenen càrregues familiars.

Conseqüències de l'aplicació del Reial Decret a la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears.

El Reial Decret en la seva relació inicial ha suposat un atac
a la linea de flotació dels sectors lligats al turisme en el sentit
ampli i íTtís expresament en els f i xes-di scont i nuus, donçs aquest era el
panorama abans del decret.

Un traballador que fa feina tot l'any necesita 15 anys (180
mesos) cotitzats per tenir dret a jubilació. Abans del decret un
fixe-discontinuu necessitava 20 anys donçs el treballador mig entre
els 6 mesos de treball i els 3 mesos de prestació d'atur cotitzava 9
mesos a l'any pel que necessitava 20 anys per aconseguir els 180 mesos
de cotitzacions.

Amb el Reial Decret a 1 a ma un fixe-discontinuu de 6 mesos de
feina es veia en la tesitura de cobrar el subsidi d'atur durant els 6
mesos entre temporada i temporada el que li provocava que necessitaria
30 anys naturals per obtenir els 180 mesos cotizats, o renunciar una
temporada si i una altra no tendria dret en els 4 mesos de prestació
d'atur, es a dir que 1'alternati va estava entre decidir allargar molt
de temps els anys que se necessi t¿^ven per accedir a la jubilació, o
pasar temporada si , temporada no sense cobrar res.

A la vista d'aquesta anàlisi es el perquè des de la C.E. del
PSIB es varen iniciar laborioses negociacions amb la Vicepresidenci a
del Govern, Ministeri de Treball, Ministeri de Turisme, Ministeri
d'Administracions Pdbliques, C.E. Federal i Grup Parlamantari
Socialista al Congres.

Fruit d'aquestes negociacions es com estava el tema avui en
dia.

Estat de les negociacions per modificar el Decret Llei

Hem enfocat tot el temps la negociació des del punt de visteé
dels sectors econòmics lligats en el turisme estacional. Hem plantejat
e tema des del punt de vista que un sector econòmic tan important pel
conjunt de l'Estat, donçs es un 10% del PIB. i el principal sector-
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de divises, es a dir un sector estratègic pel conjunt de
de l'Estat havia d'esser un sector que el marc de relacions

¿ntre empresaris i traballadors havia d'esser un marc el mès estable
possible i pen tant havia de poder estar basat amb contractes
d ' oc upac i ò el mds indetinints possibles» I com s ha pogut comprovar en
nombroses ocasions es -fa molt di-Ffcil trobar -Fórmules per -fer que el
turisme lligat a les comunitats en platja es pugui -fer durant tot
l'any pel que les circumstàncies alienes en el binomi
empresaris-trebal ladors es -fa pràcticament impossible el mantenir les
empreses d'aquest sector obertes tot 1 any» Es per aÍKÒ que donat que
l'dnic tipús de contracte -fixe possible es el -f i ;< e-d i scont i nuu, ha
d'esser una modalitat contractual a protegir o -fomentar, en contra de
l'abás indiscriminat do contractes temporals, donat que estam de forma
manifesta en contra de la política defensada per tothom des de
1 'Administració Central (mitjançant el "Pla de competitivitat del
sector turístic") passant per les patronals i els sindicats ai:<l com
la Comunitat Autònoma, Consells Insulars i Ajuntaments, d'anar
decididament cap un turisme de "major qualitat" oferint millors
serveis, el que ha de permetre augmentar en consonància els preus i
augmentant per tant el marge de benefici per turista i estància» Si
això ds així s'ha de desterrar el contracte temporal a les èpoques
centrals de la temporada (juliol i agost) perque el gruix dels
contractes han d'esser de fixes~discontinuus de 6 mesos; modalitat que
facilitava la possibilitat de que empreses i trebal1adors es posin
d'acord perque es duguin a terme cursos de formació amb 1'objectiu de
donar un millor servei.

Concretament a les hores d'axra el grup par 1 axmentari socialista
en el Congres dels Diputats ha fet seva la filosofia de les nostres
esmenes, si be a la lletra dels mateixes s'introduirà la següent
modificació: la seguretat social cotitzarà 2 mesos dels 6 del subsidi
per l'equivalent del salari mínim.

Es a dir un fixe-discontinuu de salari oficial de 100.000
ptes. que abans del decret cobrava durant 3 mesos el 80% del salari es
ha dir 240.000 i li cotitzaven a la S.S. per l'equivalent a 80.000
durant 3 mesos. Amb l'esmena acceptada pel grup Socialista, cobrara ó
mesos de subsidi es a dir 42.500 x 6 == 255.000 ptes. i se cotitzarà a
la S.S. durant 2 mesos pel salari mínim aproximadament per 60.000.

Hem cal i ficat aquesta esmena com insuficient, sobretot pel que
fa referència a que d'aquesta forma si be suposa un avanç important en
el que fa referència al Decret donçs a efectes de temps de la
jubilació es rebaixa la situació que produia el Decret de 30 anys a 22
anys i 4 mesos el que es important. Però queda el tema de la quanties
de la jubilació que donat que dos mesos cotitzats pel salari mínim
donara una pensió molt baixa en el moment de la jubilació i per
tractar de paliar aquest tema es pel que continuam negociant.

Concretament estam negociant la possibilitat que els
fixes-discontinuues es puguin acollir a l'ordre del Ministeri de
Treball i Seguretat Social de 18 de Juliol de 1991 que regula el
Conveni especial en el sistema de la seguri tat Social". Aquest
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conveni consistirà en poder cotitzar més pels treballadors durant el

temps de cobrament del subsidi d'atur, tant els mesos que la S.S.
cotitzarà pel salari mínim durant els 4 mesos de subsidi, Aíkí es

podrà augmentar la quantia de les pensions si es pogués cotitzar així
com a mfnim els 8 darrers anys de vida laboral.

Els doblers per aquesta cotització ¿addicional sort i an d'uníí
"mas" que s'hauria d'anar creant a través dels "convenis anuals" per
acord entre empresaris i treballadors del sector.

Aques tema s'està ¿\ra negoci¿int i s'espera tenir una resposta
positiva abans que s'acabi la tramitació de la LLei.

Els acords de Masstrich i el F'rograma de Convergència

Hi ha que dir que tant una cosa com a princi
crear un març econòmic privat i un març econòmic en 1'
Fliblica tal que duguin com a resultat el que crein les c
que a-favorei K i n la competitivitat de les nostres industri
de -forma que a través dels mecanismes de redistribuci
imposts se puguin mantenir uns serveis socials a l'abast
ciutadans i amb una qualitat i e-ficacia dels serveis a
estats millor organitzats del mon i que per tant que es
s'estiguin pensat els mecanismes per construir no t
Europa de Mercat", sino tambe una "Europa Social."

pal missió el
Administració
ircumstànci es
es i serveis
6 com son els
de tots els
1'al tura del s
sols que no
an sols una "

El Sr

aquests temes sino les Corts i

J¿i.ime Pou diu no som nosaltres els qui han de debatre
=>j.iiO les Corts i el Partit Popular ja ha presentat les

esmenes que li han parescut oportunas al Parlament.

Sr. Francisco Ferrés i el Sr. Batle diuen que aquests no
a un Ple d'Ajuntament sino que

El
eran temes per esser tractats
corresponian al Parlament.

Sotmesa a votada la profDosta no fou aprovada per un vot afavor del PAS, quatre en contra del PSOE i quatre abstencions del GrupP.P.-U.M.

INFORMACIG DE LA PROBLAMATICA ESCOLAR.- El Sr. Pere Trias donacompte que en l'aplicació de la LOCSE, a Esporles es queden un grup denins sesnse plaça i que s'h¿ívien iniciat les gestions per visitar ali rector Provincial i que aquest estav¿\ molt ocupat però que en untermini no llunya se'ls rebrà i que l'inspector de zona els haviaadelantat que possiblement no es quedaria cap nin sense escolaritzar,que segurament posarien un altre mestre de suport i es pl ¿ini f i Ccari a.pe s anys vinents, però només de paraula ja que no es a el 1 a qui licorrespon resoldre.

íAíkí mateiK es te previst parlar1 actualitat manquen de 20 a 30 places.
del menjador ja que en

^ Bat le digue que quan anassen ha parlar d'aquest•-ï-aump e avisaria i donaria informació del que s'h¿\ dit.
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COMPTE DE RECAPTACIÓ.- L ' Inter-venteara de l'Ajuntament dona
lectura al Compte de Recaptació que rendeix el recaptador Municipal
Sr. Pere Aulf

Sotmesa a votació -fou aprovat per unanimitat dels assisteras.

En aquest estat i no havent-hi mes assumptes a tractar, quan
son les vint-i-dues hores i trenta minuts, El Sr. Batle aixeca la
sessió de la quaL·^s'esten la present Acta i jo com a Secretaria, en
donc -fe. /

\
^ig de 1992

La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 28 DE JULIOL DE 1992

n.''26658 c

Membres assistents: A la Vila d'Esporles, Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
essent les vint-i—una hores i
vint~i~cinc minuts del dia vint
i-vuit de juliol de mil nou-
cents noranta-dos, es reuneix a
la Sala d'Actes de la Casa de
la Vila, en primera convocatò¬
ria, el Ple de la Corporació,
sota la Presidència del Batle
Sr. Guillem Bosch Costa, i amb
l'assistència dels Senyors Re¬
gidors que es relacionen al
marge, a l'objecte de celebrar
sessid ordinària i en ella
tractar els assumptes inclosos

a 1'ordre del dia, el qual -fou degudament noti-ficat. Assisteix com a
Secretaria, la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

Sr.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Jaime Balaguer Llinàs
Vicente Cabot Comas
Francisco Ferrés Serrat
Sebastián Gutièrrez Rodrigue:
Jaime Pou Rei nés
Francisco Tomas Rosselló
Pere Trias Au li
Juan Ferrà Capi 1 oneh
Juan Matas Alberti

Membres que han excusat
la seva assistència;
Sr. Francisco Bosch Bauzá

ACTA ANTERIOR.- L'acta de la sessió ordinària de dia 26 de
maig de 1992, còpia de la qual tou entregada juntament amb la
convocatòria d'aquesta sessió, es dona per llegida i s'aprova per
unanimi tat.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de
correspondència la Secretaria dona compte del següent:

- C.P. "Gabriel Comas i Ribas", comunica el representant al
Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure. (Registre
d'entrada nám. 890, de 05.06.92).

Ministeri de Treball i Seguretat Social, Instituto Nacional
de Empleo, queda obert termini per presentar sol.licituds per a la
realització d'obres i serveis. (Núm. 1169, de 09.07.92).

- Consell Insular de Mallorca, Coope3ració Municipal i
Ordenació Territorial, s'inclou l'obra "Voravies i acondicionam.
accesos Esporles" al Pla d'Obres i Serveis de 1992» (Ndm. 1184, de
09.07.92) .

- Patronat Municipal de Cultura i Esports, còpia sessió de dia
1 de juny. (iNLlm. 1142, de 03.07.92).

- Consell Insular de Mallorca, Fodesma, sol. licita informació
per a l'elaboració del Mapa Guia de Mallorca. (Nóm. 1078, de
18.06.92).
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A 1'apartat de disposicions o-ficials es dona compte del
següent s

— R.D. legislatiu l/lRRSj de 26 de junio^ pel que s aprova el
texte re-Fòs de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenacid Urbana.
(B.O.E. ndm. 156, de 30.06.92).

~ Llei 1/1992, de S d'abril, de Proteccid dels animals que
viuen a l'entorn humà. (B.O.E. nüm. 145, de 17 de juny de 1992).

DECRETS BALTIA.- La Secretaria dona compte del següent, el
qual proposa per a la seva rat i-f i caci òs

Decret 34/92, d'l de juliol de 1992, relatiu a l'aprovació de
l'Oferta d'Ocupacid per a 1992.

Dit Decret ds ratificat per unanimitat dels assistents.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS.- El Regidor
delegat de l'àrea d'Hisenda i Administracid Municipal, Sr. Sebastián
Gutiérrez exposa que vista la necessitat que te aquest Ajuntament de
modificar l'Ordenança Fiscal d'Expédieid de Documents Administrati us ,
en el punt concret de pròrroga de llicència urbanística, ja que la
taxa que s'aplica fins aqui es del tot deficitari, es pel que propòs
sigui duit a Ple i s'aprovi l'adjunt estudi econòmic de Taxa per
pròrroga de llicència d'obres.

Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat aplicar 5.000 (cinc
mil) pessetes de Taxa per cada pròrroga de llicència urbanística; que
s'exposi al pdblic pel termini de 30 (trenta) dies, al "Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears", per efectes de
reelamacions, passats els quals i en cas de no presentar-se cap
reclamacid, s'entendra elevat a definitiu l'esmentat acord.

CONVENI BIBLIOTECA AMB EL CONSELL INSULAR.- El Regidor delegat
de l'àrea de Cultura, Educació i Esports assenyala que a la sessió
plenària del Consell Insular de Mallorca del dia 1 de juny de 1992 va
aprovar el nou Conveni del C.C.B. quedant anul.lats els convenis
vi gents.

El Conveni que es proposa a l'aprovació estableix com a
principals característiques i novetats respecte al fins ara vigents

El nou sistema de distribució dels recursos del Centre
Coordinador per a l'adquisició dels fons bibliogràfics (un 30% entre
el nombre de biblioteques i un 70% proporcionalment al nombre
d 'habitants),

L'Ajuntament s'obliga a crear la plantilla de personal
necessària segons retribucions i catégories fixades al Conveni.

Desapaxreix l'obligació de destinar el 0,25% del pressupost per
a la compra de llibres, publicacions periòdiques i enquadernacions,
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aneara que serà convenient mantenir el
publicacions periòdiques i enquadernacions.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat dels
assistents subscriure l'esmentat conveni i -facultar al Sr. Batle per a
signar-lo.

RECTIFICACIÓ CENS ELECTORAL.- El Sr. Batle proposa per a la
seva rati-ficacid el Decret de Bati i a nám. 35/92, de dia 21 de juliol
de 1992, relatiu a la resolucid de reclamacions al Cens Electoral
referent a 1 de gener de 1992, aprovacions i dentîgacions de la la. i
2a. Secci6.

Sotmès a ratificació, es ratifica per unanimitat.

ESTUDI DE DETALL.- El Regidor delegat de l'àrea d'Urbanisme i
Medi Ambient, Sr. Jaime Balaguer, exposa que vista la modificació de
l'estudi de detall dels carrers Ramon Llull, Torrent i Canonge J.
Sarau, terme municipal d'Esporles, presentat pel Sr. Rafael Nadal
Salas, vist l'informe de l'Arquitecte Municipal i l'informe de
Secretaria-Intervenci 6, proptís l'aprovació de la present modificació,
si be serà el Ple amb supe?rior criteri el que decidirà.

El Regidor Jaime Pou diu que el seu partit no ho recolzarà a
menys que es rectifiqui el conveni amb la propietat en el sentit que
si hi ha desperfectes als aparcaments que siguin els propietaris dels
dels esmentats aparcaments els que els adobin.

El Sr. Balaguer diu que no 1 i pareix propi que el perjudicis
que pogués causar l'us de la plaça als aparcaments l'hagués de pagar-
els propietaris dels mateixos.

Sotmès a votacid s'acorda per sis (6) vots a favor, cinc del
Grup Municipal Socialista i un del PAS.Projecte Alternatiu i quatre
<4) vots en contra del Brup P.P.-U.M., l'aprovació amb la majoria
absoluta exigida a la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

S'acorda l'aprovació inicial de l'esmentat estudi de detall
aixi com la suspensió de l'atorgament de llicències d'acord amb l'art.
102 del R.D. 1/92, de 26 de juny, a la zona afectada per l'Estudi de
Detall, i l'exposició al pdblic durant el termini de quinze (15) dies
d'acord amb l'art. 117 de l'esmentat R.D.

MEMORIA DEL PLA DE SALUT BUCO-DENTAL DE L'EXERCICI 91-92 I
OBJECTIUS DEL 92-93.- El Regidor delegat de l^area de Sanitat i
er-veis Socials, Sr. Francisco Ferrés, dona lectura a la memòria del
a de Salut bucodental del servei d'odontopediatri a preventiva deAjuntament d'Esporles de l'exercici 91-92 i els objectius previstspel 92-93, redactats per l'odontòleg infantil Sr. Pau Barceló Serra.

Sotmesos a votacid s'aproven per unanimitat.

PROGRAMA DE SALUT BUCO-DENTAL; INSALUD-AJUNTAMENT.
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Francisco Ferrés proposa l'aprovació del "Projecte de desenvolupament
del programa de Salut Bucodental d'Esporles" fruit de la col.1aboracid
entre l'Ajuntament d'Esporles i l'Insalud, en pressupost de
l'eKercici 1992-93 i les carácter í.sti ques del conveni de cof i nanci aci ò
entre les dues Institucions.

Sotmès a votació s'aprova per unanimitat dels assistents.

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT AL MAPA
HOSPITALARI DE MALLORCA.- El Sr. Francisco Ferrés exposa que l'any
1987 es va aprovar el mapa sanitari de Balears en el que es
contemplava la necessitat de constuir a mallorca 3 nous Hospitals. a
Inca, Palma i Manacor.

En el calendari consensuat per les principals forces
poli'tiques estava previst construir primer el do Mana\cor, després el
de Palma i finalment el d'Inca. El principi d'acord contemplava també
el següent:

1.- L'hospital de Manacor el construiria el Ministeri de
Sanitat i després cediria la gestió a la iniciativa privada amb un
concert amb l'Insalud- Es podria inaugurar el 1996 i tendrá un cost de
quasi 5.000 milions de construcció.

2.- El segons Hospital de Palma (Palma II) el construiria el
Ministeri de Sanitat i el podria Administrar una espècie de corporació
interinstitucional formada pel Consell Insular, Govern Balear i
Ministeri de Sanitat. Tendrá una inversió de més de 13.000 milions de
construcció i uns altres 13.000 de dotació. Es podria inaugurar l'any
2000. El Ministeri de Sanitat ja té aprovades les partides
pressupostàries corresponents.

3.- L'Hospital d'Inca el construiria i administrari a la
iniciativa privada, que tindrà un concert amb l'Insalud. Es podria
iniciar la seva construcció el 1998 i inaugurar el 2002.

Es conegut de tothom la clamorosa saturació de Son Dureta i
l'angoixant llista d'espera que se'n deriva. Aquesta llista d'espera
ja sigui per anar a 1'especi al ista, per fer-se determinades
exploracions complementàries o per haver-se d'operar, significa no
només una problemàtica estrictament sanitària sinó que esdevé un drama
social i en dltim terme humà.

A ningd escapa, tampoc, que l'abast del segon Hospital de
Palma no seria exclusivament la comarca de Palma (375.000 habitants) ,

de la que forma part Esporles, sinó que per les seves dimensions (564
llits i 12 quiròfans) i per estar cada vegada més a prop dels pobles
de la Comarca d'Inca (autopista d'Inca) podria atendre adequadament
els ciutadans d'aquesta Comarca (70.000 habitants). A la inversa, es
obvi que el futur Hospital Comarcal d'Inca, per ell mateix ni podrà
descongestionar Son Dureta ni podrà atendre €3ls ciutadans de la
comarca de Palma.
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Com a ciutadans d'Esporles i usuaris per necessitat dels
Hospitals de Palma, ens preocupa que les actuals discrepàncies entre
les administracions central i autonòmica re-ferents a la prioritat o

no, en relacid amb el d'Inca, de la construcció del segon Hospital de
Palma suposi un retràs en la seva consecució o -fins i tot que es

paralitzi el projecte.

Per aquests motius, i al marge de consideracions partidistes,
demanam que s'imposi el sentit comd i que s'aprovi la següent
declaració:

"El Ple de l'Ajuntament d'Esporles, d'acord amb el mapa
sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, vol -fer
arribar a les autoritats saniitàries les següents peticions:

1.- Que "facin tot el possible, dins les
pressupostàries existents, per construir el més aviat
hospitals comarcals d'Inca i Palma II.

I imitacions
millor els

2.- Que, donada la necessitat de prioritzar un dels dos
hospitals degut a les restriccions pressupostàri es, tant el Ministeri
de Sanitat com la Conselleria de Sanitat facin les gestions
necessàries perquè es construeixi el mós ràpidament possible el segon
hospital de Palma, ja que només aquest podrà autènticament
descongestionar Son Dureta, a la vegada que podrà atendre un major
número de ciutadans."

El Sr. Jaime Pou diu que no es tracte d'un tema polític, sino
que es mira pel poble. S'abstendra a no ser que els d'Inca ho demanin,i diu que si s'haguès projectat amb un nombre menor de llits ja
s'hauria pogut construir fa temps.

Francisco Ferres diu que respeta la seva opinió però que haraexisteix aquest partit i que per problemes no es prodria fer.
Assenyala així mateix que no ho defensaria si en el moment en el qualestas construit el de Palma aquest no es trobes a menys de 45 mfnutsde camf.

Pere Trias diu que no està d'acord per que es tracta d'un temabastant subrealista, aixf i tot votara a favor, aneara que no li agra¬den aquests monstruos i que hi ve a be per a que Son Dureta no estiguitan malament.

Sotmesa a votació la proposta s'aprova per sis (6) vots afavor, cinc del Grup Municipal Socialista i un del PAS.ProjecteAlternatiu i quatre (4) abstencions del Grup P.P.-U.M.

Es sotmet a votació el tractar d'urgència el tema de lesEscoles Velles, i s'aprova per unanimitat.

El »r. Bat 1 e dona lectura a 1'informe redactat perrquitecte relatiu a les Escoles Velles, a més diu que es va reunir
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amb les persones que hi van i que els havia posat al corrent que no
queda cap altre sol. lució que tancar les escoles, si be passa la
responsabilitat al Ple per tenir superior criteri.

Pere Trias assenyala que -fa varis anys que no es gasten diners
alia i que per tant hi ha un abandonament total. Diu que va parlar amb
l'Arquitecte Municipal el qual va visitar les escoles i ja les va
veure en molt mal estat i carents de condicions de seguretat i va fer
una sèrie d'indicacions que podrien fei—se per acondicionai—les com a
zona d'equipaments i que no veu perquè ara es tan urgent i no s'havien
pres mesures abans, que havia intentat contactar amb orginismes
oficials per donar-li una sol.1 lucid, però tan aviat no era possible
sol.lucionar-ho.

Així mateix demana si s'han pres mesures per sol.lucionar el
que suposa el tancament respecte de les activitats que es duen a terme
en aquest lloc-

E1 Sr. Jaime Balaguer diu que al pressupost només per
l'estructura no era possible fer-li front amb el pressupost de
l'Ajuntament, però que s'intentarà cercar sol.lucions i que es
necessita fer un estudi per poder negociar amb organismes oficials.

Sotmès a votació s'acorda per unanimitat aprovar el decret de
tancament de les Escoles Velles.

El Sr. Francisco Tomas exposa tractar d'urgència 1'assumpte
"Obres al Camp de Futbol". Sotmès a votació s'acorda aprovar la
urgència de les mateixes.

El Sr. Francisco Tomas exposa la necessitat de que es fesen
les obres al Camp de Futbol , ja que de no estar acabades abans de
començar la lliga seria precis el tancament del camp.

S'aprova per unanimitat el compromís d'adoptar les mesures
necessàries per dur a terme les obres.

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Jaime Balaguer diu que li pareix
molt be les darreeres informacions expressant les opinions dels
diferents partits referents al tema de l'aigua però que no li pareix
be la carta del Partit Popular que transcrita diu;

"L'Ajuntament ens enganya AMB CANON 0 SENSE CANON PAGARÍEM EL
MATEIX

Des de l'entrada en vigor de la Llei del Canon d'Aigües del
Parlament de les Illes Balears, tots els municipis de Balears cobraran
¿ils usuaris una quota per finançar la depuració de les aigües.

Aquesta quota s'articula de dues maneres; hi ha una quota fixa(3z.U ptes. mensuals, en el cas que ens pertoca) i una altra quantia
variable (24,5 ptes., també en el cas que ens pertoca). La idea del
Govern Balear és que amb aquestes aportacions l'Institut Balear de
Sanejament (IBASAN) sigui el propietari de les distintes depuradores
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que en la actualitat eí< i stei ;< en i l ' del seu perfecte
funcionament. Igualment, 1'IBASAN s'encarregarà d'aconseguir estendre
tota la xarîîa de depuradores per tota la Comunitat Autònoma.

Ens ha "sorprès" que el nostre Ajuntament posi tant d'interés
a remarcar en el rebut de 1 'aigua el fet que s hagi inclòs el ci^non de
l'aigua, com si el Govern ens volgués espoliar a força de pasar—nos
més imposts. El que ès cert és que amb cànon o sense cànon,
l'Ajuntament hauria cobra el matei;;, ja que com podeu veure en els
rebuts que vos adjuntam, durant el 1991 el preu del clavegueram per
m3. -que ja incloia el cost de la depuracié- era de 41 ptes. i aquest
any només posa 21 ptes. perquè s'han descomptat del rebut les 24,5
ptes/m3 del cànon del Govern Balear. Si sumam les 21 ptes. del rebut
del 1992 amb les 24,5 ptes. del cànon, ens sortiran les 45,5 ptes
equivales a les 41 ptes. que pagàvem l'any passat, tenint en compte el
normal augment del cost de vida d'un any per 1'altre. Amb aÍKÒ queda
clar que el cànon no ha produit cap augment, eKcepte la quota fi;<a de
320 ptes» mensuals.

De fet, com que fins ara encara no s'ha atorgat la titulari tat
de la nostra depuradora a 1'IBASAN i, per tant, l'Ajuntament segueix
essent el que gestiona la depuració, en un recent ple es va
sol.li citar que tot el recaptat pel Govern Balear en concepte
d'aplicació del Cànon de l'Aigua sigui lliurat a l'Ajuntament, que ès
qui realment fins ara ha tengut les despeses per posar en marxa la
depuradora.

Rebutjam terminatment que l'Ajuntament hagi intentat enganar
el nostres veïns, donant a entendre que el cànon del Govern Balear ès
el causant d'aquests alts costos en els rebuts."

Tot seguit manifesta el seu desacord amb la mateixa ja que no
és cert que el cannon no hagui augmentat l'import de l'aigua perquè

sanejament no pujava tant com el cànnon actual, i que
del qual ells en formen part, és la insti tutei ó més
Vila i que no ha enganat mai a ningd pel que s'han de
les manifestacions escrites que es fan damunt qualsevol

l'import del
1'Ajuntament,
serie de la
mirar molt en

tema.

continuació facilita una fotocòpii-i d'un rebut d'aigua del'Ajuntament de Palma, a cada un dels regidors del 1 Partit Popular
perquè comprovin que la configuració del mateix és idèntica a la del
nostre Ajuntament.

El Sr. Jaime Pou diu que el seu escrit no es referia només al
cànnon en si sino a la fulla que s'havia repartit relativa a l'augmentdel mateix, la qual entenia no era necessària i a més li semblava demal gust.

El Sr Sebastian Gutierrez diu que la fulla es feia
necessària degut a la precipitació del Govern Balear, per posar enfuncionament el cànnon i per això es va haver de fer un "arreglo" aixícom es va poder i que el preu del cànnon havia augmentatconsiderablement el preu del sanejament.
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En aquest estat i no havent-hi más assumptes a tractar, quan
sdn les vint-i-dues hores i cinquanta minuts, el Sr. Batle aixeca la
sessió de la qual s'enten la present Acta i jo com a Secretaria, en
donc -fe.

de juliol de 1992
La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAÜRDINAf
URGENT DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 20 D'AGOST DE 1992

666 c

Regidors assistents;
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Sebastián Guti èrrez Rodrigue:
Sr. Francisco Ferrés Serrat
Sr. Juan Ferrà Capllonch

Regidors que han eKCUsat
la seva assistència
Sr. Pere Trias Aulf
Sr. Jaime Pou Rei nés
Sr. Vicente Cabot Comas
Sr. Francisco Tomas Rosselló
Sr. Juan Matas Albertf
Sr. Francisco Bosch Bauzá

degudament not i-fi cat. Assistei;-; com
Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

a

A la Vila d'Esporles, Comunitat
Autònoma de les liles Balears,
essent les devuit hores del dia
vint d'agost de mil nou-cents
noranta-dos, es reuneix a la
Sala d'Actes de la Casa de la
Vila, en primera convocatòri a,
el Ple de la Corporacid, sota
la Presidència del Batle Sr.
Guillem Bosch Costa, i amb
1'assistència dels Senyors Re¬
gidors que es relacionen al
marge, a 1'objecte de celebrar
sessió e:< traordi nàr i a i en ella
tractar els assumptes inclosos
a l'ordre del dia, el qual -fou
Secretaria, la de la Corporacid,

PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGENCIA.- Es sotmet a votació
la urgència de la sessid la qual és aprovada per unanimitat dels
assistents.

ACTA ANTERIOR.- L'acta de la sessió ordinària de dia 28 de
juliol de 1992, còpia de la qual fou entregada juntament amb la
convocatòria d'aquesta sessió, es dona per llegida i el Regidor Sr.
Francisco Ferrés exposa que en el punt "Proposta del Grup Municipal
Socialista referent al mapa hospitalari de Mallorca", a la seva
intervenció un cop exposada la proposta va dir;

"Francisco Ferrés diu que respeta la seva opinió però que no
ho defensaria si en el moment en el qual estas construit el de Palma
aquest no es trobes a menys de 45 minuts de camí de qualsevol poble de
la Comarca d'Inca"

Així mateix assenyala que en relació a la urgència de
1'assumpte "Obres al Camp de Futbol" va esser el Regidor Vicente Caboti no Francisco Tomas el que va exposar el tema.

Sotmesa l'acta a votacid amb les rectifi caeions assenyalades,és aprovada per unanimitat dels assistents.

CONTRACTACIÓ OPERACIO DE CREDIT.— El Regidor Sebastián
Gutiérrez, delegat de l'àrea d'Hisenda i Administraci6 Municipal
exposa que vista la necessitat que te aquest Ajuntament de realitzar
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obres d'acondicionament

- vestuaris del Camp de Futbol
- Casa del Poble per a Biblioteca
- Casal de Cultura per Escoleta
i donat que no te crèdit su-ficient

26667 c

per -fer -front a la despesa,

es PROPOSA una operacid de crèdit de 5.000.000 (cinc milions)
pessetes, montant total de les obres d'in-fraestructura necessàries per
dur a terme les adequacions als edi-ficis assenyalats per¬
què han de prestar.

al s servex s

Sotmesa a votació s'acorda per

aprovar 1'operacid de crèdit i concertai—la
"Sa Nostra", amb les següents condicions;

Préstec de ptes.:
Despeses de constitucid;
Despeses corretatge:
Despeses estudi;
Interessos;

Termi ni ;
Amortitsació quotes anual

unanimitat dels assistents
amb la Caja de Baleares

5 » 000.000.-

1%
3»/oo

0,50 màxi m 20.000 p tes.
13,50%
(pagament trimestral)
10 anys

SUPLEMENT DE CREDIT.- El Regidor Sebastián Gutiérrez vist el
Decret de Batlia, la memòria just i-f i cati va i l'in-forme de
Secretar i a-Intervenci ó que -forman part de l'expedient 1/92, de
suplement de crèdit extraordinari, exposa la següent proposta:

Part i da

4. 60
4. 60
4.60
4.62

Denofflinació

Adequació Vestuaris Camp de Futbol
Adequació Casa des Poble per a Biblioteca
Adequació Casal de Cultura per a Biblioteca
Equipament Escoleta

Total suplement de crèdit

Import

840.000
1.995.980

1.849.306
314.714

5.000.000

L'anterior import queda finançat de la següent forma;
—Concertació d'un crèdit per l'import de 5.000.000 de pessetes

per obres d'inversió amb un finançament de 10 anys i amb un any de
carència.

Sotmès a votació l'expedient de suplement de crèdit
ex traordinari s'acorda per unanimitat aprovar—lo i exposar—lo al
públic en el B.O.C.A.I.B. pel termini de quinze (15) dies, durant els
quals els interessats podran examinar—lo i presentar reclamacions
davant el Ple de la Corporació, i que es consideri definitivament
aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat
rec1amacions.

MODIFICACIÓ ORDENAI^A SERVEI ESCOLETA.— El Regidor delegat de
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l'àrea de Sanitat i Serveis Socials, Sr. Fran'^ítei^^errés, e;<posa que
vista la necessitat que te aquest Ajuntament de modi-fi car 1 Ordenança
d'Escoleta Municipal, en el punt concret de "Guarderia , i donat el
que estableix l'article 41 de la Llei 39/19SS, de 23 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals; "tindran la consideració de preu
pdblic les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la
prestacid de serveis i que els mateixos no siguin de prestaci ó
obligatòria i susceptibles d'esser prestats per empreses del sector
privat" i posat que no està contemplat aquest servei de Guarderia
dintre de 1'Ordenança actualment en vigor, es proposa incloure un nou
article;

Article 6è.- La quantia del preu públic regulat en aquesta
Ordenança per Guarderia, serà la -fixada en les tarifes contingudes a
1'apartat següent:

1.500 (mil cinc-centes) pessetes mensuals per nin i hora diari
de Guarderia.

Si

pertinent.
be el Ple amb el seu superior criteri acordarà allò mès

Sotmesa a votació la modificació s'acorda per unanimitat
aprovar 1'esmentada modificació i exposar-la al públic pel termini de
trenta (30) dies, durant els quals els interessats podran examinar-la
i presentar les reclamacions que estimin oportunes, transcorregut dit
termini s'entendra definitivament aprovat si no s'haguesen presentat
reelamacions.

La present ordenança entrarà en vigor dia 1 d'octubre de 1992.

PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DIRECTA DEL SERVEI
D'ESCOLETA MUNICIPAL.- El Regidor Francisco Ferrés exposa que vista la
necessitat que te la Vila d'Esporles d'un servei d'Escoleta Municipal
i degut a que ja s'han iniciat els tràmits per dur—la a terme,

propos al Ple de la Corporació, la aprovació del PLEC DE
CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DIRECTA
DEL SERVEI D'ESCOLETA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES, per a la
dotació del personal adient.

Si be el Ple amb superior criteri acordarà el más pertinent.

Tot seguit dona lectura al Plec el qual, transcrit, diu;

"PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PER A LA CONTRACTACIÓ DIRECTA DEL SERVEI
D'ESCOLETA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
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Aquest contracte té per objecte
propis d'una escoleta intantil per a nins
serveis adicionáis de guarderia. A tal

de 1 'educacid que assufniré la direcció de 1 Escoleta i ^

personal corresponent, la gestió global de 1'Escoleta
. De les seves obligacions cal destacar les següents:
Educar els nins.
Cuidar els nins.
Fer—se càrrec de 1'al imentació dels nins en horari escolar,
servei de menjador.
Donar als pares informació periòdica sobre els seus -fills.
Donar a l'Ajuntament una Memòria anual de les activitats de

'Escoleta.

pro-f essi onal
amb el
Muni ci pal

inclòs el

2." HORARI DE PRESTACIÓ

De dilluns a divendres de 8 a 17,30 hores. L'horari d'escoleta
infantil serà el mateix que el del Col.legi Pdblic d'Esporles, de 9 a
16,30 hores. L'horari de guarderia serà de 8 a 9 i de 16,30 a 17,30.

Aquests horaris podran esser modificats a proposta del
contractista i amb 1'autorització de l'Ajuntament.

L'Escoleta estarà oberta tot l'any, excepte el mes d'agost,
que estarà tancada per vacances.

en

1

de
de

3.- REQUISITS DELS CONTRACTISTES
- Tenir el títol de professor d'EGB o de Llicenciat

Pedagogia.
~ Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
- No estar dins cap de les causes d' i ncapacitat

d ' incompatibi1 i tat establertes a l'art. 23 del Reglament General
Contractació de l'Estat i als arts. 4 i 5 del Reglament
Contractació de les Corporacions Locals.

- Estar afiliat i d'alta en el Règim de la Seguretat Social
que li pertoqui per raó de la seva activitat.

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

- Aportar un mínim de dues persones de personal auxiliar.
- Tant el contractista com el personal auxiliar que aporti

hauran de parlar i llegir correctament el català.

4.- TERMINI D'EXECÜCIG

De 1'1 d'octubre de 1992 al 31 d'agost de 1993.

5.- PRESSUPOST

El pressupost total de la prestació del servei d'Escoleta ès
de 4.583.333 pessetes.
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A més, el contractista cobrar-ci per cada nin que utilitzi el

servei de guarderia la quantitat de 1500 pessetes al mes per cada hora
diària de guarderia.

6.- FORMA DE PAGAMENT

La quantitat de 4.583.333 pessetes, import del contracte,
s'abonarà en 11 terminis de 416.667 pessetes. Cada termini s'abonarà
l'últim dia del mes, a partir del dia 31 d'octubre de IPP^., prèvia
presentacid de la -factura corresponent.

La quantitat derivada de la utilitsacid del servei de
guarderia s'abonarà tambd l'últim dia del mes.

7.- PENALITZACIÜNS

La imposició de penal itzacions es regirà pel que disposa
l'art. 45 de la Llei de Contractes de l'Estat i en els arts. 137 i 141
del Reglament General de Contractes de l'Estat.

S.- GARANTIA DEFINITIVA

Es fiKa una fiança definitiva de 183.333 pessetes, equivalent
al 4% del preu d ' ad judi cacid, que es podrà formalitzar en la forma
d'aval o de retencid de part del preu.

9.- CLAUSULES QUE ES PODEN MODIFICAR SEGONS L'OFERTA DELS LICITADORS

Els licitadors podran oferir aquelles millores materials
consistents en un millor servei segons els programes de trebal1 que
hauran de presentar juntament amb les ofertes. Però això no implicarà,
en cap cas, alteracid del ritme o de l'import dels pagaments.

10.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

El preu del contracte és a la baixa. Es podrà cobrir pel
mateix preu o bé millorar—lo a favor de l'Ajuntament, si bé, atesa la
di screci onal i tat en la seleccid del contract i sta, el preu no serà
1 dniíca condició que es considerarà. Es valorarà especialment:

1) El programa de trebal1 : presentacid d'un projecte de feina
en educació infantil per a nins d'un i 2 anys, a 1'Escoleta Municipal
d'Esporles. Es puntuarà de 0 a 5 punts.

2) Una entrevista personal: relacionada amb la feina de
Director d'una Escoleta Infantil com la que tindrem a Esporles. Es
puntuarà de 0 a 3 punts.

3) La titulació académica: El títol d'Especial ista en
Paper transcripció acords i resolucions
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Preescolar es puntuarà en 10 punts.

4) El currículum pro-fessional : es puntuarà segons els següents
criteris;

- Experiència en etapa preescolar: 0,1 per mes treballat, -fins
un màxim de 3 punts.

Cursets relacionats amb l'ensenyament preescolar; 0,1 punts
per hora lectiva, -fins un màxim de 1,5 punts. Si no estan clarament
justi-f icades les hores lectives, es considerarà 0,1 punt per curset.

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

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

De cara a seleccionar el contractista de la manera mès

adequada i objectiva, es constitueix el següent Tribunal Qual i-f icador;
President; Francesc Ferrés
Vocals; Pere Trias

J aume Pou
Director del Col.legi Pdblic d'Esporles
Membre de l'Associació de Pedagogs de les

Illes Balears

Representant dels treballadors de l'Ajuntament
Secretari ; el de la Corporació o persona quali-ficada en

qui delegui
Aquest Tribunal es reunirà el dijous, 24 de setembre, a les 19

hores.
La Comissió de Govern, previ in-forme del Tribunal

Qual i-f i cador , adjudicarà el contracte.

11.- CLAUSULES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

A més de les previstes a l'art. 137 del R.G.C.E. i que hi
siguin d'aplicació, seràn causes específiques de resolució del
contracte;

- L'incompliment d'allò establert pel mateix adjudicatari en
el programa de trebal1.

- L'abandonament de la prestació del servei.
- La incapacitat manifesta o la negligència tècnica provada.

12.- NATURALESA JURIDICA DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT

En compliment de l'art. 4 del R.D. 1165/1985, es fa constar lanaturalesa administrat i va d'aquest contracte i la competència de lajurisdicció contenciosa-administrativa en cas de litigi de les partscontractants.

13.- CLAUSULA DE SUBMISSIÓ

D'acord amb les normes del R.D. 1165/1985, de 17 de juliol,amp les parti cularitats que s'estableixen en el R.D. 2357/1985, de 20 iPaper transcripció acords i resolucions " ~
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de novembre, 1'adjudicatari estarà sotmès a aquest plec de condicions
particulars, al plec de condicions tècniques i, si escau, a la Llei de
Contractes de l'Estat i al Reglament General de Contractació de
1'Estat.

14." REVISIO DE PREUS

D'acord amb el que estableix 1'art.
prohibeix la revisió de preus i el contracte
ventura del contractista.

4 del R.D. 1465/1985, es
s'entén -fet a risc i

15.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte es -f ormal i tzarà mitjançant document
administratiu del qual donarà -fe el Secretari de la Corporació. No
obstant això, es -f ormal i tzarà mitjançant escriptura pdblica si així ho
vol el contractista. En aquest cas, les despeses derivades de
1'atorgament de l'escriptura aniran a càrrec seu.

Aquest tipus de contracte no suposarà en cap cas ni en cap
circumstància, relació laboral habitual entre l'Ajuntament i el
contractista.

16.- PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les propostes hauran de presentar-se al registre general
d'aquest Ajuntament (Plaça d'Espanya, núm. 1 - Esporles). El termini
de presentació de les propostes -finalitza el dimecres 23 de setembre a
les 13 hores.

A les propostes, adaptades al model que s'inclou en aquest
plec, s'hi haurà d'adjuntar la documentació següents

1.- El Ndmero d ' Ident i-f i caci ó Fiscal (N.I.F.)
2.- Tftol de pro-f essor d ' EGB o de Llicenciat en Pedagogia.
3.- Programa de trebal1.
4.- Títol d'Especial ista en Preescolar, en cas que es tingui.
5.- Currículum pro-fessional .

16.- MODEL DE PROPOS10

"El Sr./Sra.
de professió
D.P.

amb domicili a

D. N. I. nám.
carrer- amb

expedit a
assabentat del plec de condicions perticulars contitutiu de la docu¬
mentació del contracte per a la prestació del servei d'Escoleti^ Muni¬
cipal, declara que vol parti ci par—hi i ofereix fer aquest servei per¬la quatitat de

pessetes. Així mateix hiadjunta la documentació exigida en el plec de condicions. Declara reu-
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nir* ©Is r*©c|Liisits p©r*son3ls n0C0ssâr*is i no ©stcir* inclòs ©n câp cJ© l©s
causes d'incapacitat o incompatibi1 i tat aplicables,

(lloc, data i signatura)"

A tots ©Is e-fectes, s'sntendrà qu© les proposi c i ons comprenen
no nomds el preu de la contracta, sinó tambá l'Impost sobre el Valor
Afegit, d'acord amb el que ©stableiíí l'art. 25 del Reglament d'aquest
impost, aprovat mitjançant R.D. 2028/1985, de 30 d'octubre.

18.- CANCEL.LACIO DE LA GARANTIA

Quan ©1 contracte conclogui, els serveis competents de
l'Ajuntament, emetran un informe com a valoració global. Si l'informe
ós favorable es procedirà a la devolució de l'import de la fiança o,
si escau, es cancel.larà l'aval amb l'acord previ de 1'òrgan de
contractació, en el termini improrrogable de 3 mesos."

Sotmós a votació l'aprovació del matei:<,
unanimitat dels assistents.

s'aprova per

PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN AUXILIAR
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL.- El present punt es retira de l'ordre del
dia.

En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar, quan
són les devuit hores i trenta minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió de
la qual s'estery^a present Acta i jo com a Secretaria, en donc fe.

,^.1.0 d/^gost de 1992
La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ ÜÍÍfe4£dà«lA
DEL PLE DE LA CÜRPORACIÜ CELEBRADA
DIA 25 D'AGOST DE 1992

."26674 c

Regidors assistents:
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Sebastián Gutiérrez Rodríguez
Sr. Juan Ferrà Cap11 oneh
Sr. Pere Trías Aulí
Sr. Jaime Pou Rei nés
Sr. Vicente Cabot Comas
Sr. Francisco Tomas Rosselló
Sr. Juan Matas Albertí
Sr. Francisco Bosch Bauzá

Regidors que han excusat
la seva assistència;
Sr. Francisco Ferrés Serrat

qual -fou degudament not i-fi cat. Assi
Corporació, Sra. Maria Dolores Sure

A la Vila d'Esporles, Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
essent les vint-i-una hores del
dia vint-i-cinc d'agost de mil
nou-cents noranta-dos, es reu¬
neix a la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, en primera
convocatòri a, el Ple de la Coi—
poració, sota la Presidència
del Batle, Sr. Guillem Bosch
Costa, i amb l'assistència dels
Senyors Regidors que es rela¬
cionen al marge, a 1'objecte de
celebrar sessió ordinària i en

ella tractar els assumptes in¬
closos a l'ordre del dia, el

steix com a Secetaria, la de la
da Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
extraordinària i urgent celebrada dia 20 d'agost de 1992, còpia de la
qual -fou entregada juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió,sotmesa a votació s'aprova amb el següent resultat;

- quatre (4) vots a favor del Grup Municipal Socialista
sis (6) abstencions, cinc (5) del Grup P.P.-U.M. i un <1)del PAS.Projecte Alternatiu.

CORRESF'ONDENC IA I DISPOSICIONS OFICIALS.— A l'apartat de
correspondènci a la Secretaria dóna compte del següent;

- Delegació del Govern a Balear, circuí.lar 5/92 "Horari detancament d'establiments pdblics i activitats recreati ves". (Registred'entrada ndm. 1380, de 21.08.92).

- Junta d'Aigües de Balears, resolució sobre primer pagament acompte pel cost de conservació, manteniment i explotació del servei dedepuració d'aigües residuals. (1347, de 11.08.92).

Cooperació Municipal i Ordenació Territorial, ConsellInsular de Mallorca, termini per a formular peticions d'obres iserveis que es vulguin incloure dins el Pla Insular d'Obres i Serveisde 1993. (1336, de 10.08.92).

d'Acció Social i Sanitat, Consell Insular deMallorca, aportació econòmica al projecte "Prevenció i inserciósocial; Informació, orientació i assessorament SAD". (1318, de i
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N.° 2 6 6 7 5 0

DECRETS BATLIA.- La Secretaria dona compte del Decret 36/92,
Delegacití de -funcions per absència.

Aixf matei K es proposa la rat i-fi caci ó del Decret 37/92,
aparcament Sa Vilanova, anomenar a Pedro Ferrer com a misser per
defensar a aquest Ajuntament davant 1 'auto 337/92.

Sotmès a votacid es ratifica per unanimitat dels assistents.

PROPOSTA PRESENTADA PEL PAS.PROJECTE ALTERNATIU.- El Sr. Pere
Trias proposa al Ple de l'Ajuntament:

El Ple de l'Ajuntament d'Esporles s'adhereix i signa el
manifest adjunt a favor de la creació del parc natural de la Serra de
Tramuntana.

- Remetre l'acord del Ple l'entitat promotora de la campanya.

Jaime Pou del Grup P.P.-U.M. diu que ell no apoiaria aquesta
pastura encara que hi ha moltes iniciatives del GOB que li pareixeen
be, però que ni ha d'altres en les que es troba en desacord. En aquest
cas concret, està en contra, ja que no te molt clar el que significa
parc natural.

Pere Trias del Pas. Projecte Alternatiu explica la diferència
entre parc natural i parc nacional diguent que el parc natural
coincidia en evitar especulacions urbanístiques i mantenir l'habitat
ex i stent.

Juan Ferrà del Grup Municipal Socialista diu que el P.S.O.E.
votarà a favor perquè segons ha explicat el Regidor Pere Trias queda
clar el que es un parc natural i que no te res en contra.

Sotmesa a votacid la proposta el resultat de la votació éss
- cinc (5) vots a favor, quatre (4) del Grup MunicipalSocialista i un (1) del PAS. Projecte Alternatiu.
- cinc (5) vots en contra del Grup P.P.-U.M.

En vista de 1'empat es torna a sometre a votació 1'aprovacióde la proposta obtenint—se el mateix resultat i ds per tant el vot de
qualitat del President, tal com disposa l'article 100,2 del R.D.
2568/^986, de 28 de novembre, en relació a l'article 46,2,d do la Lleif/1985, de 2 d'abril, el que decideix l'aprovacid del mateix.

COMPTE DE VALORS INDEPENDENTS I AUXILIARS DEL PRESSUPOST DELSANYS 1990^i 1991.- El Sr. Sebastián Gutiérrez, regidor delegat de1 àrea d Hisenda i Administració Municipal exposa que havent—sepublicat en el "Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les IllesBalears" ndm. 72, de 16 de juny de 1992, el compte
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de VALORS INDEPENDENTS I AUXILIARS DEL^pESSÜPOST de 1990 i
de VALORS INDEPENDENTS I AUXILIARS DEL PRESSUPOST de 1991

N.·'26676 C

el

i havent estat exposat al pdblic pel termini de 15 (quinze)
dies i 8 (vuit) más tal com disposa l'article 460 del R.D.L. 781/86,
de 18 d'abril, sense haver-se presentat cap reclamacid, es du a. la
Comissid de Comptes i poster i orment al Ple per a la seva in-formaciò i
aprovacid definitiva si procedeix.

Sotmesa

assistents.

a votacid la proposta s'aprova per unanimitat del

COf^PTE GENERAL DEL PRESSUPOST DELS ANYS 1990 i 1991.- El Sr.
Sebastián Gutierres: assenyala que havent-se publicat en el 1"Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears" ndm. 72, de 16
de juny de 1992, el compte

GENERAL DEL PRESSUPOST any 1990 i el
GENERAL DEL PRESSUPOST any 1991

i havent estat exposat al públic pel termini de 15 (quinze)
dies i 8 (vuit) más tal com disposa l'article 460 del R.D.L. 7S1/S6,
de 18 d'abril, sense h£íver-se presentat cap reclamacid, es du a la
Comissid de Comptes i poster i orment al Ple per a la seva informació i
aprovacid definitiva si procedeix.

Sotmesa
assistents.

a votacid la propostax s'aprova per unanimitat dels

COMPTE D'ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI DELS ANYS 1990 i 1991.-
E1 Sr. Sebastián Gutiérrez exposa que havent-se publicat en el
"Butlleti' Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears" nùm.
72, de 16 de juny de 1992, el compte

d'ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI any 1990 i el
d'ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI any 1991

i havent estat exposat al públic pel termini de 15 (quinze)
dies i S (vuit) fi^s tal com disposa l'article 460 del R.D.L. 7S1/S6,
de 18 d'abril, sense havei—se presentat cap reclamacid, es du a la
Comissid de Comptes i posteriorment al Ple per a la seva informació i
aprovacid definitiva si procedeix.

Sotmesa a votacid la proposta s'aprova per unanimitat dels
assistents.

FRECS I PREGUNTES. Jaime Pou demana si a rel del Decret de
tancament de les Escoles Velles s'ha fet res per col·locar la gent queles utilitzava.

Guillem Bosch, Batle, contesta que fins a la data an trobat
oc la Banda de Miisica, l'Escola de Música, la Coral i la Radio, i
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que a la resta d'activitats encara no se'ls
que aquest mes estan aturades.

26677 c

una solució degut

En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar, quan
son les vint-i-una hores i trenta minuts, el Sr. Batle aixeca la
sessió de la qual s'enten la present Acta i jo com a Secretaria, en
donc te.

'de 1992
a Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ
DEL PLE DE LA CORPORACIG CELEBRADA
DIA 14 DE SETEMBRE DE 1992

."26678 c

Regidors assistents;
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Sebastián Gutiérrez Rodriguez
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Pere Trías Aulí
Sr. Jaime Pou Rei nés
Sr. Vicente Cabot Comas
Sr. Francisco Tomas Rosselló
Sr. Juan Matas Albert!
Sr. Francisco Bosch Bauzá
Sr. Francisco Ferrés Serrat

qual fou degudament notificat. Assiste
Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda

A la Vila d'Esporles, Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
essent les vint-i-una hores del
dia catorze de setembre de mil
nou-cents noranta-dos, es reu¬
neix a la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, en primera
convocatòria, el Ple de la Cor¬
poració, sota la Presidència
del Batle, Sr. Guillem Bosch
Costa, i amb 1'assistència dels
Senyors Regidors que es rela¬
cionen al marge, a l'objecte de
celebrar sessió ordinària i en

ella tractar els assumptes in¬
closos a 1'ordre del dia, el
ík com a Secetaria, la de la
Truji 11o.

El Batle obri la sessió convocada per a tractar el segQeïnt
assumpte:

PLA D'OBRES I SERVEIS 1993.- El sr. Batle diu que degut a que
el Consell Insular a demanat els projectes del Pla d'obres i Serveis
bastant abans del que era costum, s'ha hagut de confeccionar tot
l'expedient amb molta urgència, donà la paraula al sr. Jaime Balaguer,
Regidor d'Obres perque expliqui el projecte.

El sr. Balaguer presenta els plànols i explica detalladament-
el que es pretenia dur a terme així com les circumstanci es d'urgència
en que s'havia hagut de treballar en el mateix, també va explicar que
era el segon que havia guanyat el concurs d'idees que en el seu dia
va tenir lloc en aquest Ajuntament, i que no s'havia pogut realitzar-
el primer ja que apareixien nombrosos problemes com poden ser
l'expropiació de terrenys, el respecte per determinades espècies
d'arbres i el muntant econòmic.

El sr. Jaime Pou coincidí que al Passeig li mancava una
remodelació però que no era aquesta la idea que ell tenia de la
mateixa, ja que ell preferia només arreglar el més indispensable i amb
un futur més llunyar poder arreglar el passeig com es mereixia i no
fer les coses en tantes preses, posat que per que un any no es
presenti Pla d'obres i Serveis no hi ha cap inconvenient. Per tot aixó
digué que el seu grup s'oposaria a l'aprovació de l'esmentat projecte.

Fere Trias diu que el seu grup havia repassat de rempallada el
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projecte presentat ja que no havia tingut temps per més i en principi
li pareixia en general bastant bé) peró que li preocupava el tema bels
arbres i la -falta de rampes- També notava a -faltar el r-e-ferendum
promès amb aquesta matèria i que -formant equip de govern a tengut una
manca total d'informació i que li agradaria votar- el no, però això
impediria el que es dugués a terme el projecte i per aquest motiu
s'abstendira. Així mateix explicà que
proposat el següent projectes

ell en certa ocasió havia

Reforma passeig del Rei

1) m2 Rebais de terrenys per col·locació de capa de formigó
(suposadament semi-rocos) amb retirada de material d'enderroc i
excavació mecànica.

2. 000 m2. 800 1. 600. 000 p tes.

2) m3 Formigó FCK -180 kg cm2 (gran consistencia) fet a
central i col,locació d'engraellat de 15-* 15-í(-8 mm. (20 cm de gruix).

400 m3 11.450 4.580.000 ptes.

3) m2 Suministre de rajoles de pedretes (model plaça
Constitució) en part proporcional de franges.

2.000 m2 suministre 1.700 ■ 3.400.000 ptes.

4) m2 Col·locació de rajola i franges.
2.000 me 1.800 3.600.000 ptes.

5) Despesa unitari per emballiment de passeig, font,jar-dinaria, etc.
1 ud. 2. 000. 000 ptes.

Base 12. 900. 000
preu m2 iva inclos 15% Benef. Ind 1.935.000

9. 863 ptes Subtotal 14. 835. 000
^ 225. 000

TOTAL 17.060.025

El sr. Francisco Ferres, digué que s'havia volgut ser- el mésrespectuós poosible amb el concurs i fer una cosa mínimament digna ique aneara que pareixi difícil o complicat explicar—ho a la gentpreferia més fer—ho a no embargar—se en el projecte excesivamentcostos.

El sr. Sebastian Gutierrez volgué aclarar la situacióeconómica i detallar la capacitat d'endeutament que aneara és possibleper- aquest Ajutament, en el cas que no fos possible incluir-ho dinsdel pressupost.

Sotmesa a votació la següent proposta

. Obra: Reforma Passieg del Rei (informat favorablament,1O.U9.92) '
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Vist 1'escrit del Consell Insul

(reg. d'entrada 1336) convocatòria del Pla d'Obres
es proposa;

N.-26680 c

orca de dia 4.08.92
i Serveis de 1993,

1.- Aprovar l'avant projecte de la Re-forma Passeig del Rei
redactat per Pedro Rebassa Sansaloni, pressupost del qual puja a la
quantitat de 28.500.139 pessetes.

2.- Sol.licitar al Consell Insular de Mallorca la inclusió en
el Pla d'Obres i Serveis de 1993 la re-forma del Passeig del Rei.

33.- Sol.li citar al C.I.M. la quantitat de denou milions
nou-centes cinquanta mil noranta-set (19.950.097) pessetes en concepte
de subvenció a -fons perdut. L'aportació municipal serà d'un màxim del
35% i d'un mínim del 30%.

Sotmes¿L a aprovació donà com a resultat cinc (5) vots a -favor-
del PSOE, cinc (5) vots en contra del PP i un (1) abstenció del PAS.
D'acord amb l'art. 100.2 del R.D 2568/1986 de 28 de novembre -fou
sotmès novament a votació i persistint l'empat quedà aprovada pel vot
de qualitat del President.

En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar, quan
son les vint-i-una hores i trenta minuts, el Sr. Batle aixeca la
sessió de la qual s'enten la present Acta i jo com a Secretaria, en
donc -fe.

tembre de 1992

La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ
CELEBRADA PEL PLE DE LA

N." 26681 c

DIA DE SETEtlBRE

CORPORACIÜ
DE 1992

Membres assistents:
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Sebastián Gutiérrez Rodrigue:
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Francisco Ferrés Serrat
Sr. Pere Trias Aul í
Sr. Jaime Pou Rei nés
Sr. Juan Matas Albert!
Sr. Vicente Cabot Comas
Sr. Francisco Bosch Bauzá
Sr. Francisco Tomas Rosselló

celebrar sessió ordinària i en el 1
1'ordre del dia, el qual tou degud
cretaria, la de la Corporació, Sra

A la Vila d'Esporles, Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
essent les vint-i~una hores del
dia vint-i~nou de setembre de
mil nou-cents noranta-dos, es
reuneix a la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, en primera
convocatòria, el Ple de la Cor¬
poració, sota la Presidència
del Batle, Sr. Guillem Bosch
Costa, i amb 1'assistència dels
Senyors Regidors que es rela¬
cionen al marge, a l'objecte de

a tractar els assumptes inclosos a
ament notificat. Assisteix com a Se-
Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es donen per llegides les actes de les
sessions ordinària celebrada dia 25 d'agost i extraordinàri a celebrada
dia 14 de setembre de 1992, còpies de les quals foren entregades
juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió, el Grup Socialista
demana una esmena a l'acta de la sessió de dia 14 de setembre
consistent en suprimir el pressupost detallat de la Reforma del
Passeig del Rei, presentat pel regidor Sr. Pere Trias, deixant
constància únicament de la totalitat de l'import, quedant com es
detalla a continuació:

"Reforma Passeig del Rei; total despeses 17.060.025 (desset
milions seixanta mil vint-i-cinc) pessetes."

Sotmesa a votació l'acta de la sessió de dia 14 de setembre,
es aprovada amb el següent resultat de la votació;

- cinc (5) vots a favor del Grup Municipal Socialista
sis (6) abstencions, cinc <5) del Grup P.P.-U.M. i una (1)

del PAS.Projecte Alternatiu.

L'acta de la sessió
unanimitat dels assistents.

de dia 25 d'agost es aprovada per

CORRESPONDENCIA 1 DISPOSICIONS
l'apartat de correspondència dona
Insular de Mallorca, Cooperació
data Ifmit per a la contractació de
d'Obres i Serveis per a 1992.
15.09.92).

OFICIALS.- La Secretaria a

compte de l'escrit del Consell
Municipal i Ordenació Territorial,
les obres incloses en el Pla
(Registre d'entrada ndm. 1521, de

RATIFICACIÓ DECRETS BATLIA.— La Secretaria dona compte delssegüents decrets de Batlia de dia 27 d'agost de 1992:
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— Decret d'aprovació Plec de clàusules administrati ves que
regiran la contractació directa de l'obra adequació dels vestuaris del
Camp de Futbol.

— Decret d'aprovació F'lec de clàusules admi ni strat i ves que
regiran la contractació directa de l'obra adequació de la Casa des
Poble per a Biblioteca.

— Decret d'aprovació F'lec de clàusules administratives que
regiran la contractació directa de l'obra adequació del Casal de
Cultura per a Escoleta.

Sotmesa a votació la seva rat i-f i cac i ó, son rati-ficat per
unanimitat dels assistents.

Tot seguit la Secretaria dona compte dels Decrets de Bati i a de
dia 18 de setembre de 1992:

Decret d'aprovació Plec de clàusules administratives
particulars que regira la contractació
d'Esports curs 1992-93.

directa del servei d'Escola

Decret d'aprovació Plec de clàusules administratives
particulars que regira la contractació directa del servei d'Escola
d'Adults curs 1992-93.

- Decret d'aprovació Plec de clàusules administratives
particulars que regira la contractació directa del servei d'Escola de
Mdsica i Dansa curs 1992-1993.

Sotmesa a votació la seva rat i-f i cac i ó , son rati-ficats per
unanimitat dels assistents.

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS,
dona lectura a la proposta que, transcrita, diu;

El Sr. Batle

"Vista la necessitat de tenir un Plec de Clàusules
Administrat i ves Generals que han de regir la contractació pel sistema
de Contractació Directa a l'Ajuntament d'Esporles, per agilitear la
mateixa, es pel que PROPOS que es dugui a Ple per a la seva aprovació,
si be, serà el Ple amb el seu superior criteri el que decidirà."

A continuació es transcriu el Plec;

"PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS QUE REGIRAN LA CON¬
TRACTACIÓ PEL SISTEMA DE CONTRATACIO A L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

PRIMERA; OBJECTE DEL CONTRACTE.- Serà objecte d'aquesta
contractació directa l'execcució d'obres, serveis i subministraments
que realitzi l'Ajuntament d'Esporles. Les carácteristiques aixf com
les condicions en que haurà de realitzar—se l'obra, el servei o el
subministrament, es trobaran detallades a Inexpedient, el projecte
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SEGONA: PREU DEL CONTRACTE.- S ' assenyal ar-à com a preu del
contracte la quantitat -fixada al pressupost de l'obra, servei o
subministrament i acordada per l'orga competent per a la contractacio.
Les millores al preu, seran a la baixa, aneara que la Corporació podrà
seleccionar al contractista discrecionalment i podrà declar deserta la
contractaciò.

TERCERA: TERMINIS DEL CONTRACTE.- Les obres, serveis i
subministraments a que es re-feereix el present plec, hauran de quedar
totalment acabades i entregades provi sionalment i a disposició de
l'Ajuntament d' Esporles en la data que l'anomenat Ajuntament
determini. La recepció definitiva es realitzarà a l'any següent, temps
que servirà de termini de garantia.

QUARTA: FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.- El corresponent
contracte es formalitzarà en la forma establerta al Reglament de
Contractació de les Corporacions locals.

CINQUENA: DESPESES.- El contractista adjudicatari, vindrà
obligat a pagar l'import dels anuncis i quantes despeses s'ocasionin
amb motiu dels tràmits preparatoris i de formalització del contracte,
induits els honoraris del notari autoritzant, tota classe de tributs
locals i estatals.

SISENA: GARANTIA.- Abans de la signatura del contracte, el
contractista adjudicatari haurà de dipositar fiança, per garantir el
compliment del contracte, d'acord amb el que preveu el Reglament de
Contractació de les Corporacions Locals.

SETENA: DEVOLUCIÓ DE LA FIANgft.- La devolució de la fiança
deixada es durà a terme d'acord amb l'establert al Reglament de
Contractació de les Corporacions Locals.

VUITENA: DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE L'OBRA.- Aquestes corresponen
al tècnic director de l'obra, qui dictarà les instruccions necessàries
al contractista pel normal desenvolupament i eficaz realització de
1'obra i assenyalarà el ritme d'execució convenient, així mateix el
Sr. Batle podrà inspeccionar les obras quan ho estimi oportó.

^ novena: COMPLIMENT D'OBLIGACIONS LABORALS.— El contractista
s obliga a complir totes les disposicions de caràcter laboral que
siguin d'aplicació a la contractació, quedant al seu càrrec i risc
totes les obligacions referents als accidents de treball i normativade previsió i seguretat social.

DESENA; PAGAMENT AL CONTRACTISTA.- Aquest es farà al
contractista mitjançant certificacions facultatives parcials, amb les
reserves de costum i relació valorada d'unitats d'obra realitzada,subscrites pel tècnic superior i amb la conformitat del contractista,aprovades per Comisio de Govern.
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ONZENA: RISC I VENTURA.- Tots els contractes que regeiKen
aquest plec de condicions generals, s'entendran a risc i ventura del
contractista i, per tant, no estaran subjectes a revisió de preus.

DOTZENA: BASTANTEIX DE PODERS. Quan el contractista atorgui
s'aportarà el corresponentla seva representadò a altres persones,

poder, bastantejat pel Secretari de la Corporació.
TRETZENA: MORA DEL CONTRACTISTA.- El contractista incurrirá en

mora per incompliment del termini -fitxat per 1'execució de les obres,
serveis i entrega del subministrament. No serà precisa la
"interpelatio" de l'Ajuntament al contractista perque sia declarat com
a incurs en mora i, per tant, per a la resolució del contracte.

CATORZENA: DRET SUPLETORI.- En el que no es preveu a aquest
Plec de condicions, s'estarà al que disposa la Llei de Regim local
7/1985, de 2 d'Abril, i Reglament de contractació de les Corporacions
Locals i totes les normes legals vi gens en la matèria, a les quals es
sotmetrà expresament el contractista quan signi el contracte.

QUINCENA: LITIGIS.- Totes les qüestions litigiosos que se
suscitin entre el contractista i l'Ajuntament seran resoltes pels
Tribunals de la jurisdicció competent, en el territori a on radica
l'Ajuntament d'Esporles.

SETZENA; DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA.- El

contractista, juntament amb la seva proposta, haurà de presentar la
següent documentaci ó :

a) Document nacional d'identitat, si fos persona física, ü
escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, degudament
inscrita en el Registre mercantil, si el proponent fos una societat.

b) Poder notarial degudament bastantejat pel Secretari de la
Corporació, si la proposició es signada en nom d'un altre.

c) Els documents assenyalats en l'article 24 i 25,
Reglament General de Contractaci ó, si el proponent fos estranger,

3 del

d) Els documents asenyalats en l'article 27 del ReglamentGeneral de Contractació, si el proponent fos una agrupació temporald'empresaris.

e) Declaració expresa responsable de no trobar—se comprès en
cap de les causes d'incapaci tat i i ncompatibi1 i tat establertes enl'article 23 del Reglament General de Contractació.

f )
acrediti:

Declaració expresa responsable o documentació que

1.- Estar donat d'alta en la LLicencia Fiscal.

.^1.- Estar afiliat i en alta en el Règim de la Segur i tat Social
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el cas d'empresari
si es tracta d'una

3.- Certi-ficació de trobai—se al corrent del pagament de
quotes a la seguretat social.

En cas de presentat—se declaració expresa responsable, la
Corporació requerirá als empresaris que, al seu juici, puguin resultar
adjudicataris, la presentació dels documents anunciats en aquest
apartat. El termini per a l'esmentada presentació serà de 10 dies a
comptar des del següent al requeriment.

Els documents esmentats en aquesta clàusula podran
presentat—se originals o mitjançant còpies dels mateixos que tenguin
carácter d'autèntiques con-forme la legislació vigent.

Model de proposició

SR.

num.domiciliat en carrer

distrite postal teleton DNI
actuant en . (en nom propi o en repreísentaci ó o
apoderament) es compromet a realitzar l'obra objecte del contracte
d'acord amb el següent detall i condicions
(s'especificarà el preu total i el termini d'execució).

Tot això d'acord amb les clàusules d'aquest plec, contingutdel qual declara coneixer expresament.

En
, .... d ............ de 1RS.
(signatura)

S'entendrà, a tots els efectes, que les proposicions comprenen
no sol el preu de la contracta, sino també l'import del Impost sobreel Valor Afagit, d'acord amb allò establert en l'article 25 del
Reglament d'aquest Impost, aprovat per R.D. 2028/1985, de 30d'octubre, així com els honoraris per direcció d'obra.

Jaime Pou diu que li pareix pertine?nt afegir a la documentacióa sol.licitar per l'Ajuntament al contractista, està al corrent delpagament d'impostos.

Sotmès el Plec i l'esmena a votació, tot fou aprovat perunanimitat.

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIFCONTRACTACIÓ D'UN PEO.- El Sr. Juan Ferrà, regidor delegat dí1 àrea de Manteniment Vies i Obres, dona lectura a la proposta quetranscrita, diu: i- k i

En relació a l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament
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per a 1992, en la qual hi consta una plaça de peó, propos al Ple
1 'aprovació del F'lec de clàusules admi ni strat i ves particulars que han
de'regir la contractació temporal mitjançant oposició d'una plaça de
peó, si be el Ple amb el seu superior criteri resoldrà el que estimi
més pertinent."

A continuació es transcriu el Plec;

"BASES PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL MITJANÇANT
OPOSICIO D'UNA PLAÇA DE PEO DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

Primera.- Objecte de la convocatòria.- Es objecte de la
convocatòria la contractació laboral d'una plaça de peó.

Aquesta convocatòria es publicarà en el tauló d'Anuncis
d'aquest Ajuntament i al B.O.C.A.I.B.

Segona.- Especi t i caci ó i determinació de les -feines a
desenvolupar en dita plaça.- Seran -funcions pròpies de dites places
les de realització de treballs de p i capedreratge, neteja de carrers,
obres menors i petits adobs i demás -feines similars, que siguin de
competència municipal, baix la direcció del personal municipal.

Tercera.- Condicions dels aspirants.- Per prendre part a
l'oposició serà necessari ;

a) Ser- espanyol .

b) Estar comprès dintre dels límits d'eïdat (comptar en l'edat
minima de 18 anys).

c) No patir malaltia o defecte fisic que impedeixi el normal
exercici de la funció.

d) Estar en possessió del Certificat d'Estudis Primaris.

e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari,
del servei de l'Estat o de 1'Administració Local, ni trobar-se
inhabilitat per a l'exercici de funcions pdbliqües.

Quarta.- Instàncies, forma i termini de presentació.- Les
instàncies sol.1 ici tant prendre part en l'oposició es dirigiran al
President de la Corporació i es presentaran en el Registre Generald aquesta, en el termini de quinze dies, comptats a partir de lat
publicació de la convocatòria.

Els drets d'examen, que es fixen en la quantitat de 500
(cinc-centes) pessetes, seran satisfets pels aspirants quan presentin
a instància, i no podran esser retornats més que en cas de no esser-admessos a examen per manca dels requisits exigits.

Cinquena.- Tribunal Qualificador.- El Tribunal Qualificador¬
es ar consti tLlit per una Comissió integrada per membres de la
orporació, un representant dels treballadors i el Secretari de la |
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Sisena.- Començament i desenvolupament dels exercicis- Per a
establir l'orde en que hauran d'actuar els aspirants en aquells
exercicis que no es puquin realitzar conjuntament, es ver i "ficarà un
sorteig.

Els aspirants seran convocats, amb
mitjançant papereta individual, pel que ta al primer exercici,
cridada única per a cada exercici, menys els casos de torça major
degudament justiticats i apreciats lliurement pel Tribunal-

1 'antel. 1aci6 sut i cient
i en

Setena.- Exercicis de l'oposició,
seran els assenyalats a continuació;

Els exercicis de l'oposició

- Primer exercicis Serà escrit i consistirà en contestar en un

période màxim d'una hora les preguntes d'entre els apartats que a
continuació es citan, que el Tribunal abans d'iniciar l'exercici
discrecionalment assenyali.

a) Nocions de cultura general, reterides a la geogratia i
història, amb especial reterència a Mallorca, les Illes Balears i el
terme municipal d'Esporles.

b) Coneixement de matemàtiques i aritmètica.
c) Escritura de dictat.
d) Lectura i redació.

- Segon exercici; Serà escrit i consistirà en contestar en el
termini màxim de trenta minuts, les preguntes d'entre els apartats que
a continuaxció es citan, que el Tribunal abans d'iniciar l'exercici,
discrecionalment assenyali, relatives a les següents questions;

de l'Ajuntament Ple i del
de

Administració Local, atribucions
Batle, deures i drets dels -funcionaris i
l'Administració Local, etc.

traballadors al servei

Tercer exercici; Nacions teòriques
coneixement dels treballs a realitzar.

que acrediten el

Quart exercici; De caràcter pràctic, consistirà en l'execucióde diverses obres de picapedreratge de caràcter senzill, adequades ales "funcions a realitzar i demés -feines pròpies de les places que elTribunal estimi oportuns.

Vuitena.— Qual i-f i caci ó dels exercicis.— Tots els exercicis
seran qual i-fi cats -fins un màxim de deu punts, essent eliminats els
aspirants que no obtenguin un mínim de dos punts en qualsevol d'ells.La qualificació de cada exercici es farà pública el mateix diaen que s acordi, i serà exposada en el Tauló d'Edictes d'aquestaCorporació.

L'orde de classifi caci ó estarà determinat per la suma de lesqual i fi cacions obtingués en el conjunts dels exercicis.

Novena.- Relació d'aprovats i proposta de contractaci ó.-inalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà larelació d'aprovats per ordre de puntuació, elevant-se a la Comissió de I
Paper transcripció acords i resolucions S



N.-26688 c
GOVERN BALEAR

Conselleria Adjunta a la Presidència
Direcció General d'Interior

Govern la proposta per a la contractació pert^
^

Els corresponents contractes de CT^SÍTI 1 hauran de ser
subscrits en el termini de deu dies des de que es noti-fiqui l'acord de
la Comissió de Govern. Si per causa imputable a l'interessat el
contracte no es formal itsas en el termini esmentat, aquest decaura en
els seus drets, formulant-se proposta en favor del que hagués obtingut
el segon lloc en els exercicis.

Decena.- Incidències.- El Tribunal queda autoritzat per a
resoldre els dubtes i prendre els acords necessaris per al bon orde de
1'oposici6.

Jaime Pou diu que hi havien alguns punts com es el llegir i
l'escriure, que creu que no es tan important per un peó com altres
aspectes, i que per això s'abstendrá.

Juan Ferrà diu que no hi ha que exagerar que a l'especte del
llegir i de l'escriure es demana sols el mós bàsic.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb el següent
resultat de la votació;

- sis (6) vots a favor, cinc (5) del Grup Municipal Socialista
i un (1) del PAS.Projecte Alternatiu.

- cinc <5) abstencions del Grup P.P.-U.M.

ESTUDI DE DETALL.- El Sr. Jaime Bale-iguer, regidor delegat de
l'àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, dona lectura a la proposta que,
transcrita, diu:

"Vista que la modificació de l'Estudi de Detall dels carrers
Ramon Llull, Torrent i Canonge J. Garau del Terme Municipald'Esporles, presentat pel Sr. Rafael Nadal Salas, ha estat exposat alpdblic d'acord amb l'article 117 del R.D. 1/92, de 26 de juny i nos'han presentat al.1egacions, proposa

1.- Es dugui a Ple per a la seva aprovació definitiva.

2.- Facultar al Sr. Batle per signar el Conveni urbanísticaadjunt.

Si be serà el Ple amb superior criteri el que decidirà.

A continuació es transcriu el Conveni:

CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES I EL SR. RAFAEL NADAL SALAS

Espor1 es,

R U N T

Guillem Bosch Costa, com a Bat1e-President de l'Ajuntament |Paper transcripció acords i resolucions 5
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nám. 41,380.624, en nom iNadal Salas, amb D.tM.I
representacid pròpia, veï d'aquesta Vila d'Esporles, amb domicili al
carrer Coliseu, ndm. 2.

Ambdues parts es reconeixen capacitat per al present acte i
EXPOSEN

I.- Rafael Nadal Salas va presentar a l'Ajuntament d'Esporles,
dia 25 de juny de 1992, per a la seva tramitació i aprovació, una
modificació a l'Estudi de Detall per a l'ordenació de volums de la
illeta formada pels carrers Ramon Llull, Canonge J, Garau i Francesc
de Borja Moll aprovat definitivament el 30 d'agost de 1988.

II.- Amb el ff de concretar determinats aspectes de 1'execució
de l'esmentat Estudi de Detall, documentació del qual en formarà part
aquest document,

C G N V N N

1.- Rafael Nadal Salas cedeix a l'Ajuntament d'Esporles la
propietat dels 679 m2. que configuran la trama viària contemplaxda a la
memòria i plànols de l'Estudi de Detall, comprometent-se el Sr. Nadal
Salas, a atorgar quants documents páblics siguin necessaris per a 1
seva inscripció al Registre de la Propietat.

2.- En la zona grafiada de color vermell en el plànol adjunt,
l'Estudi de Detall es desenvoluparà mitjançant la construcció d'una
edificació composta de planta baixa amb accès des del carrer Canonge
J, Garau destinada a garage la major part de la superficie, i a
magatzem i accès al local comercial situat a la planta pis el quai
dona accès a la coberta plana de l'esmentada planta, tot això, segons
projecte redactat per l'Arquitecte Joan Vila Martínez.

3.- Rafael Nadal Salas cedeix l'Ajuntament d'Esporles la
propietat de la coberta de l'edificació esmentada en l'apartat
anterior, per a que sigui destinada a l'espai pdblic, agregat a la
plaça amb la que fa partió. Aquesta cessió es farà efectiva en el
moment de la contrucció de l'edifici comprometent-se el sr. Rafael
Nadal Salas a atorgar quants documents pdblics siguin necessaris per ala seva inscripció en el Registre de la Propietat.

4.- La coberta que es destinarà a l'esmentat espai pdblic
haurà de reunir les característiques tècniques adequades per a fer—lo
transitable, per la qual cosa serà a càrrec de l'Ajuntament d'Esporlesla diferència entre el cost d'execució d'un forjat apte per l'úsprivat com a vi venda o local comercial i el necessari per a la seva
utilització pdbli ca com a espai a l'aire lliure.

part
L esmentada diferència de cost, així com la corresponent a la

proporcional de 1'estructura, cimentació, aïllaments i
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pavimentasid, será determinada pel tècnic muni
usuals de bona construccid.

5.— Atesa la cessid de la propietat d'aquest espai f.)ûblic,
l'Ajuntament en podra cobrar les taxes corresponents a ocupacid de via
pdbli ca.

6.- El manteniment i conservació del paviment i ornamentadò
d'aquest espai pdblic anirà a càrrec de 1 Ajuntament.

7.- Paralelament a l'execucid del projecte abans esmentat,
s'haurà de -finalitzar el projecte de dotacid de serveis (Expt. 95/89)
per tal que una vegada acaba.da l'obra del gar¿^ge i ampliacid d'espaxi
pdblic a la Plaça de la Constitució, la trama viària estigui en
disposició de ser utilitzada, donant així una inmediata sol.lució a la
circulació rodada i peatonal de tota la zona.

8.- El present conveni entrarà en vigor un cop aprovat pel Ple
de l'Ajuntament.

I per que així consti, signen el present document en el lloc i
data indicats a l'encapçalament.

Jai mee Pou que ell votarà en contra com ha vingut -fent -fins
ara.

Sotmesa votació la proposta s'aprova amb el següent resultat
de la votació:

- sis (6) vots a -favor, cinc (5) del Grup Municipal Socialista
i un (1) del PAS.Projecte Alternatiu.

- cinc (5) vots en contra del Grup P.P.-U.M.

ESCOLA DE MUSICA. PROGRAMA D'ACTIVITATS.- El Sr. Pere Trias,
regidor delegat de l'àrea de Cultura, Educació i Esports, dona lectura
a la proposta que, transcrita, diu:

"El curs 1992-93 presenta com a principal novetat la
implantació de la Re-forma Educativa (LOGSE) i l'àmbit de les escoles
de nmisica i dansa. Dita Llei converteix les actuals Escoles de Música
en centres per a Iíí -formació d ' a-f i ci onats de música i dansa, reservant
al Conservatori per a la qual i-f i cacid de pro-f essi onal s , eliminant
l'ensenyament lliure.

Els principals objectius de les "noves" Escoles de Música i
Dansa son:

a) Fomentar des de la in-fancia el coneixement i apreciació dela fuJsica i dansa.
b) Proporcionar una ensenyança instrumental i una -formació en

el moviment i la dansa.
c) Froporcionar una ensenyança musical complementàri a a la

gramàtica instrumental,
d) Fomentar la participació en agrupacions vocals.
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instrumentals i de dansa.
e) Organitzar actuacions públiques i participar en actuacions

de caràcter a-ficionat.
•f ) Desenvolupar una o-ferta amplia i di versi-f i cada sense

limitacid d'edat.
g) Orientar el casos d'alumnes per les seves aptituds i

vocacid puguin accedir a les ensenyançes pro-f essi onals (conservator i ) .

Es cerca la formacid integral de la persona potenciant la
dimensid comunicativa dels estudis de música i dansa que van més enllà
de l'adquisicid d'unes habilitats tècniques (participació en
agrupacions).

L'Escola de Música i Dansa s'ha d ' estructurar d'una -forma molt
flexible i oberta per poder a-frontar la diversitat de situacions i
necessitats, ha d'abarcar tots els estils: des de la música/ball
tradicional a la música pop, rock, ...

d'esser;
L'o-ferta bàsica per assegurar la qualitat educativa ha

a) Mtisica i moviment per a nins i nines de 4 a 8 anys.
b) Pràctica instrumental, sense limitacid d'edat.
c) Formacid musical complementària.
d) Activitats intrumentals i vocals de conjunt.
e) Dansa.

El professorat, instal.1acions, edifici, equipament
ser adequats.

han de

El Servei d'Inspecció del MEC es el responsable de vigilar i
assesorar en el compliment de la normativa.

Considerant la situació actual de l'Escola de Música i la nova
normativa s'han previst les següents actuacions per el curs 1992-93,les quals PROPOS l'aprovació per al Ple;

1.- Possibilitar l'ensenyament de mú-sica (dins l'horari
escolar) per a tots els cursos del Col.legi Públic Gabriel Comas i
Ribas, mitjançant un conveni de col.1aboracid entre el Col.legiGabriel Comas i Ribas, l'Associacid de Pares d'Alumnes i el Patronat
Municipal de Cultura i Esports.

2.- Implantar a l'Escola de Música i Dansa els cursos
següents:

- Música i moviment per a nines/nins de 4 a S anys.
- Introduccid a la música per adults.
- Guitarra.
- Cursos específics que siguin sol·licitants com dansa o

1nstruments.

3. mantenir els cursos iniciats els anys passats, que ja noseran preparatoris dels exàmens del Conservatori.
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4.- Fomentar la participació en agrupacions musicals (banda,
coral, grups musicals ...). Es proposarà la creació d'un -fons comú
instrumental per -facilitar l'accès a la participació en agrupacions
musicals.

5.- Dotar de la i n-f raestructura i organització necessària per
tal de fer possible la realització dels cursos en garanties de
qualitat i conti nui tat. Es preveus

a) Incorporar nous professors des música i moviment 4-8 anys,
clarinet, flauta, piano i en el seu cas dansa o altres instruments.

b) Establir reunions trimestrals de tot el professorat per
coordinació pedagògique, programació ...

c) Constituir el Consell Escolar de l'Escola de Música i Dansa
amb representants de p¿íres/mares, professors, alumnes. Ajuntament.

d) Establir reunions periòdiques de professors amb
pares/marres.

e) Honoraris del professorat de 1.800 a 2.000 ptes./hora de
classe.

f) Gestionar la possibilitat d'aconseguir un local adequat.

6.- Horari i quotes. Es preveu un augment de 500.- ptes. per
instrument i solfeig.

- Instruments; 2.500.- ptes. 45 minuts setmanals.
- Misica per adults, solfeig, cursos complementariss 1.500.-

ptes. 2 hores setmanals.
- Música i moviment de 4/8 anyss 1.000.- ptes. 1,5 hores

setmanas.

7.- La duració del curs serà d'octubre a juny amb vacances
escolars per Nadal i Pasqua.

8.- Pressupost (curs 92-93)s

- Miisica i moviment 4/8 anys 81.000.-
- Instruments 600. 000. -
- Complementari s i solfeig ....... 588.000.—
- Material, equipament 200.000.-

Total 1.469.000.-"

Sotmesa a votació la proposta s'aprova per unanimitat dels
assistents.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA ESCOLA DE MUSICA I DANSA.- El Sr.
Sebastián Gutiérrez, regidor delegat de l'àrea d'Hisenda i
Administració Muncipal, dona lectura a la proposta que, transcrita,
li u:

"Vista la necessitat que te aquest Ajuntament de modificar
l'Ordenança Fical d'Escola de Mdsica i Dansa a l'art. 3 on si afegiran
els següents apartats:
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Másica i Movime^nts per a nins de 4 a
P6?r cursos de Formación musical comp 1 ementàr i a
Sol f ei g . ,
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1000 ptes/mes
1500 ptes/mes
1500 ptes/mes

- Instrument 2500 ptes/mes

Ja que es necessari pel finançament de l'Escola de Mdsica, es
pel que propos sigui duit a Ple per a la seva aprovació. "

Sotmesa

assistents.
a votació la proposta s'aprova per unanimitat dels

ESCOLA D'ADULTS. PROORAtlA D'ACTIVITATS.- El Sr. Pere Trias,
regidor delegat de l'àrea de Cultura, Educació i Esports, dona lectura
a la proposta que, transcrita, diu:

"Amb 1'objectiu d'elevar el nivell de formació bàsica i la
qualificació professional de la població adulta i continuant el
programa iniciat els passats cursos, dins £í1 marc de la col . 1 aboració
institucional amb el Ministeri d'Educació i Ciència PROPOS al Ple
l'aprovació del següent programa d'activitats de l'Escola d'Adults
Curs 1992-93;

1.- Graduat Escolar: preparació per a l'obtenció del tftol.
Curs de 10 hores setmanals.

2.- Català: curs de 3 hores setmancils. Programa de l'Obra
Cultural Balear-Conselleria de Cultura.

3.- Angles; 3 hores setmanals. Professora nativa. Curs
d'introducció i preparatoris per examens lliures a l'Escola Oficial
d'Idiomes. Es preveu una quota mensual de 1.500.- ptes.

A.- Informàtica: 3 hores setmanals. Duració total del curs: 30
hores. Sistema operatiu, tractament textes, fulla de càlcul. Quota
mensual de 1.500 ptes.

5.- La duració dels cursos es d'Octubre a Juny (excepte el
d'informàtica) amb vacances per Nadal i Pasqua.

6.- Pressupost curs 1992-93. Honoraris professors: de 1.800 a
2.000 ptes./hora.

Graduat escolar
Català ........

Angles
Informàti ca ...

Material

TOTAL 1.382.000 ptes."

54Ü.ÜÜÜ ptes.
324.000 ptes.
360.000 ptes.
108.000 ptes.
50.000 ptes.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat dels
assistents.
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ORDENANÇA ESCOLA D'ADULTS.- El Sr. Sebastián Gutiárres
Rodríguez, regidor delegat de l'àrea d'Hisenda i Administració
Municipal dona lectura a la proposta que, transcrita, diu:

"Vista la necessitat que te aquest Ajuntament de crear
l'Ordenança -fiscal de l'Escola d'Adults, necessària pel -finançament
d'aquest servei, es pel que propos sigui duit a Ple per a la seva
aprovació."

A continuació es transcriu l'Ordenança;

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC
PEL SERVEI D'ESCOLA D'ADULTS

Article Ir.- Concepte

De con-formitat amb allò previst a l'art. 117 en relació amb
l'art. 41,b), ambdós de la Llei 39/19S8, de 28 de desembre, regulador-íi
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel
servei d'Escola d'Adults, especifican a les tarifes contingudes a
l'article 3r. següent, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n.- Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu pdblic regulat per aquesta
Ordenança les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats
prestats o realitzats per aquest Ajuntament, als quals fa referència
l'article anterior.

Article 3r.- Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà
la fitxada en les tarifes contingudes a l'apartat següent;

Angles . ; 1. 500 ptes. /mes
Informàtica : 1.500 ptes./mes
Cursos compl ementar i s - -.; 1.500 ptes./mes

Article 4t.- Obligació de pagament.

Neix des de que s'inicia la prestació del servei. No obstant
s'exigirà el depòsit prèvi equivalent a una mensualitat del preu
públic al sol.1 icitar-se l'ingrés o reserva de plaça, no podent
autoritzar-se sense aquest requisite.

Article 5è.- Normes de Gestió

1.- L'exacció es considerarà devengada simultaneament a la
prestació del servei i la seva liquidació i recaptació es dura a terme
per mensualitats vençudes a les oficines municipals en base a les
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dades que es rebin de l'esmentada Escola d'Adul
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2.- El pagament s ' e-f ectuarà per mensualitats vençudes, a les
o-ficines municipals, dintre dels tres primers dies del mes següent.
Aíkí' mateix es podra -fer us de la domiciliació bancària dels
pagaments.

DISPOSICIÓ FINAL,- La present ordenança entrarà en vigor el
dia de la seva publicació en el Butlletí. O-ficial de la C.A.I.B. i
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 d'octubre de 1992, estant en
vigor -fins a la seva modi-Ficaciò o derogació expressa.

Sotmesa a votació l'Ordenança reguladora del preu públic pel
servei d'Escola d'Adults, ós aprovada per unanimitat dels assistents.

PADRÓ D'HABITANTS.- El Sr. Guillem Bosch, Bat1e-President,
dona lectura a la proposta que, transcrita, diu:

"Vista la recti-f i cació a 1 de gener de 1992 del Padró
d'Habitants de data 1 de març de 1991, actualment en vigor, propos al
Ple l'aprovació del següent resum;

Població de Dret a 01.03.91
Altes des del 01.03.91 al 01,01.92
Baixes des del 01.03.91 al 01.01.9!;

Població de Dret a 01.01.92

2. 971
226
56

3.141"

Sebastián Gutiérrez assenyala que no es tracta d'un augment de
població, sino d'altes per omissió.

Sotmesa a

assistents.
votació la proposta, s'aprova per unanimitat dels

COMENÇAMENT CURS COL.LEGI PUBLIC D'ESPORLES.- El Sr. Pere
Trias, regidor delegat de l'àrea de Cultura, Educació i Esports, dona
lectura a la proposta que, transcrita, diu;

"Amb el començament del curs 1992-93 ha tornat a sortir a llum
la problemàtica que cada any ens te acostumats i que era previsible
inclús abans de que s'inaugures el nou Col.legi Públic; les escoles
noves son petites.

La creixent demanda de places escolars i la limitació d'espais
amb que compta el Centre, aixf com la incorporació d'alumnes de tres
anys, està motivant greus problemes per el seu bon -f unci onament a
1'escola d'Esporles, entre ells;

- mancança i us inadequat d'espais.
- inhabi1 itació d'aquestes per a l'ús al que estan destinats.
- impossibilitat d'aplicar la ratio determinada per la LOGSE.
- creixent massi-f i caci ó i insuficiència d'espais d'esplai.
- impossibilitat d'admetre totes les sol.licituds de menjador.
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curs 92-93 hi ha 349 alumnes. Toti

25 alumnes -màxim permès per la LOGSE-)
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sos (excepte 6è.

Per tant, considerant la implantació de la LOGSE al Col.legi
Ftlblic d'Esporles hauria de tenir 21 unitats. Suposant que els cursos
de 7è. i 8è., per aplicació de la LOGSE siguin escolaritzats a
"Instituts de Secundària" tendriem 17 unitats.

Les previsions son de mantenir els nivells de matrícula o
inclds augmentar (segons les dades del padró). El curs que ara comença
hi ha 15 unitats en funcionament (creade?s 13). Les "unitats" no sols
es important perquè augmenta el professorat. La dotació de material va
en funció de les unitats, els projectes de construcció d'edificis
escolars va en funció de les unitats així com els equipaments.

Estructural ment el centre es un edifici de S unitats d'EGB
ampliat (actualment en te 13 d'EGB i 2 de pre-escolar). Aquest aspecte
es molt important, perquè les estructures dels centres de S unitats no
son com les dels centres de 16 unitats; espais comuns, sales per
desdoblament, biblioteca, menjador, cuina, vivenda conserge, pati,
equipaments, ... Com tampoc les estructures son les mateixes que per
centre de pre-escolar o educació infantil.

Celebram l'extensió de 1'escolaritsació als alumnes de tres
anys i l'augment que ha tengut la matrícula de 4 i 5 anys. L^i
import^incia del període que abarca l'Educació Infantil, així com les
característiques pròpies que la defineixen demanen unes condicions tal
i com recull la normativa vigent, lluny de les que actualment ofereix
l'Escola. Les dimensions i condicions del pati, que consideram
responsabi1 i tat de l'Ajuntament, son un greu problema que posen en
perill la seguretat física dels mós menuts. Encara que a les hores
d'esplai no coincideixen amb els mós grans si ho fan en els moments de
classe de gimnàstica, abans i després de dinar ...

Recordem que en el pati que consideram petit, encara hi falta
construir el pavelló pol i-esportiu.

Tampoc tendrá massa sentit, en un pròxim futur, el mantenir
una escola infantil de 0-3 anys separada del segon cicle d'educació
infantil (3-6 anys).

El menjador es una necessitat educativa i social. L'Ajuntament
no pot esser indiferent a n'aquesta problemàtica. La manca de places
al menjador ve provocat principal ment per les dimensions de la cuina
(pensada per escola de 8 unitats) i en segon terme per les del
menjador.

La no existència de vivenda del conserge, que recordem: a les
Escoles Velles existia, impossibilita una vigilància adequada i fa més
costos per 1'Ajuntament el manteniment de l'edifici.

Les condicions per una evacuació ràpida de l'edifici no son
molt bones: sols existeix una escala hi està a un extrem de l'edifici.
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Anal itzades les necessitats d'escolaritsaciò, aÍKf com les
condicions que oferei;-: l'actual recinte escolar PROPOS al Ple
l'aprovació del següents punts:
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1.- Que s'inic i i'n els tràmits per aconseguir un mínim de 3.000
de terrenys per a 1'ampliació del recinte escolar.

2.- Proposar al Ministeri d'Educació i Ciència l'ampliació de
l'actual recinte i edi-Fici escolar oferint la col . 1 aboració de
1'Ajuntament.

3.- Que els serveis tècnics municipals elaborin un

avantprojecte de les posibilitats d'ampliació i reforma del recinte i
edifici escolar (d'acord amb la normativa del MEC). L'avantprojecte es

presentarà, per a la seva discussió, al Ple ordinari del mes
d'Octubre. L'avantprojecte haurà d'esser informat pel Consell Escolar
i l'Associació de Pares d'Alumnes.

L'avantprojecte ha d'incloure;
a) Escola infantil completa (0-6 anys) = 12
b) Escola primària (6-12 anys) 12 unitats
c) Espais comuns segons normativa.
d) Ampliació cuina i m£?njador.
e) Vi venda conserge.
f) Patis (separats per escola infantil i

coberta i descoberta.

un itats.

primària) amb zona

L'avantprojecte haurà d'estar valorat de
separant el cost de les unitats dels espais comuns.

forma detallada

4.- Al Ple ordinari del mes de novembre, si no s'hagués
arribat a un acord per a la compra dels terrenys, aprovar
1 ' eiípropi aci ó amb caràcter d'urgència."

El Sr. Jaime Pou del Grup P.P.-U.M. diu que l'exposició li
pareixia be però que no es podia viure d'i 1.1 usions, que es necessari
saber el preu, que per això el seu grup diria que no.

El Sr. Francisco Ferrés, del Grup Municipal Socialista diu que
l'esperit de la proposta li anava be però que l'exposició de motius no
li pareixia del tot acertada ja que no es pot hipotecar l'Ajuntament
amb una sola actuació, l'Ajuntament te altres compromissos.

A más, no li pareix del tot correcte que sigui l'Arquitecte
Municipal el que realitzi el projecte que li pertoca al M.E.C. ja que
a més de minvai—li hores de feina a l'Arquitecte Municipal que ja va
sobrecarregat, suposa un intrussionisme. També exposa que el seu Grup
compartia l'opinió d'incloure el Projecte d'Escoleta Municipal. En
quan a l'especte econòmic diu que pel finançament d'aquest remodelació
es faria necessari la venda de les Escoles Velles donat que no es

podia diversifica més la despesa i s'expressa amb el sentit do que el
seu partit votaria no a la proposta però que estaven oberts a
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l'enteniment, i que el que proposava era el s
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"Proposta del Grup Municipal Socialista

El Grup Municipal Socialista es comproment públicament a -fer¬
les accions necessàries per adquirir el més aviat possible terrenys de
Ca l'Amet, actuació que -forma part de la nostra o-ferta electoral, si
el Ple aprova revocar l'acord referent a la requalificació del recinte
de les Escoles Velles i la posterior venda d'aquest solar, amb el
compromís afegit per la nostra part de dedicar íntegrament i
exclusivament l'import de l'operació a l'adquisició de terrenys a Ca
1'Amet."

El Sr» Jaime Pou diu que el que presentava el Grup Municipal
Socialista no sabia si era una esmena o una proposta, que aquest Grup
havia baratat de criteri i que no s'havien duit a terme els acords de
Ple i que no s'havien asagut a parlar-ne.

El Sr. Pere Tries del PAS.Projecte Alternatiu diu que li
sorprèn la proposta, ja que no feia més d'un any que s'havia fet una
Comissió integrada pels tres partits per a la reserca de sol.lucions.
Aixi' mateix li pareixia que la situació econòmica d'aquest Ajuntament
no estava definida si era bona o dolenta i demana que al menys es voti
el punt tres i fer el projecte ja que sense el mateix no es pot fer¬
res.

El Guillem Bosch, Batle, li contesti^ que
sol.1 ici tat entrevistes en 1'Uni versi tat
Govern Balear.

de les Illes Balears

s'havi en
i amb el

Ell creu que es tracta de valorar el que convé més i que s'ha
de saber com s'ha de financiar, que havia fet averiguacions i que al
Registre de la Propietat i constava que a Ca l'Amet està valorat on
120 mi Ions de pessetes.

El Sr. Sebastián Gutiérrez del Grup Municipal Socialista
explica amb tota mena de detalls possibles en aquest moment que la
situcició econòmica de l'Ajuntament no es dolenta del tot però que no
es boiant i que la despesa corrent va creixent de manera important, i
que el que es destina a Educació i Cultura està al volt¿\nt del 37,9 %.

El Sr. Jaime
inclou tots els altres.

Pou diu que deixar només el punt tres ja que?

Stomesa a votació només el punt tres de la proposta no fou
aprovat obtenint-se el següent resultats

- deu (10) vots en contra, cinc (5) del Grup Municipal
Soci lista i cinc (5) del Grup P.P.-U.M.

- un (1) vot a favor del PAS.Projecte Alternatiu.

i
PROJECTE MODIFICACIÓ PRESSUPOST 1992 PATRONAT MUNICIPAL.- El

de de Cultura, EducaciòSr. Pere Trias, regidor delegat
Esports i Vice-President del Patronat Municipal, dona lectura a la |
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"Havent-se duit a terme per part del Patronat Municipal
1 ' organi teacid i realitz:ació de les Festes tradicionals del Poble d
Esporles es proposa incrementar al Patronat Municipal la subvencid
corresponent a l'any en curs amb la quantitat de dos milions
(2.000.000) de pessetes.

L'esmentada quantitat es distribuirà en el pressupost de
despeses del propi patronat, per a -fer -front a les despeses causades
per les re-ferides Festes i per altres activitats pròpies."

Sotmesa a votacid la proposta s'aprova per unanimitat dels
assistents.

PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Jaime Pou demana perquè el Sr.
Vicenç Matas es trobava darrera el mostrador de les Oficines
Municipals no essent ja regidor.

El Sr. Sebastián Gutiérrez li contesta que es trobava a una
taula mds enrrera no just davant, el mostrador. AíkI mateiK assenyala
que si es posan aiîîf tampoc poden entrar dins l'espai destinat a
Oficines els que fan les fotocòpies de les entitats culturals, etc.

El Sr. Francisco Ferres diu que les cosas no s'havian de
treure del seu conteste i que el que feia el Sr. Matas era posar al
corrent de coses de 1 ' Admi n i st.r¿<ci 6 anterior.

El Sr. Guillem Bosch, Batle diu que normalment no entra ningú
dintre del recinte de les Oficines.

Un cop examinats els punts inclosos a l'ordre del dia essent
les vint-i-dues hores i cinquanta minuts, el Sr. Batle aixeca la
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIO
DIA 27 D'OCTUBRE DE 1992

Membres assistents:
Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Sebastián Gutiérrez Rodríguez
Sr. Francisco Ferrés Serrat
Sr. Pere Trias Auli
Sr. Jaime Pou Reinés
Sr. Juan Matas Alberti
Sr. Vicente Cabot Comas
Sr. Francisco Bosch Bauza
Sr. Francisco Tomas Rosselló

Membres que han excusat la seva assistència:
Sr. Juan Ferra Capllonch

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, essent les vint-i-una hores del dia vint-i-set d'octubre
de mil nou-cents noranta-dos, es reuneix a la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, en primera convocatòri a, el Ple de la Corporació,
sota la Presidència del Batle, Sr. Guillem Bosch Costa, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen al marge, a
l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els
assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament
notificat. Assisteix com a Secretaria, la de la Corporació, Sra.
Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
ordinària celebrada dia 29 de setembre de 1992, còpia de la qual
fou entrojada juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.

El Sr. Jaime Pou diu que no erà per entrar en polèmica, però
que ell volia deixar constància del següent:

"El Grup municipal P.P.-U.M. vota en contra de l'aprovació de
l'acta anterior (Ple 29-09-92), perquè creim que davant els fets i
manifestacions que s'esdeveniren en el transcurs del darrer punt de
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l'ordre del dia "precs i preguntes" i que no consten en acte vull
puntualitzar:

Que durant el debat tret a causa de la meva pregunta referent
a "que feia el Senyor Matas ex-batle darrera el mostrador de les
oficines municipals no essent regidor". A més de les respostes que
si figuren del Senyor Gutiérrez, Senyor Ferres i del propi Batle.
El mateix Batle utilitzant l'expressió de "per alusions deix la
paraula al Senyor Vicenç Matas" i aquest durant la seva intervenció
entre altres coses va dir "estava firmant documents de pagament i
encara me'n queden molts més per firmar" aquesta confirmació fou
efectuada en presencia de tot el ple municipal així com del públic
existent."

Sotmesa l'aprovació de l'acta a votació s'obte el següent
resultat de la votació:

- Cinc vots a favor, quatre del Grup Municipal Socialista i un
del PAS.Projecte Alternatiu

- Cinc vots en contra, del Grup P.P.-U.M.
En vista del qual es sotmet de nou a votació, i queda aprovada

pel mateix resultat, décident el vot de qualitat del Sr. Batle.

dona compte del següent;

- Informació sobre cursos d'Educació Vial a la UNED, Ministeri
de l'Interior, Caporalia provincial de trànsit. (Registre d'entrada
núm. 1659, de 8.10.92).

- Decret de les festes laborals pròpies d'aquesta Comunitat
Autònoma, Ministeri de Treball i Seguretat Social, Direcció
Provincial de Balears. (1672, de 16.10.92).

Sol.licitud d'indemnització pels costos de conservació
manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals
d'Esporles, Junta d'Aigües de Balears. (1673, de 16.10.92).

- Conveni Conselleria de Cultura, Educació i Esports i el
Bisbat de Mallorca, per al desenvolupament del Programa de Promoció

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- La Secretaria
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Esportiva, Conselleria de Cultura, Educació
Bal ear. (1679, de 16.10.1992) .

26703 c

i Esports del Govern

Convocatòria del VII curs de monitors pol i esport i us
escolars. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, del Govern
Bal ear. (1681, de 16.10.92).

i
i

DECRETS DE BATLIA.- El Sr. Batle dona
següents decrets els quals sotmet a ratificació:

compte dels

à

I

i
i

- Decret de 14 d'octubre, ordenant al Secretaria l'emissió de
l'informe pertinent per a la contractació directa de les obres de
voravies i acondicionament accés a Esporles, incloses en el Pla
d'Obres i Serveis per a 1992.

- Decret de 14 d'octubre, aprovant el Plec de condicions
particulars que ha de regir la contractació de les obres de
voravies i acondicionament accés a Esporles, incloses en el Pla
d'Obres i Serveis per a 1992.

- Decret de 14 d'octubre, aprovant el projecte de voravies i
acondicionament accés a Esporles, obra inclosa en el Pla d'Obres i
Serveis per a 1992.

Sotmesa a votació la seva ratificació, els tres decrets son
ratificats per unanimitat.

CONTRACTACIÓ PLA D'OBRES I SERVEIS PER A 1992.- El
regidor delegat de l'àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, Sr. Jaime
Balaguer, dona lectura a la proposta informada favorablement per la
Comissió Informativa General de dia 22 d'octubre de 1992, a més
dona lectura a l'informe emès per l'Enginyer tècnic Sr. Enrique
Gracia Margale, autor del projecte que ens ocupa. Un cop deliberat
sobre el mateix, es sotmet a votació i es aprovat per unanimitat el
següent :

Vist l'escrit del Consell Insular de Mallorca de dia 9 de
setembre de 1992, referent a l'aprovació definitiva del Pla d'Obres
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1 Serveis per a 1992, en el qual ens emplaça perque dia 31
d'octubre d'enguany s'hagi duit a terme la contractació de
l'esmentat Pla, es proposa al Ple aprovar el següent;

1.- Declarar la reconeguda urgència de les obres, atès el
paragraf cinquè de l'escrit del C.I.M. del 9 de setembre de 1992,
registre d'entrada num. 1521, de 15.09.92.

2.- Adjudicar l'obra de Voravies i acondicionament accès a
Esporles a l'empresa Construcciones Ramon Pons, S.A.

Fixar com a presu just del contracte la quantitat de
10.346.990 (deu milions tres-centes quaranta-sis mil nou-centes
noranta) pessetes.

Fixar com a termini d'execució de les obres el compres des de
la contractació fins al dia 31 de desembre de 1993.

Facultar al Sr. Batle per atorgar el contracte.

3.- Facultar al Sr. Batle per a dictar les resolucions
pertinents per a l'execució d'aquests acords.

4.- Nomenar tècnic director de l'obra al Sr. Enrique Gracia
Ma rgale.

MOCIG PRESENTADA PEL PARTIT MUNICIPAL SOCIALISTA I
PEL PAS.PROJECTE ALTERNATIU REFERENT A LA CONSERVACIÓ D'ESPAIS
NATURALS.- El Regidor delegat de l'àrea d'Educació, Cultura i
Esports, Sr. Pere Trias, dona lectura a la moció informada
favorablement per la Comissió Informativa General celebrada dia 22
d'octubre, que transcrita diu:

"A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La preservació
dels espais naturals és l'única garantia que tenen els ciutadans de
aquesta Comunitat continuarà essent pròspera, i que els seus
descendents podrán gaudir d'una qualitat de vida elevada.
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Des de fa temps, la immensa majoria dels nostres ciutadans han
assumit que el binomi Conservació dels espais natural s-Turisme, és
un binomi inseparable, i que qualsevol projecte de futur ha de
partir d'aquesta premisa.

Fruit d'aquesta consciència col·lectiva, el Parlament de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar al mes de Gener
de 1991 la Llei d'Espais Naturals que ha donat lloc a lloances per

part de tot tipus d'organitzacions fins i tot més enllà de la
nostra comunitat i de l'estat.

D issortadament s'ha presentat al Parlament una Proposició de
Llei per a rebaixar la protecció dels espais naturals.

Per tot això proposam la següent moció que conté aquests
punts :

1.- Que el Ple de l'Ajuntament faci arribar a cadascun dels
Grups Parlamentaris el rebuig del Consistori a la Proposició de
modificació de la Llei d'Espais Naturals.

2.- Que el Ple de l'Ajuntament se pronuncií, per tant, en
defensa de la Llei d'Espais Naturals aprovada al mes de Gener de
1991, en defensa al cap i a la fi d'un patrimoni natural i
cultural, i d'un nivell de benestar que ha caracteritzat la nostra
comunitat a les darreres dècades.

3.- Que el Ple de l'Ajuntament s'adhereixi a quantes
activitats democràtiques es posin en marxa per evidenciar davant
els ciutadans la necessitat de defensar la Llei d'Espais Naturals."

El Sr. Jaime Pou, del Grup P.P.-U.M., diu que votarà en
contra per les següents raons: en primer lloc per que pareix esser
que a tot el que es verd, la gent s'hi apunta, a més que el catàleg
que es va dur al Parlament no diferia més que en un 0.10 per mil de
la proposta actual així mateix el seu partit ja va dir en el seu
programa d'eleccions, que tenia intenció de canviar-ho i que es
casualitat que els pobles que més s'hi oposen, com es Calvia, son
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el que més camps de golf tenen. Tot seguit manifesta que en
realitat el que es mudava era una zona de Ses Sal ines d ' Esvissa i
dues urbanitzacions mitjes construidos a Mallorca.

El Sr. Pere Trias, del PAS. Projecte Alternatiu, puntualitza
que el Partit Popular només va dir-ho públicament, que no constava
al seu programa, i que d'aqui venen els problemes que te amb el
Grup P.P.-U-M., i que els percentatges del que es canvia no vol dir
res, sino que tot hi ha que entenir-ho dintre d'un mateix bloc i
amb una mateixa filosofia.

El Sr. Francisco Ferrés, del Grup Municipal Socialista, diu
que el marge de percentatges s'havia d'anar a conservar al màxim
els espais naturals donat que el litoral ja estava tudat, i que
aquesta reforma pareixia només obeir a interessos particulars i que
aquesta reforma no estava prevista dintre del programa electoral
del P.P.-U.M.

Sotmès 1'assumpte a votació s'obte el següent resultat:
- cinc vots a favor, quatre del Grup Municipal Socialista i un

del PAS.Projecte Alternatiu
- cinc vots en contra del Grup P.P.-U.M.
Sotmès a nova votació s'aprova pel mateix resultat anterior

fent servir el vot de qualitat del Sr. Batle.

PRECS I PREGUNTES.- Es formulen els següents:

"El Portaveu del Grup Polític municipal del P.P.-U.M., anuncia
les següents preguntes:

1-.- A quins documents concretament se va referir l'anterior
batle Sr. Matas, que ell mateix va reconeixer públicament que havia
signat com a batle després d'haver cessat en el seu càrrec, amb
expressió pormenor itzada delís mateixos?

2-.- Quines mesures ha adoptat Vostè com a Batle, en relació
a lo manifestat per Don Viçens Matas, en el sina de l'últim ple en
ordre als documents específics als que es va referir l'anterior
Batie?

3-.- Don Viçens Matas, des de l'últim Ple en el que nos lo va
posar de manifest públicament, ha seguit signant documents com a

i
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Batie?
4§.- Quina data duen els documents que va signar el Sr. Matas,

després d'haver cessat com a Batle?

Formula els següents precs:
Se prega al Sr. Batie :
Que quan dirigi les sessions no conduesqui a la confussió

parlant baix.
Que digui
Que digui
Que digui

queden aprovats o no.
I que no fai votar als que s'abstenen, per l'evident

contradicció que això significa. Que emplei la fórmula usula de
"els demés .... abstencions"."

en veu clara quan s'obri i quan s'acaba la sessió.
clarament el resultat de les votacions.
també de forma inequivoca si els assumptes proposts

El Sr. Batle diu que els documents als quals es referia no li
sabia concretar quins eran, que ho demanaria a Secretaria i ja li
contestar i a.

En quant al que es refereix al to de veu, diu que farà un
esforç per parlar més fort i que en cas de que no el sentin, que
per favor, l'avisin en el mateix moment i que ell parlarà més alt.

En quant a l'obrir i tancar la sessió, que demana disculpes
als que no l'haguin sentit i que a partir d'ara dira es comença i
s'aixeca la sessió, al seu principi i al seu acabament.

També dirà clarament el resultat de les votacions i si els
assumptes han quedat o no aprovats.

Un cop examinats els punts inclosos a l'ordre del
les vint-i-dues hores, el Sr. Batle aixeca la sessió, i

dia essent

per fer-hi
constar el que s'hi a tractat, jo la Secretaria, en donc fe i amb
el seu Vist-i-Plau, estenc la present Acta.

27 d'oc/.ubre de 1992
La Secretaria,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIO
DIA 24 DE NOVEMBRE DE 1992

Membres assistents:

Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Sebastián Gutiérrez Rodríguez
Sr. Francisco Ferrés Serrat

Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jaime Pou Reinés
Sr. Juan Ferrà Capllonch
Sr. Vicente Cabot Comas

Sr. Francisco Bosch Bauzâ
Sr. Francisco Tomas Rosselló

Membres que han excusat la seva assistència:
Sr. Juan Matas Albertí

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, essent les vint-i-una hores i deu minuts del dia
V int-i-quatre de novembre de mil nou-cents noranta-dos, es reuneix
a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria,
el Ple de la Corporació, sota la Presidència del Batle, Sr. Guillem
Bosch Costa, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es
relacionen al marge, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en
ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretaria, la de la
Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
ordinària celebrada dia 27 d'octubre de 1992, còpia de la qual fou
entregada juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió, i és
aprovada per unanimitat.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- La Secretaria

s
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dona compte del següent:

~ Informe sobre sondeig realitzat en les immediacions del
manantial de "La Granja", en el terme municipal d'Esporles, Junta
d'Aigües de Balears. (Escrit de dia 10.11.92).

Autorització posada en servei de les instal . 1acions
d'elevació d'aigües subterrànies per part de l'Ajuntament
d'Esporles a La Granja, Junta d'Aigües de Balears. (Escrit de dia
09.11.92).

J
€

J

¡

-■ Campanya de dotació de papereres i contenidors urbans,
sol.licituds d'inclusió. Consell Insular de Mallorca, Comissió
d'H isenda-Foment. (Registre d'entrada num. 1749 , de 23.10.92).

- Còpia acta sessió de 6 d'octubre de 1992, Patronat Municipal
de Cultura i Esports d'Esporles, (num. 1794, de 04.11.92).

- Dimissió com a Regidor delegat de Cultura, Educació i
Esports, Sr. Pere Trias AulT. (nüm. 1828, de 10.11.92).

- Sol.licitud dessignació representant de l'Ajuntament al
Consell Escolar del Centre, C.P. "Gabriel Comas i Ribas"
d'Esporles, (nüm. 1865, de 19.11.92).

~ Acord de celebració de Vaga a l'Ajuntament d'Esporles i
demés centres d'ell depenents. Confederació de Sindicats
Independents i Sindical de Funcionaris de Balears, CSI-CSIF. (nüm.
1872, de 19.11.92) .

J
- Informació relativa a les vagues convocades a totes les

Administracions Públiques, F.S.P. i U.G.T. de Balears, (num. 1873,
de 19.11.92) .

" Pla de Millorament de Façanes, sol.licitud abans de dia 31
de gener de 1993, Conselleria de Cultura, Educació i Esports del
Govern Balear, (núm. 1874, de 19.11.92).
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DECRETS DE BATLIA.- El Sr. Batle dona compte dels
següents decrets els quals sotmet a ratificació:

- Decret de dia 10 de novembre de 1992, relatiu a l'aceptació
dimissió Sr. Pere Trias Auli i nomenament del Sr. Francisco Ferrés
Serrat com a regidor delegat de l*'àrea d'Educació, Cultura i
Esports.

- Decret de dia 3 de novembre de 1992, pel qual s'aprova el
plec de clàusules administratives generals per a la contractació
laboral temporal d'una plaça d'auxiliar de la Biblioteca Municipal.

- Decret de dia 6 de novembre de 1992, pel qual es contracta
a la Sra. Francesca Cañellas Pons com a auxiliar de biblioteca

municipal (contracte laboral temporal).

- Decret de dia 12 de novembre de 1992, declarant d'interés
sanitari la instal.lació d'una nova Oficina de Farmàcia en aquest
terme mun i ci pal .

En quant al darrer decret, el Sr. Jaime Pou, del Grup P.P.-
U.M., diu que el problema no es posar un altre Potecaria, sinó que
la que hi ha no va be i que s'haurien de cercar sol.lucions per la
que tenim, com per exemple anar una Comissió dels tres grups
municipals a parlar amb el col.legi de Potecaris, demanar que se li
posi un potecari adjunt, i llevar del decret l'imperatiu de que
estigui ubicada al marge esquerra de la carretera.

El Sr. Guillem Bosch, Batle, diu que ja s'han tingut tres
reunions per ha parlar-ne i s'ha demanat reiteradament la seva
i ncapaci tac i ó, inclus el cas ha estat als tribunals i no s'ha
aconseguit declarar la i ncapaci tac i ó, avui l'únic que el pot
incapacitar es el Col.legi de Potecaris, però es veu que no te la
força que es necessita.

El Sr. Pere Trias, del PAS.Projecte Altenatiu, diu que està
d'acord amb el que s'ha dit i no si reiterarà més, però el que no
li pareix be es el fet que la possible nova Potecaria sia a un lloc
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concret i a favor d'una persona interessada.

El Sr. Francisco Ferrés, del Grup Municipal Socialista, diu
que les gestions per arreglar aquesta situació es remonten
l'anterior Consistori, que el potecari es va haver de sotmetre a

capacitat per portar
així i tot el Jutge no

3

un

1 à

el
nombre de proves per sabrer si estava
Farmacia i no han va passar ni una, i que
va incapacitar.

En quant a que es situi al marge esquerra no es una qüestió de
voluntat, sinó que per l'obertura d'una nova Potecaria
necessiten una sèrie de requisits com son el
etc., i així pareix més fàcil complir-los.

es

nombre d'habitants.

Sotmesos a ratificació els Decrets

novembre, son ratificats per unanimitat.
de dia 3, 6 i 10 de

Decret de dia 12 de

, llevant del mateix el
Sotmesa a votació la ratificació del

novembre de 1992 es ratifica per unanimitat
següent :

"més quant l'Oficina de Farmàcia es preten ubicar
esquerra de la carretera".

al marge

$

ê

FESTES LOCALS ANY 1993.- El Sr. Batle exposa que vist
l'escrit del Ministeri de Treball i Seguretat Social, referent al
calendari laboral, pel present venc a proposar que les dues festes
a celebrar per aquest municipi siguin:

- 12 d'abril (dilluns de Pasqua)
- 29 de juny (Sant Pere).

«

El Regidor Sr. Pere Trias, del PAS.Projecte Alternatiu,
proposa com a festa la segona de Sant Pere.

Sotmesa a votació, la proposta es aprovada obtenint-se el
següent resultat de la votació:

- 9 (nou) vots a favor, cinc del Grup Municipal Socialista i
4 del Grup P.P.-U.M.
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1 (un) vot en contra, del PAS.Projecte Alternatiu.

APROVACIÓ PROJECTE MÒDUL ESPORTIU MB3.- El Regidor
delegat de l'àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, Sr. Jaime Balaguer,
assenyala que vist l'escrit dirigit a aquest Ajuntament pel
Ministeri d'Educació i Ciència, referent a la construcció del mòdul
deportiu M-3b al C.P. Gabriel Comas i Ribas, pel present propós que
es dugui a Ple per a la seva aprovació, el següent:

- El projecte del reformat del Mòdul deportiu M-3b al C.P.
Gabriel Comas i Ribas, redactat per l'Arquitecte Neus Garcia
Inyesta, important un pressupost de 11.575.311 (onze milions cinc-
centes setanta-cinc mil tres-centes onze) pessetes.

El Sr. Jaime Pou diu que el motiu de l'abstenció del seu grup
a aquest projecte no el tornarà a repetir ara, ja que la seva
postura quedà clara en l'aprovació del Pressupost, a més li
agradaria saber quin és el muntant total del projecte.

El Sr. Jaime Balaguer, del Grup Municipal Socialista, contesta
que el pressupost aproximadament és d'uns 70.000.000 (setanta
milions) de pessetes.

El Sr. Pere Trias, diu que està en contra del projecte perquè
no satisfà les necessitats, no es possible dur a terme sucessives
ampliacions i és car de manteniment. Assenyala, així mateix, que
aquest projecte no es el mateix que ens va remetre Madrid i que
s'ha encarit i dona menys serveis, que l'aprova sols per tenir-lo
i no tornar a la discusió primitiva, però que és una llastima que
el tema s'hagi portat d'aquesta manera.

El Sr. Jaime Balaguer diu que el projecte que es construirà és
idèntic al que va venir de Madrid variant sols el tema urbanístic.

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb el següent
resultat de la votació:

- 6 (sis) vots a favor, cinc (5) del Grup Municipal Socialista

i
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i un (1) del PAS.Projecte Alternatiu.
- 4 (quatre) abstencions, del Grup P.P.-U.M.

OPERACIO DE CREDIT.- El Regidor delegat de l'àrea
d'Hisenda i Administració Municipal, Sr. Sebastián Gutiérrez,
exposa que vist l'escrit del Ministeri d'Educacio i Ciència,
referent al projecte del reformat del mòdul M-3b a construir al
C.P. Gabriel Comas i Ribas d'Esporles, i donat que no te crèdit
suficient per fer front a la despesa, es PROPOSA:

Ir.- Facultar al Sr. Batle perque en el seu moment concerti
una operació de crèdit de 16.000.000 (setze milions) pessetes,
muntant total de les següents obres:

- Obres del reformat: 11.575.311 (onze milions cinc-centes
setanta-cinc mil tres-centes onze) pessetes.

- Obres d'infraestructura i connexió d'acometides: 4.424.689
(quatre milions quatre-centes vint-i-quatre mil sis-centes
vuitanta-nou) pessetes.

2n.- Aprovar la despesa esmentada i comprometrer-se a
transferir l'import de 11.575.311 (onze milions cinc-centes
setanta-cinc mil tres-centes onze) pessetes., al compte corrent del
C.S.D. al Banc d'Espanya, nüm. 20-714.4.

El Sr. Pere Trias diu que votarà a favor d'aquesta operació de
crèdit, però afagint a la mateixa que només podrà utilitzar-se el
crèdit per l'esmentat projecte.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova amb el següent
resultat de la votació:

- 6 (sis) vots a favor, cinc (5) del Grup Municipal Socialista
i un (1) del PAS.Projecte Alternatiu.

- 4 (quatre) abstencions, del Grup P.P.-U.M.

CESSIÓ DE TERRENYS C/. DE LA LLUM.- El present punt es retira
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de l'ordre del dia.

MOCIO P.P.-U.M. "Pou Sa Granja".- El Sr. Jaime Pou Reines,
portaveu del grup municipal P.P.-U.M. exposa:

En el mes corrent ens hem trobat que aproximadament a uns 100
mts. del manantial de Sa Font Major de Sa Granja s'ha efectuat una

perforació subterránea (suposam que per extracció d'aigua) creim
que això pot ocasionar perjudicis al manantial que dona aigua al
nostre municipi, per evitar en lo sucesiu situacions com se que em

exposat i garantitzar el màxim posible lo que es un be comú e

indispensable com es l'aigua per el nostre poble, proposam la
següent

Presentar instància a la JUNTA D'AIGUES, sol.licitant perquè
se procedesqui a efectuar un PERIMETRO DE PROTECCIÓ, tant al pou
subterrani del PLA DES MURTA, com al manantial de SA FONT MAJOR DE
SA GRANJA, d'acord amb els articles 172 i 173 de la llei d'Aigües,
de 2 d'Agost de 1985.

No obstant el Ple en superior criteri decidirà.

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

PRECS I PREGUNTES.- Obert el torn de precs i preguntes pel Sr.
Batle, el Sr. Pere Tries, assenyala que vol donar a coneixer la
seva postura davant la dimisió, sense entrar en polèmica,
públicament i per escrit, passant per tant a donar lectura de
l'escrit que a continuació es transcriu:

"El passat dia 10 de novembre vaig presentar la dimissió com a

Regidor-delegat de Cultura, Educació i Esports, degut, a la manca
d'acord i a les greus diferències existents, de forma i contingut,
amb la gestió de l'equip de Govern Municipal.

Moció:
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Per respecte al Ple no hem volgut, fins avui, fer públiques les
raons que ens han duit a presentar la d i missió com a Regidor-
delegat de Cultura, Educació i Esports i per tant deixar de formar
part de l'equip de Govern Municipal.

Des de la constitució de l'actual Ajuntament creim que el PSOE no

pot demostrar que el PAS.Projecte Alternatiu hagi impedit la seva
tasca de govern. Al contrari, pensam que hem estat prou prudents i
així hem callat o el nostre sentit del vot no ha estat sempre el
que haguéssim volgut amb la finalitat de que l'Ajuntament fos
governable. Tenim prou exemples; modificacions pressupostàries dins
l'any 91 corresponents a la reforma de la Casa de la Vila (que
recordem ja havia estat inaugurada pel passat Ajuntament i que, per
cert, encara no sabem lo que ha costat), la nostra abstenció, al
mes d'agost del 91, a la proposta (que després es va demostrar
inviable) del PSOE d'instal.lar l'Escola Infantil a les aules de
preescolar del Col.legi Públic, la nostra abstenció al Pla d'Obres
i Serveis per 1993 (reforma del Passeig), el nostre suport al
projecte de gimnàs, ...

Per contra el PSOE va continuar com a la campanya electoral;
atacant de forma sistemàtica al PAS, fent inclús responsable al PAS
de una certa paralització que té aquest Ajuntament i sense
considerar els arguments del nostre Grup.

L'acord a que es va arribar amb el PSOE, el passat mes de març, i
que va provocar que el PAS assumís la Regidoría de Cultura,
Educació i Esports, quedava reflectit amb els Pressupostos
Municipals de l'any 92 entre altres; Casal de Infancia i Joventut,
Escola Infantil, Coordinador esportiu, augmentar la transferència
de pressupost al Patronat Municipal de Cultura, Esports i Tems
Lliure, Radio Local, Gimnàs, Il.luminació pista petita del Col.legi
Públic, Bolletí Informatiu Municipal, Papereres, contenidors, vidre
i paper, ...

Respecte a les Escoles Velles l'acord era; complir lo acordat pel
Ple (iniciar gestions amb entitats per aconseguir la rehabilitació)
i fer els arreglos mínims necessaris.

Durant els mesos que hem format part de l'equip de govern municipal
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la falta de coordinació i el desacord en la
governar amb el Grup Municipal del PSOE han
exemples no en falten: Canet, Escoles Velles,
trasllat de la Biblioteca, reforma del Passeig,

forma i estil de
estat constants.
Escola Infantil,
el tracte a tenir

amb el Grup del P.P.-U.M.,
fer massa llarga l'exposició
vosaltres.

Per nosaltres un

programa impli ca

1

. exemples que

que pensam que

sols anunci am per no

son coneguts per tots

acord de govern a part dels punts d'acord de
una corresponsabilitat en les decisions i que

llògicament les decisions siguin "consensuados".
Conscients de la importància que tenia aclarir la situació vàrem
enviar un escrit, el passat mes de -juliol, al PSOE a on
sol.licitavem la firma urgent d'un pacte de funcionament acompanyat
dels acords que ja havíem arribat (alguns d'aquests acords el Batle
ja els havia fet públics en diverses ocasions) i que no s'arribaven
a concretar; iniciar els estudis per a l'ampliació del recinte
escolar, estudi necessitats de vivendes socials, equipament
informàtic per a la Biblioteca, negociar la reforma del Passeig,

Dins el mes de setembre i en vista de la manca d'acord amb el Grup
Municipal del PSOE, el PAS sol.licita la intervenció de la
executiva del PSIB-PSOE. A finals del mes d'octubre amb presència
dels dirigents del PSIB-PSOE arribàrem, entre altres, als següents
acords:

1) L'area d'informació i participació ciutadana es responsabi 1 i tat
del Batle (inclou Radio Local
son propostes del PAS).
2) A partir del curs
l'àrea d'Educació.

Bolleti informatiu municipal: que

93-94 l'Escola Infantil estarà adscrita a

3)

be

termini de tres mesos es faran:
Gestions amb entitats o persones dirigides be a la venda o
rehabilitació de les Escoles Velles.
Els informes necessaris per a l'ampliació
de Ca l'Amet.

S'adoptarà la solució definitiva' a la

del recinte

En el
A)

a la

B)
escola r

C) S'adoptarà la solució definitiva' a la problemàtica
d'aparcaments del C/. Mateu Font, després de fer un estudi de
necessitats i possibles solucions a nivell de tot el poble.

t
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D) Estudi de necessitats de vivendes socials.
4) Reforma del Passeig: projecte i pressupost proposat pel PSOE. Si
el Consell Insular rebaixa el pressupost, per tal de no augmentar
l'aportació municipal el projecte es faria en dues fases, enviant-
se la segona al Pla d'Obres i Serveis de 1994. En cap cas es

superarà el pressupost de 28,5 milions enviat al Consell Insular.
5) Es sol.licitara al Ministeri d'Educació una ampliació de
l'edifici escolar, la construcció d'un centre d'educació infantil
i d'una casa pel conserge. La contribució municipal al projecte
serà de 2,5 milions de ptes. al pressupost del 93.
6) Es concretaren alguns dels acords a que ja s'havien arribat el
mesos passats per incloure als pressupostos del 93: equip
informàtic biblioteca, recollida selectiva de fems i adquisició de
papereres, contenidors vidre, paper i piles.
7) Davant la proposta del PSOE de modificar la normativa actual a

l'Hort de Son Trias, posibilitant una major edifi cab i 1 i tat. El
PAS, inicialment contrari a la seva modificació i conscients de que

és sol urbà, proposà realitzar un informe jurídic i tècnic sobre el
conveni del 83. La nova proposta i les seves diferències en lo
previst a la Llei del Sol.

El Grup Municipal del PSOE, finalment, no va voler firmar. El PAS
va considerar que després de 6 mesos de formar part del Govern
Municipal (al manco "teòricament" ja que moltes decisions es

prenien sense es nostre coneixement), dos mesos de reunions per
arribar als acords abans esmentats i vista l'actuació que havia
tengut fins en aquell moment el Grup Municipal del PSOE, lo més
prudent era dimitir de la Regidoría de Cultura, Educació i Esports,
ja que pensam que per part del PSOE no hi ha voluntat política de
arribar a un acord i que prefereix governar tot sol."

Seguidament en contestació a les preguntes fetes al Ple
passat, el Sr. Batle dona lectura al següent informe emès per la
Direcció General d'Interior de la Conselleria Adjunta a la
Presidència, del Govern Balear:

"INFORME ACERCA DE FIRMA DE DOCUMENTACION CONTABLE YA

FORMALIZADA POR PARTE DEL ANTERIOR ALCALDE DE ESPORLES.
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Solicitado informe por el Sr. Alcalde de Esporles acerca de la
ilegalidad o irregularidad que pueda suponer el hecho de que por
parte del anterior Presidente de la Corporación se haya firmado en
este momento diversos mandamiento de pago y otra documentación
contable, que ya estaban formalizados, cumplimentados y efectuadas
las operaciones materiales o de tesorería que conllevaban, ha de
emitirse en el siguiente sentido;

19.- De la información facilitada al respecto se deduce que

los efectos juríd ico-a dm ini strati vos y económicos de los documentos
firmados ahora por el Sr. Alcalde anterior se produjeron en su
momento y fueron sometidos los mismos a las fórmulas de control que
establece la vigente legislación reguladora del Régimen Local y las
Haciendas Locales. Es decir, los pagos se realizaron efectivamente,
(ya sea mediante cheques o por transferencia) los arqueos fueron
aprobados, la liquidación del presupuesto fue aprobada, etc.

Con ello quiere ponerse de manifiesto que nos encontramos
actualmente ante una simple formalización de unos documentos que ya

produjeron sus efectos, en el momento debido, sin contar con todos
los requisitos formalmente exigibles entonces.

En consecuencia, puede afirmarse que en aquel momento anterior
cuando se incurrió en algún tipo de incumpli mento formal, toda vez

que unos actos que no reunían todos los requisitos formales
produjeran sus efectos con normalidad.

29.- Si tenemos en cuenta lo dispuesto en el art. 48-2 de la
Ley de Procedimiento Administrat ivo (aplicable en este sentido a
las Entidades Locales) en cuanto a que los defectos de forma sólo
determinan la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos
formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a
indefensión de los interesados, no cabe hablar en este supuesto de
acto anulable.

Como en el presente caso no se da ninguno de los supuestos
referidos (los actos reúnen los restantes requisitos, han producido
su resultado y no se ha perjudicado a los preceptores de los

i
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pagos), hay que conduir que nos encontramos ante una i rregul ar i dad
de tipo administrativo, sin relevancia desde el punto de vista de
la validez o invalidez de los actos administrativos.

32.- El modo de subsanar esa irregularidad -o defecto de
adecuada f ormal i zaci ón- no puede ser otro que la firma de los
documentos, aunque sea a posteriori.

Ello, en base a lo dispuesto por el art. Ill de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el sentido de que la
Administración puede en cualquier momento rectificar los errores
materiales o de hecho en que se haya podido incurrir, pudiendo
considerarse a este respecto como un error la omisión de la firma
de los documentos.

Por otro lado, los principios de seguridad jurídica,
conservación de las actuaciones válidas y economía procesal nos

conducen al mismo resultado, ya que seria absurdo que, una vez

comprobada la falta de firma, no pudiese ésta ser subsanada por

ningún medio.

Pueden citarse, en apoyo de lo expuesto, las sentencias del
Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1976 y 20 de julio de 1984,
relativas a supuestos de rectificación de errores y sus requisitos.

En todo caso, considera el suscrito que seria necesario dejar
constancia, mediante diligencia, de los documentos cuya subsanación
de firma se hubiera realizado; ello con el fin de dejar constancia
del hecho y disipar dudas en cuanto a las posibilidades de
relevancia en el campo penal de la acción expuesta.

A este respecto, no se considera que la mencionada actuación
sea incardinable entre los supuestos del delito de falsificación de
documentos tipificado en el art. 302 del Código Penal, por
entenderse que no se produce alteración alguna de la realidad de
los hechos, sino una mera cumplimentación documental motivada por
circunstanci as de índole administrativa.
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Un cop examinats els punts inclosos a l'ordre del dia, essent
les vint-i-dues hores i quinze minuts, el Sr. Batle aixeca la
sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secretaria, en donc fe i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present
Acta .
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIO

DIA 29 DE DESEMBRE DE 1992

f

r

i

Membres assistents:

Sr. Jaime Balaguer Llinàs
Sr. Sebastián Gutiérrez Rodríguez
Sr. Francisco Ferrés Serrat

Pere Trias AulT
Juan Ferra Capllonch
Jaime Pou Reinés

Vicente Cabot Comas

Francisco Bosch Bauza

Francisco Tomas Rosselló

S r

Sr

S r

Sr

Sr

Sr

Membres absents que han excusat la seva assistència;
Sr. Juan Matas Albert!

r

i

ê

A la Vila d'Esp orles, Comunitat Autónoma de les
Illes Balears, essent les vint-i-una hores i deu minuts del dia
vint-i~nou de desembre de mil nou-cents noranta-dos, es reuneix a

la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el
Ple de la Corporació, sota la Presidència del Batle, Sr. Guillem
Bosch Costa, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es
relacionen a 1'encapçal ament, a l'objecte de celebrar sessió
ordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretaria,
la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTA ANTERIOR.- Es dona per llegida l'acta de la sessió
ordinària celebrada dia 24 de novembre de 1992, còpia de la qual

sessió, la
Sebastiân

fou entregada juntament amb la convocatòria d'aquesta
qual s'aprova per unanimitat, fent el Regidor, Sr.
Gutiérrez, la següent aclaració: " Per a l^'aprovacio de l'operació
de crèdit esmentada a l'·acta anterior,es fer afaxir , que només
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podrà destinarse per a la construcció de1 projecta del reformat del
mòdul M-3b , i vol deixar constancia de que aquest afaixit ve

implícit, en l'assignació de crèdit a l'expedient de la seva
referència".

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de
correspondència, la Secretaria dona compte del següent:

- Escrit relatiu al coneixement de les publicacions que en les
illes es fan en català. Campanya de Normalització Lingüística.
(Registre d'entrada num. 2028, de 16 de desembre de 1992).

- Indemnització pels costos de conservació, manteniment i
explotació dels serveis de depuració d'aigües residuals. Junta
d'Aigües de les Balears. (Registre d'entrada núm. 2000, de 11 de
desembre de 1992).

DECRETS BATLIA.- El Sr. Batle dona compte del següent
decret, el qual sotmet a la seva ratificació:

Decret de dia 19 de desembre de 1992 relatiu a la delegació de
funcions en el Sr. Jaime Balaguer Llinàs, Primer Tinent de Batle,
des del dia 20 al 27 de desembre, per absència del Sr. Batle.

Sotmès

unanimitat.
votació, s'aprova la ratificació del mateix per

ESTUDI DE DETALL.- El present punt es retira de l'ordre
del dia.

CONTRACTACIÓ PEO.- El Sr. Juan Ferrà, Regidor delegat de
l'àrea de Manteniment Vies i Obres, exposa que finalitzat el
termini per a la presentació d'instàncies per a la provisió d'un
lloc de treball de peó, en caràcter de contractació temporal, pel
procediment de concurs-oposici ó, d'acord amb les bases de la
convocatòria, es du a Ple perque si així procedeix:

Ir.- Aprovar la llista d'aspirants admesos i exclosos tal com
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es relaciona:

Admesos:
- Lorenzo Amengua] Mayo]
- Joan Campos Romero
- Lorenzo Casellas Fernández
" Francisco Calafell Torres

E X c 1 o s o s :

- Gerardo Martínez Jiménez
- Jaume Tomas González
- Bibiano Josué Vega Peña
- José Jiménez Rodríguez
- Antonio Salas Balaguer

2n.- Aprovar, si procedeix, la constitució de la següent
manera del Tribunal Qualificador:

PRESIDENT.- Sr. Juan Ferrà Capllonch
Suplent: Sr. Jaime Balaguer Llinàs

VOCALS.- Un membre del Grup P.P.-U.M.
Sr. Guillermo Mateu Bernat

Suplent: Juan Miguel Escobar Bosch
SECRETARI.- El de la Corporació

Suplent: Sr. Pedro Aulí Matas

3r.- Que es citi personalment i amb papereta individual, amb
1 ' antel . 1ac i ó suficient, als aspirants per prendre part a la fase
d'oposició que tindrà lloc el proper dia 8 de gener de 1993 a les
8 hores a la Casa de la Vila.

I que es publiqui al Tauló d'Anuncis de l'Ajuntament.

El Sr. Jaime Pou, del Grup P.P.-U.M., demana perquè no hi ha
un representat del PAS.Projecte Alternatiu al Tribunal i perquè no
s'ha exposat l'anunci de la convocatòria al Tauló d'Anuncis.

Se li contesta que no hi ha un representat d'aquest Grup
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polític perquè en aquest cas el Tribunal estaria format per un
nombre par de membres.

I que le convocatoria si ha estat exposada el tablo d*'anuncis
i al B.O.C.A.I.B.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb el següent
resultat de la votació:

- nou (9) vots a favor, cinc (5) del Grup Municipal Socialista
i quatre (4) del Grup P.P.~U.M.

- un (1) vot en contra del PAS.Projecte Alternatiu.

ORDENANCES.- El Regidor Sr. Sebastián Gutiérrez, delegat de
l'àrea d'Hisenda i Administració Municipal, propossa que: d'acord
amb l'article 15 i següents de la Llei 39/88, de 28 de desembre, es

dugui a Ple per a la seva aprovació provisional, si procedeix, les
ordenances de les quals és transcriu el texte íntegre, i que

s'exposin al públic durant trenta dies, perquè els interessats
puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
estimin oportunes, en cas de que no se'n presentin, s'entendrà
definitivament adoptat l'acord fins abans provisional.

El Sr. Pere Tries, del PAS.Projecte Alternatiu, assenyala que
creu millor el criteri d'aprovar les ordenances juntament amb
l'aprovació del Pressupost donat que la informació amb la qual
compten en relació als ingressos i a les despeses no es suficient.

El Sr. Sebastián Gutierrez, del Grup Municipal Socialista, diu
que està d'acord amb aquesta postura però que no ha tingut temps de
finalitzar la confecció del pressupost.

A continuació se conveni sometre a votacio una per una les
orenançes esmentades, pero es fe elsegüent comentari general a les
mateixas en conjunt:

El Sr. Jaume Pou, del grup P.P.-U.M. digue que les apoyarla
totes excepte el cementiri i gual de voravia.

El Sr. Pere Trias, del P.A.S.,digue que estava en contra de la
de entrade de vehicles, per 1^aparcament de sa Vila Nova ja que no
cubrie ni es prestec.
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f En cuant e les paredes i barraques ja que no cubreix els
costos.

"

El preu de l*"a1gua, votarà a favor pero li haguera agradad mes
^ una revisió de tarifes en el sentit de qui mes gastas mes pagas.

El fems li agradaria que es retiras, ja que l^estudi economic
0 no queda clar i no pareix que l'Ajuntament prengui medides per

abaratar els costos, i no veu un estudi per la recollida
" alternativa.
' El Sr. Juan Ferra, del Grup Municipal Socialista, digue que a

l'estudi s'havien tengut enconte els costos dels anys anteriors i
A les previsions futures i aneare si surt perdent i que no enten que

no es recolçi.

» Ordenança reguladora del preu públic per trasts, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'us

m públic i industries volanderes ambulants i rodatge cinematogràfic.

f Article Ir.- Concepte.

Conforme amb el que preveu l'article 117, en relació amb

0, l'article 41.a), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el

f preu públic per utilitzacions privatives o aprofitaments especials
^ derivats de l'ocupació de la via pública o terrenys d'us públic amb

parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions,
industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, que

s'especifica en les tarifes que es contenen en l'apartat 2 de
f l'article 3r. i que es regeix per aquesta ordenança.

Article 2n.- Obligats al pagament.

0'
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta

1 ordenança les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin
# les llicències, o les que se'n beneficien de l'aprofitament, si és

que es varen procedir sense 1 'autoritzaci ó corresponent.

Article 3r.- Quantia.

i
r

i
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1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és
la que es fixa en les tarifes contingudes en l'apartat següent.

2.- Les tarifes del preu públic son les següents:
- Trasts de venda, casetes i barraques

d'espectacles o esplai, per ni2
- Ambulants amb camió, furgoneta o sim
- Ambulants amb camió, motocarro o sim
- Ambulants amb carritos, motocicletes

0 similar, o sense ells

57 pts./dia
231 pts./dia
115 pts./dia

84 pts./dia

Article 4t.- Normes de gestió.

les tarifes es

realitzat i tenen

1.- Les quantitats exigibles d'acord amb
liquiden per cada aprofitament sol.licitat o
caràcter irreductible per al période anual o de temporada
autor itzat.

fi

i

2.- a) Els emplaçaments, instal . 1 acions, parades, etc., podran
treure's a licitació pública abans de la celebració de les fires i
el tipus de licitació, en concepte de preu públic mínim que hi
servirà de base. Serà la quantia fixada en les tarifes de l'article
3.2. d'aquesta ordenança.

b) Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un pla
dels terrenys disponibles per a esser subhastats, i s'enumeraran i
s'indicarà la superficie de les parcel.les que han de ser objecte
de licitació. També s'assenyalaran les parcel·les que poden
destinar-se a cotxes de xoc, teatres, exposicions d'animals,
restaurants, bijuteries, etc.

c) Si algún concessionari dels aprofitaments utilitza una

superficie més gran de l'adjudicada en la subhasta, paragà per cada
metre cuadrat utilitzat de més, el 1001 de l'import de l'augment,
a més de la quantia fixada en les tarifes.

3.- a) Les persones o entitats interessades en la concessió
d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança i que no s'hagin tret

I
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a licitació pública, han de sol.licitar-ne prèviament la llicència
corresponent, realitzar el dipòsit previ a qué es refereix
l'article 5.2.a) següent i formular una declaració on consti la
superficie de 1 'aprofitament i els elements que s'hi instal.1 aran .

A més, hi han d'adjuntar un pla detallat de la superficie que es

pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.

b) Els ervis tècnics d'aquest municipi comprovaran i
investigaran les declaracions que hagin formulat els interessats,
i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb
les peticions de llicències. Si n'hi ha, aquestes es notificaran
als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que escaiguin. Les autoritzacions es concediran
quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si escau,

quan hagin realitzat els ingressos complementàries corresponents.

c) En el cas que les autoritzacions es deneguin, els
interessats poden sol.licitar a aquest municipi la devolució de
l'import ingressat.

4.- No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no

s'haqi abonat i obtingut la llicència cor responent.

5.- a) Les autoritzacions a que es refereix la tarifa tercera
i la tarifa cinquena s'entendra prorrogades mentre l'alcaldia no

n'acordi la caducitat a l'interessat, o els seus representants
legítims, no presentin la baixa justificada.

b) La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del
primer dia del période natural de temps següent assenyalat en

l'epígraf de la tarifa corresponent. La no presentació de la baixa
determinarà l'obligació de continuar abonant el preu públic.

6.- Les autoritzacions tenen caràcter personal i no poden
cedir-se o subllogar-se a tercers. L'incompliment d'aquest precepte
provocarà l'anul.lació de la llicència, sense perjudici de les
quanties que els interessats hagin d'abonar.
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Article 6è.- Obligació al pagament.

1.- L'obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança neix:

a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la
via pública, en el moment de sol.licitar la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan
autoritzades i prorrogades al primer dia de cada un dels périodes
naturals de temps assenyalats en els tarifes.

2.- El pagament del preu públic es realitza:

a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments per

ingrés directa en la dipositaria municipal o alla on establis
l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència
corresponent.

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el
que es disposa en l'article 47.1 de la Llei 39/1988 , de 28 de
desembre, i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència
corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan
autoritzats o prorrogats, quan ja estiguin incloses en els padrons
0 matrfbules d'aquest preu públic, per semestres naturals, en les
oficines de recaptació municipal, des del dia 16 del primer
semestre fins el dia 15 del segon.

DISPQSICIQ FINAL

La present Qrdenança fiscal entrarà en vigor i s'aplicarà al
dia següent de la seva publicació definitiva en el Butlletí Qficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor
fins a la seva modificació o derogació expressa.

Sotmesa a votació la proposta i l'anterior ordenança, és
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aprovada amb el següent resultat:
- nou (9) vots a favor, cinc (5) del Grup Municipal Socialista

i quatre (4) del Grup P.P.-U.M.
- un Cl) vot en contra del PAS.Projecte Alternatiu.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fems

Article Ir.- Fonament i naturalesa.

En us de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de
la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Baes de Règim Local, i de conformitat amb el que
es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per recollida de fems, que es regeix per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa
l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n.- Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del
servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària o per
contenidor de ems i residus sòlids urbans de vivendes, allotjaments
i locals 0 establiments on s'efectuin activitats industrials,
comercials, profes ionals , artístics i de serveis.

2. A aquest efecte, es consideren fems domiciliaris i residus
sòlids urbans les restes i les deixalles alimentàries o els
detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o vivendes
i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrials,
enderrocs d'obres, els detritus humans, les matèries i els
materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva
recollida o abocament requerixin l'adopció de mesures especials
higièniques, profilàctiques o de seguretat.

3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter
voluntari i a instància de part, dels serveis següents:
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a) Recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris
i els urbans d'indústries, hospitals i laboratoris.

b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida d'enderrocs d'obres.

Article 3r.- Subjectes passius.

1. Son subjectes passius contribuents les persones físiques o

jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei
General Tributària, que ocupin o utilitzin les vivendes i els
locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en
què el servei es realitzi, ja sia a títol de propietari o
d'usufructuari d'habitant, d ' arrendatari o, fins i tot, de precari.

2. Té la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuient el propietari de les vivendes o locals, el qual podrà
repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes sobre els usuaris,
que són els beneficiaris del servei.

Article 4t." Responsables.

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es
refereixen els articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Son responsables subsidiàries els ad m ini stradors de les
societats i els síndics, els interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en el
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei
General Tributària.

Article 5è.- Exempcions.

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuients que hagin
estat declarats pobre per precepte legal, que estiguin inscrits en
el Padró de beneficiènc i a com a pobres de solemnitat o que

obtinguin uns ingressos anuals inferiors al que correspongui al
salari mínim interprofessional.
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Article 6è.- Quota tributària.

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per
unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i la
destinació dels immobles a on estiguin situats.

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent;

-vivendes familiars 7.200 pts.
-bars, cafeter i es i botigues de queviures 18.000 pts.
-bars , cafeteri es i botigues de quev.amb vivenda 20.400 pts.
-hotels fins 1 estrella, fondes, etc. 24.000 pts.
-locals comercials 18.000 pts.
-locals comercials amb vivenda 20.400 pts.
-hotels de més de 2 estrelles 100.000 pts.

- Recollides fora del clos urbà

tots els conceptes abans expresats.

s'incrementarà amb un 30% per

El Sr. Pere Trias, del PAS.Projecte Alternatiu, demana que

dita ordenança sigui retirada ja que l'estudi econòmic de la
mateixa no queda clar, assenyala que les tarifes de dita ordenança
va esser pujades quan els fems es portaven a Son Reus i per tant,
en un futur, no queda clar que l'Ajuntament no adopti messures per
abaratar costos, gestionant de nou el serio o be estudiant la
recollida alternativa.

m
I
#

El Sr. Juan Ferrà, del Grup Municipal Socialista, dona
detallada informació de totes les dades relatives als costos dels

anys anteriors així com de les previsions d'una ampliació completa
de contenidors i retirada de fems.

delEl Sr. Sebastián Gutiérrez,
recorda que la diferència entre ingressos
(quatre-centes mil) pessetes de perdues

Grup Municipal Socialista,
i despeses es de 400.000

Sotmesa a votació la proposta de retirar 1 o rdenança, no
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prospera per,

nou (9) vots en contra , cinc (5) del Grup Municipal
Socialista i quatre (4) del Grup P.P.-U.M.

- un (1) vot a favor del PAS.Projecte Alternatiu.

Sotmesa a votacio l^'ordenança es aprovada per,
- nou vots a favor, cinc (5) del Grup Municipal Socialista i

quatre del Grup P.P.-U.M.
Un vot en contra del P.A.S. projecte Alternatiu.

Ordenança reguladora del preu públic pel subministrament
d'aigua.

Article Ir.- Concepte.

Conformement amb el que es preveu en l'article 117, en relació
amb l'article 41.b), tot dos de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el
preu públic pel subministrament d'aigua, que es regirà per aquesta
ordenança.

Article 2n.- Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic, regulat en aquesta
ordenança, els que se'n beneficien dels serveis o les activitats,
prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix
l'article anterior.

Article 3.- Quantia

1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és
la que es fixa en la tarifa.

2.- La tarifa d'aquest preu públic és la següent;
- Drets per nous enganxes 7.875 pts.
- Assegurança conservació comptador 157 pts/abonat/tri m
-Quotafixa 21üpts/aboant/mes
- Quota proporcional:
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us industrial, comercials, reguiu
hoteler fins a 1 estrella 55
us hoteler de 2 i 3 estrelles ... 66

us hoteler de més de 3 estrelles. 80
us domèstic:

Ir. grup: consum fins a 12 m3/mes 24
2n. grup: consum de 12 a 30 m3/mes 42
3r. grup: consum de més de 30 m3/mes 66
* el preu de cada grup és des del primer

pts/m3.
pts/m3 .

pts/m3.

pts/m3.
pts/m3 .

pts/m3.
m 3 .

Article 4t.- Obligació al pagament.

1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança neix des del moment que s'inicii la prestació del servei,
amb periodicitat.

2. El pgament d'aquest preu públic s'efectuarà en el moment de
la presentació, al que estigui obligat a realitzar-lo, de la
factura corresponent.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança fiscal entrarà en vigor i s'aplicarà al
dia següent de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor
fins a la seva modificació o derogació expresa.

Sotmesa

assistents.

votació la proposta s'aprova per unanimitat dels

Ordenança reguladora del preu públic per les entrades de
vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per

a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe.

Article Ir.- Concepte.

Conformement amb el que es preveu en l'article 117, en relació

# '
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amb l'article 41.a), tots dos de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi
estableix el preu públic per utilitzacions privatives o

aprofitaments especials per les entrades de vehicles a través de
les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments
exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe,
que es regeix per aquesta ordenança.

Article 2n.- Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin
les llicències, o les que se'n beneficien de l'aprofitament, si és
que varen procedir sense l'autorització corresponent.

Article Sr.- Quantia.

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança
serà la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat següent.

2. Les tarifes del preu públic seran les següents:

-Per cada gual a la voravia per a facilitar
l'entrada de vehicles a un immoble 483 pts/ml
-Per cada lloc d'entrada de vehicles a un

immoble de qualsevol voravia o gual 404 pts/ml
-Per cada reserva de la via pública per a

aparcament exclussiu 924 pts/ml
-Per cada concessió d ' aparcaments dels de
Sa Vilanova 8 . 000 pts/any

Article 4t.- Normes de gestió.

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes se

liquiden per cada aprofitament sol.licitat o realitzat i seran
irreduïbles pels périodes naturals de temps, assenyalats en els
epígrafs respectius.
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2. Les persones o entitats interessades en la concessió
d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança han de sol .1 ici ta r-ne
prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit prèvi a

què es referix l'article següent i formular una declaració
adjuntant un pla detallat de l'aprofitament i de la seva situació
dinsel municipi.

3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i
investigaran les declaracions que han formulat els interessats i
les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb

les peticions de
als interessats

llicències. Si
i es giraran,

n'hi ha, aquestes es notificaran
s 1 és el cas, les liquidacions

complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran
quan els interessats hagin arreglat les d iferènci es. i, si s'escau,
quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents.

4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats
podran sol.licitar a aquest municipi la devolució de l'impost
ingressat.

5. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, se l'enten
prorrogada membre l'interessat no presenti la declaració de baixa.

6. La presentació de la baixa te efectes a partir del primer
dia del semestre natural següent al de la seva presentació.

La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de
continuar pagant el preu públic.

Article 5è.- Obligació al pagament.

1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança neix:

a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la
via pública, en el moment de sol.licitar la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estant
autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada semestre natural.

2. el pagament del preu públic es realitza:
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a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments, per

ingrés directe en la dipositaria municipal o allô on establís
l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència
corresponent. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d'acord amb
el que es disposa en l'article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència
corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitament que ja estan
autoritzats i prorrogats, quan ja estiguin inclosos en els padrons
0 matrícules d'aquest preu públic, per anys naturals en les
oficines de recaptació municipal.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor i s'aplicarà al
dia següent de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor
fins a la seva modificació o derogació expressa.

Sotmesa a votació l'ordenança proposta s'obté el següent
resultat :

- cinc (5) vots a favor del Grup Municipal Socialista
- cinc (5) vots en contra, quatre (4) del Grup P.P.~U.M. i un

(1) del PAS.Projecte Alternatiu.
Sotmesa novament la proposta a votació, degut a l'empat

obtingut en la primera, s'obté el mateix resultat.
Quedant aprovada pel vot de calidad del Batle.

#

#
»

#

Ordenança fiscal reguladora
d'obertura d'establiments.

de la taxa per llicència

Article lr.~ Fonaments natural esa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144
de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb el
que es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
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desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la "Taxa per Llicència d'Obertura d'Establiments" que es

regeix per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen
al que preveu l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n.- Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa d'activitat
municipal tècnica i administrativa que té per objecte verificar si
els establiments industrials i mercantils reuneixen les condicions
de tranqu i 1 .1 i tat, sanitat i salubritat i qualsevol altres
exigibles per les corresponents Ordenances i Reglaments municipals
0 generals pel normal funcionament, com a pressupost necessari i
previ per a l'atorgament per aquest Ajuntament de la llicència
d'obertura a què es refereix l'article 22 del Reglament de Serveis
de les Corporacions Locals.

2. Té la consideració d'obertura:

a) La instal.lació per primera vegada de l'establiment per

començar les activitat.
b) La variació o ampliació de l'activitat desenvolupada a

l'establiment, encara que continui el mateix titular.
c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es

faci a aquest i que afecti les condicions assenyalades en el número
1 d'aquest article, que exigeixi nova verificació.

3. S'entén per establiment industrial o mercantil tota
edificació habitable, estigui o no oberta al públic, que no es
destini exclusivament a vivenda, i que:

a) Es dediqui a l'exercici d'alguna activitat empresarial,
fabril, artesana, de la construcció, comercial i de serveis que

estigui subjecte a l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Encara que no s'hi desenvolupin aquelles activitats però

serveixin d'auxili o complement o hi tenguin relació de forma que
els proporcionen beneficis o aprofitament, com, per exemple seus

socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats jurídiques,
escriptoris, oficines, despatxos o estudis.
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Article 3r.- Subjecte passiu.

Son subjectes contribuents les persones físiques i jurídiques
i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General
Tributària, titulars de l'activitat que es pretén desenvolupar o,
en el seu cas, es desenvolupi en qualsevol establiment industrial
omercantil.

Article 4t.- Responsables.

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu les persones físiques a què es refereixen els
articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Son responsables subsidiaris els Administradors de les
societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb
l'abast que assenyali l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è.- Base imposable.

Constitueix la base imposable de la taxa les quotes anuals que

corresponen a les activitats de l'establiment pel concepte de
tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Article 6è.- Quota tributària.

La quota tributària se determinarà aplicant el tipus de
gravament del 100 per cent sobre la base definida a l'article
ante ri 0 r .

Article 7è.- Exempcions i bonificacions.

No es concedeix cap exempció ni bonificació en l'exacció de la
Taxa .

Article 8è.- Meritació.
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1. Es mérita la taxa i neix l'obligació de contribuir, quan
s'inicia l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A
aquest efecte, s'entén iniciada l'activitat en la data de
presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència d'obertura,
si el subjecte passiu la formula expressament.

2. Quan l'obertura s'hagi realitzat sense haver obtingut
l'oportuna llicència, la Taxa es mérita quan s'inicia efectivament
l'activitat municipal amb l'objectiu de determinar si l'establiment
reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de la
iniciació de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per

autoritzar l'obertura de l'establiment o decretar-ne el tancament,
si no s'és autoritzable l'obertura.

3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no resulta
afectada de cap menera, per la denegació de la llicència
sol·licitada o per la concessió d'aquesta condicionada a la
modificació de les condicions de l'establiment, ni per la renúncia
0 desestiment del sol·licitant, una vegada concedida la llicència.

Article 9è.- Declaració.

1. Les persones interessades en l'obtenció
d'obertura d'establiments industrial o

prèviament, al Registre General,
especificant l'activitat o activitats
hi han d'adjuntar còpies compulsades
l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

d'una llicència

mercantil han de presentar
l'oportuna sol·licitud,

a desenvolupar en el local,
de les pertinents altes de

2. Si després de formulada la sol·licitud de llicència
d'obertura es canvia o amplia l'activitat a desenvolupar en
l'establiment o s'amplia el local inicialment previst, aquestes
modificacions s'han de fer a saber a l'Administració Municipal de
la mateixa forma que s'exigeix en la declaració prevista en el
número anteri or.

Article 10è.- Liquidació i ingrés.
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1. Finalitzada l'activitat municipal i dictada la Resolució
municipal que escaigui sobre la llicència d'obertura,es practica
la liquidació corresponent per la taxa, que es notifica al subjecte
passiu per al seu ingrés directe a la caixa municipal utilitzant
els mitjans de pagament i els termini que assenyala el Reglament
General de Recaptació.

Article 11è.- Infraccions i sancions.

En tot quant fa referència a la qualificació d'infraccions
tributàries, i també de les sancions que hi corresponen, s'aplica
el que preveuen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributàri a.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor i s'aplicarà al
dia següent de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Comunita Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor fins
a la seva modificació o derogació expressa.

Sotmesa a votació la proposta s'aprova per unanimitat dels
assistents.

Ordenança reguladora del preu públic per l'ocupació de
terrenys d'us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Article Ir.- Concepte.

Conformement amb el que es preveu en l'article 117, en relació
amb l'article 41.a) tots dos de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el
preu públic per utilitzacions privatives o aprofitaments especials
constituïts per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa, que s'especifica en la tarifa
continguda en l'apartat 2 de l'article 3r.

Article 2n.- Obligats al pagament.
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Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin
les llicències, les que se'n beneficien de l'aprofitament, si és
que es varn procedir sense l'autorització corresponent.

Article 3r.- Quantia.

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és
la que es fixa segons la superficie ocupada pels aprofitaments
expressada en metres quadrats.

2. Les tarifes del preu públic són les següents;
a) Per cada metre quadrat de superficie
ocupada: Per ocupació de la via pública
ab taules i cadires, per m2 577 pts./any

Article 4t.- Normes de gestió.

1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquiden
per cada aprofitament sol.licitat o realitzat i seran irreduïbles
per anys naturals.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió
d'aprofitament regulats en aquesta ordenança han de sol.licitar-ne
prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previa
a què es refereix l'article 5.2.a) següent i formular una
declaració on consti la superficie de l'aprofitament i els elements
que s'hi i nstal . 1 aran. A més, hi han d'adjuntar un pla detallat de
la superficie que es pretén ocupar i de la seva situació dins del
municipi.

3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i
investigaran les declaracions que hagin formulat els interessats,
i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb
les peticions de llicències. Si n'hi ha, aquestes es notificaran
als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran
quan els interessats haguin arreglat les diferències i, si s'escau.
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quan haguin realitzat els ingressos complementaris corresponents

4. En el cas que les
interessats poden sol·licitar a

1'import ingressat.

autoritzacions es

aquest municipi la
denegin, els
devol.lució de

5. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no

s'hagi abonat el dipòsit previ a què es refereix l'article 5.2.a)
següent i fins que els interessats no haguin obtingut la llicència
cor responent. L'incompliment d'aquest precepte podrà originar la no

concessió de la llicència sense perjudici del pagament del preu

públic i de les sancions i els recàrrecs que s'escaiguin.

6. Una vegada s'hagi autoritzat l'aprofitament, s'enten
prorrogat mentre l'alcaldia no n'acordi la caducitat o

0 els seus representants legítims, en cas de defunció,
la baixa justificada.

1'interessat
no presentin

7. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del
primer dia del période natural de temps següent assenyalat en

l'epigraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la causa que

s'al.legi en contrari, la no presentació de la baixa determinarà
l'obligació de continuar pagant el preu públic.

8. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran
cedir-se o subarrendar-se a tercers. L'incompliment d'aquest
precepte provocarà l'anul.lació de la llicència.

Article 5è.- Obligació al pagament.

1. L'obligació de pagament de preu públic regulat en aquest
ordenança neix:

a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la
via pública, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan
autoritzades, el primer dia de cada mes un dels périodes naturals
de temps assenyalats en les tarifes.
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2. El pagament del preu públic es realitza;
a) Quan es tracta de concessions de nous ap r of i taments per

ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís
l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència
corresponent. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d'acord amb
el que es disposa en l'article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, i s'elevarà a difinitiu quan es concedirà la llicència
corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan
autoritzats i prorrogats, quan ja estiguin incloses en els padrons
0 matrícules d'aquest preu públic, per anys naturals en les
oficines de la recaptació municipal.

DISPQSICIQ FINAL

La present Qrdenança Fiscal entrará en vigor i s'aplicarà al
dia següent de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de Is Illes Balears i estarà en vigor fins
a la seva modificació o derogació expressa.

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

Ordenança reguladora del preu públic per l'ocupació de
terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de contrucció,
enderrocs, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres
instal·lacions anàlegues.

Article Ir." Concepte.

Conforme amb el que preveu l'article 117, en relació amb
l'article 41.a), ambdós de la Llei 39/1988 , de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el
preu públic per utilitzacions privatives o aprofitaments especials
constituïts per l'ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies,
materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets,
bastides i altre instal . 1 acions anàlegues, que s'especifica en
l'annex corresponent, i que es regeix per aquesta ordenança.
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Article 2n.- Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança, les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin
les llicències, les que se'n beneficien de l'aprofitament, si és
que es varen procedir sense 1 ' autorit^aciô corresponent.

Article 3r.- Quantia.

que

La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és la
es fixa en la següent tarifa:

■Mercaderies
•Materials de
•Enderrocs ..

•Barreres ...

construcció

m 2

m2
m2

ml
•Puntals . . . unitat

•Egües unitat
•Bastiments m2 ....

■Contenidors m2 ....

•Altres instal.lacions m2 ....

73

73
73

36
26

26

73

73
73

pts/d i a
pts/di a
pts/di a
pts/d i a
pts/d i a
pts/dia
pts/di a
pts/dia
pts/dia

Article 4t.- Normes de gestió.

1. D'acord amb el que es rpeveu en l'article 46 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, quan, per causa dels aprofitaments
regulats en aquesta ordenança, es produeixen desperfectes en el
paviment o les instal . 1 acions de la via pública, els titulars de
les llicències o els

reintegrament total de
d'aquests desperfectes
tot cas, independents
realitzats.

obligats al pagament han de procedir al
les despeses de reconstrucci ó i reparació
0 reparar els danys causats, que seran, en
dels drets liquidats pels aprofitaments

2. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es

liquidaran per cada aprofitament sol.licitat o ralitzat i les
mínimes corresponen als périodes naturals de temps assenyalats en
els epígrafs respectius.
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3. Les persones interessades en la concessió d'aprofitament,
una vegada estigui autoritzada l'ocupació, es considerà prorrogada
mentre no es presenti la declaració de baixa.

4. Si no s'ha determinat exactament la durada de

l'aprofitament, una vegada estigui autoritzada l'ocupació, es
considerà prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa.

5. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer
dia del période natural de temps següent al que assenyala l'epígraf
corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la causa que s'al.legi
en contra, la no presentació de la baixa determina l'obligació de
continuar pagant el preu públic.

Article 5è.- Obligació al pagament.

1. L'obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança neix:

a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la
via pública, en el moment de sol.licitar la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan
autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada semestre natural.

2. El pagament del preu públic es realitza:
a) Quan es tracta d'autoritzacions de nous aprofitaments amb

una durada limitada, per ingrés directe en la dipositaria municipal
0 allà on estableix l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la
llicència o la denominació que correspongui.

b) Quan es tracta d'autoritzacions que ja estan concedides i
que no tenen una durada limitada, una vegada s'hagin inclòs en els
padrons o matrícules corresponents d'aquest preu públic, per
semestres naturals en les oficines de la recaptació municipal, des
del dia 16 del primer mes del semestre fins el dia 15 del segon,

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor i s'aplicarà al
dia següent de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial
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de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor
fins a la seva modificació o denegació expressa.

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

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal.

Article Ir.- Fonament i naturalesa.

En us de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142
de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat
amb allò disposat en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la "Taxa de Cementiri Municipal", que es regirà per la
present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen a allò
previst a l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels
serveis de Cementiri Municipal, tals com; assignació d'espais per
a enterraments; pemisos de construcció de panteons o sepultures;
ocupació dels mateixos; reducció, incineració; moviment de
llàpides; col.locació de llàpides, reixes i adorns; conservació
dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres
dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres
que, de conformitat amb allò previst en el Reglament de Policia
Sanitària mortuòria siguin procedents o s'autoritzin a instància de
part.

Article 3r.- Subjecte passiu.

Son subjectes passius contribuients els sol . 1 ici tants de la
concessió de l'autorització o de la prestació del servei i, en el
seu cas, els titulars de l'autorització concedida.
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Article 4t,- Responsables.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a les quals fan
referència els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb
l'alcanç que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5ê.- Exempcions subjectives.

Estaran exempts els serveis.que es prestin amb ocasió de:

a) Els enterraments dels asilats procedents de la
Beneficiènc i a , sempre que la conducció es verifiqui per compte dels
establiments esmentats i sense cap pompa fúneb que sia costeada per
la familia dels difunts.

b) Els enterraments de morts pobres de solemnitat.

c) Les inhumacions que ordeni l'Autorització Judicial i que
s'efectuin en fosa comú.

Article 6ê.- Quota Tributària.

La quota tributària es determina per aplicació de la següent
tarifa :

-- Llogaments de ninxols 2.310 pts.
(concessions de caràcter anual)

- Altres serveis:
-Canon anual per atendre la conservació
i esment del Cementeri:

- per cada sepultura ..

-

per cada ninxol doble
3.465 pts.
1.155 pts.
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~ per cada nínxol simple ......

-Drets de permisos d'obertura de sepul¬
tures per a la neteja i trasllat de
despulles
-Drets per llicències d ' instal . 1ac i ó
d'elements decoratius

Article7ê.-Deveng.

Es devega la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan
s'inicia la prestació dels serveis subjectes a gravamen, entenint-
se, a aquests efectes, que dita iniciació es produeix amb la
sol.licitud d'aquells.

Article 8è.- Delcaració, liquidació i ingrés.

1. Els subjectes passius sol.licitaran la prestació dels
serveis dels quals es tracti.

La sol.licitud de permis per a construcció de mausoleus i
panteons anirà acompanyada del corresponent projecte i memòria,
autoritzats per facultatiu competent.

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i
autònoma, que serà notificada, un cop hagi estat prestat dit
servei, per al seu ingrés directe a les Arques Municipals en la
forma i terminis assenyalats en el Reglament General de Recaptació.

Articlè 9è.- Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qual ificaaci ó d'infraccions
tributàries, aixT com de les sancions que a les mateixes
corresponen en cada cas, s'estarà a allò disposat en els articles
77 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor i s'aplicarà al
dia següent de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial

r-' —j I5 77 pts.

577 pts .

577 pts.
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de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor
fins a la seva modificació o derogació expressa.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada pel següent resultat
de la votació;

- sis (6) vots a favor, cinc (5) del Grup Municipal Socialista
i un (1) del PAS.Projecte Alternatiu.

- quatre (4) vots en contra del Grup P.P.-U.M.

MOCIO que presenta el regidor Pere Trias Auli del PAS.Projecte
Alternatiu per ser inclosa a l'Ordre del dia del pròxim Ple (dia
29-12-92).

Els serveis de psicòleg-a escolar tenen una llarga tradició al
nostre poble. Varen ser implantats fa uns 8 anys per un acord entre
l'Ajuntament, el Col.legi Públic i l'Associació de Pares
d'Alumnes. L'Ajuntament aporta el personal necessari i l'Associació
de Pares el material. Fins el dia d'avui no tenim noticies de que

s'hagi contractat dit servei pel curs 1992-93. Aquest curs ha
iniciat les seves activitats l'Escola Infantil Municipal que de
moment no té aquest servei. Sense renunciar a l'establiment d'un
projecte global, integrador, partici pat iu i creim que es necessari
mantenir els serveis que fins el curs passat s'havien estat donant
i ampliarlos a l'escola infantil municipal, per això:

Es proposa al Ple que aprovi els següents punts:

1.- Que es contracti amb caràcter immediat i urgent els
serveis de psicòleg-a escolar pel curs 1992-93.

2.- La seva tasca abraçarà l'educació infantil (inclus
l'escola municipal) i educació primària-EGB.

3.- Els condicionants del pla de feina a desenvolupar seran

establerts de comú acord entre l'Ajuntament, el Consell Escolar i
l'Associació de Pares de Alumnes.

El Sr. Jaime Pou, regidor del Grup P.P.-U.M. demana al regidor
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delegat de l'àrea d'Educació,
està la situació.

Cultura i Esports que expliqui com

El Sr. Francisco Ferrés, del Grup Municipal Socialista
assenyala que ell tenia previst tracta aquest tema juntament amb la
discusió del Pressupost.

Assenyala, així mateix, que no estava contractada la psicòloga
i que mirant el conjunt de necessitats la idea del seu partit és la
de no contractar aquest servei donat que el conjunt no es

comparable amb el que s*' ofereix en

arribat el moment de cercar prioritats,
a un grup de nins havent-hi organismes

aquest moment donat que

el servei sols va dirigit
superiors que compten amb

serveis de suport, i per

suprimir aquest servei.
això l'A.P.A. va estar d'acord amb

El Sr. Pere Trias, del PAS.Projecte Alternatiu, diu que vol
discutir en Ple les afirmacions fetes sobre l'augment experimentat
pel Pressupost dedicat a l'àrea de Cultura. Assenyala que no és
veritat que a l'A.P.A. no li importi que no ha hagi psicòloga,
estant inclus a favor d'extendre aquest servei a altres àmbits,
estant per tant d'acord amb que el servei millori i no que

desapareixi.

El Sr. Jaime Pou assenyala que no es moment per tractar
d^aquest tema, que si es fa un Ple extraordinari ell estàra d'acord
i 1" apoyará

El Sr. Francesc Ferrés assenyala que no és que l'A.P.A.
desitgi que es retiri el servei, sino que enten la situació actual.

MOCIO que presenta el regidor Pere Trias Aulí del PAS.Projecte
Alternatiu per ser inclosa a l'Ordre del dia del pròxim Ple (dia
29-12-92).

Actualment la biblioteca està atesa amb caràcter provisional
per una persona contractada per dos mesos, acabant el seu contracte
a principis del pròxim mes de gener. El bibliotecari titular té
excedència sol.licitada per tot l'any 1993.
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L'Ajuntament va signar un conveni, aprovat pel Ple del passat
mes de Juliol, amb el Consell Insular de Mallorca per al
desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del
municipi, a on l'Ajuntament s'obliga entre altres coses;

~ "a crear els llocs de treball necessaris per a l'atenció de
la Biblioteca" (Art. 3-d del Conveni).

"ajustar al seu funcionament al Reglament del Centre
Coordinador de Biblioteques" (art. 2-a del Conveni).

Entenem que per substituir el bibliotecari titular per un any,
es necessari la convocatòria d'un concurs-oposici ó , per aixó es

proposa al Ple:

1.- Iniciar l'expedient de contractació pel procediment de
concurs-oposici ó d'una plaça de bibliotecari-a municipal pel
période d'un any, per substituir el bibliotecari titular en
excedència. La convocatòria es realitzarà en el termini màxim d'una
setmana hi ha d'estar finalitzat en el termini de dos mesos.

2." La categoria, retribucions, horari i funcions, seran, com
a mínim, les que estableix el Conveni Col.lectiu del Personal
Laboral de l'Ajuntament per la plaça de bibliotecari-a (Anex III
del Conveni Col.lectiu, actualitzat).

3.- Com a requisits de les-dels aspirants es sol .1 ici tarà,
entre altres, el de parlar i escriure català correctament, així com
tenir com a mínim un títol equivalent el de Magisteri, com preveu

l'article 16 del Reglament del Centre Coordinador de Biblioteques
(B.0 . C . A . I . B . num. 80 de data 3-7-90).

4.- Al Tribunal Qualificador hi formarà part, com a mínim, un

representant del Centre Coordinador de Biblioteques.

5.- Per a la fase de concurs es valoraran com a mèrits:

a) l'experiència en llocs similars
b) curriculum relacionat en la feina
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c) residència a Esporles
d) esser menor de 30 anys

6.- Per a la fase d'oposició hauran de superar diverses proves
entre les quals n'hi haura d'específiques damunt biblioteques i
informàtica a nivell d'usuari.

El Sr. Francisco Ferrés exposa que el Pressupost contempla
l'augment de l'import però no de les hores de feina.

La present moció és retira.

PRECS I PREGUNTES.- No se'n formulen.

Un cop examinats els punts inclosos a l'ordre del dia, essent
les veintitrés hores i deu minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió,
i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretaria, en
donc fe i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present Acta.

sembre de 1992

La Secretari a

Paper transcripció acords i resolucions



N." 26639 c
GOVERN BALEAR

Conselleria Adjunta a la Presidència

CLASSIC

e Cultura del Consell

que està interessada
ixes, els qual hauràn
i el Consell Insular

lents

rez dona compte de la
1991, d'acord amb el

"Havent -finalitzat la concessió de la piscina municipal i
estant pròxima la data en que normalment s'obrin les instal·lacions al
páblic es PROPOSA la pròrroga per la temporada d'estiu de 1992 de la
dita concessió pel preu de 450.000 (quatre-centes cinquanta mil)
pessetes."
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