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- Termini: En dies hàbils (dilluns a divendres) de 9,00 a 14’00 fins el dia
12 de juny de 2001, a les 14’00 hores. Quant les proposicions s’envien per correu,
el licitador haurà de justificar la data i hora en que es va efectuar l’envio i
comunicar-lo a l’òrgan de contractació mitjançant fax o telegrama, dins la data
i hora establerta com a termini de presentació. Sense la concurrència d’aquests
requisits no serà admesa la proposició si es rebuda amb posterioritat al termini
assenyalat a n’aquest anunci
- Documentació a presentar: L’especificada al plec de clàusules
administratives particulars que regeix la contracta.
- Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Consell.
2. Domicili: Plaça Major, 3
3. Localitat: Consell, C.P. 07330.
8è.- Obertura de les proposicions:
- Entitat: Ajuntament de Consell.
- Domicili: Plaça Major, 3. Consell.
- Data i hora: a les 12’30 hores del 19 de juny de 2001.
9è.- Les despeses dels anuncis de la present licitació seran a càrrec de
l’adjudicatari.
Consell, 27 d’abril de 2001
El Batle.
— o —Núm. 9279
Joan Bibiloni Fiol, Batle-President de l’Ajuntament de Consell, atesa la
meva absència del terme municipal de Consell durant el termini comprès entre
els dies 28,29,30 d’abril i 1 de maig de gener de 2001, i atès el que disposa l’art.
47 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals de 28 de novembre de 1986.
Resolc:
1r.- Delegar la totalitat de les funcions de la Batlia al 1r. Tinent de Batle de
l’Ajuntament, Sr. Joan Pol Vanrell, durant el termini esmentat.
2n.- Comunicar aquest Decret al Ple de la Corporació a la primera sessió
que se celebri.
3r. – Remetre aquest Decret al BOCAIB, per la seva publicació conforma
disposa l’art. 44.2 de l’Esmentat Cos Legal.
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sanitàries que els alumnes necessitin, segons les pautes marcades per les
institucions educatives.
Article 5.- Per poder aconseguir els seus objectius el Patronat:
a).- Construirà o adquirirà, en propietat o en arrendament, locals aptes per
dedicar-los a les Escoles Municipals.
b).- Acondicionarà els esmentats locals amb el mobiliari i instal lacions
necessàries per al desenvolupament de l’ensenyament al qual estiguin destinats.
c).- Contractarà el personal especialitzat necessari per a la prestació dels
serveis corresponents, tenint en compte els criteris de formació, experiència i
titulació que es fixin en les normes elaborades pels Òrgans de la Fundació.
d).- Sol licitarà tota classe d’ajudes econòmiques o de qualsevol altre tipus,
necessàries o convenients per al compliment de les seves finalitats.
e).- Podrà concedir subvencions, beques i altres ajudes, segons les previsions
pressupostàries.
f).- Podrà signar Convenis amb altres institucions tant públiques com
privades per a millorar la qualitat dels serveis educatius.
g) Coordinarà l’actuació dels Centres Educatius propis i els que tutel li,
amb la finalitat d’obtenir majors nivells d’eficàcia.
h).- Fomentarà l’adequada formació d’educadors dels Centres Educatius.
i).- Desenvoluparà totes les activitats que siguin necessàries per aconseguir
els objectius del Patronat.
Article 6.- En relació amb el que preveuen els articles precedents el
Patronat podrà:
a).- Adquirir i posseir béns de tota casta, vendre’ls i gravar-los.
b).- Administrar el seu patrimoni.
c).- Acceptar herències, legats i donacions i obtenir subvencions, auxilis i
altres ajudes de l’Estat, de la Comunitat Autònoma, el Consell Insular , i
d’administracions públiques o de particulars.
d).- Podrà concedir subvencions, beques i altres ajudes per a la realització
d’estudis per millorar el funcionament dels Centres Educatius.
e) Contractar obres, serveis i subministraments i de contreure tota classe
d’obligacions.
f).- Exercitar accions judicials i administratives.
g).- Tots els actes que siguin necessaris per aconseguir els objectius
esmentats.
Article 7.- L’actuació del Patronat es regirà pel que disposen els articles 85
al 88 del Reglament de Serveis de lesCorporacions Locals.
Article 8.- El Patronat tendrà el seu domicili a la Casa Consistorial de
l’Ajuntament d’Esporles.

Consell, 27 d’abril de 2001.
El Batle, ilegible
— o —-

Ajuntament d’Esporles
Núm. 9202
Havent-se publicat en el BOIB num. 31 de dia 13.03.01 anunci relatiu als
Estatuts del Patronat d’Escoles Municipals d’Esporles, que són els següents:
Patronat d’Escoles Municipals d’Esporles
Estatuts:
I.- Naturalesa i Objectius:
Article 1.- El Patronat d’Escoles Municipals és una institució de
l’Ajuntament d’Esporles constituïda com una fundació pública, amb personalitat
jurídica i patrimoni propis.
Article 2.- El Patronat té per objecte atendre les necessitats del poble
d’Esporles a l’àmbit de l’Educació Infantil, 1er cicle – 0 a 3 anys.-, l’ensenyament
de la Música i dansa i la formació d’adults, així com altres que en el seu moment
puguin ser incorporades dins l’àmbit educatiu.
Article 3.- El Patronat en el moment de la seva fundació estarà constituït
per S’Escoleta - Centre de 1er cicle d’Educació Infantil (0 a 3 anys); l’Escola
Municipal de Música i Dansa i el servei d’Educació d’Adults.
Article 4.- Per aconseguir els objectius expressats, el Patronat dirigirà
primordialment la seva actuació, mentre li permetin les seves possibilitats
financeres, a:
a).- El coneixement permanent de les necessitats reals dels centres educatius,
als quals ens hem referit a l’article 3, mitjançant els estudis adequats que serviran
de base a la corresponent planificació educativa.
b).- La creació de centres educatius de competència municipal.
c).- El manteniment dels esmentats Centres Educatius existents en aquests
moments o que en un futur es creïn, com també els que siguin absorbits pel
Patronat.
d).- L’elaboració de les normes d’actuació dels Centres Educatius necessàries
per a garantir el compliment de les finalitats psico-pedagògiques, socials i

II.- Òrgans de Govern.
Article 9.- Els òrgans de govern de la fundació seran:
a).- El Consell del Patronat.
b).- El President
c).- El vice-president
Article 10.- El Consell del Patronat és l’òrgan superior de la Institució i
estarà integrat per:
a).- El Batle de l’Ajuntament d’Esporles que actuarà en qualitat de
President.
b).- El Regidor Delegat de l’Àrea d’Educació que actuarà en qualitat de
vice-president i com a Coordinador general dels Centres Educatius que formen
el Patronat.
c). El Regidor de l’Àrea d’Administració Municipal que actuarà en qualitat
de Gerent.
d).- Els Coordinadors de l’Escoleta i de l’Escola Municipal de Música i
Dansa.
e).- Un Funcionari Municipal que actuarà en qualitat de Secretari, i que serà
anomenat pel Batle.
f).- El Coordinador Cultural que actuarà en qualitat de supervisor de les
activitats de formació d’adults.
g).- Un representant de cada un dels grups polítics amb representació
municipal.
h).- Un representant de l’Associació de Pares de l’Escoleta.
i).- Un representant del alumnes de l’Escola Municipal de Música i Dansa.
j).- Un representant dels alumnes dels Serveis de formació d’adults.
Article 11.- Els membres del Consell, a excepció del seu President, podran
ser cessats en qualsevol moment pel Ple o per Decret de Batlia, segons correspongui,
per la pèrdua de la condició per la qual fou nomenat.
Article 12.- Realitzarà les funcions de Secretari del Consell del Patronat el
tècnic municipal nomenat pel Batle.
Article 13.- El Consell del Patronat es reunirà al menys una vegada cada
trimestre; sempre que ho consideri necessari el President i a petició per escrit
d’una tercera part dels consellers.
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Article 14.- Les funcions del Consell del Patronat són les següents:
a).- Aprovar els programes d’actuació que s’hagin de realitzar.
b).- Aprovar la contractació per a les adquisicions, inversions de béns, per
a obres i subministraments, sense perjudici de la necessària aprovació posterior
per part de l’Ajuntament, en els supòsits prevists a l’article 33, apartat e)
d’aquests Estatuts.
c).- Aprovar inicialment els projectes dels pressuposts, elevar-los al Ple de
la corporació per la seva aprovació definitiva. I desplegar la gestió econòmica
d’acord amb ells.
d).- Aprovar transferències de crèdits.
e).- Nomenar el personal del Patronat i aprovar les condicions dels
contractes que, amb aquest motiu, concedeixi el President.
f).- Sancionar, si cal, amb l’acomiadament.
g).- Sotmetre al Ple per a la seva aprovació el següent:
1º.- El pressupost anual del Patronat i la rendició de comptes.
2º.- La Modificació dels presents Estatuts.
3º.- La pèrdua de la condició de membre del Consell.
4º.- Els Convenis a subscriure amb altres Entitats públiques com privades.
5º.- La plantilla del personal assignat als diferents Centres Educatius.
h).-Actuar en tota classe de judicis i compareixença a realitzar davant
qualsevol Jutjat, Tribunal, Autoritat o Organisme en defensa dels interessos del
Patronat.
i).- Adoptar les mesures corresponents per millorar l’organització i
funcionament del Patronat.
Article 15.- Correspon al President del Patronat:
a).- Ostentar la representació del Patronat en els actes i contractes en els que
i intervengui
b).- Els actes esmentats a l’apartat h) de l’article 14, en cas d’urgència,
havent de donar compte al Consell en la primera reunió que es celebri.
c).- Convocar, presidir i aixecar les reunions del Consell, coordinar les
deliberacions i suspendre les sessions del Consell en casos excepcionals. En
aquest últim cas, es senyalarà. Sempre d’acord amb el Consell del Patronat, dia
i hora per reprendre la sessió.
d).- La inspecció i direcció de tots els serveis.
e).- La contractació, sempre que la durada de la mateixa no sigui superior
a un any i la despesa no sigui superior al 10% del pressupost anual ordinari,
sempre d’acord amb els programes d’actuació del Consell, previ informe del
Coordinador General del Patronat, així com la resolució de qüestions incidentals
en tota classe de contractes subscrits.
f).- Concedir els contractes de prestació de serveis amb les persones i en els
termes aprovats pel Consell.
g).- Incoar expedients disciplinaris i imposar sancions al personal del
Patronat, exceptuant l’acomiadament, que correspon al Consell.
Article 16.- El President adoptarà, en cas d’urgència, sempre que el Consell
no es pugui reunir prèviament, les mesures que trobi necessàries, donant compte
al Consell del Patronat a la primera reunió ordinària que es celebri o en una
extraordinària que es convoqui expressament.
En tot cas el President donarà compte al Consell del Patronat dels actes que
es refereixen a l’apartat g) de l’article anterior.
Article 17.- El vice-president substituirà al President i assumirà les seves
atribucions en els casos d’absència i malaltia, i excercirà les funcions que li
delegui expressament per escrit el President, fent-ho saber al Consell del
Patronat.
Article 18.- Corresponen al Vice-president:
a).- Executar els acords del Consell del Patronat.
b).- Fer propostes dels actes que corresponguin al Consell o al seu
President, de conformitat al l’establert a l’article 14, apartat g) 2º.
c).- Coordinar tots els serveis del Patronat.
d).- Realitzar les funcions de Cap del personal.
e).- Signar la correspondència i els documents de tràmit.
f).- Els actes de gestió del Patronat, exceptuant els de caràcter econòmic
que correspondran al Gerent.
g).- Les funcions que el Consell del Patronat, mitjançant el seu President,
li deleguin dins les seves respectives atribucions.
Article 19.- Corresponen al Gerent o Administrador:
a).- L’elaboració del Projecte del Pressupost anual.
b).- L’execució del Pressupost.
c).- Fer propostes dels actes que corresponguin al Consell del Patronat o al
seu President, de conformitat a l’establert a l’article 14, apartat d).
d).- Preparar projectes de Convenis, així com la Documentació necessària
per a l’obtenció de les subvencions de les distintes Entitats públiques o privades.
Article 20.- El Secretari del Consell tendrà les següents funcions:
a).- Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries, a proposta del
President o del Vice-president si és adient.
b).- Aixecar acta de les reunions que es celebrin, així com custodiar el
Llibre d’actes.
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Article 21.- Amb la finalitat d’agilitzar les gestions a realitzar pel Patronat,
i dels propis membres que el formen, es constituirà una Comissió Executiva, el
qual estarà integrat per:
a).- El Vice-president del Consell, el qual actuarà com a Coordinador de la
Comissió Executiva.
b).- Els coordinadors de l’Escoleta i de l’Escola Municipal de Música i
Dansa.
c).- el Gerent.
d).- el Coordinador cultural de l’Ajuntament.
e).- El Funcionari Municipal que en el Consell realitzi les funcions de
Secretari.
Article 22.- La comissió Executiva es reunirà una vegada cada mes, a
excepció del mes d’agost, i sempre que ho consideri necessari el Vice-president.
Article 23.- Les funcions de la Comissió Executiva són les següents:
a).- Preparar el Projecte de Pressuposts que s’elevaran al Consell del
Patronat, per a la seva posterior aprovació pel Ple de l’Ajuntament .
b).- Realitzarà la programació anual d’activitats.
c).- La memòria de les activitats.
d).- Fixarà els criteris d’admissió d’alumnes.
e).- Supervisarà la gestió de cada un dels Centres Educatius que integrin el
Patronat.
f).- Proposarà els criteris que han de regir les proves de selecció del
professorat, per a la seva posterior aprovació pel Consell del Patronat.
Article 24.- Els membres de la Comissió Executiva, cessaran quan perdin
la seva condició de membre del Consell del Patronat.
Article 25.- Les funcions del Coordinador de la Comissió Executiva, seran
les següents:
a).- Ostentar la representació de la Comissió Executiva en els actes i
contractes en els quals intervengui.
b).- Convocar, presidir i aixecar les reunions de la Comissió, coordinar les
deliberacions i suspendre les sessions en casos excepcionals. En aquest darrer
cas, senyalarà, sempre d’acord amb la Comissió Executiva, dia i hora per
reprendre la sessió.
c).- La inspecció o direcció dels serveis que li siguin encomanats.
d).- La contractació dels serveis necessaris per al desenvolupament dels
programes d’actuació del Patronat, dins els barems establerts a la legislació
vigent.
e).- Incoar expedients disciplinaris i imposar sancions al personal del
Patronat, a excepció del d’acomiadament que correspon al Consell.
III.- Béns i Mitjans Econòmics.
Article 26.- Constituirà el patrimoni del Patronat:
a).- Els béns que l’Ajuntament li adjudiqui en ús, conservant la seva
qualificació jurídica originària.
b).- Els que el Patronat adquireixi per qualsevol títol legítim.
Article 27.- Els recursos del patrimoni seran els següents:
a).- L’aportació que li assigni l’Ajuntament en els seus pressupost.
b).- Les aportacions o subvencions que li concedeixin els Organismes
Estatals, Autonòmics, Insulars o Locals.
c).- Les aportacions o subvencions rebudes per part de qualsevol Organisme,
Entitat, Empresa o particular.
d).- Els préstecs o crèdits que obtenguin.
e).- Tot el que se li pugui atribuir legalment.
Article 28.- El pressupost per a cada exercici econòmic, que coincidirà amb
el de l’Ajuntament, es nodrirà amb els ingressos prevists i d’acord amb el disposat
en les disposicions legals vigents.
Article 29.- El projecte de Pressupost serà preparat per la Comissió
Executiva, essent aprovat inicialment pel Consell del Patronat, el qual l’aixecarà
al Ple per a la serva aprovació definitiva.
Article 30.- El funcionari Municipal que actuï com a Interventor de la
Corporació, fiscalitzarà la Gestió Econòmica del Patronat.
Article 31.-Passar els comptes correspon al Consell del Patronat mitjançant
un balanç anual, que es sotmetrà a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
IV.- Personal.
Article 32.- El Patronat disposarà del personal amb la formació i preparació
adequades, pel desenvolupament de les funcions que li són pròpies.
V.- Facultats d’Intervenció i Tutela de l’Ajuntament.
Article 33.- La funció directora i de tutela del Patronat correspon a
l’Ajuntament que l’exercitarà mitjançant els seus òrgans competents, aplicant el
que disposa la legislació vigent.
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Les facultats de tutela comprendran l’aprovació de:
a).- Els convenis amb altres entitats públiques o privades.
b).- La plantilla del personal i les seves retribucions.
c).- Els pressuposts, l’elaboració dels quals s’haurà d’ajustar amb el que
està previst a la legislació vigent.
d) .- Els comptes anuals.
e). L’adquisició, venda, cessió i el gravamen de béns immobles i les
intervencions en valors mobiliaris o la seva venda quan superi el 10% del
pressupost anual.
f).- La determinació dels actes de gestió.
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Núm. 9209
En compliment del que disposa l’art. 35 del Decret 27/94 d’11 de març, es
fa públic que per resolució de la Batlia de dia 26 de març passat, han estat
nomenada Administrativa d’aquest Ajuntament la Sra. Antonia Rigo Mas, plaça
corresponent a l’escala de Administració General, Subescala de la plantilla de
funcionaris.
Felanitx, 25 d’abril de 2001.
El Batle.- Miquel Riera i Nadal.
— o —-

VI- Règim Jurídic.
Article 34.- Els acords del Consell del Patronat seran susceptibles en tot
cas, de recurs en una única via davant el Batle, en el termini de 30 dies.
VII.- Modificació dels Estatuts i Dissolució del Patronat.
Article 35.- La modificació dels presents Estatuts s’ajustarà als mateixos
tràmits que es van seguir per la seva aprovació.
Article 36.- el Patronat es dissoldrà quan ho consideri convenient
l’Ajuntament, segons el que disposa la legislació vigent.
Els béns que quedin es destinaran a les finalitats de la Fundació.

Núm. 9211
En compliment del que disposa l’art. 35 del Decret 27/94, d’11 de març, es
fa públic que per resolució de la Batlia de dia 26 de març passat, ha estat nomenat
Operador Gràfic d’aquest Ajuntament el Sr. Miquel Vidal Artigues, plaça
corresponent a l’escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials i
classe de Comeses Especials.
Felanitx, 25 d’abril de 2001
El Batle.- Miquel Riera i Nadal
— o —-

Article 37.- Quan es dissolgui el Patronat, l’Ajuntament el succeirà
universalment.
Que resti exposat al públic pel termini d’un mes al BOIB, perquè es puguin
presentar reclamacions i suggerències.
Esporles, 30 d’abril de 2001.
El Batle. Sgt. Jaume Pou Reynés
— o —-

Ajuntament de Felanitx
Núm. 9203
En compliment del que disposa l’art. 35 del Decret 27/94 d’11 de març, es
fa públic que per resolució de la Batlia de dia 26 de març passat, els Srs.
Bartolomé L. Monserrat Bover, Guillem Mascaró Oliver, Bartolomé Nadal
Nicolau i Gabriel Morey Gelabert, han estat nomenats Oficials de Policía Local,
places corresponents a la plantilla de personal funcionari, Escala d’Administració
Especial, Subescala de Serveis Especials.
Felanitx, 25 d’abril de 2001.
El Batle.- Miquel Riera i Nadal.
— o —Núm. 9205
En compliment del que disposa l’art. 35 del Decret 27/94 d’11 de març, es
fa públic que per resolució de la Batlia de dia 26 de març passat, han estat
nomenats Policies Locals d’aquest Ajuntament en propietat els Srs. Joan Antoni
Miralles Amengual, Joan Guasp Cañellas, Andrés López Martínez i Luisa
Alonso Ramón, places corresponents a l’Escala d’Administració Especial i
Subescala de Serveis Especials.
Felanitx, 25 d’abril de 2001. El Batle.- Miquel Riera i Nadal.
— o —Núm. 9206
En compliment del que disposa l’art. 35 del Decret 27/94 d’11 de març, es
fa públic que per resolució de la Batlia de dia 8 de març passat, han estat nomenat
Educador en el Medi Obert d’aquest Ajuntament en propietat el Sr. Francesc
Josep Coll Vidal, plaça corresponent a la plantilla de personal laboral fix.
Felanitx, 25 d’abril de 2001.
El Batle.- Miquel Riera i Nadal.
— o —Núm. 9207
En compliment del que disposa l’art. 35 del Decret 27/94 d’11 de març, es
fa públic que per resolució de la Batlia de dia 26 de març passat, han estat
nomenada Psicòloga Social d’aquest Ajuntament a mitja jornada la Sra. María
Aurora Obrador Vaquer, plaça corresponent al personal laboral fix.
Felanitx, 25 d’abril de 2001. El Batle.- Miquel Riera i Nadal.
— o —-

Núm. 9212
En compliment del que disposa l’art. 35 del Decret 27/94, d’11 de març, es
fa públic que per resolució de la Batlia de dia 26 de març passat, han estat
nomenats Operaris de la Brigada Municipal d’aquest Ajuntament els Srs.
Antonio Monserrat García, Miguel Barceló Obrador i Antonio González Genovart,
places corresponents a l’escala d’Administració Especial, i Subescala serveis
especials, personal d’oficis.
Felanitx, 25 d’abril de 2001.
El Batle.- Miquel Riera i Nadal
— o —Núm. 9213
En compliment del que disposa l’art. 35 del Decret 27/94, d’11 de març, es
fa públic que per resolució de la Batlia de dia 26 de març passat, ha estat nomenat
Operari netejador el Sr. Julio Obrador Antúnez, plaça corresponent a la plantilla
de personal fix, amb la categoria de netejador d’edificis públics.
Felanitx, 25 d’abril de 2001.
El Batle.- Miquel Riera i Nadal
— o —Núm. 9214
En compliment del que disposa l’art. 35 del Decret 27/94, d’11 de març, es
fa públic que per resolució de la Batlia de dia 26 de març passat, ha estat nomenat
Electricista d’aquest Ajuntament el Sr. Pedro Rubio Medina, plaça corresponent
al personal fix, amb la categoria d’oficial 1ª.
Felanitx, 25 d’abril de 2001.
El Batle.- Miquel Riera i Nadal
— o —Núm. 9219
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 d’abril del 2001, va
adoptar, amb la majoria legal procedent, l’acord d’aprovació definitiva d’imposició
i ordenació concreta de les contribucions especials per la realització de les obres
d’ execució del projecte d’urbanització de les avingudes Cala D’or i Felanitx de
Cala Ferrera.
Aquests acords juntament amb la resta de l’expedient, han estat exposats
al públic durant el termini legal de 30 dies, al BOIB núm., 24 de data 24 de febrer
del 2001, així com al tauler d’edictes de l’ajuntament i al diari de Mallorca de data
29 de març del 2001, havent-se presentat en aquest termini, una reclamació que
s’ha resolta en el Ple extraordinari celebrat el dia 27 d’abril de 2001. El text
íntegre es el següent:
Primer.- Desestimar la reclamació presentada per l’entitat Cadena Mar,
S.A. per entendre per una part, que no existeix contradicció entre el mòdul de
repartiment aplicat – valor cadastral – i els mòduls acordats per l’Ajuntament Ple
en data 5-2-01, ja que tant els metres lineals de façana, la superfície dels terrenys
i el volum edificable, en definitiva tenen el seu reflex en el valor cadastral del bé,
i per altra banda que l’obra projectada sí suposa una efectiva millora pels
propietaris afectats.
Segon.- Aprovar Definitivament el text dels acords d’imposició i ordenació
concreta de les contribucions especials per a la realització de les obres contingudes

