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ciones que consideren oportunas.
Simultáneamente y de conformidad con el art. 79 de la Ley 13/95, de

conformidad con el art. 79 de la Ley 13/95, de 18 de Marzo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se anuncia concurso, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesaria en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra
el pliego de condiciones.

1º.- Objeto de Contrato: Ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
titulado: “Pavimentació del Casc Urbà, 1" Fase”, redactado por los Servicios
Técnicos Municipales.

2º.- Duración del contrato: Seis meses.
3º.- Tipo de Licitación: 16.000.000.
4º.- Garantía Provisional: Será el 2% del tipo de licitación.
5º.- Presentación de Proposiciones: En las Oficinas Municipales, de 9 a 14

horas, en el plazo de 26 días a contar desde el día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

6º.- Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en las Sala de Actos de la Casa
Consistorial, a las 12 horas del día siguiente al del término del plazo de presenta-
ción de las proposiciones.

7º.- Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de Cláusulas.
En Deià, a 24 de Mayo de 1999.
El Alcalde.- Fdo.: Francesc X. Salas Santos

— o —-

Núm. 11307
 ACTIVITAT: Venta menor d´artesania
PROMOTORA: Alicia Encuentra Parets
EMPLAÇAMENT: C/ Porxo nº 5 Deià
S´obri un periode d´informació pública perquè qui es senti afectat pugui

formular les observacions que estimi pertinents en el termini de 10 dies comptats
des del següent al de la present publicació. Per tot això, els expedients es troben
a disposició de qualsevol persona interessada, a la secció de Llicències d´aquest
Ajuntament (art. 25.2 de la Llei 8/1995 de 30 de març.

Deià a 18 de maig de 1999.
EL BATLE: Francesc X Salas Santos

— o —-

Ajuntament d’Inca
Núm. 11249

D’acord amb el que disposa l’article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, al qual remet l’article 160 de la mateixa Llei, i l’article 20.1, al qual
remet l’article 42.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, fem públic que en la
Intervenció d’aquesta Entitat Local es troba exposat l’expedient de modificació de
crèdit núm. 23/1999, per transferència de crèdit, aprovat per l’Ajuntament en Ple
en la sessió de dia vint-i-set de maig de 1999, que afecten al pressupost prorrogat
per l’exercici de 1999.

Les persones interessades que estiguin legitimades segons el que disposa
l’article 151.1 de la Llei 39/1988 esmentada i pels motius taxativament enumerats
en el número 2 de l’article 151, podran presentar reclamacions, durant un termini
de 15 dies hàbils a comptar del següent de la data de publicació d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

La corporació disposarà de 30 dies hàbils per resoldre les reclamacions que
es presentin. Si no es resolgués en aquest segon termini, s’entendrà denegada la
reclamació presentada.

Si no es presenta reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu
sense necessitat d’adoptar-ne un de nou.

El Batle.
Pere Rotger i Llabrés.
Inca, 28 de maig de 1999.

— o —-

Núm. 11251
D’acord amb el que disposa l’article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre, al qual remet l’article 160 de la mateixa Llei, i l’article 20.1, al qual
remet l’article 42.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, fem públic que en la
Intervenció d’aquesta Entitat Local es troba exposat l’expedient de modificació de
crèdit núm. 19/1999, per transferència de crèdit, aprovat per l’Ajuntament en Ple
en la sessió de dia vuit d’abril de 1999, que afecten al pressupost prorrogat per
l’exercici de 1999.

Les persones interessades que estiguin legitimades segons el que disposa
l’article 151.1 de la Llei 39/1988 esmentada i pels motius taxativament enumerats
en el número 2 de l’article 151, podran presentar reclamacions, durant un termini
de 15 dies hàbils a comptar del següent de la data de publicació d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

La corporació disposarà de 30 dies hàbils per resoldre les reclamacions que
es presentin. Si no es resolgués en aquest segon termini, s’entendrà denegada la

reclamació presentada.
Si no es presenta reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu

sense necessitat d’adoptar-ne un de nou.
El Batle.
Pere Rotger i Llabrés.
Inca, 28 de maig de 1999.

— o —-

Ajuntament de Llucmajor
Núm. 11138

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 29 de marzo
de 1999, acordó aprobar la constitución de la Fundació de l´antic Convent dels
Franciscans y aprobar los Estatutos de dicha Fundación, y , publicado el anuncio
en el BOCAIB número 49, de fecha 20 de abril de 1999, no se ha formulado
ninguna reclamación contra el mencionado acuerdo, por lo que el anuncio de
aprobación es definitivo. Lo que se hace público a los efectos legales oportunos,
procediéndose a la publicación de los referidos Estatutos:

TÍTOL 1. NORMES GENERALS

Art. 1. La Fundació per a la Restauració de l’antic Convent dels Franciscans,
regulada per aquest Estatuts, és una fundació privada, sense ànim de lucre,
acollida a la legislació estatal i autonòmica.

Art. 2. La Fundació tindrà personalitat pròpia i plena capacitat jurídica i
d’obrar i, per tant, podrà a títol enunciatiu i no limitador, adquirir, conservar,
posseir, administrar, disposar, alienar, gravar i permutar béns de tota casta.

Així mateix, podrà contreure obligacions i cloure contractes de qualsevol
casta, renunciar i transigir béns i drets i promoure els procediments que fossin
oportuns, oposar-s’hi, seguir-los i desistir-los, exercitant lliurament tota mena de
drets, accions i excepcions davant els jutjats i tribunals, ordinaris i especials,
organismes i dependències de l’Administració pública i qualsevol altres de
l’Estat, província, municipi i altres Corporacions o Entitats.

Art. 3. La Fundació es regirà per la voluntat del fundador, (l’Ajuntament de
Llucmajor) manifestada en aquests estatuts i en la Escriptura Fundacional i per les
disposicions que en interpretar i desenvolupar aquesta voluntat estableixi el
Patronat.

Art. 4. La Fundació realitzarà les seves activitats principalment a Llucmajor.
L’àmbit territorial de la Fundació se circumscriu a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears sense perjudici que, ocasionalment, pugui realitzar activitats a
d’altres indrets.

Art. 5. La Fundació té el seu domicili a Llucmajor, a la Casa Consistorial de
l’Ajuntament de Llucmajor, Plaça d’Espanya, 12.

TÍTOL 2. OBJECTE DE LA FUNDACIÓ

Art. 6. Els objectius de la Fundació per a la restauració de l’antic Convent
dels Franciscans són els següents:

Recuperar el claustre i l’edifici de l’antic convent dels Franciscans.
Procedir a la rehabilitació integral de l’edifici per tal de poder-hi ubicar una

Casa de Cultura, i instal.lar-hi la biblioteca municipal, l’arxiu històric, l’escola de
música, la banda de música, etc...

Aconseguir i aportar la necessària dotació econòmica per fer front als
objectius assenyalats als apartats anteriors.

Administrar, conservar i millorar els béns, les instal.lacions i els serveis de
la Fundació.

Art. 7. Amb la finalitat de difondre el coneixement de les seves activitats, la
Fundació podràeditar, per sí mateixa o en col.laboració, materials relacionats amb
els seus objectius, a publicacions periòdiques i unitàries.

Art. 8. Els objectius o finalitats de la Fundació, exposats en els articles
anteriors, no tenen caràcter limitador, ni comporten obligatorietat d’atendre’ls
tots, ni un ordre de prelació entre si. Els òrgans de govern de la Fundació tindran
plena llibertat per seleccionar d’entre els objectius aquells que considerin más
oportuns o adequats a les circumnstàncies.

TÍTOL 3. ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

CAPÍTOL 1R. DISPOSICIONS GENERALS

Art. 9. Els òrgans de la Fundació són els següents: el Patronat i la Junta de
Govern.

Art. 10. El Patronat i la Junta de govern estaran assistits per la Direció, a la
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qual correspondrà l’execució de les línies d’actuació aprovades pels òrgans de la
Fundació.

Art. 11. El govern, l’administració i la representació de la Fundació
corresponen, amb la distribució de competències que s’estableixen en els estatuts,
al patronat i la junta de Govern.

Art. 12. Els òrgans de la Fundació exerciran les respectives funcions i
competències amb independència i sense altres limitacions que les que estableixin
aquests estatuts i les lleis, respectant la voluntat dels fundadors, manifestada en la
Carta Fundacional i en els Estatuts.

CAPÍTOL 2N. DEL PATRONAT

Secció Primera. Composició i Funcionament

Art. 13. Formaran el Patronat:
Com a patrons vitalicis, amb veu i vot, els representants dels fundadors de

la Fundació, a saber:
El president del Patronat serà el batle-president de l’Ajuntament de Llucmajor.
Els vocals del Patronat seràn:
Un representant de cada un dels grups municipals de l’Ajuntament de

Llucmajor.
Un representat de cada una de les institucions que s’integrin al Patronat.

Els vots seràn ponderats:
El batle-president i els representants de cada un dels grups municipals

sumaran 21 vots, d’acord amb la seva representació.
Els representants de les institucions tindràn 10 vots cada un, en cas que

siguin dues les institucions que formin part del Patronat.
Com a patrons temporals, el Patronat podrà nomenar altres vocals amb veu

i
sense vot, com a representants d’entitats o institucions públiques o privades

sense ànimde lucre que col.laborin en el compliment dels fins de la Fundació.
El Secretari i el Tresorer del Patronat, així com el Director de la Fundació,
també seran membres del patronat amb veu i sense vot.

Art. 14.
Els patrons vitalicis, encarregats d’assegurar la continuïtat de les tasques de

la Fundació, son les persones jurídiques públiques atorgans de la Carta Fundacional.
Els esmentats patrons vitalicis anomenaran a les persones físiques –membres

titulars i suplents- que els representin al Patronat de la Fundació.
Els patrons vitalicis sols cessaran en la seva condició per extinció de la

persona jurídica, per renúncia o per altres causes establertes legalment.

Art. 15.
Els anomenats patrons temporals exerciran el seu càrrec per el període que

determini el Patronat en ple, a contar de l’acceptació d’aquest nomenament,
d’entre l’entitats o institucions assenyalades a l’article 13.2 d’aquests estatuts.

Podrán ser indefinidament reelegits, però l’elecció dels nous patrons
temporals sols es produirà quan hagin cessat els qui hagin de ser substituïts.

El cessament dels patrons temporals es produirà automàticament una
vegada transcorregut el període del seu nomenament, a comptar des de la data
d’acceptació expressa del càrrec.

Art. 16.
El president del Patronat serà el batle-president de l’Ajuntament de Llucmajor.

El patronat designarà un vicepresident d’entre els seus membres, elegint-se per
majoria absoluta i pel període que es determini. El vicepresident exercirà les
funcions pròpies del president en els casos d’absència, malaltia o impossibilitat
d’aquest.

El Patronat també nomenarà el secretari i el tresorer del Patronat, així com
el director de la Fundació, tots ells amb veu i sense vot.

Art. 17.
El Patronat es reunirà en ple, almenys dos cops a l’any, en sessions

ordinàries, sense perjudici de les sessions extraordinàries que es puguin realitzar
per decisió del president o a petició d’una tercera part dels membres del patronat
que tenguin veu i vot.

El Secretari del Patronat, per mandat del president, cursarà les convocatòries
de les reunions que es realitzin, amb l’ordre del dia corresponent, per qualsevol
mitjà idoni i amb una antelació mínima de quarant-vuit hores que permeti el seu
coneixement a tots els patrons.

El Patronat quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, per
deliberar i adoptar acords quan assisteixin a les reunions la meitat més un dels seus
membres amb veu i vot i, si no fos així, en segona convocatòria, que es farà a partir
de la mitja hora després de la primera, sempre que –com a mínim- hi assisteixi el
president i dos membres amb veu i vot, apart de l’assistència preceptiva del
secretari.

Els acords es prendran per majoria simple dels patrons amb veu i vot que
assisteixin a les reunions.

Els acords es transcriuran en el llibre d’actes, les quals seran autoritzades pel
president i pel secretari.

Art. 18. El càrrec de representant dels patrons vitalicis o temporals és gratuït.

Secció Segona. Competència

Art. 19. El Patronat és l’òrgan màxim de la Fundació i li correspon la seva
alta direcció, representant-la amb plenitud de facultats.

Art. 20. Són competències del Patronat la interpretació, el desenvolupament
i l’execució de la voluntat manifestada pels fundadors en la Carta Fundacional i
en els estatuts, com també la seva modificació, si es consideràn necessari, per
complir millor la voluntat dels fundadors, amb dació de compte al Patronat per al
seu coneixement i efectes.

Art. 21. En concret, correspon al Patronat:
Exercir l’alta inspecció vigilància i orientació de la feina de la Fundació,

vetllant en tot moment pel compliment dels seus objectius.
Aprovar els reglaments i les normatives de règim intern que consideri

convenients.
Decidir, entre les finalitats fundacionals, aquelles que han de ser ateses amb

prioritat.
Exercir l’alta supervisió del funcionament intern de la Fundació i,

especialment, de la Junta de Govern i de la Direcció.
Aprovar, a proposta de la Junta de Govern, els programes periòdics

d’actuació, la memòria d’activitats, els inventaris, el balanç i els pressuposts
preparts per aquesta Junta.

Aprovar, a proposta de la Junta de Govern, el canvi de nom o el trasllat del
domicili de la Fundació en un emplaçament diferent del fixat.

Nomenar i separar lliurament el personal directiu, administratiu, facultatiu,
tècnic, artístic, auxiliar i subaltern de la Fundació.

Nomenar els patrons temporals d’entre les entitats o institucions i conforme
a les circunstàncies assenyalades als articles 13.2 i 15 d’aquests estatuts.

Fixar les condicions econòmiques i laborals.
En general, assumir totes les facultats i funcions no reservades a altres

òrgans per aquests estatuts.

Art. 22.
El Patronat podrà delegar a la Junta de govern totes aquelles funcions que

consideri necessàries per a un millor funcionament de la Fundació.
No seràn delegables:
L’aprovació de comptes i del pressupost.
Els acords d’alienar i gravar béns inmobles i valors mobiliaris que no

cotitzin a la Borsa.
Qualsevol altre acte que necessiti l’autorització o aprovació del Patronat.

CAPÍTOL 3R. LA JUNTA DE GOVERN

Secció Primera. Composició i funcionament

Art. 23. Formaran la Junta de govern:
El president del patronat amb veu i vot, qui podrà delegar –el seu càrrec a

la Junta de Govern- en el vicepresident del Patronat.
Tres vocals amb veu i vot, designats d’entre els representants dels patrons

vitalicis, per acord del Patronat en ple adoptat amb el vot de la majoria absoluta
dels seus membres, pel període que es determini a dit acord.

El Secretari i tresorer del Patronat, així com el director de la Fundació, tots
ells amb veu i sense vot.

Art. 24.
La Junta de govern es reunirà, amb caire ordinari, amb una periodicitat

mensual; així mateix, es reunirà amb caire extraordinari, quan s’acordi pel
president o ho sol.licitin dos vocals amb veu i vot.

Això no obstant, i en casos d’extraordinària urgència, el president podrà
convocar, en el termini més breu possible, la Junta de govern o, fin i tot, prendre
acords sense reunir-la, mitjançant consulta a tots els membres per qualsevol mitjà,
i s’aixecarà acta dels esmentats acords que es sotmetran a ratificació en la primera
reunió ordinària de la Junta que es realitzi.

Els acords es prendran per majoria absoluta dels membres: en cas d’empat
decidirà el vot del president.

Secció Segona. Competència.

Art. 25.
La competència de la Junta de Govern, sense perjudici de les atribucions i

facultats del patronat, s’estén a tot allò que concerneix al govern, l’administració
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i la representació de la Fundació, ja sigui per estar així establert o per delegació del
Patronat.

Amb caràcter purament demostratiu i no limitador seran atribucions i
facultats de la Junta de Govern:

Preparar l’inventari-balanç, els pressuposts i l’estat de comptes, i redactar la
memòria sobre les activitats de la Fundació, que anualment s’hauran de sotmetre
a l’aprovació del Patronat.

Emetre els dictàmens, informes i consultes que el Patronat li sol.liciti.
Executar els pressuposts, vetllar per l’execució del pla anual d’activitats, i

en general, l’aplicació dels fons de la Fundació i les inversions del capital.

CAPÍTOL 4T. DIRECCIÓ

Art. 26. Correspon a la Direcció la proposició i l’execució de les línies
d’actuació de la Fundació, en tot allò que fa referència a coordinació i supervisió
de totes les activitats acordades pel Patronat.

Art. 27. El director de la Fundació, que la dirigirà amb plenitud de facultads,
serà nomenat pel Patronat per un període establert de comú acord i renovable
indefinidament.

Art. 28. Seràn funcions de la direcció:
La proposició i execució normal del Pla anual d’activitats.
L’elaboració de l’avantprojecte de pressuposts.
La redacció de la memòria anual d’activitats.
La formulació del balanç-inventari.
La coordinació dels diversos serveis de la Fundació.
La resolució de les incidències menors sorgides durant el funcionament.
La realització d’activitats de tota mena, sempre dins l’esperit de les directrius

formulades pel Patronat a la Junta de Govern.
Aquelles altres que el Patronat o la Junta de govern li encarreguin

expressament.

TÍTOL 4. PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC.

Art. 29. El patrimoni de la Fundació podrà estar constituït per tota mena de
valors i de béns, mobles i inmobles, radicats en qualsevol lloc.

La Fundació podrà adquirir béns procedents de subvencions o donacions de
particulars i entitats públiques o privades.

Art. 30. La dotació de la Fundació estarà formada per les aportacions
realitzades pels fundadors a l’acte de constitució i pels béns que d’ara endavant
aportin, per qualsevol mitjà admés en dret, quan el Patronat acordi acceptar-los
precisament per augmentar la dotació o capital fundacional.

Art. 31. La resta dels béns que en el futur adquireixi la Fundació tindran la
consideració de fruits o rendes i es destinaran a incrementar les que actualment
s’apliquen a les atencions i finalitats de la Fundació.

Art. 32. El capital o dotació serà invertit pel Patronat, per al compliment
directe de les finalitats fundacionals, en béns mobles i inmobles, instal.lacions i
béns fructífers.

El Patronat, amb l’objecte de conservar la utilitat i la rendibilitat del capital,
podrà alienar els béns que el componen per reinvertir el producte en altres més
adequats o fructífers que s’integraran en la Fundació.

Art. 33. Els recursos econòmics de la Fundació estaràn constituïts per:
L’aportació econòmica que li assigni l’Ajuntament de Llucmajor en els seus

pressuposts.
Les aportacions i les subvencions de l’Administració Central, Autonòmica

i Local.
Les aportacions, subvencions o ajudes voluntàries tant d’empreses privades

com d’associacions i de ciutadans particulars.

Art. 34. El Patronat decidirà l’assignació i l’aplicació dels recursos econòmics
de la Fundació, i destinarà a la realització de les seves activitats o finalitats la part
de llurs rentes i ingressos que a cada moment convengui, respectant, en tot
moment, dels límits que estableixin o puguin establir les lleis.

Art. 35. El Patronat procurarà el màxim increment dels recursos de la
Fundació i la major seguretat i estabilitat del seu patrimoni.

Art. 36. Pel que fa a la custòdia dels béns del patrimoni de la Fundació es
compliran les normes següents:

Els béns mobles i els drets reals s’inscriuran en el Registre de la Propietat,
a nom de la Fundació.

Els títols, valors públics o privats, de renda fixa o variable, es dipositaran,
a nom de la Fundació, en un establiment bancari o caixa d’estalvis amb seu a
Llucmajor designat pel Patronat.

La resta de béns mobles, títols de propietat, resguards de dipòsit i altres
documents acreditatius de drets dels que sigui titular la Fundació seran custodiats
pel Patronat.

Tots els béns de la Fundació seran objecte d’inventari en el Lllibre de
Registre de Patrimoni, a càrrec del Patronat.

Art. 37. Cada anys, la Junta de govern formularà i sotmetrà a examen i acord
del patronat un inventari-balanç –tancat el trenta-u de desembre-, el pressupost
d’ingressos i despeses per a l’exercicisegüent, l’estat de comptes que contingui la
liquidació del pressupost de l’anualitat tancada, la gestió econòmica del patrimoni
i una memòria de les activitats realitzades durant l’any.

El Patronat haurà de deliberar i d’acordar sobre els documents que li
sotmetin a aprovació dins dels tres mesos següents al tancament de l’exercici.

TÍTOL 5. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Art. 38. L’extinció de la Fundació podrà ser acordada pel Patronat quan les
circumnstàncies evidencïin la necessitat o conveniència de dissoldre-la, tenint
sempre en compte la voluntat dels fundadors manifestada en la Carta Fundacional
i en aquests estatuts, prèvia aprovació del Protectorat i d’acord amb la llei.

Art. 39. En cas d’extinció, el patrimoni fundacional, una vegada liquidat pel
Patronat, passarà a l’Ajuntament de Llucmajor.

DISPOSICIÓ FINAL

PRIMERA. En allò que no s’hagi previst en aquest estatuts, mentre que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears no elabori la seva pròpia normativa,
s’aplicarà la Llei 30/1994, de 24 novembre, sobre fundacions i incentius fiscals en
la participació privada en activitats d’interès general, i reials decrets que la
desenvolupen.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Podran formar part de la Fundació, com a socis fundadors, el Govern Balear
i el Consell Insular de Mallorca.

Llucmajor, 27 de mayo de 1999.
EL ALCALDE
Fdo.: Gaspar Oliver Mut.

— o —-

Ajuntament de Pollença
Núm. 11183

Aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió de 20 de maig de
1999 l’Estudi de Detall presentat pel Sr. Jaume Vives Cifre per ordenar els volums
de l’edifici del carrer Roser Vell núm. 11 de Pollença, es fa públic als efectes
corresponents.

Pollença, 24 de maig de 1999.
El Batle.
Miquel Oliver Bisbal..

— o —-

Ajuntament de Santanyí
Núm. 11395

 Resolución del Ayuntamiento de Santayi por el que se anuncia concurso
mediante procedimiento abierto para adjudicar la contratación de las obras de
“instalación de césped sintético en el campo de fútbol del Polideportivo Municipal
de Santayi”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la LCAP.

I. Objeto del contrato.- Es objeto del contrato la ejecución de las obras de
“instalación de césped sintético en el campo de fútbol del Polideportivo Municipal
de Santayi” según pliegos de condiciones administrativas y características técni-
cas correspondientes

II. Tipo de licitación.- 66.000.000 ptas., IVA incluido.
III. Duración del contrato.- Tres meses.
IV. Pago.- El pago del precio de adjudicación se efectuará contra

certificación de obra expedida por su dirección técnica.
V. Publicidad del pliego.- Estará de manifiesto todos los días hábiles

en las Oficinas Municipales, departamento de Secretaría.
VI. Garantía provicional.- Será el 2% del tipo de licitación, 1.320.000

ptas..
VII. Garantia definitiva.- Será del 4% del tipo de licitación, 2.-640.000

ptas..
VIII. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-

res.- Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la publicación de este
anuncio, suspendiéndose la licitación en caso de impugnación.


