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GOVERN DE LES ILLES BALEARS

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

2007

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

El present llibre d'Actes consta de seixanta-sis fols
útils enquadernats, numerats i legalitzats cada un
d'ells amb la rúbrica del President i el segell de la
Corporació.

Esporles, 31 de desembre de 2007

Vist-i-Plau
EL PRESID LA SECRETÀRIA,
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OVERN DE LES ILLES BALEARS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2007

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa
Maria del Carmen Serra Martinez
Miquel Bernat Bosch
Severiano Quevedo Mora
Maria Francisca Ripoll Morell
Dolors Nadal Llinàs
Aina Maria Salom Soler
Vicenç Vidal Matas
Membres que excusen la se absència
Jaume Pou Reynés

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

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació
ha de fer qualque observació a les actes de les sessions extra ordinària de dia 26 de juliol de
2007 i 30 d'agost de 2007.

No es presenta cap observació, per la qual cosa les actes es consideren aprovades.

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

Govern de les Illes Balears Immigració i Cooperació Reg. Entrada 2422/07, Resolució
subvenció població immigrada.
Govern de les Illes Balears ( Presidència i Esports) Reg. Entrada 2426, Concessió
Subvenció adquisició béns i equipaments inventariables per instal·lacions juvenils.
Govern de les Illes Balears, Turisme Reg. Entrada 2428, Nomenaments vocals
Conselleria de Turisme a les Juntes Rectores Consorcis Pla D.
Govern de les Illes Balears, Treball i Formació Reg. Entrada 2430, Sol·licitud festius
Calendari Laboral 2008.
Govern de les Illes Balears (Economia Flisenda i Innovació) Reg. Entrada 2434, Auditoria
Compte anual 2006.
Govern de les Illes Balears (Presidència i Esports-DG Menors i Família)Reg. Entrada
2480, Proposta resolució Projecte recolzament a famílies i a menors en situació de risc.
Govern de les Illes Balears (Presidència i Esports Dir. Gral. de Joventut)Reg. Entrada
2526, Resolució concessió subvenció per bens i equipaments per instal·lacions juvenils.
Ministeri d'Economia i Hisenda(Gerència Regional del Cadastre) Reg. Entrada 2346
Proposta nomenament vocal per òrgans col·legiats del Cadastre.
Govern de les Illes Balears (Obres Públiques Flabtg i Transp. -Dir Gral. OP i Transp)
Reg. Entrada 1125, Sol·licitud nova aturada bus devora Institut.
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Col·legis oficials (Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears), Reg. Entrada
2353 Analítica aigua.
Col·legis Oficials (Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears), Reg. Entrada
2354 Analítica aigua.
Govern de les Illes Balears (Interior DG Emergències) Reg. Entrada 2362, Remissió Pla
Autoprotecció IES Esporles.
Govern de les Illes Balears (Salut i Consum- DG Salut Publica i Participació) Reg.
Entrada 2270 Informe admissions a tractament per drogodependències.
Govern de les Illes Balears (Comerç Industria i Energia-DG Comerç.
Govern de les Illes Balears (Obres Públ. Habitg. I Transports. Dir. Gral. Op. I Trans. Reg.
Entrada 2295, Resolució fixació aturada bus IES Josep Font i Tries.
Govern de les Illes Balears (Medi Ambient-DG Qualitat Ambiental i Litoral) Reg. Entrada
2296, Proposta resolució subvenció Implantació Agenda Local 21.
Govern de les Illes Balears (Economia Hisenda Innovació -DG Tributs i Recaptació).
Reg. Entrada 2335, Remissió liquidació recaptació executiva IrTr. 2007.

- Ministeri d'Economia i Hisenda-Gerència Regional del Cadastre. Reg. Entrada 2346
Proposta nomenament vocal per Organs Col·legiats del Cadastre.

- Consell Insular de Mallorca (Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca) Reg.
Entrada 2088, Requeriment documentació referent visita inspecció Centre de Dia.
Govern de les Illes Balears (Comerç Industria i Energia-DG Comerç) Reg. d'entrada
2089, Proposta resoluició denegació subvenció plataformes elevades per reduir velocitat
trànsit.
Ministeri d'Economia i Hisenda (Deiegació D'Economia i Hisenda Illes Balears) Reg.
Entrada 2097, Compensació bonificació lAE al transport distribució quotes nacionals.

- Govern de les Illes Balears (Servei d'Ocupació) Reg. Entrada 2117, Resolució concessió
subvenció millora imatge manteniment edificis i espais públics.
Govern de les Illes Balears (Interior) Reg. Entrada 2118, Entrada en vigor llei infraccions i
sancions en matèria d'activitats.
Ministeri d'Economia i Hisenda (Delegació d' Economia i Hisenda Illes Balears) Reg.
Entrada 2159, Entrega a compte participació tributs juny 2007.
Fundació Sa Nostra Reg. Entrada 2163, Confirmació projecte pel.licula Festes St Pere.
Consell Insular de Mallorca (Institut Serveis Social i Esportius Mallorca reg. Entrada
2173, Cessió taula de tenis taula.
Ministeri de l'Interior (Dirección Gral. de Tráfico)Reg. D'Entrada 2225, Comunicat
fabricant furgoneta Fiat Ducato per possibles problemes.
Institut Nacional d'estadística (Delegació Provincial INE) Reg. Entrada 2242, Remissió
fitxer Padró Habitants ObppmmmlA.007.
Govern de les Illes Balears (Obres Públ. Habtg i Transp.-Dir. Gral. Op. i Trans.) Reg.
Entrada 2649, Resolució concessió aturada 0/ Joan Riutort 72 Servei públic transport
viatgers.
Govern de les Illes Balears (Educació i Cultura -DG Planificació i Centres) Sol·licitud
dades població 0-3 anys.
Ministerio de Administraciones Públicas (Dirección General de Cooperación Local) Reg.
Entrada 2652, Requeriment dades estructura nou Govern.
Govern de les Illes Balears (Educació i Cultura -RG Planificació i centres) Reg. Entrada
2671, Agraïment col·laboració inici curs escolar.

- Consell Insular de Mallorca (Departament de Cultura) Reg. Entrada 2725, Informació
sobre participació Coleada Carro Triomfal de la Beata.
Govern de les Illes Balears (Interior) Reg. Entrada 2735, Implantació sistema informàtic
d'intercomunicatiu cossos Policia Local.
Govern de les Illes Balears (Educació i Cultura-DG Planificació i Centres) Reg. Entrada
2738, no acceptació proposta delimitació solar edifici infantil CP Gabriel Comas i Ribas.
Govern de les Illes Balears (Interior - D. G. d'Interior) Reg. d'entrada 2743, Requeriment
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comunicació proves esportives 2008 a Federació corresponent.
Consell Insular de Mallorca (Cooperació Municipal) Reg. Entrada 2744, Acord prorroga
presentació sol·licituds POS 2008.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des
de l'últim Ple des de el núm. 314 al 416.

DONAR COMPTE RENÚNCIA REGIDOR,- El Sr. Batle posar en coneixement de la
corporació la renúncia presentada davant l'Ajuntament d'Esporles, pel Regidor del grup
municipal PP , Sr. Jaume Pou Renyés,

Qui el seu escrit exposa:

"Que per motius personals, presenta la renuncia a l'acta de regidor de l'ajuntament
d'Esporles, acta que va aconseguir amb el número 1 de la candidatura del Partit Popular a
passades les eleccions Locals del municipi d'Esporles".

Així mateix posar en coneixement del Ple que se remetria escrit a la Junta Electoral
Central, per tal de notificar-li i sol·licitar la credencial de Concejal del següent a la llista de la
candidatura presentada pel grup PP a aquest Ajuntament, Sr. Gaspar Àngel Sabater Nicolau.

El Sr. Batle digué que s'havien de deixar d'apart les diferencies politiques que
s'haguessin pogut tenir durant els anys que varen ser concejals i era hora de parlar del
company i agrair els anys que havia estat a disposició del poble, tan de Batle com de regidor.
Que li hagués agradat fer una despedida amb la seva presencia i tinent un detall de part de la
Corporació, peró el Sr. Pou ha renunciat aquest tipus d'acte. Per aixó només podem fer
aquesta petita menció al cas.

La corporació prengué coneixement de I' esmentada renuncia.

CONVENI ECOLEC.- El Sr. Vicens Vidal donar lectura a la següent:

PRQPQSTA

Vista la proposta de conveni lliurada per ECQLEC ( fundación sistema integrado de
gestión para el reciclado de los aparatos eléctricos y electrónicos) a l'Ajuntament d'Esporles, i
donades les necessitats que te aquest ajuntament de procedir a reciclar aquest aparells i les
avantatges d'acollir-nos aquest conveni pel present venc a proposar el Ple d'aquest
ajuntament el següent acord:

Aprovar el conveni adjunt amb l'entitat ECQLEC, per part d'aquest ajuntament.

El Sr. Miguel Bernat digué que en principi hi estava d'acord en la firma del conveni,
peró volia demanar informació damunt alguns punts que no estaven prou clars com:

- Si aquests conveni afectaria el servei de recollida domiciliaria?
- Quin seria el cost de la separació dels electrodomèstics?
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\c'> -^■·- Si estava previst contractar algú més per la feina?
- Si fer així la recollida tenia algun cost addicional?.
- Per que el no el signa la Mancomunitat de Tramuntana?
- Si complia el Real Decret de Residus i Pla Territorial?
- Si complia el parc Verd?

El Sr. Vidal li respongué que efectivament ell entenia que complia amb allò establert el
Real Decret. Que el gestor autoritzar " ADALMO" deia que complia, que ell mateix posaria les
banyeres per la recollida. Que ni la recollida,ni la separació tindria cap cost addicional. I que
no es tenia previst contractar ningú més.

El Sr. Bernat digué que si el regidor afirmava que complia,el seu vot seria a favor.

Sotmès a votació va ser aprovat per unanimitat.

CALENDARI LABORAL.- El Sr. Josep Ferra donar lectura a la següent:

P RQ PQ STA

Vist l'escrit de la Conselleria de Treball i Formació, en el qual ens comunica que
l'Ajuntament ha de designar les Festes Locals per a l'any 2008, és per la qual cosa que venc
a proposar al Ple:

Aprovar els següents dies de festes locals per a l'any 2008:

1.- Dia següent a Sant Pere dia 30 de juny de 2008 ( dilluns)
2.- Dia 31 d'octubre de 2008.

Comunicar-ho a la Conselleria de Treball i Formació

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

ROS 2008." Es retira de l'ordre del dia.

REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS.- Es retira de l'ordre del dia.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- Es dona lectura a la següent:

PRQPQSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de
Tributs de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears, es
proposa la baixa dels esmentats rebuts:

Cobrança període de liquidació Import

Executiva 01/07/2006 al 30/09/2006 18.284,91 €

Total 18.284,91 €
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PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de
Tributs de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears, es
proposa la baixa dels esmentats rebuts:

Cobrança període de liquidació Import

Executiva 01/10/2006 al 31/12/2006 14.511,77 €

Total 14.511,77 €

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de
Tributs de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears, es
proposa la baixa dels esmentats rebuts:

Cobrança període de liquidació Import

Executiva 01/01/2007 al 31/03/2007 66.184,95 €

Total 66.184,95 €

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de
Tributs de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears, es
proposa la baixa dels esmentats rebuts:

Cobrança període de liquidació Import

Executiva 01/04/2007 al 30/06/2007 17.370,98 €

Total 17.370,98 €

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de
Tributs de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears, es
proposa la baixa dels esmentats rebuts:

Cobrança [període de liquidació [import
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Voluntària 01/07/2006 al 30/09/2006 1.755,88 €

Voluntària 01/10/2006 al 31/12/2006 146,50 €

Total 1.902,38 €

N

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

Referència Contribuent Padró/Impost Import Motiu Devolució
2060/06 Mir Bosch Antonia IVTM 2006 38,34 Balxa-27-03-

2006

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

Referència Contribuent Padró/Impost Import Motiu Devolució
978/05 Ensenyat Sanchez de

Alcazar Cesar
IVTM 2005 8,144 Baixa

30/06/2004

Comptador
788307

Bernat Carrió José Clavegueram
2006

17,69 Es de reguiu

El Sr. Miguel Bernat digué que el seu grup s'abstindria, ja que eren molts diners a
donar de baixa, que esperava la liquidació de l'any 2006, per donar el seu recolzament.

Sotmès a votació es aprovat amb el següent resultat:

- Sls(6) vots a favor clnc(5) PAS PSM I un(1 ) PSOE
Quatre (4) abstencions del PP.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ I CULTURA.- El Sr. Batle explicà que volia dur per urgència una Moció de
firmar amb la Conselleria de Cultura un conveni socloeducatiu I sotmeté a votació d'urgència.

Que fou aprovada per unanimitat.

Tot seguit dona lectura a la següent

PROPOSTA
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Donat que l'ajuntament d'Esporles ja te signat d'anys anteriors un conveni amb la
Conselleria de Cultura, d'Intervenció socioeducativa i fins a la data ha funcionat i posat que es
precís signar novament es proposa el ple el següent acord:

iOVERN DE LES ILLES BALEARS

Aprovar el següent conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA, I
L'AJUNTAMENT D'ESPORLES PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES
D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DESTINATS A ALUMNAT D'EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Palma,

Reunits
D'una banda, la consellera d'Educació i Cultura, Sra. Bárbara Galmés Chicón
I de l'altra, el batlle de l'Ajuntament d'Esporles, Sr. Miquel Ensenyat Riutort

Manifestem
1. Que les entitats signants coneixen les dificultats que suposa l'escolarització obligatòria per
a un sector reduït de la població escolar dels instituts d'educació secundària, que necessita
una adaptació curricular molt específica que faci més atractiva l'escolarització.

2. Que les Instruccions de la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat que
regulen els programes d'intervenció socioeducativa per al curs 2006/2007, estableixen que es
poden preveure, entre d'altres mesures, la cooperació amb institucions o serveis externs al
centre.

3. Que l'Ajuntament d'Esporles treballa per millorar la situació d'inadaptació escolar i social
en què es troben alguns joves i al·lotes d'educació secundària, els quals necessiten una
adaptació curricular molt específica que faci possible una inserció positiva als recursos
educatius.

4. Que la Conselleria d'Educació i Cultura i l'Ajuntament d'Esporles reconeixen la necessitat
de treballar conjuntament amb la finalitat de donar una resposta que possibiliti la integració
educativa i social d'aquest sector de la població.

Per tot l'anterior, les parts acorden establir aquest conveni de col·laboració amb les següents

Clausules

1. Objecte

L'objecte del present conveni és elaborar programes d'intervenció socioeducativa per a
l'alumnat amb risc d'exclusió escolar i/o social, per al qual les mesures ordinàries i
extraordinàries aplicades no han aconseguit els resultats desitjats. El programa d'intervenció
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socioeducativa s'elaborarà per part de rAjuntament d'Esporles i l'IES d'Ésporles;, Xquest
programa ha de ser una mesura integradora d'acord amb les necessitats, els interessos i les
expectatives d'aquest alumnat que ha d'atendre, en el sentit de facilitar el retorn a l'activitat
acadèmica i/o formativa.

2. Condicions d'Assistència
Les condicions d'assistència a aquest programa d'intervenció socioeducativa seran les
següents:

A. En referència ai centre educatiu on es troba escoiaritzat i'alumnat.
1. L'equip docent del centre de secundària, d'acord amb el Departament d'Orientació:

a) Proposarà l'alumnat del seu centre que sigui susceptible de participar-hi.
b) Elaborarà l'adaptació curricular individualitzada i la programació d'horaris i

activitats educatives, d'acord amb la possibilitat d'escolarització compartida
existent a la zona i en col·laboració amb els professionals del programa
d'Intervenció Socioeducativa (PISE) al qual es deriva l'alumne/a.

c) Es coordinarà amb la resta de professionals implicats en el projecte per
realitzar-ne el seguiment i l'avaluació. El seguiment acadèmic i l'avaluació del
procès de l'alumnat es recolliran als corresponents fulls de seguiment
acadèmic, que s'incorporaran al seu expedient.

d) L'avaluació es farà d'acord amb l'adaptació curricular individualitzada. Aixó
suposa que l'alumne/a presenti necessitats educatives específiques temporals,
amb el corresponent informe psicopedagógic i la proposta d'escolarització. A
l'informe, realitzat pel Departament d'Orientació, s'han d'especificar totes les
intervencions, de forma seqüenciada, realitzades a l'alumne/a i el grau de
satisfacció obtingut, a mès del motius que justifiquen la proposta i els serveis
socioeducatius implicats si s'escau.

2. La direcció del centre corresponent, d'acord amb l'informe del Departament
d'Orientació, ha de sol·licitar a la Direcció General d'Innovació i Formació del
Professorat autorització per a la participació de l'alumnat en aquests programes,
desprès de la conformitat prèvia dels pares, les mares o els tutors legals per escrit.
Juntament amb aquesta documentació hi haurà d'adjuntar el full de proposta de
derivació. La Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat (DGIFP) remetrà
tot l'expedient al Departament d'Inspecció Educativa per tal que emeti informe
preceptiu.

3. El Departament d'Inspecció Educativa informarà la proposta i la remetrà juntament
amb l'expedient a la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat per, si
s'escau, la seva autorització.

4. La Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat resoldrà i trametrà còpies
compulsades d'aquesta resolució al director del centre educatiu on està escolaritzat/da
l'alumne/a i al responsable del programa socioeducatiu on aquest/a assistirà.

5. L'alumnat que hi participi continuarà, a tots els efectes, matriculat al seu centre
d'origen, i gaudirà de tots els drets i deures inherents a aquesta situació. Conserven,
per tant, els drets d'avaluació, de promoció i de titulació. S'han d'establir els canals
necessaris de coordinació als efectes de control que es requereixen quant a
assistència, avaluació i promoció. Es computaran i certificaran com a hores lectives,
tot el temps en què l'alumnat realitzi activitats en aquests programes, de manera que
es pugui certificar l'acabament de l'escolaritat obligatòria i, en cas d'assolir els
objectius mínims establerts, obtenir el títol de graduat en educació secundària.

6. Es procurarà que l'escolarització compartida comporti, a càrrec de l'alumne, la
realització del màxim d'activitats possibles en el centre escolar al qual pertany.
L'alumnat ha de participar en les activitats lectives, complementàries o extraescolars
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del seu grup classe, atès que les activitats que es realitzen en els programes
d'intervenció socioeducativa són temporals i de caràcter extraordinari.

7. Els centres hauran d'establir un horari lectiu suficient per tal d'impartir els
coneixements propis de la formació bàsica. Aquest, en cap cas serà inferior a les sis
hores setmanals.

8. Els centres educatius hauran de realitzar la formació bàsica, elaborant un informe-
memória que, a més d'incorporar-se a la memòria del centre, s'elevarà als membres
que constitueixen la comissió de seguiment corresponent al programa d'intervenció
socioeducativa.

9. Així mateix, la direcció del centre on està matriculat l'alumne/a, d'acord amb el
Departament d'Orientació, assignarà un tutor o tutora que serà la persona de
referència encarregada de les relacions amb el personal responsable de les activitats
del programa i amb el professorat de les diferents àrees a les quals assisteix
l'alumne/a al centre educatiu. Aquesta assignació de tutoria, reflectida a la
documentació corresponent, es farà d'acord amb els requisits següents:

a) Que sigui professor d'alguna de les àrees a les quals assisteix l'alumnat a
l'institut.

b) Que sigui una persona que presenti un vincle afectiu amb l'alumne/a que
participi d'aquests programes.

c) Si és possible, que tengui experiència prèvia en el treball amb alumnat
d'aquestes característiques. En tot cas, ha de tenir suport del Departament
d'Orientació i de l'equip directiu.

Funcions a desenvolupar:
a) Serà el responsable del seguiment de l'alumne/a i de les relacions amb el

personal responsable de les activitats del programa.
b) Per a la realització del seguiment, disposarà d'un mínim de dues hores

complementàries setmanals.
c) Ha de col·laborar amb l'equip del projecte en el disseny de l'horari i l'itinerari

educatiu de l'alumne/a.

d) S'ha de coordinar amb la resta de professionals implicats en el projecte per
realitzar-ne el seguiment i l'avaluació.

e) Ha de participar, juntament amb l'equip del projecte, en l'elaboració de l'informe
que ha de valorar la tasca duita a terme, que s'ha d'incloure en la memòria
anual.

10. Es constituiran comissions de treball formades pel professor-tutor del centre educatiu,
el departament d'orientació i la persona responsable de cada alumne/a en el
programa. Aquestes comissions elaboraran un pla de feina individual que s'anirà
revisant trimestralment i es farà una acta de cada una d'aquestes . El pla de feina
constarà de:

a) Priorització de les capacitats d'equilibri personal o afectives, de relació
interpersonal i actuació i inserció social.

b) Continguts de les àrees del currículum i de l'àmbit social.
c) Qbjectius didàctics, activitats d'aprenentatge i activitats d'avaluació. Criteris

d'avaluació.
d) Estratègies metodològiques, d'organització i recursos implicats.
e) Responsables d'acompanyar i recollir l'alumne/a al centre educatiu-programa

d'escolarització compartida.
11. Al final de cada trimestre, la comissió de treball farà arribar al director/la directora del

centre educatiu els resultats obtinguts en el procés educatiu, els quals es reflectiran al
corresponent informe d'avaluació. També, a final de cada trimestre proposarà, si
s'escau, la reincorporació total de l'alumne al centre educatiu.

12. En finalitzar cada curs escolar, es constituirà una junta d'avaluació formada pel
director del centre educatiu o persona en que delegui, el professor tutor i la persona
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responsable de cada alumne/a en el programa, que comptaran amb la L!
d'un membre del Departament d'Orientació.

13. Les decisions de la junta s'inclouran a l'acta d'avaluació corresponent, a l'expedient
acadèmic i al llibre d'escolaritat.
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B. En relació a l'alumnat i les seves famílies o tutors legals.
Els pares o tutors legals de l'alumne/a han d'expressar, per escrit, la conformitat a
l'escolarització compartida i al programa individual elaborat per l'equip directiu del centre
on estigui matriculat. També assumiran per escrit el compromís que sempre que hi hagi
informe favorable, continuaran al programa fins a l'acabament del curs escolar, tot i que
l'alumne/a hagi complit els 16 anys.
Per la seva part, l'alumne/a també manifestarà per escrit el seu compromís de formar part
del programa d'escolarització compartida.
A més de donar el consentiment per escrit, els pares o tutors legals podran ser requerits
periòdicament per l'equip de professionals que intervenen en l'escolarització compartida
amb la finalitat de rebre i donar informació rellevant per a la intervenció educativa del seu
fill o filla. La seva participació i corresponsabilització en el procés educatiu ha d'estar
garantida i afavorida per l'equip educatiu implicat, que ha d'establir els canals oportuns a
tal efecte.

C. En relació a la Conselleria d'Educació i Cultura.

Aquest Programa d'Intervenció Socioeducativa no genera cap despesa explícita per la
Conselleria d'Educació i Cultura.
La Conselleria d'Educació i Cultura es compromet a treballar de manera coordinada per a
la implantació d'aquest programa d'intervenció socioeducativa:
Des del Servei d'Innovació:
1. Es facilitará la coordinació entre les parts implicades.
2. S'informarà de les resolucions d'escolarització compartida i de les vacants existents.
3. S'establiran, conjuntament amb els responsables del Programa d'Intervenció

Socioeducativa, els procediments de selecció dels alumnes/de les alumnes que han
de seguir una escolarització compartida.

4. S' autoritzaran les escolaritzacions compartides.
5. Els centres educatius faran arribar a la Direcció General d'Innovació i Formació del

Professorat el full de proposta de derivació i l'informe psicopedagógic, i aquesta els
remetrà, a raó de la disponibilitat de les places, als responsables del Programa
d'Intervenció Socioducativa corresponent per a la seva valoració i, si s'escau, iniciar
les passes necessàries per establir l'horari d'escolarització compartida, el pla de feina
personalitzat i el seguiment de la intervenció educativa.

6. L'institut d'Esporles haurà de:
a) Realitzar la formació bàsica
b) Assignar un professor-tutor/a per a cada alumne
c) Elaborar un informe-memòria, que a més d'incorporar-se a la

memòria del centre, s'elevarà als membres de la comissió que es crea en el present
conveni.

d) Durant les hores de formació que es realitzin tant en el centre
educatiu com en el recurs socioeducatiu, els alumnes estaran sota la responsabilitat
(control d'assistència, assegurança, ...) del centre educatiu ordinari, en les mateixes
condicions que qualsevol altre/a alumne/a matriculat/da en el mateix.

Des del Departament d'Inspecció Educativa:
S'informarà sobre les propostes d'escolarització compartida que puguin fer els centres
educatius a la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat o altres
departaments de la Conselleria.
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- Es supervisaran els processos d'ensenyament i aprenentatge i d'avaluació i es vetllarà
per l'adequada integració dels alumnes en el procés educatiu.
En finalitzar el curs escolar, es realitzarà una valoració del programa a cada centre
educatiu. Es farà una valoració global dels programes que serà remesa a la Comissió de
seguiment.

D. En relació a l'Ajuntament
1. Per la seva part, l'entitat col·laboradora que participi al programa d'intervenció
socioeducativa realitzarà les següents tasques i funcions:

1. Presentarà l'acord escrit de la intenció de col·laborar així com el disseny del
programa d'intervenció socioeducativa que ofereix.

2. Col·laborarà amb els diferents serveis i departaments de la Conselleria
d'Educació i Cultura per facilitar informació i coordinació.

3. Informarà dels incidents que puguin sorgir, tant pel que fa a l'alumnat com a la
coordinació amb els diferents serveis, a la Conselleria d'Educació i Cultura.

4. Elaborarà i trametrà a l'IES d'Esporles els corresponents fulls de seguiment
dels alumnes/ de les alumnes.

5. Participarà a la/les junta/juntes d'avaluació contínua i final de l'alumne/a.

2. L'Ajuntament es compromet a aportar:
Recursos humans:

Un responsable coordinador del programa: Educador de carrer.
Dos responsables de la Brigada de l'Ajuntament.

Recursos materials:
- Material fungible i altres despeses relacionades amb les tasques del

responsable i les diferents àrees de treball.

TERCERA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
1. Es constituirà una Comissió de Seguiment de l'aplicació d'aquest acord integrada per:

a) El batlle d'Esporles o persona en qui delegui, i una altra persona que haurà de
ser anomenada.

b) El director General d'Innovació i Formació del Professorat o persona en qui
delegui, i una altra persona que haurà designada.

c) Una persona nomenada pel Departament d'Inspecció Educativa.
d) El director/la directora de l'IES d'Esporles.
e) Un tècnic/una tècnica de l'Ajuntament.
f) També podran assistir a la comissió aquelles persones que, per raons

tècniques, proposin alguns dels integrants de la comissió.

2. Seran funcions de la Comissió el seguiment del present conveni, la supervisió del
funcionament de la implantació del projecte tant pel que fa, globalment, al seu funcionament i
model, com en relació amb la derivació de casos i a la dinàmica de l'alumnat, com també en
els processos d'altes i baixes. Hi actuarà com a secretari el membre més jove.

3. La Comissió es reunirà trimestralment. En qualsevol cas, a petició d'alguna de les parts, es
podrà reunir puntualment per tractar qualsevol qüestió urgent relacionada amb l'aplicació del
present conveni.

4. La Comissió rebrà de l'equip educatiu del programa, la informació necessària per fer el
seguiment i la valoració de la intervenció i dels resultats obtinguts.
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4. Vigència *
El present conveni serà vigent des de la seva signatura fins al 31 d'agost de 2008. Aquest
conveni es podrà prorrogar mitjançant addenda, en la qual es farà constar la voluntat
d'ambdues parts de prorrogar el conveni i, si s'escau, les modificacions que les parts signants
acceptin en relació a les obligacions que estableix el present conveni. Aquesta addenda
s'haurà de signar abans de l'inici del curs escolar corresponent.
I, en prova de conformitat, amb el contingut d'aquest conveni, es signa per duplicat, en el lloc
i la data indicats a l'encapçalament.

La Consellera d'Educació i Cultura El batlle de l'Ajuntament

Bàrbara Galmés Chicón Miquel Ensenyat Riutort

La Sra. Aina Salom digué que per la seva banda s'oferia per les practiques els de
ciències de la salut. I que entenia que s'havia de donar a coneixia a les empreses privades
per que hi poguessin participar.

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Severiano Quevedo demana que si es podia retirar un Renault abandonat, que
està a l'Avda de Ses Rotgetes n° 17.?

Que hi havia quatre senyals viàries damunt l'asfalt, que seria pertinent que es
posessin a la voravia, que es perillós.

La Sra. Francisca Ripoll donar les grades per l'actuació a l'aparcament de les escoles.

El Sr. Miguel Bernat Agrair el recolzament i les paraules del Sr. Batle davant la decisió
de renuncia del seu càrrec i per haver recolzat la presidència de la Mancomunitat de
Tramuntana al Sr. Severiano Quevedo.

Demanar de posar la TV Mallorca i per que no te tenien?
Demanar de millorar el manteniment dels Pipi cans o de posar-los a llocs on facin menys
nosa.

- Demanà de solucionar el problemes del poll dels arbres del carrer Quarter.
- Aturar que el camió del fems vagi en sentit contrari, ja que hi podria haver un accident.

Demanar un estudi de Guals permanents, ja que n'hi ha que paguen i no l'utilitzen com a
tal.
Coneixer una relació dels Leasing que te l'ajuntament, terminis,interès etc.
No s'ha constituït la junta del Patronat, ja som a setembre , hi hagut l'inicií del curs
escolar, en definitiva demanar transparència.
Digué que quan es va contractar la gestió del Centre de Dia, ja s'havia demanat de
incloure el bus,personal,equipament, manteniment etc., a dia d'avui ja s'espenyat, i
s'haurà de deixar de donar un servei.
Com està el tema del Bus del batxiller?
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La Sra. Aína Salom demana: : a
^

De que es prestes atenció el Vial central de Ses Rotgetes, ja que hi havia alguns punts
conflictius que s'haurien de posar miralls, per poder-hi veure. ^
Quan podrem gaudir d'un poble net i curiós?

El Sr. Batle contesta:
- Respecta del cotxe abandonat, que demanaria quin dia es fa la retirada i que l'incloguin.
- Respecta de les senyals de tràfic passaria nota a la policia local.

El Sr. Antoni Asensio contesta.

- Pel que feia els arbres del carrer Quarter, que s'havien esquitxat com cada any i que no si
podia fer res més.
Respecta dels pipicans, es mirarà de fer la recollida en més freqüència i dels que fan
nosa, es procurarà canviar de lloc.

El Sr. Batle respongué:
Del camió del fems que el regidor de medi ambient prengui nota per tal de solucionar el
problema.
Leasing la Secretari que prengui nota.
Pel que fa a les convocatòries del Patronat digué que tenia tota la raó, peró podria ser una
manca de coneixement del funcionament.
Pel que fa a la furgoneta del Centre de Dia, digué que s'havia demanat a Creu roja un
pressupost del cost, d'aquest servei.
Respecte del Bus de Batxiller,la conselleria no tenia previst retirar-lo del servei, peró hi va
haver i formacions contradictòries, es feren gestions amb el bus de línia i altres
alternatives.

El Sr. Bernat digué que els havien presa el pel, ja que el que es demanava era que
l'ajuntament ajudes en la despesa, no que sols fes gestions, per tant entenia que no s'havia
complert la Moció aprovada pel ple.

El Sr. Batle digué que el pressupost de l'ajuntament no disposava de cap partida, per
carregar la despesa i que a més el problema ja estava resolt.

El Sr. Bernat digué que s'havia resolt però a quin preu.

Respecta del Vial Central de Ses Rotgetes el Sr. Batle digué que demanaria un estudi
a la policia local per instal·lar miralls.

Pel que feia a la neteja del poble la maquina s'estava reparant i els del SOIB feien el
que podien, peró l'esforç no era suficient.

La Sra. Salom pregunta si s'havia pensat en fer la neteja amb una empresa externa a
l'ajuntament.
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Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent
trenta-cinc minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s
Secretària en donc fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present Acta al
assenyalats a l'encapçalament.

la
la data
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA i URGENT
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT ^

EL DIA 11 D'OCTUBRE DE 2007 %;

Membres assistents:
Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa
Maria del Carmen Serra Martinez
Vicenç Vidal Matas
Aina Maria Salom Soler
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Maria Francisca Ripoll Morell
Gaspar Angel Sabater Nicolau

Membres que excusen la se absència
Severiano Quevedo Mora

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint-i-una
hores i cinc minuts del dia onze d'octubre de dos mil set, es reuneix a la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr.
Batle, Miquel Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a
l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i urgent, i en ella, tractar els
assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a
Secretària la de la Corporació, el Sr. Pere Aulí Matas.

RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA.- És sotmesa a votació la ratificació de la urgència
de la convocatòria, motivada per la necessitat de tractar el temes que comporta.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.

APROVACIÓ CONVENI.- El Sr. Batle dona lectura a la següent :

PROPOSTA

Vist el conveni dirigit a a quest ajuntament per l'Institut d'Innovació Empresarial de les
illes balears, referent a la col·laboració mitjançant conveni, entre l'ajuntament d'esporles i
l'Institut d'Innovació Empresarial, pel present venc a proposar al ple el següent acord:

1.- Aprovar el present conveni:

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esporles i l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears

Palma, d'octubre de 2007

Àngel Pujol Rosselló, director gerent de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears, en endavant IDI, de conformitat amb el que disposen els estatuts de l'IDI,
aprovats mitjançant el Decret 110/1997, d'l d'agost, el text refós dels quals es conté en
l'Ordre de 29 de desembre de 2003 del Conseller de Comerç, Indústria i Energia, amb el

Paper transcripció acords i resolucions



0401472 I

WERN DE LES ILLES BALEARS

CIF: Q-5755018-H i amb domicili a efectes d'aquest document al camí de
- 07013 de Palma;

Miquel Ensenyat Riutort, Batle President de l'Ajuntament d'Esporles, en representació
d'aquest i de conformitat al que estableix la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.

Antecedents

1. L'Institut d'innovació empresarial de les Illes Balears, en endavant IDI, és una empresa
pública adscrita a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes
Balears que té entre els seus objectius millorar la competitivitat de l'empresa balear a
través de la promoció industrial, l'impuls al disseny i la moda i la gestió de la qualitat.

2. El municipi d'Esporles, situat a prop de la conurbació de Palma i veïnat del complex
formatiu i tecnològic Universitat de les Illes Balears-Parc Bit, gaudeix d'una forta tradició
histórica d'empreses artesanals, i d'una xarxa de petit comerç d'ús per la població del
propi terme municipal com de la dels municipis veïnats, amb els quals gaudeix de bona
comunicació.

3. En l'actualitat a l'illa de Mallorca hi ha una manca d'espais adequats per a la realització
d'actuacions formatives dirigides de forma específica als sectors artesanal i de comerç al
detall en petites i mitjanes empreses.

4. Al municipi d'Esporles existeix una edificació coneguda com a Casa del Poble,
actualment propietat de l'Instituto de Crédito Oficial, que està en condicions de servir
com a infrastructura adequada per a la localització d'un Centre de Formació en matèria
de comerç al detall i indústria artesanal, una vegada es realitzin les reformes i
adaptacions necessàries.

5. L'Ajuntament d'Esporles no disposa dels recursos econòmics imprescindibles per a
afrontar el cost de l'adquisició de l'edifici, com a pas previ a la reforma i adequació a les
funcions de Centre de Formació. Per tant, el 30 d'agost de 2007 va sol·licitar en sessió
plenària un ajut econòmic de 479.868,30 de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears, en tant que departament autonòmic competent
en matèria de comerç i artesania, del qual depèn l'IDI.

6. És d'interès mutu col·laborar en la promoció de la formació empresarial en els àmbits de
la innovació, la qualitat i el disseny dels sectors comercial i artesanal, considerats
estratègics per al desenvolupament econòmic sostenible no tan sols del municipi
d'Esporles, com del conjunt de les Illes Balears.

7. Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a subscriure el
present Conveni, d'acord a les següents

Clàusules

1. L'objecte del Conveni consisteix en l'adquisició de l'edifici "Casa del Poble", situat al
municipi d'Esporles, a l'actual propietari, l'Instituto de Crédito Oficial per un import previst
de 448.560,00 €, per a destinar-lo a Centre de Formació en matèria de comerç,
artesania, i la indústria artística, musical i cultural.
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2. L'Ajuntament d'Esporles ostentarà la propietat completa de redifici des de^4TÍoment dél
registre de l'adquisició davant el Registre de la Propietat corresponent. '

3. L'Ajuntament d'Esporles es compromet a destinar l'edifici, una vegada reformat i
adaptat, a la creació d'un Centre de Formació destinat a la formació en els àmbits de la
innovació, la qualitat i el disseny dels sectors comercial, artesanal i artístic.

4. L'IDI col·laborarà amb aquesta iniciativa fent-se càrrec de les despeses d'adquisició,
notarials, de registre i les derivades de la tresoreria de l'operació, per un import màxim
conjunt de 479.868,30 € (QUATRE-CENTS SETANTA-NOU MIL VUIT-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS).

5. Per tal de fer efectiu aquest compromís, l'IDI s'encarregarà d'abonar l'import màxim
esmentat al compte bancari que estableixi l'Ajuntament d'Esporles, segons disponibilitat
de tresoreria.

6. L'Ajuntament d'Esporles acreditarà la destinació adequada de l'ajut econòmic mitjançant
la presentació a l'IDI de còpia compulsada pel secretari interventor municipal de
l'escriptura d'adquisició de l'edifici, i de les despeses financeres, notarials i d'inscripció
registral, per un import igual o superior al de l'ajut rebut. Aquesta documentació s'haurà
de lliurar a l'IDI en el termini màxim de dos mesos des de la data d'adquisició de l'edifici.

7. L'Ajuntament d'Esporles es compromet a destinar l'edifici a ús públic durant un termini
no inferior a 50 anys des de la signatura del present Conveni.

8. Aquest conveni estarà en vigor des de la data de la seva signatura fins a la data de
creació del Centre de Formació descrit a la clàusula tercera.

I perquè així constí, í com a prova de conformitat amb tot allò exposat i acordat,
ambdues parts subscriuen aquest conveni en exemplar duplicat en el lloc i en la data
indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut d'innovació Per l'Ajuntament d'Esporles
Empresarial de les
Illes Balears

Àngel Pujol Rosselló Miquel Ensenyat Riutort

2.- Autoritzar al Batle per signar tota la documentació que del mateix se'n derivi.

El Sr. Miguel Bernat interpel·lar el sr. Batle interessant, si el conveni que s'aprovava era
el mateix que se li havia passat amb anterioritat. Demana si a l'expedient hi havia una valoració
independent. Així mateix demana si el pla FEDER aportava el 50%, i si aquesta signatura
contradeia el projecte inicial.

El Sr. Batle li respongué que del conveni que se li havia repartit amb anterioritat,
efectivament, s'havien canviat algunes clàusules per tal d'adaptar-lo, però que ja se li havia
passat la nova versió.

Que efectivament hi havia una valoració independent de l'immoble, signada pels
arquitectes tècnics Srs. Joaquin Torrebella Nadal i Alberto Rubio Riñon.
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Respecte del programa Feder, per aquest conveni no aporta res.

El Sr. Bernat demana si la signatura d'aquest conveni era contraria al projecte inicial i
sobre si hi havia un compromís de que l'escola de musica podria esta ubica en aquest centre.

El Sr. Batle li respongué que aquesta signatura era compatible amb el conveni amb el
Ministeri de la Vivenda, de dos milions d'euros, per que hi estaven incloses les activitats
artístiques, culturals i musicals.

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.

La Sra. Aina Salom vull sentir dir al Sr. Batle que s'accepten totes les finalitats del
edifici i que aquesta modificació no sigui impediment per rebre la subvenció dels dos milions.

El Sr. Batle respongué que es va fer consulta a Madrid i s'afegiran el fins socials.

La Sra. Aina Salom fa constar en acta el compromís del Batle a que no hí haurà
problemes amb aquest canvi d'us i que no es incompatible amb la subvenció del dos milions.
Que des de Madrid accepten fins culturals i socials. Si Madrid diu que no, que només fins
musicals, haurem canviat els usos. Vull que quedi clar, que el Batle diu que no hi ha cap
problema al canvi d'us.

El Sr. Batle exposa que les consultes s'han fet a nivell dels funcionaris d'Arquitectura i
Habitatge. No hem tingut cap accés als càrrecs politics.
És la millor manera per comprar Sa Casa des Poble.

Sotmès aprovació és aprovat per unanimitat

COMPRA CASA DEL POBLE.- El Sr. Batle donar lectura a la següent :

PROPOSTA

Vista la proposta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esporles i l'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, es proposa al Ple l'adopció dels següents
acords :

1r.- Un cop signat el conveni esmentat, procedir a la compra de l'edifici Casa des
Poble, inscrit al Registre de la Propietat de Palma, núm. 8, amb el número de finca 1387, a
l'Institut de Crédit Oficial, per un import de 448.560,00 euros.

2." Autoritzar al Sr. Batle per a signar tota la documentació que del present acord se'n
derivi.

Sotmesa a votació es aprovada per unanimitat.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una hores i
trenta minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la

DVERN DE LES ILLES BALEARS

Paper transcripció acords i resolucions



)VERN DE LES ILLES BALEARS

Secretària en dono fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present Acta al lloc I la data
assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 11 d'octubre de 2007.
El batle. La secretària
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 11 D'OCTUBRE DE 2007

)VERN DE LES ILLES BALEARS

Membres assistents:

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

Vicenç Vidal Matas
Aina Maria Salom Soler

Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Maria Francisca Ripoll Morell

Membres que excusen la seva absència
Severiano Quevedo Mora

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

PRESSA POSSESSIÓ NOU REGIDOR.- El membres de la Corporació donen la
benvinguda al Sr. Gaspar Angel Sabater Nicolau i seguidament el Sr. Batle dona lectura a la
credencial de regidor remesa per la Junta Electoral Central.

Conforme amb el que estableix l'article 108.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General, el nou regidor, per tal d'adquirir la condició del seu càrrec ha de jurar o prometre
acatament a la Constitució amb la qual cosa s'efectua la presa de possessió.

La fórmula de jurament o promesa ès l'establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5
d'abril (BOE núm. 83, de 6 d'abril), segons l'article 1, i es procedeix a fer la següent pregunta:

El Sr. Batle dóna lectura del següent:

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i d'observar i fer observar la Constitució,
com a norma fonamental de l'Estat ?

El regidor Sr. Gaspar Angel Sabater Nicolau contesta, sí, promet.

PLA D'OBRES I SERVEIS 2008.- La Sra. Carme Serra dona lectura a la següent:

PROPOSTA
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PLA D

incloure dintre del Pla d'Obres i Serveis per al 2008,

Venc a proposar al Ple d'aquest Ajuntament l'aprovació de la següent proposta:

PRIMERA PROPOSTA." Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que
inclogui al municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2008 amb el finançament
de l'obra anomenada " URBANITZACIÓ I CARRIL BICI Cl DES QUARTER amb un

pressupost d'execució per contracte total de (268.527,84) dos-cents seixanta-vuit mil cinc-
cents vint-i-set euros amb vuitanta-quatre cèntims.

- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per al 2008 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.

- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.

SEGONA PROPOSTA." Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que
inclogui al municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2008 amb el finançament
de l'obra anomenada "RESSALT PER REDUIR VELOCITAT DEL TRANSIT CARRETERA
PM"112 (PLAÇA ESPANYA)" amb un pressupost d'execució per contracte total de
(124.539,15) cent vint-i-quatre mil cinC"Cents trenta"nou euros amb quinze cèntims.

" Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per al 2008 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.

" Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.

TERCERA PROPOSTA." Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que
inclogui al municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2008 amb el finançament
de l'obra anomenada "RESSALT PER REDUIR VELOCITAT DEL TRANSIT CARRETERA
PM"112 (PONT DE FUSTE)" amb un pressupost d'execució per contracte total de
(62.534,98) seixanta"dos mil cinc cents trenta"quatre euros amb noranta"Vuit cèntims.

" Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per al 2008 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.

- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.

Miguel Bernat: no estem d'acord ni en el fons ni en la forma. Una vegada més se mos
ha enganyat. No s'ha modificat el punt 2 sinó el primer.

Dos darrers anys sempre hem demanat que es presentin dos projectes i sempre ens
havíeu dit que no presentarieu mai dos projectes. Estem perdent any darrera any possibilitats
en les subvencions. Sempre havieu fets coacciones presentant només piscina en el sentit de
o piscina o res. Pel canvi del solar s'ha perdut dos anys. Ara s'està canviant carril bid per
piscina.

És inexplicable que el carril bid sigui el primer projecte i en lloc de fer aparcament que
és una manca real al poble d'Esporles, aposteu pel carril bid que perjudicarà la falta
d'aparcament. A més, no serà utilitzat pels al·lots de l'altra banda del torrent. Els altres
projectes són més necessaris que el carril bid.
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El Sr. Batle digue que el projecte de la piscina estava redactat de feia 4 anys abans
pel grup municipal PP i abans de fer la concessió dels terrenys a la Conselleria.

En el sector on es preveu fer els aparcament subterranis, al projecte de carril bid
només pintarem el carril. Aquest carril bid millorarà l'accessibilitat pel poble. Es prioritza la
seguretat sobre el aparcaments de cotxes i és una millora per aquest sector.

Respecta de d'ubicació de la piscina a Ca l'Amet, s'intenta resoldre problemàtica. Ja
que ara la línia de 10 m assenyalada coma zona d'equipaments son uns metres
desaprofitables, fent aquestes modificacions puntuals a les NNSS es podran aprofitar-se
aquest terrenys

Aina Salom, no tenc res en contra del carril bid, si és, per decantar barreres
arquitectòniques, ja que aquest poble esta pres pels cotxes i per tant s'ha de aconseguir
reestructurar la mobilitat i els aparcaments.

Sempre hem defensat la piscina, hem perdut convocatòries, tots els pobles gaudeixen
de piscina i bones instal·lacions. No es pot passar un any més sense piscina.
Ara es canvia la prioritat de la piscina pel carril bid Es tardarà més d'un any per la
requalificació i per això val més que es faci la piscina a Son Quint.

Batle digué que era necessari retirar el projecte de la piscina, ja que me informat amb
els tècnics i politics corresponents i com a mínim es podria tardar un any en la recalificació
dels terrenys.

Miguel Bernat, digué que fa 2 anys no era equivocació piscina a s l'Amet, però en
l'actualitat es clar que no es pot fer. El partit popular vol sa piscina a son Quint i sempre ho
hem defensat així.

Si esteim a favor de decantar barreres arquitectòniques, però el problema és que la
gent va a les escoles amb cotxe, i que els al·lots de l'altre banda del torrent, no aniran a fer
una voltera per agafar el carril bid. El carrer Quarter és un dels pocs carrers que no tenen
problemes d'aparcament i aquest carril els crearà. No està ben redactar al Projecte del carril
bid que a la zona dels aparcament subterranis només s'hagi de pintar.

La línea dels 10 metros són aprofitables i poder servir per aparcament i zona verda.
Fer la piscina a Ca l'Amet és incrementar la pressió a la zona.

Sotmesa a votació és aprovada amb el següent resultat:

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

Sotmesa novament a votació es aprovada amb el vot de qualitat del Sr. Batle, ja que el
resultat fou el següent:

Cinc (5) vots a favor del PAS PSM.
Cinc (5) vots en contra del PP I PSOE

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

Esporles, 11 d'octubre de 2007.
El batle. La secretària
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA • * ^

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2007

Membres assistents:

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

Vicenç Vidal Matas
Aina Maria Salom Soler
Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs
Maria Francisca Ripoll Morell
Severiano Quevedo Mora
Gaspar Sabater Nicolau

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

ACTES ANTERIORS." El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha
de fer qualque observació a les actes de les sessions ordinària de dia 27 de setembre de 2007,
extraordinària de dia11 d'octubre de2007 i extraordinària i urgent de dia 11 d'octubre
extraordinaria de 2007.

No es presenta cap observació, per la qual cosa les actes es consideren aprovades.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència ,

es dóna compte dels següents:
Govern de les Illes Balears (Educació i Cultura-DG Planificació i Centres) Reg. Entrada
2775, Informació sobre cobertura transport escolar alumnes Batxiller i Cicles Formatius.
Consell Insular de Mallorca - Cooperació Municipal Reg. Entrada 2778, Prorroga termini
presentació sol·licituds POS 2008.
Govern de les Illes Balears (Salut i Consum - DG Avaluació i Acreditació) Reg. Entrada
2841, Avis contaminació tinta per a tatuatges.

- Delegació de Govern Reg. Entrada 2848, Publicació Estadística Edificació i Habitatge.
Consell Insular de Mallorca (Departament de Medi Ambient i Natura) Reg. Entrada 2872,
Competència Municipal sobre gestió residus urbans.
Govern de les Illes Balears (Interior - Direcció General d'Interior) Reg. Entrada 2897,
Sol·licitud autorització per cursa clàssic regularitat de Mallorca.
Govern de les Illes Balears (Consorci Transports Mallorca) Reg. Entrada 2914,
Informació sobre modificacions trajecte línia regular IB-11 Palma-Esporles .

Govern de les Illes Balears (Comerç Industria i Energia - DG Comerç) Reg. Entrada
2929, Sol·licitud dades per Calendari Oficial Fires i Mercats 2008.
Govern de les Illes Balears (Presidència i Esports DG Menors i Familia) Reg. Entrada
2930, Resolució concessió subvenció continuïtat espai de trobada i servei
psicopedagógic.
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Govern de les Illes Balears (Interior - Fundació d'Ajuda a la Reinserció) Reg. Entrada
3015, Nomenament Gerent Fundació d'Adjuda a la Reinserció.
Govern de les Illes Balears (Educació i Cultura - DG. Ordenació Innovació i Formac.)
Reg. Entrada 3049, Conveni Col·laboració Programes Intervenció Socioeducativa.

- Govern de les Illes Balears (Dir. Gral. Recursos Hídrics) Reg. Entrades 3057, Qüestionari
sobre tractament d'aigües residuals urbanes.
Govern de les Illes Balears (Presidència I Esports - Dir. Gral. D'Esports. Reg. Entrada
3078, Convocatòria distinció Cornelius Atticus 2007.
Consell Insular de Mallorca (Cooperació Municipal) Reg. Entrada 3096, Convocatoria
reunió finançament adaptació Planejament Urbanístic a PTM.
Mancomunitat de Tramuntana Reg. Entrada 3100, Sol·licitud informació per mancomunar
assessorament riscs laborals.
Govern de les Illes Balears (Institut Balear de la Dona) Reg. Entrada 3151, Iniciatives dia
Mundial contra la violència cap a les dones.
Govern de les Illes Balears (Comerç Industria i Energia - Institut Innovació Empres.)
Reg. Entrada 3152, Conveni col·laboració adquisició edifici Casa del Poble.
Govern de les Illes Balears (Comerç, Industria i Energia) Reg. Entrada 3171, Resolució
denegació subvenció projecte obres plataformes elevades.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des
de l'últim Ple des de el núm. 416 al 469.

iVERN DE LES ILLES BALEARS

MODIFICACIO CONVENI CREU ROJA.- El Sr. Josep Maria Ferra Terrassa dona
lectura a la següent

PROPOST A

La Corporació municipal ha pensat posar en marxa un servei de menjador, emprant
les instal·lacions del Centre de Dia i donant al servei al mateix centre i a l'escoleta municipal.
Els motius principals d'aquest fet són:

- El servei del menjador de l'escoleta es trobava agrupat al servei de cuina de l'escola, el
qual dona cobertura a mols d'usuaris, i l'escoleta queda dins una línia diferents de menús
creant aixó mès d'un problema.

- Vista l'existència de problemes a l'hora d'encarregar els menús perquè cada dia s'ha de fer
un recompte dels usuaris, la qual cosa fa que s'hi dediqui una part important de temps a
primera hora del matí.

- Per mor de la ubicació a les escoles i la diferència dels menús, si algun dia el menjar no
basta o és necessari canviar qualque cosa perquè hi hagi infants que no en vulguin (heu de
tenir en compte que parlem d'usuaris de 0-3 anys) aixó és molt difícil per no dir impossible.

- Per la similitud de menús a la lera. Infància i a la 3era. Edat (gairebé menú únic).

- Per la manca de seguiment dels criteris dietètics i l'elaboració dels mateixos (es dotaria
d'una formació inicial i supervisió de les persones responsables del servei, veure projecte)

- En ser, gaire bè, menú únic o molt semblant, eliminam alló que hem dit al principi del
recompte ja que, com que se sap a principi de curs, quants d'infants han de quedar a dinar i
se paga per mes sencer i no per dia, aquesta problema queda resolt.
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- La dotado per part de l'ajuntament d'útils de transport (tèrmics i hermètics) per traslladar el
menjar (tant a l'escoleta com als usuaris de la 3a. Edat)ercera edat, s'ha pensat emprar el
mateix espai físic per a fer ús d'aquest coincidència i crear un servei de menjador que doni a
l'abast a l'escoleta municipal i al centre de dia.

En vista de tot l'exposat, es Proposa al Ple:

1r.- Sol·licitar de Creu Roja que vengui a be a modificar el contracte de gestió del
Centre de Dia d'Esporles, en el sentit que no es presti el servei de cuina que te un import de
8.107 euros anuals, amb efectes a 31 de desembre de 2007.

2n.- Aprovar gestionar el servei de menjador per la pròpia administració fent extensiu
aquest servei a l'escoleta municipal.

3er.- Contractar el personal adient per a la realització d'aquest servei.

4t.- Facultar al Sr. Batle per a signar tota quanta documentació se'n derivi.

El Sr. Miquel Bernat digué que no constava a l'expedient l'informe jurídic.

La secretaria manifestar que efectivament no hi era a l'expedient, peró que aquest
l'havia de fer ella mateixa i informava favorablement.

També es demana quin seria el preu del menú?. I digué que el seu vot seria en contra
per que no hi estaven d'acord en canviar de privat a públic el servei, per que no passes el
mateix que va passar amb la furgoneta. Que en un menjador hi havia moltes coses
complexes, no només l'apart económica, si no el personal, els controls de qualitat del menjar
etc. Que s'havia de fer un estudi seriós recollint tots els aspectes que incidien en el tema. I a
més la diferencia económica dels costos no es tan significativa.

I que si es tenia un problema de qualitat, s'havia de parlar amb l'empresa i resoldre.

El Sr. Batle digué que efectivament es reduïen els costos peró que no s'havia mirat
tant el preu resultant com la qualitat que exigia un servei d'aquest tipus. I que efectivament
podia ser un risc canviar el sistema de privat a públic, peró que era un risc que assumien. Així
mateix digué que volia deixar clar que no hi havia cap problema amb l'empresa.

La Sra. Aína Salom digué que li preocupava molt canviar les coses que funcionaven,
que per la seva professió coneixia el tema i estaven parlant d'un servei molt delicat que hi
havia una cadena alimentari, una manipulació d'aliment, que exigia uns professionals, que la
Creu Roja li constava que tenia un servei de qualitat amb tots els requisits i experiència. Que
una infecció alimentari podria ser molt greu i no era cosa d'assumir riscos, per tant aquesta
proposta no tindria el seu recolzament.

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

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

REGLAMENT HONORS I DISTINCIONS.- Aquest punt es retira del ordre del dia.

iVERN DE LES ILLES BALEARS
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MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA i
ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS i TRASTOS VELLS.

Article 1r. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i en exercici de la
potestat reglamentaria atribuïda per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposa en els articles 15 al 19 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre. Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament modifica i
estableix la taxa per recollida i eliminació de residus sòlids urbans i trastos vells que es regirà per
la present 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 serveis de recepció obligatòria de
recollida i eliminació de residus sòlids urbans i de trastos vells d'habitatges i d'altres tipus
d'edificacions, així com de locals o establiments on s'exerceixin activitats comercials, industrials,
professionals, artístiques i de serveis. La liquidació i pagament de la taxa de recollida i
eliminació de residus no implica cap tipus de legalització de les edificacions ni de les activitats,
sinó el simple fet de contribuir amb les despeses del servei de recepció obligatòria.

2. A tal efecte es consideren residus sòlids urbans les deixalles procedents de l'alimentació i de
la neteja normal d'habitatges i locals, plàstics, vidres, papers i cartrons, piles, llaunes.

3. Es consideren trastos vells aquells elements del parament de casa objecte de substitució tal
com: electrodomèstics, mobles, roba i similars.

4. No tindran en cap cas la condició de residus sòlids urbans els residus de tipus industrial,
enderrocs, matèries i materials contaminants, corrosius o perillosos, o els que la recollida dels
quals exigeixin d'especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.

Article 3r. Subjectes passius.

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

2. Tenen la condició de substituts del contribuent, els propietaris de les vivendes o locals, els
quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els
beneficiaris del servei.

Article 4t. Responsables.
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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 subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsits i amb Tabast
que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Exempcions.

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per
precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o
que obtinguin uns ingressos anuals inferiors al que correspongui al salari mínim
interprofessional. Per poder gaudir-la els interessats hauran de sol·licitar-la justificant les dades
per a la seva concessió.

Article 6è. Quota tributària.

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d'habitatges, edificacions,
locals o de contenidors ús particular, que es determinarà en funció de la naturalesa i la
destinació dels immobles o on estiguin situats.

Quota Any
Habitatges nucli urbà 140,00 €
Habitatges Ses Rotgetes i Jardin Flores porta a porta 140,00 €

Habitatges en sól rústic 160,00 €
Habitatges en sól rústic porta a porta 140,00 €
Altres edificacions en sól rústic 140,00 €
Per cada contenidor d'ús exclusiu i per una recollida setmanal 650,00 €
Botigues de queviures <100 m2 423,50 €
Botigues de queviures >100 m2 450,00 €
Supermercat <300 m2 869,00 €
Supermercat >300 m2 1.000,00 €
Qficines bancàries i de correus 300,00 €
Farmàcies 341,00 €
Bars 423,50 €
Cafeteries 450,00 €
Restaurants <100 m2 594,00 €
Restaurants >100 m2 620,00 €
Restaurant sól rústic 750,00 €
Allotjaments en nucli urbà 594,00 €
Allotjament sól rústic 935,00 €
Allotjament i restaurant sól rústic 1.500,00 €
Indústries de la construcció sól rústic 400,00 €
Indústries amb local comercial sól rústic 1.120,00 €
Activitats turístiques en sól rústic 4.000,00 €
Altres locals comercials i industrials nucli 198,00 €
Altres locals comercials sól rústic 250,00 €

2. Quan en un habitatge, és realitzi una activitat comercial o professional ès tributarà per una
sola quota, la de major quantia.
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3." Quan en un habitatge, altres edificacions, Locals comercials, industries o
la recollida en contenidors particulars, es tributarà per la de major quantia.

Article 7è. Meritació.

1. Es mérita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la prestació del
servei. Aquesta s'entèn iniciada i neix l'obligació de contribuir, donada la naturalesa de recepció
obligatòria del servei, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida de
fems domiciliaris o en contenidors, encara que les vivendes, altres edificacions i locals a que fa
referència l'article 3,1 no s'utilitzin pels contribuents subjectes passius de la taxa.

2. Establert i en funcionament l'esmentat servei les quotes es mentaran el primer dia de l'any,
llevat que la meritació de la taxa es produís amb posterioritat a la data, en aquest cas la primera
quota es meritarà el primer dia del trimestre següent.

Article 8è. Declaració i ingrés.

1. Dins els trenta dies hàbils següents en que es meriti per primera vegada la taxa, els subjectes
passius han de formalitzar la seva inscripció en matrícula, presentant a l'efecte, la corresponent
declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota del primer trimestre.

2. Quan es conegui, ja d'ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades
figurades a la matrícula es duran a terme en aquesta les modificacions corresponents, que
tindran efecte a partir del període de cobrança següent al de la data en la qual s'hagi efectuat la
declaració.

3. El cobrament de les quotes es farà anual mitjançant rebut derivat de la matrícula.

Article 9è. Infraccions i sancions.

En tot el que fa referència a la qualificació dinfraccions tributàries, també com de les sancions
que hi corresponguin a cada cas, s'actuarà segons els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor i s'aplicarà a partir de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació
o derogació expressa.

I una complida explicació tant de l'ordenança en si com de l'estudi econòmic i de la quota
resultant.

El Sr. Miquel Bernat felicità al Sr. Vidal per la seva brillant exposició . Però manifestar
que els havien tornat a enganyar, ja que l'ordenança que els havien enviat no era la mateixa
que es presentava.

El Sr. Batle digué que no veia correcta el to emprat en l'equip de govern, ja que aquest
no enganava. Que el que havia passat era molt diferent, que per donar una avanç d'informació,
es va passar aquesta ordenança i desprès hi hagut alguns canvis puntuals.
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Digué que era preferible una sola informació però bona i que

El Sr. Vidal respongué que les preses venien donades per que l'ordenança havia d'entrar
en vigor abans de principi d'any i s'havia de fer tot l'expedient.

El Sr. Bernat digué que el seu grup no hi estala d'acord, ja que s'havia dit que amb
aquest sistema de recollida s'abaratirien els costos i el resultat es molt el contrari., i no val que
l'excusa sigui d'incineració. El que passa es que els costos que s'han de satisfer a l'empresa son
molt elevats. I el que no es sostenible es el tema de Ses Rotgetes i Jardin de Flores, aquetes
dues tarifes, pel que reciclen i pels que no, no se com es controlarà i si es mereixen aquest
engravi comparatiu en la resta del poble.

Aquestes altes de sol rústic, com es compaginarà en la matèria d'urbanisme, ja que si no
son legal hi haurà que fer alguna actuació.

Tampoc veig clar l'allotjament i restaurant a sol rústic, ja que la filosofia de l'agrotuhsme
es d'ajudar les explotacions agrícoles i aquí les graven. Ni puig entendre la diferencia entre bar i
cafeteria.

El Sr. Batle digué que no sols havia pujat d'incineració, si no que també havia pujat el
tractament de residus.

El Sr. Vidal explicar detalladament els imports de l'estudi econòmic i per que els costs
havien augmentat.

El Sr. Bernat digué que la meitat de costos dels que havia explicat no eren veritat,
estaven inflats. I respecta dels veïns de Ses Rotgetes digué que hi havia una greuja
comparativa.

El Sr. Batle digué que no entenia molt be les paraules del Sr. Bernat, ja que d'un costat
l'estudi econòmic no era insuficient i d'altre inflaven l'esmentat estudi.

El Sr. Vidal digué que els veïns de ses Rotgetes, tenien el mateix tractament que la resta
del poble.

Sotmesa a votació la proposta amb l'esmena, es aprovada amb el següent resultat:

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

ORDENANÇA PREU PUBLIC ESTADES DIURNES CENTRE DE DIA.- El Sr. Josep
Ferra dona lectura a la següent

PROPOSTA

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER AL SERVEI D'ESTADES DIURNES AL CENTRE DE DIA
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1." En compliment de allò disposat a l'art 15 al17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Local, 1 vists els informes tècnics-econòmics a que es
refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació d'aprovació i
aplicació del Preu Públic per a la prestació dels serveis d'estades diürnes al Centre de Dia
i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa.

2." De conformitat amb alió disposat a l'esmentat art. 17 de la llei 39/88, el present
acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi que els interessats
puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de
que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà en el
BOIB el text integra de l'ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER AL SERVEI D'ESTADES
DIURNES AL CENTRE DE DIA

Vista la demanda de prestació del Servei d'Estades Diürnes al Centre de Dia que s'ha
traduït en una diversitat de casos per atendre, procedents de diferents condicions
econòmiques, però amb dret a ser ateses, i conformement amb el principi d'universalització
dels serveis, es fa necessari procedir a la regulació econòmica de les prestacions a través de
l'aplicació d'una ordenança municipal, en la qual es regularitzin i formalitzin les
característiques de prestació dels serveis, els seus costos i les aportacions dels seus usuaris,
amb la previsió de les reduccions que s'hagin d'aplicar per raó de les condicions socials,
econòmiques, etc. dels sol·licitants i/o usuaris.

En conseqüència, conformement amb el que estableix la Llei 7/85 sobre competències
municipals, les potestats reglamentàries que es reconeixen als ajuntaments al RD 781/86, així
com la consideració d'aquests serveis segons preveu la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, s'estableix la present Ordenança de preus públics per a la
prestació del Servei d'Estades Diürnes al Centre de Dia que es regirà per les següents
normes:

Article 1r.- Concepte
Conformement amb el que es preveu 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
d'Esporles, estableix el preu públic per a la prestació del Servei d'Estades Diürnes al Centre
de Dia, especificat a les tarifes corresponents i que es regirà per la present ordenança.

Article 2n.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic, regulat en aquesta Ordenança,

a) Les persones que es beneficiïn del Servei d'Estades Diürnes al Centre de Dia, prestats
per aquest Ajuntament.

b) En substitució d'aquestes, els familiars que fenguin l'obligació legal o pactada d'atendre
els usuaris del Servei d'Estades Diürnes al Centre de Dia. En el supòsit de quedar pendent
d'abonar alguna quantitat del present servei, en morir el beneficiari, la susdita quantitat tindrà
el concepte de deute del causant a la liquidació d'herència.

Article 3r.- Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa

continguda a l'apartat següent:

2.
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a) Amb caràcter general, les quotes a pagar mensualment seran el 65% de la pensió
mínima mensual fixada en els pressuposts generals de l'Estat per a cada any.
(Per al 2003 la pensió mínima fixada en els pressuposts generals de l'Estat és de 400,54
euros/mes).

b) Malgrat l'anterior, la quota definitiva a pagar es fixarà amb l'aplicació del següent barem:
Renda mensual per càpita percentatge de

la quota general
Superior en un 25% a la pensió mínima 100%
Superior fins a un 25% a la pensió mínima 80%
Igual o inferior a la pensió mínima, fins a un 25% 60%
Inferior a la pensió mínima, entre un 25% i un 50% 40%
Inferior a la pensió mínima, en més d'un 50% 20%

La utilització del servei és regular amb un mínim de 2 dies setmanals.
Amb base al promig del nombre de dies hàbils mensuals s'aplicarà una quota diària

de 1/20 parts de la quota mensual pels dies que s'ha emprat el servei.
Excepcionalment i amb informe favorable del serveis socials es podra fer ús de dies

individuals de forma no periòdica o regular aplicant el càlcul de la quota diària pels dies que
s'ha emprat el servei.

c) servei de menjador: Dinar : 5,00 euros

Article 4rt.- Exempcions
La persona beneficiària o que sol·liciti el servei podrà demanar l'exempció de la quota sempre
que justifiqui la petició d'incapacitat económica del subjecte passiu i dels seus familiars per
atendre el seu pagament. Els serveis socials municipals, una vegada comprovades les
circumstàncies al·legades, informaran i n'elevaran la proposta corresponent.

Article 5è.- Liquidació i cobrament de les quotes
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment en
qué s'inicií la prestació del servei.

A principi de cada mes els serveis socials municipals responsables del Servei d'Estades
Diürnes al Centre de Dia comunicaran als serveis econòmics les dades corresponents a cada
usuari, relatius al mes anterior, i per part dels serveis econòmics de la corporació es procedirà
a la corresponent liquidació i al seu càrrec en compte bancari.

L'incompliment del pagament de les quotes en el termini establert, així com l'ocultament de
la quantia dels ingressos de la unitat de convivència, donarà lloc a la baixa de la prestació del
servei, sense perjudici del corresponent expedient per liquidar les quotes no cobrades i
imposar les sancions a les quals dóna lloc.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i restarà en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.

El Sr. Miquel Bernat digué com era que si el servei era més econòmic es cobrava
més.

El Sr. Batle li respongué que el servei era deficitari.

Sotmesa a votació és aprovada amb el següent resultat:

)VERN DE LES ILLES BALEARS
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Sis (6) vots a favor del PSOE i PAS PSM
Cinc (5) vots en contra del PP

CONVENI BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.- La Sra. Maria del Carme Serra dona
lectura la següent

PROPOSTA

Atès el que prescriu la Llei 3/1993 de 4 de maig i les disposicions de desenvolupament
de la mateixa i en la voluntat de millorar l'accessibilitat dels edificis i espais públics i la
supressió de les barreres arquitectòniques pel present venc a proposar el Ple el següent
acord:

Sol·licitar al Consell de Mallorca la signatura d'un conveni que serveixi per la redacció
d'una guia d'accessibilitat del municipi que serveixi de patró per la redacció del pla Municipal
d'Accesibilitat que contempli els criteris i directrius generals així com les actuacions
especifiques a realitzar i les dotacions pressupostaries precises per l'adequat compliment del
que preveu la Llei.

El Sr. Miguel Bernat demana com estava previst signar aquest conveni i quin era el seu
contingut?.

El Sr. Batle digué que en principi era sols una petició el Consell Insular de Mallorca.
Que una vegada es tingues el conveni que s'havia de signar tornaria a Ple.

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.

CONVENI ADAPTACIÓ PLANEJAMENT AL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA.- La Sra.
Maria del Carme Serra Martinez dona lectura a la següent:

PROPOSTA

Una vegada presentada la proposta del Consell Insular de Mallorca, envers a la
signatura d'un conveni de col·laboració entre les dues administració, per l'adaptació del
planejament urbanístic municipal al Pla Territorial de Mallorca, pel present venc a
RESOLDRE:

- Aprovar signar el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'ajuntament
d'Esporles, per l'adaptació del planejament urbanístics municipal al pla Territorial de
Mallorca, en els termes que proposa l'esmentat Consell Insular de Mallorca.

- Autoritzar el Sr. Batle per signar els documents necessaris.

El Sr. Miguel Bernat digué que si aquest conveni era sols per adaptar les NNSS
d'Esporles al PTM o es farien algunes modificacions de NNSS?.

Paper transcripció acords i resoiucions



0401454 I

0000-34
. ■
^ 'Js ■'• ^ ' ) . C>0 ;

'.■ \ ■ * -

^ * -- ■'

Que a una de les clàusules restava clar que i l'ajuntament no complia amb els
terminis establerts al CIM podia assumir les competències. Per aquests motius el nostre vot
serà en contra.

El Sr. Batle li digué que en principi volia agrair el CIM l'esforç que ha fet per que tots
els ajuntaments es poguessin adaptar el PTM , agraint-li així mateix a la Consellera la visita,
que feia dos anys que no ens venia ningú a visitar-nos ni a donar solucions i propostes
concretes.

La Sra. Aina Salom digué que havien d'agrair el CIM i la Consellera la sensibilitat de
donar una solució, per que els ajuntaments petits com nosaltres, puguissin adaptar-se al
PTM, que el cost d'aquesta actuació al CIM li costava bastants de milers d'euros.

Sotmesa a votació es aprovada amb el següent resultat:

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

)VERN DE LES ILLES BALEARS

REGLAMENT JUNTA LOCAL DE SEGURETAT.- El Batle, Sr. Miquel Ensenyat
Riutort dona lectura a la següent

PROPOSTA

Vist l'escrit del Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Interior, envers a la l'art. 54
de la LOFCS (2/1986) pel que pel que diu que els municipis en Cos de policia Local, podran
constituir Junta Local de Seguretat, per tal de disposar d'una base reglada sobre la
constitució i desenvolupament de la junta Local de seguretat, pel present venc a proposar el
ple el següent acord:

Aprovar el següent:

REGLAMENT DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

OBJECTE.- La junta Local de Seguretat d'Esporles serà l'órgan de col·laboració i coordinació
dels diversos cossos de Policia que operin en el seu territori per millorar el nivell de seguretat.

COMPOSICIÓ: Serà presidida per el Batle llevat que assistí a les seves sessions el Delegat
del Govern, amb aquest cas la presidència serà compartida amb aquest.

Participaran com a vocals:
a) El Regidor delegat en matèria de seguretat ciutadana.
b) El Cap de Policia Local.
c) Els responsables territorials de les forces de seguretat de l'estat

desplegades al municipi.
d) Els cap dels voluntaris de protecció Civil.

Assistirà un representant de l'Institut de Seguretat Pública de les illes Balears amb veu i
sense vot.
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Exercirà com a secretari, el de la Corporació o persona en qui delegui, que aixecarà
acta de la sessió i obrarà en el seu poder aquestes o qualsevol document que hagi estat
utilitzat en les reunions.

Quan ho requereixin els assumptes a tractar, podran assistir a les reunions de la Junta
Local de Seguretat, amb veu peró sense vot, els representants de les entitats, institucions i
associacions, així com les persones responsables dels serveis que a judici de la Presidència
poden facilitar l'adopció de decisions relacionades amb la seguretat ciutadana.

El president o els vocals poden assistir a les sessions de la Junta Local de seguretat
acompanyats dels tècnics que es trobin convenients, els quals assistiran amb veu peró sense
vot.

Els superiors jeràrquics dels membres de les FSE que formen part de la Junta Local
de seguretat podran assistir a les reunions quan estimin convenient la seva presencia. En
aquest cas assumiran el vot dels responsables territorials.

FUNCIONS: Les Juntes Locals de Seguretat tindran les funcions següents:
a) Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi, avaluar les

necessitats i els recursos disponibles.
b) Participar en l'elaboració del Pla de Seguretat Local, vigilar la seva execució entre els

cossos i serveis de seguretat que actuïn en el muncipi.
c) Establir les formes i procediments de col·laboració, coordinació i cooperació entre els

cossos i serveis de seguretat que actuïn el municipi.
d) Planificar la coordinació interpolicial en esdeveniments extraordinaris previstos en el

municipi.
e) Conèixer i resoldre en el seu cas, les incidències per competència sorgides entre

membres de distints Cossos Policials, per raons de servei.
f) Altres funcions que li doni l'ordenament vigent.

SESSIONS: La Junta Local de Seguretat es reunirà com a menys una vegada cada
semestre, quan la convoqui el president o quan ho sol·licitin la meitat mès un dels seus
vocals.

A cada Junta Local de Seguretat hauran de ser analitzats els resultats obtinguts amb
l'execució d'acords adoptats en sessions anteriors.

La Junta Local de seguretat podrà designar una mesa de coordinació operativa dels
diversos cossos policials que operin en el municipi, integrat per les comandaments de policia
que es determini, per l'exercici de les funcions següents:

a) Impulsar l'execució dels acords de la Junta.
b) Assegurar l'intercanvií d'informació entre els cossos i serveis de seguretat que actuen al

municipi.

Exposar-lo el públic al BOIB.

El Sr. Miguel Bernat digué que hi podria estar d'acord, peró que s'abstindrien, per que
no era obligatori i pel que servien aquí les normes, que a dia d'avui encara no s'han
convocat les Juntes del Patronats, muntar mès Juntes etc. No creia oportú entrar dins
aquest tema.

WERN DE LES ILLES BALEARS
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Sotmesa a votació queda aprovada, essent el resultat de la votació el següent:

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

MOCIO DEL PP PER VIA D'URGÈNCIA El Sr. Miquel Bernat Bosch digué que el
seu grup volia presentar una Moció per via d'urgència el voltant de bonificar els damnificats
per les ultimes pluges.

Sotmesa a votació es aprovada d'urgència per unanimitat.

El Sr. Miguel Bernat dona lectura a la següent:

MOCIO

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el Grup Municipal del Partit Popular.
El passat 17 d'octubre el nostre municipi va sofrir unes fortes pluges, les quals

provocaren un important augment del cabdal del torrent de Sant Pere. Dins el nucli urbà es
produïren nombrosos desbordaments, que varen afectar a un gran nombre de vehicles,
immobles i mobiliari de propietat privada.

Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament d'Esporles aprova els següents

ACORDS

PRIMER: Bonificar el import total de l'Impost de bens immobles corresponent a l'any 2007 a
persones físiques o jurídiques que hagin estat afectats per les inundacions, i que hagin
presentat la denuncia a l'Ajuntament.

SEGON: Bonificar el import total de l'imposto de vehicles corresponent a l'any 2007, a tots el
titulars de vehicles que han sofert les inundacions, tant si estan al Padró Municipal d'Esporles
com a altres municipis.

TERCER: Bonificar la part proporcional que correspongui d'aquest any damunt el preu que es
va pagar per la concessió de les places de aparcament el Ca'n Campos els usuaris afectats
per les pluges.

QUART: Habilitar la partida, fent la corresponent modificació de crèdit per l'import necessari
per fer front als pagaments. Dins l'exercici 2007.

QUINT: Donar la difusió oportuna, al tauló d'anuncis i mitjançant el servei de SMS perquè les
persones afectades puguin presentar les instàncies corresponents.

Es posar en coneixement del ple que per poder efectuar aquest tipus de bonificacions
havien d'estar reglades, per tant en primer lloc s'havia de crear una partida per fer front a la
despesa i desprès s'havia d'instruir l'expedient d'acord amb la llei de subvencions.

Per aquest motiu s'afeixès a la moció una esmena en el sentit d'adaptar jurídicament
la línia d'ajudes.

)VERN DE LES ILLES BALEARS
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PRECS I PREGUNTES."
El Sr. Severiano Quevedo si s'havia retirat el cotxe de Ses Rotgetes, com la resposta fou

afirmativa, donar les grades.

- Així mateix sol·licita la col·locació de les senyals verticals de tràfic.
- També demana que s'incrementés la neteja dels contenidors a Ses Rotgetes.
- Que es tirés herbicida per les voreres a de Ses Rotgetes i Jardin de Flores.
- I quin era el criteri seguit per la recollida selectiva porta a porta a Ses Rotgetes i Jardin de
Flores, si no es feia a Son Cabaspre i a Es Verger. Així mateix afirmar que aquest tipus de
recollida hi havia alguns carrers de Ses Rotgetes que no es podia fer.

El Sr. Miquel Bernat demana:
Pel tema de la Carta d'Alborg 110 pel proper ple.
S'hi s'havia fet l'estudi dels guals permanents.
Com estava el contracte de transport en Creu Roja?.
Quan es convocaran els Patronats?
Com era que no se l'hi havia passat els Leasings?

- A la zona d'es Verger s'ha fet res respecta de les pluges pesades?.
Digué que l'aigua de Son Trias vesava, si s'havia fet res?
El Registre de sortida s'ofereix un el solar, quina situació urbanística te?.
Des de que es va traslladar la Biblioteca al Centre Dia, s'ha fet activitats a l'antiga
Biblioteca ?.
De part del Grup PP voldríem traslladar els empleats d'aquest Ajuntament els nostre
agraïment, per la seva actuació durant les passades pluges.
Ens agradaria tenir l'informe del Cap de Protecció Civil, respecta de les actuacions el dia
de les pluges.

La Sra. Alna Salom digué:
Que reiteradament havia demanat que es millores la neteja del Poble i no havia notat
cap diferencia. Per tan demanava quines mesures concretes, es pensaven prendré?.
Que el seu criteri per millora podria passar per una gestió externa del servei.
Que el vial Central de Ses Rotgetes hi havia uns punts perillosíssims, que precisaven de
pintar una mitjana groga i miralls per tal de millorar la circulació i demanar que es fes.
Que passejar per Ses Rotgetes era força perillós, ja que les voravies que s'havien de fer
entre 2002 i 2003, encara n'hi havia moltes sense fer, seria convenient donar un termini
per fer-les.
Des de el grup Socialista, volgué agrair a totes les persones de la casa i d'altres que
van ser solidaries, els dies de les passades pluges.

El Sr. Batle digué en relació els gual i a les senyals de tràfic que la policia local feria el
pertinent estudi.

- Pel que feia a les fraccions de restes vegetals que no es retiraven digué que es feia així,
per que les persones que ho treien poguessin comprovar que aquest no era el tipus de
recollida que es feia i no dar-los mals vicis.
- Que en el contracta en l'empresa s'havia incrementat la neteja a Ses Rotgetes.

- Que el regidor de manteniment prengués nota del vessament de la Font de Son Trias.
- Respecta del solar de la Guàrdia Civil que eren unes informació cadastral, per si es podia
permutar un solar de propietat municipal amb el de la Guàrdia Civil.
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- Pel que feia la Biblioteca s'emprava provisionalment per taixi, ja que a la al Centre de Dia
hi havia problemes d'espai.

El Sr. Josep Ferra al voltant del Patronat de Cultura va dir que dins el mes de
novembre s'havia parlat de fer una reunió per proposar de canviar la dinàmica actual del
Patronat.

El Sr. Batle també volgué agrair l'actuació del personal de l'Ajuntament tan dels de
manteniment com dels de les oficines tots van voler ser solidaris amb la ciutadania i
proposava de fer un agraïment públic a l'Esportulis.

Pel que feia a la neteja del poble era conscient de les limitacions que es tenien que li
agradaria arribar a més, peró que era un problema purament econòmic i de manca de
recursos.

Respecta de les voravies de Ses Rotgetes digué que es mirarien quines voravies de
Ses Rotgetes no estaven fetes i se'ls enviaria una carta donant-los un termini per fer-les.

Que la setmana que ve es convocaria la junta del Patronat de les Escoles.

La Sra. Aina Salom digué que sempre feien falta diners, que des de que ella era
regidora a bastants dels plens que havia assistit, s'havien pujat taxes i que en definitiva no
s'havien d'excusar en lo fàcil de que no hi havia recursos, si no de fer una bona gestió i
aconseguir arribar a tot.

Poble.
El Sr. Miquel Bernat digué que si es podia explicar un poc al voltant de la Casa del

El Sr. Batle digué que efectivament volia explicar que el passat dia 25 es va firmar
l'escriptura de compra de la Casa del Poble, que ja era de l'ajuntament i al dissabte el
protocol amb la Sra. Ministra del Habitatge.

El Sr. Miquel Bernat donar l'enhorabona i digué que s'havia fet justícia.

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

Esporles, 30 d'9ctubre de 2007.
El bátie. La secretària
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2007

Membres assistents:

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

Vicenç Vidal Matas
Aina Maria Salom Soler

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

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

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha
de fer qualque observació a les actes de les sessions ordinària de dia 30 d'octubre de 2007.

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

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència ,

es dóna compte dels següents:
- Consell Insular de Mallorca (Cooperació Municipal) Reg. Entrada 3177, Data límit

justificació Pla d'Obres i Serveis en execució.
Govern de les Illes Balears (Direcció General de Biodiversitat) Reg. Entrada 3183,
Notificació acord consell de Govern creació noves zones d'especial protecció per a les
aus.

- Govern de les Illes Balears (Direcció General de Biodiversitat) Reg. Entrada 3187 ,

Informe relatiu a construcció habitatge en sol rústic en zona possible incendi forestal.
Ministeri d'Economia i Hisenda - Delegació d'Economia i Hisenda Illes Balears, Reg.
Entrada 3196, Remissió dades distribució quotes provincials lAE desembre 06 a maig
07.
Govern de les Illes Balears (Educació i Cultura - Política Lingüística) Reg. Entrada 3198,
Activació Pla Normalització Lingüística per vehiculació llengua catalana.

- Consell Insular de Mallorca - Cooperació Municipal, Reg. Entrada 3218, Sol·licitud
informació per constitució comissions sectorials assemblea Baties i Batieses.
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- Govern de les Nies Balears (Interior - DG. Emergències) Reg. Entrada 3249, Jornada
Tècnica sobre emergències per fenòmens meteorològics adversos.

- Ajuntaments - Ajuntament de Palma, Reg. Entrada 3256, Convocatòria curs canvi
climàtic salut i consum.

Ministeri d'Economia i Hisenda - Delegació d'Economia i Hisenda Illes Balears, Reg.
Entrada 3278, Compensació Telefònica 3r TR 2007
Ministeri d'Economia i Hisenda - Delegació d'Economia i Hisenda Illes Balears, Reg.
Entrada 3279, Remissió dades entrega a compte participació tributs octubre.

- Govern de les Illes Balears (Educació i Cultura - DG Planificació i Centres) Reg. Entrada
3292, Sol·licitud reparació embornal CP Gabriel Comas i Ribas.
Sindicatura de Comptes Illes Balears - Sindicatura de Comptes Illes Balears, Reg.
Entrada 3300, Informe agregat dels comptes generals de les Entitats Locals 2004.

- Asociación de Vecinos y Propietaris Es Verger, Reg. Entrada 3321, Sobre cessió
terrenys a l'Ajuntament per execució obres necessàries.
Govern de les Illes Balears (Salut i Consum) Reg. Entrada 3376, Sol·licitud llistat
aparcaments Esporles i remissió protocol per compliment normativa.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des
de l'últim Ple des de el núm. 470 al 510.
La secretaria donar lectura al següent :

DECRET DE BATLIA NUM. 510

Per donar coneixement al Ple de la Corporació que a l'expedient per
l'aprovació del pressupost de 2006 es va produir un error material de suma al Pressupost de
Despeses, concretament a la partida 3-62300 per un import de 10.952,37 euros. Aquesta
partida apareix al detall del pressupost amb l'import correcte però no sumada al total. Per tant
l'import correcte del pressupost de Despeses seria de 5.515.414,69 €. Pel present venc a
resoldre:

1. aprovar que l'import total de despeses del pressupost sigui de
5.515.414,69 €.

2. Portar al Ple per la seva ratificació.

Esporles, 26 de novembre de 2.007.

Sotmès a votació es aprovat amb el següent resultat:

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

RESOLUCIÓ DE BATLIA 439/07

Vist que aquest Ajuntament ha rebut una subvenció del Ministeri de la vivenda per dur
a terme la rehabilitació de la Casa del Poble i donat que l'immoble a dia d'avui no es propietat
de l'Ajuntament, i que s'ha signat un conveni de col·laboració entre l'Institut d'Innovació
Empresarial i l'Ajuntament d'Esporles, mitjançant el qual es subvenciona la totalitat de la
despesa. Es necessari procedir a la compra de l'esmentat immoble , per destinar-lo a
finalitats de caràcter públic i interès social. Es per la qual cosa que venc a
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1Aprovar el següent:

PLEC DE CLAUSSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DE
LA COMPRA DE L' IMMOBLE DENOMINAT CASA DEL POBLE, SITUAT DINS EL CENTRE
DEL POBLE ENTRE ELS CARRERS QUARTER I CASA DEL POBLE. PER ACTIVITATS DE
CARÀCTER PÚBLIC O INTERÉS SOCIAL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE I REGIM JURÍDIC.

1.1. Objecte del contracte.- El present plec te per objecte la compra:
URBANA .- Casa denominada Casa del Poble edificada damunt una parcel·la de terreny,
procedent de Son Trias, en el terme municipal d'Esporles, ( Illes Balears). La parcel·la te una
superficie d'uns 461 m2 . Linders: al nort , amb casa i corral de Francisco Nadal Sastre; al
sur, carrer Mateu Togores; al est, solar de Juan Alemany Terrasa; i oest, carrer K del plànol.

La finca descrita es propietat de l'Institut de Crèdit Oficial.
Inscrita al Registre de la propietat n° 8 de Palma de Mallorca, el tom 5020, llibre 74, foli

142, finca 1387, inscripció 8®.

L'objecte de l'esmentada compra es de destinar-la a activitats de caràcter públic i interès
social. Tot això de conformitat amb les prescripcions del present Plec.

1.2. La contractació de la compra que s'adjudicarà pel sistema de procediment
negociat sense publicitat, es regirà per l'establert a aquest plec, i pel no previst en ell, serà
d'aplicació el R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el Text Refós del a L.C.A.P,
modificada per la Llei 53/99, de 28 de desembre i Reglament de General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

Llei 20/2006, de 25 de desembre Municipal i de Regim Local de les Illes Balears i
Reglament de Bens de les Entitat Locals aprovat pel R.D. 1372/1986, de 13 de juny.

Aplicació de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques i demés legislació vigent amb la matèria.

2.- CONDICIONS TÈCNIQUES.

2.1. Termini d'entrega de l'immoble.

L'adjudicatari estarà obligat a entregar l'immoble a la firma de l'escriptura pública.

3.- CONDICIONS DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT

3.1. Forma d'adjudicació.
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En compliment de l'establert a l'article 11 del Reglament de Bens de les Entitat Locals,
i l'art. 135 de la llei 20/2006, de 25 de desembre, la compra de bens es regiran en quant a la
seva preparació i adjudicació per la normativa reguladora de la contractació de les
Corporacions Locals.

El contracte a que es refereix aquest Plec s'adjudicarà pel procediment negociat
sense publicitat.

I, en compliment del establert en l'article 5.3 i 9 del TRLCAP, al tenir la consideració
del contracte privat la compravenda d'immobles, es regirà en quant als seus efectes i extinció,
per les normes del dret privat.

3.2. Preu del immoble

El tipus de licitació es fixa en (448.560) quatre-cents quaranta-vuit mil cinc-cents
seixanta euros.

Acceptar la proposta del Institut de Crèdit Oficial.

3.- DESPESES E IMPOSTS.

L'ajuntament abonarà el pagament de totes les despeses, honoraris i imposts
ocasionats per la present compra i la seva inscripció registral, inclòs l'imposto de bens
immobles corresponent a any en curs i l'imposto municipal sobre l'increment del valor dels
Terrenys de naturalesa urbana ( plusvàlua ).

Seran de càrrec del Ajuntament les despeses de notari, impost de transmissions
patrimonials i impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, fens inclòs
el darrer impost IBI i taxes.

12.- JURISDICCIÓ COMPETENT.

VIII.2. Les qüestions litigiosos sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes dels contractes administratius seran resolts per l'órgan de contractació competent,
acords dels quals posaran fi a la via administrativa i contra els mateixos es podrà interposar
recurs contenciós-administratiu, conforme al que està previst per la Llei reguladora de dita
jurisdicció, sense perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de
reposició, previst als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2.- Ratificar per Ple.

Esporles a 10 d'octubre de 2007.
EL BATLE

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 462/07

Aquest ajuntament a dia d'avui ha signat escriptura de compra de la Casa d'Es Poble amb
"l'Instituto de Crédito Oficial", condició per a rebre una subvenció del Ministeri de la VIvenda. I
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donada la urgència en firmar el protocol General, entre l'Ajuntament i el Ministeri de la
Vivenda, ja que se'ns ha informat que estam a punt exhaurint el termini per la signatura i
posat que la Ministra de la Vivenda visita la nostra Illa dia 27 d'octubre de 2007, pel present
venc a RESOLDRE:

- Aprovar signar Un Protocol General entre el Ministeri de la Vivenda i l'Ajuntament
d'Esporles ( Illes Balears) per les obres de rehabilitació de l'antiga Casa d'Es Poble,
per Usos culturals.

- Autoritzar el Sr. Batle per signar el documents necessaris.
Ratificar per Ple.

Esporles a 26 d'octubre de 2007.

EL BATLE

OVERN DE LES ILLES BALEARS

Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat

DECRET.- 443
RESOLUCIÓ DE BATLIA 443/07

"Vista la convocatòria del Consell de Mallorca a tots els Ajuntaments que es vulguin
incloure dintre del Pla d'Obres i Serveis per al 2008 i donat que el Ple del Ajuntament de dia
11 d'octubre de 2008 acordà sol·licitar la inclusió al Pla d'Obres i Serveis de distintes obres,
pel present VENC A RESOLDRE:

APROVAR ampliar la sol·licitud abans esmentada amb les següents obres:

QUARTA PROPOSTA." Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que inclogui
al municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2008 amb el finançament de
l'obra anomenada " PROJECTE DE MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ D'ESTABLÍDORS DE
S'ESGLAIETA, T.M. D'ESPORLES" amb un pressupost d'execució per contracte total de
(59.864,34) cinquanta-nou mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims.

- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per al 2008 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.

- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.

CINQUENA PROPOSTA." Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que
inclogui al municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2008 amb el finançament
de l'obra anomenada " PROJECTE DE MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ D'ESTABLÍDORS
DE S'ESGLAIETA, T.M. D'ESPORLES" amb un pressupost d'execució per contracte total
de (59.864,34) cinquanta-nou mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb trenta-quatre
cèntims.

- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.

RATIFICAR pel Ple.
Esporles a 15 d'octubre de 2007
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El Sr. Miguel Bernat fa notar que el Decret repeteix dues vegades el mateix projecte,
al punt 415. '

La Secretaria explica que hi havia un error material que el que toca dir es:

"CINQUENA PRO POSTA.-Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que inclogui al
municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2008 amb el finançament de l'obra
anomenada anomenada "PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE S'ALZINAR A LA
URBANITZACIÓ ES VERGER, T.M. D'ESPORLES" amb un pressupost d'execució per
contracte total de (59.633,28) cinquanta-nou mil sis-cents trenta-tres euros amb vint-i-vuit
cèntims.

- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per al 2008 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM."

El Sr. Miguel Bernat digué que independentment de l'error material que indica les
preses i corregudes que duen a cometrer-los. Vol deixar constància de la falta de planificació
de l'equip de govern per que a dos dies de l'aprovació del Pla d'obres i Serveis per a 2008, es
procedeix mitjançant una resolució de batllia a la seva modificació, sense reunir prèviament la
junta de portaveus etc. Pel que fa a l'expedient hem pogut constatar les preses ja que hi ha
documents sense signar i es per la qual cosa que el meu grup votarà en contra.

El Sr. Batle digué que havia estat necessari incloure aquestes dues actuacions amb la
premura que s'havia fet, per poder rebre una subvenció per ambdues actuacions que en
principi pareixia que havien de ser incloses a un altre pla, per tant entenia que la seva
actuació havia estat la correcte.

Sotmès a votació no queda aprovat, amb el següent resultat:

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

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST.- El Sr. Batle donar compta de la liquidació del pressupost
de 2006.

DECRET DE BATLIA NUM 511/07

De conformitat amb el que disposa l'article 191 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova la llei Reguladora d'Hisendes Locals, i vist
l'informe emès per la Secretària-Interventora de la Corporació , pel present

HE RESOLT:

Aprovar la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 2.006, còpia de la qual
s'adjunta al present Decret.

Esporles, 26 de novembre de 2.006.
El Batle,

OVERN DE LES ILLES BALEARS
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El Sr. Miguel digué que llegint la liquidació es comprovava que havia passat el que
havia de passar, que els informes negatius de la Secretaria Interventora, ja indicaven que
s'havia de regularitzar la situació i no s'ha fet i d'aquí el dèficit que passen els 800.000 euros.
Avui continua l'informe de la Secretaria indicant algunes mesures a prendre a rel d'aquesta
liquidació en dèficit. Es prendrà qualque mesura?.

El Sr. Batle li respongué que el que evidenciava era que des de el govern del seu grup
ja venia passant, en 200.000 euros de dèficit. Que tenien tota una legislatura per estabilitzar
la situació, que havien començat per actualitzar les taxes, cosa que ja s'havia d'haver fet en
anterioritat, ja que han estat, entre d'altres, el causant del dèficit. El que s'intenta es que les
activitats no siguin deficitaris i crear un pla d'estabilitat.

Així mateix s'ha aconseguit, fent les gestions oportunes, recuperar algunes
subvencions que havien estat negades pel Govern anterior a aquest ajuntament.

El Sr. Josep Ferra demana per abandonar el ple i s'absenta.

El Sr. Miguel Bernat digué que el final tota la culpa del dèficit la tindria el PP. Però que
si no es tenien diners no es gastava, el que s'havia de fer era optimitzar recursos.

El Sr. Batle digué que no es tractava de discutir qui tenia la culpa si no de solucionar el
tema.

La Corporació es dona per assabentada.

DEVOLUCIONS

PROSTA DE DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

Referència Contribuent Padró/Impost Import Motiu devolució

1029/05 ESTEVEZ SAEZ M. DEL
CARMEN

IVTM 2005 25,56 Baixa 31/05/05

1057/06 il ti ii it it IVTM 2006 51,12 Baixa 31/05/05
3248/06 TELLO SUAREZ NESTOR

HERNAN
IVTM 2006 12,78 Baixa 07/09/06

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

MODIFICACIO DE CREDIT.- El Sr. Batle dona lectura a la següent

PROPOSTA

SUPLEMENT DE CREDIT 1/07
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Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici, degut a
les darreres pluges, i no essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de l'Ajuntament
del 2007, d'acord amb l'art. 177 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals es proposa;

Aprovar el següent suplement de crèdit:

FINANÇAMENT:

45-62323 Pla d'Obres i Serveis 2007 2.500 euros

3-48002 Fons Solidaritat 2.500

TOTAL 5.000 euros

PARTIDES A SUPLEMENTAR

3-48005 Ajuda damnificats pluges Esporles 2007 5.000 euros

TOTAL 5.000 euros

El Sr. Miguel Bernat presentar la següent esmena:

Demanar de que els 5000 euros que havien de sortir de dues partides diferents, es
traguessin únicament de la partida del fons de solidaritat.

La Sra. Aina Salom com era que a la comissió informativa s'havien posat 10.000
euros i ara només 5.000 euros.

Se li contestar que a la comissió es varen avaluar els danys i en principi 5000 eren
suficients.

Es sotmet a votació en l'esmena que resta així:

FINANÇAMENT:

3-48002 Fons Solidaritat 5000 euros

TOTAL 5.000 euros

PARTIDES A SUPLEMENTAR

3-48005 Ajuda damnificats pluges Esporles 2007 5.000 euros

TOTAL 5.000 euros

La proposta, es aprovada per unanimitat
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MOCIO DEL PP El Sr. Miquel Bernat Bosch donar lectura a la següent; " . ^

M O C I O

Moció a favor del projecte de col·locació de la canonada d'aigües residuals.

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles., el grup municipal del Partit Popular.

Exposició de motius:

Vist el greu problema que provoquen els abocaments de l'actual depuradora,
provocant la contaminació de diferents aqüífers.

Vist l'alt nivell de molèsties que provoca als veïnats en general i més concretament a
les instal·lacions esportives annexes i als residents a la zona de "Sa Finca".

Vist que en el ple de dia 25 de Març de 2003 es va aprovar l'adhesió al projecte
presentat per EMAYA, anomenat "Sanejament de la zona de protecció de la Font de La Vila,
de la Siquia d'en Baster i la galeria de captació de I Vall de Sant Pere així com l'aqüífer del
pla de Palma".

Vist que el dia 31 d'octubre de 2007, va tenir entrada amb el número 3210 la sol·licitud
de llicència d'obres de la fase II del projecte esmentat, per part d'Emaya.

Per tot lo exposat, el grup municipal del Partit Popular, a l'Ajuntament d'Esporles
proposem al Ple que adopti el següent:

ACORD

Instar al Batle i a la Junta de Govern perquè concedesqui la llicència d'obres per
executar el projecte indicat al registre d'entrada núm. 3210.

Instar al Batle perquè inicií els avantprojectes per realitzar la xarxa de clavegueram
als nuclis urbans de s'Esgleieta, Ses Rotgetes i Jardin de Flores, per connectar a la canonada
del projecte d'Emaya abans esmentat i aquests s'incloguin el POS del 2009.

El Sr. Vicenç Vidal digué que era coneguda la postura del PSM, el voltant de la
DEPURADORA , ja que enteníem que el desenvolupament sostenible compromet les
generacions futures. Per tant el demanar una nova DEPURADORA, no es un caprici si no
que, el que es pretenia era eliminar els actuals sistemes ja obsolets per reduir els efectes del
mal funcionament. Aprofitar les aigües residuals per altres projectes, o per recuperar els
aqüífers en definitiva fer una bona gestió dels nostres residus. Oue l'aigua era un be escàs hi
havia de ser gestionat en cura. Per tant si es feia realitat la canonada i el desmantellament de
la DEPURADORA aixó provocaria un impacte ambiental difícil de recuperar.

El Sr. Miguel Bernat digué que la canonada era un fet ja, que la nova depuradora
només era un futurible i que actualment la que hi ha dona moltes molèsties als veïns, que si
es volia fer una depuradora en condicions els costos eren molt elevats tant de construcció
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com de manteniment. I que en definitiva els recursos no es perdien
lloc i no era dolent ser solidari.

La Sra. Aina Salom digué que el seu vot seria a favor de la moció,per que així es
recollia el programa electoral del seu grup i a más es solucionaven molts problemes. Que es
recuperaven recursos humans per l'ajuntament i a més evitaven la contaminació dels aqüífers
que en freqüència provocaven les depuradores.

Peró que volia introduir la següent esmena:

El moment de firmar la cessió de les aigües per depurar, reservar-se el dret de retorn
d'una part de l'aigua depurada.
Puntualitzar que també hi havia d'haver canonada per la recollida de Ses Rotgetes,
Jardin de flores i s'Esgleieta.

Sotmesa a votació la Moció i l'esmena,queda aprovada, essent el resultat de la votació el
següent:

Sis (6) vots a favor del PSOE i PP
Quatre (4) en contra del PAS PSM

MOCIO PSOE.- La Sra. Aina Maria Salom Soler donar lectura a la següent:

M 0 C I Q

Moció que presenta el PSIB/PSQE al Plenari de l'Ajuntament d'Esporles.

Antecedents

A la primera legislatura d'Ajuntaments democràtics 1979-1983, vist que no hi havia
cap piscina pública al municipi el Consistori va decidir comprar el solar a on es situa l'actual
piscina municipal. El solar disposava d'un safareig i es va arreglar per tal que pogués esser
utilitzat com a piscina.

Les necessitats actuals són molt distintes de les que hi havia fa quasi 30 anys, a més,
l'actual piscina incompleix les normatives mínimes exigibles per a una instal·lació d'aquest
tipus, per exemple: dimensions inadequades, vestidors amb unes condicions insalubres,
instal·lacions obsoletes, instal·lacions elèctriques sense cap tipus de garanties, etc.

La Conselleria de Salut ha tramés en distintes ocasions amonestacions de tractament
per falta de seguretat a les instal·lacions i any darrera any s'han anat assumint per part de
l'Ajuntament riscos innecessaris. Aquesta situació de risc i de manca de legalitat només es
podria tolerar en una situació transitòria mentrestant es construïa una nova piscina, peró de
cap manera es pot assumir aixó com a situació permanent i sense propòsit de canvi.

Després de distintes temptatives, finalment l'any 2004 es va redactar un projecte que
semblava que totes les forces podien compartir, i el debat es va centrar en el lloc a on s'havia
de construir la piscina. El partit Popular defensava que fos a Son Quint i tant el PSN com el
PSQE defensaven que fos a Ca l'Amet.

Aquesta passada legislatura i governant la coalició PSM/PSOE i en compliment del
pacte entre ambdues forces polítiques per la governabilitat del municipi, a proposta del PSQE

Paper transcripció acords i resolucions



0401438 I

OVERN DE LES ILLES BALEARS /Qoowr \
r ■ C** ' ■"-»

*

rAjuntament va demanar al Consell Insular que aportés una ajuda per afrontar la construcaó
de la nova piscina.

En Sessió celebrada el passat dia 5 de març de 2007 el Consell Insular va aprovar
una ajuda plurianual de 595.951,03 € per a la primera fase, i distribuïda aquesta quantitat en
6 anualitats. La segona fase, que compren el cobriment de la piscina, es preveu que es farà
mes endavant. Pel que fa a les obres d'aquesta primera fase, s'havien de començar abans
del dia 1 de setembre passat. Per tant és clar que l'actual equip de govern no ha tingut cap
mena d'interés per iniciar-les.

El passat dia 11 d'octubre, a un Plenari convocat amb caràcter d'urgent per al Pla
d'Obres i Serveis per a l'any 2008, l'equip de govern del PSM proposà fer un carril per a
bicicletes al carrer del Quarter per un import proper als 270.000 €, i també va presentar dues
propostes més sobre temes de mobilitat, tot això en substitució de l'obra de la nova piscina.
Per tant, un altra cop queda de banda i no hi ha cap garantia de l'equip de govern la vulgui
dur endavant

L'excusa que va donar l'equip de govern er no construir la piscina era que a l'actual
terreny de Ca l'Amet no hi ha cap. Diuen que el terreny que es va cedir a la Conselleria
d'Educació per construir l'escoleta infantil va ésser per més m2 dels necessaris i que si no es
recuperen aquests m2 no hi cabria la piscina. Per aixó, diuen, per tal de no arriscar-se, havien
decidit retardar-ne la construcció.

El PSOE ha defensat la necessitat de construir la piscina, i pensam que el nostre
poble no es pot permetre deixar d'aprofitar el finançament que fa acordar el Consell de
Mallorca. El PSOE d'Esporles també ha defensat sempre fer la piscina a Ca l'Amet, i ho ha
justificat per la proximitat al centre del poble i de les instal.lacions escolars. En aquests
moments, peró, el que volem és, sobretot, que hi hagi una piscina a Esporles, fins i tot encara
que finalment es faci a Son Quint.

Per tant, proposam al Ple de l'Ajuntament d'Esporles la següent

Moció:

1.- El Ple de l'Ajuntament d'Esporles considera que la construcció de la piscina municipal té
prioritat per a aquest Ajuntament davant qualsevol altre obra a presentar al Pla d'Obres i
Serveis que anualment es convoca pel Consell Insular.

2.- Deixar sense efecte l'acord pres pel Plenari el passat dia 11 d'octubre de 2007 relatiu a les
obres a incloure al Pla d'Obres i Serveis per l'any 2008.

3.- Sol·licitar i destinar davant el Consell Insular que inclogui al municipi d'Esporles dintre del
Pla d'Obres i Serveis per a 2008 amb el finançament de la piscina municipal, en les anualitats
contemplades en el plurianual del Pla del 2007 afegint la partida de 10.000C que corresponia
a l'any 2007 a la partida del 2008.

4.- Consignar les corresponents partides al pressupost per l'any 2008.

5.- Tramitar el crèdits necessaris amb les entitats bancàries.

6.- Fer les adaptacions necessàries al projecte per ubicar la piscina al terrenys propietat de
l'Ajuntament a la Punta de Son Quint d'una superfície d'uns 2.600 m2 al costat del
poliesportiu i al costat de la carretera.
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La Sra. Aina Salom explicar que la presentació d'aquesta moció no era per que el seu
grup no estigués d'acord amb el carril bid, si no per que havia de ser més immediat la
construcció de la piscina, i així ja s'havia plasmat el debat abans de les eleccions, on es va
entendre que era un tema prioritari.

El Sr. Batle digué que s'havien fet una seria d'afirmacions com que Esporles
necessitava una piscina, que ell entenia que era així. Peró que s'havien de resoldre
primerament una partida de temes com la disponibilitat de la parcel·la. I era per la qual cosa
que s'havia optat per presentar el projecte del carril bid, que a la vegada solucionava el del
carrer Quarter.

Que aquest municipi te moltes necessitats es clar peró s'ha de cerca el finançament i
amb aquest tema està l'equip de Govern.

Pel que fa a la situació, digué que no era tan fàcil resoldre a Son Quint, ja que el
darrer Consell Escolar, ja queda palesa la necessitat d'ampliar l'institut , per tan no seria el
més adequat emprar els terrenys.

D'altre banda l'idea de fer la piscina a Son Quint de sempre ha estat rebutjada, tant
per les Sres. usuaris com per les mares dels infants que l'utilitzen.

Per tots aquest motius es pel que demano de deixar el tema damunt la taula.

La Sra. Aina Salom digué que era conscient i responsable, de la moció que
presentava i que recollia en la mateixa, el que volien els esporlerins, una piscina, i ja havia
arribat el moment de concretar i no donar més llargues, que no volgués confondre la sala, si
el tema era d'anar a peu fins a l'institut que s'adoptessin les mesures necessaris per resoldre
la mobilitat i poses fil a la agulla amb la construcció de la piscina.

El Sr. Batle demana a la Sra Salom de debatre el tema el fòrum ciutadà.

El Sr. Vicens Vidal indicar les conclusions del fòrum i la possibilitat de fer un
monogràfic de piscina dintre del fòrum ciutadà.

El Sr. Bernat digué que no entraria en el debat de les conclusions del fòrum ciutadà,
que la piscina era un compromís electoral, que els terrenys de Son Quint eren disponibles,
que no tenia tan clar que fos bo pel poble ampliar l'institut, que aquest tema era d'un altre
debat. Respecta de la distancia entenia que no era prou significativa, per que els usuaris
deixessin d'utilitzar-la.

En quant el recursos econòmics, son els que hi ha, peró l'equip de Govern te
l'obligació d'optimitzar-los i es per aquest motiu que donarem el nostre suport a la moció.
Sotmès aprovació la proposta es aprovat amb el següent resultat:

Sis (6) vots a favor del PSQE i PP
Quatre (4) vots en contra del PAS PSM

OVERN DE LES ILLES BALEARS

7." Comunicar el present acord al Consell Insular de Mallorca.
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El Sr. Severiano Quevedo agraí la col·locació de les senyals de transit a Ses Rotgetes.
I demanar de fer un pla integral de circulació i seguretat vial a Ses Rotgetes. Així mateix

demanà que es mantinguessin en condicions les voravies de ses Rotgetes, tirant herbicida i
fent la neteja oportuna.

Demanà una explicació el voltant de la nova recollida selectiva i si amb l'augment del
preu de la recollida de podes, augmentarà en nombre de bosses a recollir?.

I per aquest any demanà més il·luminació nadalenca a la zona de Ses Rotgetes.

El Sr. Miguel Bernat demanà:
S'ha fet l'estudi de gual permanent?.
S'ha modificat el contracte de transport amb Creu Roja?.
L'excusa de no convocar el Patronat de Cultura era per que s'havia de fer un canvi,
s'ha fet?.
Quan es presentarà la relació de leasings?.
Podria tenir una copia del conveni amb el Ministeri de la Vivenda?.
S'ha trobat el cremador de la caldera de l'institut?.

El Sr. Gaspar Sabater explicar que havia anat a tirar unes graneres al punt verd i que
els empleats de la brigada li havien demanat de recollir-les, tan malament va l'ajuntament?.

La Sra. Aina Salom agrair els miralls del vial central. I es mostra a favor del pla integral
de circulació a Ses Rotgetes i demanar que a més es fes un pla de supressió de barreres
arquitectòniques, tant a la Vilanova com a la Vila vella i Ses Rotgetes. insistí amb la falta de
mirall i la mitjana groga de l'esmentat vial.

Demanà que l'ajuntament assolis l'iniciativa de interessar del veïns la construcció d
eles voravies i en el seu cas execució subsidiària.

Recordar que el Consell del Patronat d'escoles municipals del passat dia 29 d'octubre
de 2007, es digué que es reuniria cada tres mesos, per tal de poder informar-se, del que es
va dir que es faria demanar:

S'ha passat l'informació d'una seria d'iniciatives ?.

Que ha passat amb les denuncies de Magdalena de l'escoleta el voltant del servei de
menjador escolar? , S'ha sancionat l'empres?, s'ha rescindit el contracte?.

El Sr. Bernat Digué que la representant del PP, no havia entés bé, el canvi el
menjador, per que s'havia canviat si na Francisca anava be?

El Sr. Batle s'absenta del Plenari, actua el seu lloc el sr. Antoni Asensio.

El Sr. Vicenç Vidal digué al voltant de la recollida selectiva que Ses Rotgetes tindria el
mateix tractament que la resta del poble. Pel que feia a la poda no s'havien augmentat en
nombre de bosses, peró si l'espai el punt verd.

El Sr. Batle entra a la Sala.
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Pel que feia a la recollida explica que abans d'aplicar el sistema haviën de resoldre
algunes diferencies amb FCCSA. Que es donaria més informació i aportarien més recursos a
l'oportuna campanya.

Que hi havia llocs del poble com Son Cabaspre o s'Esgleita que encara no es podia
assumir aquesta recollida selectiva

El Sr. Antoni Asensio digué que respecta de les graneres no entenia el comentari, per
que ho veia un poc surrealista.

Respecta del Patronat de l'Escoleta, no hi ha hagut més incidències i entenia que
l'empresa Alcari era molt professional.

Que s'enviaria la programació de l'Escoleta.

El per que no s'havia repartit a Ses Rotgetes, es per que no hi va haver recursos, per
fer el porta a porta, en aquest cas no va poder esser.

El Sr. Batle digué que l'empresa Alcari reunia tots els requisits per gestionar el servei
de menjador, amb el sistema de transport etc. i per tant va pareixa el més adient per evitar
problemes sanitaris etc.

El Sr. Miguel Bernat digué que la ubicació física també era molt important a l'hora de
resoldre problemes com els esmentats i a més del servei de menjador anterior mai hi havia
hagut cap queixa.

Respecta de l'estudi de mobilitat, es parla de tot el municipi, per tant tots el nuclis.

Pel que fa a les voravies es tornera a donar un toc a tots aquells que no hagin complit
en la seva obligació.

El Pla especial de circulació es una bona idea que s'estudiarà.

Dels guals permanents i la Creu Roja, encara no s'han conclòs els estudis.

Pel que fa el cremador de la caldera de l'institut, el te l'empresa concessionària, per la
seva revisió.

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

Esporles, 29 de novembre de 2007.
El batle. La seen
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2007

Membres assistents:

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

Vicenç Vidal Matas
Aina Maria Salom Soler

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

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

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha
de fer qualque observació a les actes de les sessions ordinària de dia 30 d'octubre de 2007.

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

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència ,

es dóna compte dels següents:
Consell Insular de Mallorca (Cooperació Municipal) Reg. Entrada 3177, Data límit
justificació Pla d'Obres i Serveis en execució.

- Govern de les Illes Balears (Direcció General de Biodiversitat) Reg. Entrada 3183,
Notificació acord consell de Govern creació noves zones d'especial protecció per a les
aus.

Govern de les Illes Balears (Direcció General de Biodiversitat) Reg. Entrada 3187 ,

Informe relatiu a construcció habitatge en sol rústic en zona possible incendi forestal.
- Ministeri d'Economia i Hisenda - Delegació d'Economia i Hisenda Illes Balears, Reg.

Entrada 3196, Remissió dades distribució quotes provincials lAE desembre 06 a maig
07.
Govern de les Illes Balears (Educació i Cultura - Política Lingüística) Reg. Entrada 3198,
Activació Pla Normalització Lingüística per vehiculació llengua catalana.
Consell Insular de Mallorca - Cooperació Municipal, Reg. Entrada 3218, Sol·licitud
informació per constitució comissions sectorials assemblea Baties i Batieses.
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Govern de les Illes Balears (Interior - DG. Emergències) Reg. Entrada 3249, Jornada
Tècnica sobre emergències per fenòmens meteorològics adversos.

- Ajuntaments - Ajuntament de Palma, Reg. Entrada 3256, Convocatòria curs canvi
climàtic salut i consum.

Ministeri d'Economia i Hisenda - Delegació d'Economia i Hisenda Illes Balears, Reg.
Entrada 3278, Compensació Telefònica 3r TR 2007
Ministeri d'Economia i Hisenda - Delegació d'Economia i Hisenda Illes Balears, Reg.
Entrada 3279, Remissió dades entrega a compte participació tributs octubre.
Govern de les Illes Balears (Educació i Cultura - DG Planificació i Centres) Reg. Entrada
3292, Sol·licitud reparació embornal CP Gabriel Comas i Ribas.
Sindicatura de Comptes Illes Balears - Sindicatura de Comptes Illes Balears, Reg.
Entrada 3300, Informe agregat dels comptes generals de les Entitats Locals 2004.

- Asociación de Vecinos y Propietaris Es Verger, Reg. Entrada 3321, Sobre cessió
terrenys a l'Ajuntament per execució obres necessàries.
Govern de les Illes Balears (Salut i Consum) Reg. Entrada 3376, Sol·licitud llistat
aparcaments Esporles i remissió protocol per compliment normativa.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des
de l'últim Ple des de el núm. 470 al 510.
La secretaria donar lectura al següent :

DECRET DE BATLIA NUM. 510

Per donar coneixement al Ple de la Corporació que a l'expedient per
l'aprovació del pressupost de 2006 es va produir un error material de suma al Pressupost de
Despeses, concretament a la partida 3-62300 per un import de 10.952,37 euros. Aquesta
partida apareix al detall del pressupost amb l'import correcte però no sumada al total. Per tant
l'import correcte del pressupost de Despeses seria de 5.515.414,69 €. Pel present venc a
resoldre:

1. aprovar que l'import total de despeses del pressupost sigui de
5.515.414,69 €.

2. Portar al Ple per la seva ratificació.

Esporles, 26 de novembre de 2.007.

Sotmès a votació es aprovat amb el següent resultat:

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

RESOLUCIÓ DE BATLIA 439/07

Vist que aquest Ajuntament ha rebut una subvenció del Ministeri de la vivenda per dur
a terme la rehabilitació de la Casa del Poble i donat que l'immoble a dia d'avui no es propietat
de l'Ajuntament, i que s'ha signat un conveni de col·laboració entre l'Institut d'Innovació
Empresarial I l'Ajuntament d'Esporles, mitjançant el qual es subvenciona la totalitat de la
despesa. Es necessari procedir a la compra de l'esmentat immoble , per destinar-lo a
finalitats de caràcter públic i interès social. Es per la qual cosa que venc a
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RESOLDRE:

1Aprovar el següent:

PLEC DE CLAUSSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DE
LA COMPRA DE L' IMMOBLE DENOMINAT CASA DEL POBLE, SITUAT DINS EL CENTRE
DEL POBLE ENTRE ELS CARRERS QUARTER I CASA DEL POBLE. PER ACTIVITATS DE
CARÀCTER PÚBLIC O INTERÉS SOCIAL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE I REGIM JURÍDIC.

1.1. Objecte del contracte.- El present plec te per objecte la compra:
URBANA .- Casa denominada Casa del Poble edificada damunt una parcel·la de terreny,
procedent de Son Trias, en el terme municipal d'Esporles, ( Illes Balears). La parcel·la te una
superficie d'uns 461 m2 . Linders: al nort , amb casa i corral de Francisco Nadal Sastre; al
sur, carrer Mateu Togores; al est, solar de Juan Alemany Terrasa; i oest, carrer K del plànol.

La finca descrita es propietat de l'Institut de Crèdit Oficial.
Inscrita al Registre de la propietat n° 8 de Palma de Mallorca, el tom 5020, llibre 74, foli

142, finca 1387, inscripció 8^.

L'objecte de l'esmentada compra es de destinar-la a activitats de caràcter públic i interès
social. Tot això de conformitat amb les prescripcions del present Plec.

1.2. La contractació de la compra que s'adjudicarà pel sistema de procediment
negociat sense publicitat, es regirà per l'establert a aquest plec, i pel no previst en ell, serà
d'aplicació el R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el Text Refós del a L.C.A.P,
modificada per la Llei 53/99, de 28 de desembre i Reglament de General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

Llei 20/2006, de 25 de desembre Municipal i de Regim Local de les Illes Balears i
Reglament de Bens de les Entitat Locals aprovat pel R.D. 1372/1986, de 13 de juny.

Aplicació de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques i demés legislació vigent amb la matèria.

2.- CONDICIONS TÈCNIQUES.

2.1. Termini d'entrega de l'immoble.

L'adjudicatari estarà obligat a entregar l'immoble a la firma de l'escriptura pública.

3." CONDICIONS DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT

3.1. Forma d'adjudicació.
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En compliment de l'establert a l'artlGle 11 del Reglament de Bens d^les feçitítat Locals,
i l'art. 135 de la llei 20/2006, de 25 de desembre, la compra de bens es regffen^jen guant a la
seva preparació i adjudicació per la normativa reguladora de la contractació de les
Corporacions Locals.

El contracte a que es refereix aquest Plec s'adjudicarà pel procediment negociat
sense publicitat.

I, en compliment del establert en l'article 5.3 i 9 del TRLCAP, al tenir la consideració
del contracte privat la compravenda d'immobles, es regirà en quant als seus efectes i extinció,
per les normes del dret privat.

3.2. Preu del immoble

El tipus de licitació es fixa en (448.560) quatre-cents quaranta-vuit mil cinc-cents
seixanta euros.

Acceptar la proposta del Institut de Crèdit Oficial.

3.- DESPESES E IMPOSTS.

L'ajuntament abonarà el pagament de totes les despeses, honoraris i imposts
ocasionats per la present compra i la seva inscripció registral, inclòs l'imposto de bens
immobles corresponent a any en curs i l'imposto municipal sobre l'increment del valor dels
Terrenys de naturalesa urbana ( plusvàlua ).

Seran de càrrec del Ajuntament les despeses de notari, impost de transmissions
patrimonials i impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, fens inclòs
el darrer impost IBI i taxes.

12.-JURISDICCIÓ COMPETENT.

VIII.2. Les qüestions litigiosos sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes dels contractes administratius seran resolts per l'órgan de contractació competent,
acords dels quals posaran fi a la via administrativa i contra els mateixos es podrà interposar
recurs contenciós-administratiu, conforme al que està previst per la Llei reguladora de dita
jurisdicció, sense perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de
reposició, previst als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2.- Ratificar per Ple.

Esporles a 10 d'octubre de 2007.
EL BATLE

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 462/07

Aquest ajuntament a dia d'avui ha signat escriptura de compra de la Casa d'Es Poble amb
"l'Instituto de Crédito Oficial", condició per a rebre una subvenció del Ministeri de la Vivenda. I
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Cici

donada la urgència en firmar el protocol General, entre l'Ajuntament i el Ministeri- de la
Vivenda, ja que se'ns ha informat que estam a punt exhaurint el termini per la signatura i
posat que la Ministra de la Vivenda visita la nostra Illa dia 27 d'octubre de 2007, pel present
venc a RESOLDRE:

- Aprovar signar Un Protocol General entre el Ministeri de la Vivenda i l'Ajuntament
d'Esporles ( Illes Balears) per les obres de rehabilitació de l'antiga Casa d'Es Poble,
per Usos culturals.

- Autoritzar el Sr. Batle per signar el documents necessaris.
Ratificar per Ple.

Esporles a 26 d'octubre de 2007.

EL BATLE

Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat

DECRET.- 443
RESOLUCIÓ DE BATLIA 443/07

"Vista la convocatòria del Consell de Mallorca a tots els Ajuntaments que es vulguin
incloure dintre del Pla d'Obres i Serveis per al 2008 i donat que el Ple del Ajuntament de dia
11 d'octubre de 2008 acordà sol·licitar la inclusió al Pla d'Obres i Serveis de distintes obres,
pel present VENC A RESOLDRE:

APROVAR ampliar la sol·licitud abans esmentada amb les següents obres:

QUARTA PROPOSTA." Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que inclogui
al municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2008 amb el finançament de
l'obra anomenada " PROJECTE DE MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ D'ESTABLIDORS DE
S'ESGLAIETA, T.M. D'ESPORLES" amb un pressupost d'execució per contracte total de
(59.864,34) cinquanta-nou mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims.

- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per al 2008 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.

- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.

CINQUENA PROPOSTA." Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que
inclogui al municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2008 amb el finançament
de l'obra anomenada " PROJECTE DE MILLORA DEL FERM DEL CAMI D'ESTABLIDORS
DE S'ESGLAIETA, T.M. D'ESPORLES" amb un pressupost d'execució per contracte total
de (59.864,34) cinquanta-nou mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb trenta-quatre
cèntims.

- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.

RATIFICAR pel Ple.
Esporles a 15 d'octubre de 2007
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El Sr. Miguel Bernat fa notar que el Decret repeteix
al punt 4 i 5.

La Secretaria explica que hi havia un error material

"CINQUENA PROPOSTA.-Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que inclogui al
municipi d'Esporles dintre del Pla d'Obres i Serveis per a 2008 amb el finançament de l'obra
anomenada anomenada "PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE S'ALZINAR A LA
URBANITZACIÓ ES VERGER, T.M. D'ESPORLES" amb un pressupost d'execució per
contracte total de (59.633,28) cinquanta-nou mil sis-cents trenta-tres euros amb vint-i-vuit
cèntims.

- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per al 2008 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM."

El Sr. Miguel Bernat digué que independentment de l'error material que indica les
preses i corregudes que duen a cometrer-los. Vol deixar constància de la falta de planificació
de l'equip de govern per que a dos dies de l'aprovació del Pla d'obres i Serveis per a 2008, es
procedeix mitjançant una resolució de batllia a la seva modificació, sense reunir prèviament la
Junta de portaveus etc. Pel que fa a l'expedient hem pogut constatar les preses ja que hi ha
documents sense signar i es perla qual cosa que el meu grup votarà en contra.

El Sr. Batle digué que havia estat necessari incloure aquestes dues actuacions amb la
premura que s'havia fet, per poder rebre una subvenció per ambdues actuacions que en
principi pareixia que havien de ser incloses a un altre pla, per tant entenia que la seva
actuació havia estat la correcte.

Sotmès a votació no queda aprovat, amb el següent resultat:

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

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST.- El Sr. Batle donar compta de la liquidació del pressupost
de 2006.

DECRET DE BATLIA NUM 511/07

De conformitat amb el que disposa l'article 191 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova la llei Reguladora d'Hisendes Locals, i vist
l'informe emès per la Secretària-Interventora de la Corporació , pel present

HE RESOLT:

Aprovar la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 2.006, còpia de la qual
s'adjunta al present Decret.

Esporles, 26 de novembre de 2.006.
El Batle,
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El Sr. Miguel digué que llegint la liquidació es comprovava que havia passat el que
havia de passar, que els informes negatius de la Secretaria Interventora, ja indicaven que
s'havia de regularitzar la situació i no s'ha fet i d'aquí el dèficit que passen els 800.000 euros.
Avui continua l'informe de la Secretaria indicant algunes mesures a prendre a rel d'aquesta
liquidació en dèficit. Es prendrà qualque mesura?.

El Sr. Batle li respongué que el que evidenciava era que des de el govern del seu grup
ja venia passant, en 200.000 euros de dèficit. Que tenien tota una legislatura per estabilitzar
la situació, que havien començat per actualitzar les taxes, cosa que ja s'havia d'haver fet en

i anterioritat, ja que han estat, entre d'altres, el causant del dèficit. El que s'intenta es que les

I activitats no siguin deficitaris i crear un pla d'estabilitat.
Així mateix s'ha aconseguit, fent les gestions oportunes, recuperar algunes

subvencions que havien estat negades pel Govern anterior a aquest ajuntament.

! El Sr. Josep Ferra demana per abandonar el ple i s'absenta.

El Sr. Miguel Bernat digué que el final tota la culpa del dèficit la tindria el PP. Peró que
si no es tenien diners no es gastava, el que s'havia de fer era optimitzar recursos.

El Sr. Batle digué que no es tractava de discutir qui tenia la culpa si no de solucionar el
tema.

La Corporació es dona per assabentada.

DEVOLUCIONS
!

PROSTA DE DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

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

Referència Contribuent Padró/Impost Import Motiu devolució

1029/05 ESTEVEZ SAEZ M. DEL
CARMEN

IVTM 2005 25,56 Baixa 31/05/05

1057/06 (( U « il IVTM 2006 51,12 Baixa 31/05/05
3248/06 TELLO SUAREZ NESTOR

HERNAN
IVTM 2006 12,78 Baixa 07/09/06

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

MODIFICACIÓ DE CREDIT.- El Sr. Batle dona lectura a la següent

PROPOSTA

SUPLEMENT DE CREDIT 1/07
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Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins el proper exlfecrfttegut a
les darreres pluges, i no essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de l'Ajuntament
del 2007, d'acord amb l'art. 177 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals es proposa:

Aprovar el següent suplement de crèdit:

FINANÇAMENT:

45-62323 Pla d'Obres i Serveis 2007 2.500 euros

3-48002 Fons Solidaritat 2.500

TOTAL 5.000 euros

PARTIDES A SUPLEMENTAR

3-48005 Ajuda damnificats pluges Esporles 2007 5.000 euros

TOTAL 5.000 euros

El Sr. Miguel Bernat presentar la següent esmena:

Demanar de que els 5000 euros que havien de sortir de dues partides diferents, es
traguessin únicament de la partida del fons de solidaritat.

La Sra. Aina Salom com era que a la comissió informativa s'havien posat 10.000
euros i ara només 5.000 euros.

Se li contestar que a la comissió es varen avaluar els danys i en principi 5000 eren
suficients.

Es sotmet a votació en l'esmena que resta així:

FINANÇAMENT:

3-48002 Fons Solidaritat 5000 euros

TOTAL 5.000 euros

PARTIDES A SUPLEMENTAR

3-48005 Ajuda damnificats pluges Esporles 2007 5.000 euros

TOTAL 5.000 euros

La proposta, es aprovada per unanimitat
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MOCIO DEL PP El Sr. Miquel Bernat Bosch donar lectura a la següent:. * -
^ íi I C

MOCIO

Moció a favor del projecte de col·locació de la canonada d'aigües residuals.

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles., el grup municipal del Partit Popular.

Exposició de motius:

Vist el greu problema que provoquen els abocaments de l'actual depuradora,
provocant la contaminació de diferents aqüífers.

Vist l'alt nivell de molèsties que provoca als veïnats en general i més concretament a
les instal·lacions esportives annexes i als residents a la zona de "Sa Finca".

Vist que en el ple de dia 25 de Març de 2003 es va aprovar l'adhesió al projecte
presentat per EMAYA, anomenat "Sanejament de la zona de protecció de la Font de La Vila,
de la Siquia d'en Baster i la galeria de captació de I Vall de Sant Pere així com l'aqüífer del
pla de Palma".

Vist que el dia 31 d'octubre de 2007, va tenir entrada amb el número 3210 la sol·licitud
de llicència d'obres de la fase II del projecte esmentat, per part d'Emaya.

Per tot lo exposat, el grup municipal del Partit Popular, a l'Ajuntament d'Esporles
proposem al Ple que adopti el següent:

ACORD

Instar al Batle i a la Junta de Govern perquè concedesqui la llicència d'obres per
executar el projecte indicat al registre d'entrada núm. 3210.

Instar al Batle perquè inicií els avantprojectes per realitzar la xarxa de clavegueram
als nuclis urbans de s'Esgleieta, Ses Rotgetes i Jardin de Flores, per connectar a la canonada
del projecte d'Emaya abans esmentat i aquests s'incloguin el POS del 2009.

El Sr. Vicenç Vidal digué que era coneguda la postura del PSM, el voltant de la
DEPURADORA , ja que enteníem que el desenvolupament sostenible compromet les
generacions futures. Per tant el demanar una nova DEPURADORA, no es un caprici si no
que, el que es pretenia era eliminar els actuals sistemes ja obsolets per reduir els efectes del
mal funcionament. Aprofitar les aigües residuals per altres projectes, o per recuperar els
aqüífers en definitiva fer una bona gestió dels nostres residus. Que l'aigua era un be escàs hi
havia de ser gestionat en cura. Per tant si es feia realitat la canonada i el desmantellament de
la DEPURADORA aixó provocaria un impacte ambiental difícil de recuperar.

El Sr. Miguel Bernat digué que la canonada era un fet ja, que la nova depuradora
només era un futurible i que actualment la que hi ha dona moltes molèsties als veïns, que si
es volia fer una depuradora en condicions els costos eren molt elevats tant de construcció

lOVERN DE LES ILLES BALEARS
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com de manteniment. I que en definitiva els recursos no es perdien
lloc i no era dolent ser solidari.

La Sra. Aina Salom digué que el seu vot seria a favor de la moció,per que així es
recollia el programa electoral del seu grup i a més es solucionaven molts problemes. Que es
recuperaven recursos humans per l'ajuntament i a més evitaven la contaminació dels aqüífers
que en freqüència provocaven les depuradores.

Peró que volia introduir la següent esmena:

El moment de firmar la cessió de les aigües per depurar, reservar-se el dret de retorn
d'una part de l'aigua depurada.
Puntualitzar que també hi havia d'haver canonada per la recollida de Ses Rotgetes,
Jardin de flores i s'Esgleieta.

Sotmesa a votació la Moció i l'esmena,queda aprovada, essent el resultat de la votació el
següent:

Sis (6) vots a favor del PSOE i PP
Quatre (4) en contra del PAS PSM

MOCIO PSOE.- La Sra. Aina Maria Salom Soler donar lectura a la següent:

M Q Cl 0

Moció que presenta el PSIB/PSQE al Plenari de l'Ajuntament d'Esporles.

Antecedents

A la primera legislatura d'Ajuntaments democràtics 1979-1983, vist que no hi havia
cap piscina pública al municipi el Consistori va decidir comprar el solar a on es situa l'actual
piscina municipal. El solar disposava d'un safareig i es va arreglar per tal que pogués esser
utilitzat com a piscina.

Les necessitats actuals són molt distintes de les que hi havia fa quasi 30 anys, a més,
l'actual piscina incompleix les normatives mínimes exigibles per a una instal·lació d'aquest
tipus, per exemple: dimensions inadequades, vestidors amb unes condicions insalubres,
instal·lacions obsoletes, instal·lacions elèctriques sense cap tipus de garanties, etc.

La Conselleria de Salut ha tramés en distintes ocasions amonestacions de tractament

per falta de seguretat a les instal·lacions i any darrera any s'han anat assumint per part de
l'Ajuntament riscos innecessaris. Aquesta situació de risc i de manca de legalitat només es
podria tolerar en una situació transitòria mentrestant es construïa una nova piscina, peró de
cap manera es pot assumir aixó com a situació permanent i sense propòsit de canvi.

Després de distintes temptatives, finalment l'any 2004 es va redactar un projecte que
semblava que totes les forces podien compartir, i el debat es va centrar en el lloc a on s'havia
de construir la piscina. El partit Popular defensava que fos a Son Quint i tant el PSN com el
PSQE defensaven que fos a Ca l'Amet.

Aquesta passada legislatura i governant la coalició PSM/PSQE i en compliment del
pacte entre ambdues forces polítiques per la governabilitat del municipi, a proposta del PSQE

Paper transcripció acords i resolucions



0401424 I

pVERN DE LES ILLES BALEARS

l'Ajuntament va demanar al Consell Insular que aportés una ajuda per ^ont^-ia construcció

3

.rj

de la nova piscina.

En Sessió celebrada el passat dia 5 de març de 2007 el Consell Insular va aprovar
una ajuda plurianual de 595.951,03 € per a la primera fase, i distribuïda aquesta quantitat en
6 anualitats. La segona fase, que compren el cobriment de la piscina, es preveu que es farà
mes endavant. Pel que fa a les obres d'aquesta primera fase, s'havien de començar abans
del dia 1 de setembre passat. Per tant és clar que l'actual equip de govern no ha tingut cap
mena d'interés per iniciar-les.

El passat dia 11 d'octubre, a un Plenari convocat amb caràcter d'urgent per al Pla
d'Obres i Serveis per a l'any 2008, l'equip de govern del PSM proposà fer un carril per a
bicicletes al carrer del Quarter per un import proper als 270.000 €, i també va presentar dues
propostes més sobre temes de mobilitat, tot aixó en substitució de l'obra de la nova piscina.
Per tant, un altra cop queda de banda i no hi ha cap garantia de l'equip de govern la vulgui
dur endavant

L'excusa que va donar l'equip de govern er no construir la piscina era que a l'actual
terreny de Ca l'Amet no hi ha cap. Diuen que el terreny que es va cedir a la Conselleria
d'Educació per construir l'escoleta infantil va ésser per més m2 dels necessaris i que si no es
recuperen aquests m2 no hi cabria la piscina. Per aixó, diuen, per tal de no arriscar-se, havien
decidit retardar-ne la construcció.

El PSOE ha defensat la necessitat de construir la piscina, i pensam que el nostre
poble no es pot permetre deixar d'aprofitar el finançament que fa acordar el Consell de
Mallorca. El PSOE d'Esporles també ha defensat sempre fer la piscina a Ca l'Amet, i ho ha
justificat per la proximitat al centre del poble i de les instal·lacions escolars. En aquests
moments, peró, el que volem és, sobretot, que hi hagi una piscina a Esporles, fins i tot encara
que finalment es faci a Son Quint.

Per tant, proposam al Ple de l'Ajuntament d'Esporles la següent

1.- El Ple de l'Ajuntament d'Esporles considera que la construcció de la piscina municipal té
prioritat per a aquest Ajuntament davant qualsevol altre obra a presentar al Pla d'Obres i
Serveis que anualment es convoca pel Consell Insular.

2.- Deixar sense efecte l'acord pres pel Plenari el passat dia 11 d'octubre de 2007 relatiu a les
obres a incloure al Pla d'Obres i Serveis per l'any 2008.

3.- Sol·licitar i destinar davant el Consell Insular que inclogui al municipi d'Esporles dintre del
Pla d'Obres i Serveis per a 2008 amb el finançament de la piscina municipal, en les anualitats
contemplades en el plurianual del Pla del 2007 afegint la partida de 10.000€ que corresponia
a l'any 2007 a la partida del 2008.

4.- Consignar les corresponents partides al pressupost per l'any 2008.

5.- Tramitar el crédits necessaris amb les entitats bancàries.

6.- Fer les adaptacions necessàries al projecte per ubicar la piscina al terrenys propietat de
l'Ajuntament a la Punta de Son Quint d'una superfície d'uns 2.600 m2 al costat del
poliesportiu i al costat de la carretera.

Moció:
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7." Comunicar el present acord al Consell Insular de Mallorca.

La Sra. Alna Salom explicar que la presentació d'aquesta moció no era per que el seu
grup no estigués d'acord amb el carril bid, si no per que havia de ser més immediat la
construcció de la piscina, i així ja s'havia plasmat el debat abans de les eleccions, on es va
entendre que era un tema prioritari.

El Sr. Batle digué que s'havien fet una seria d'afirmacions com que Esporles
necessitava una piscina, que ell entenia que era així. Peró que s'havien de resoldre
primerament una partida de temes com la disponibilitat de la parcel·la. I era per la qual cosa
que s'havia optat per presentar el projecte del carril bid, que a la vegada solucionava el del
carrer Quarter.

Que aquest municipi te moltes necessitats es clar peró s'ha de cerca el finançament i
amb aquest tema està l'equip de Govern.

Pel que fa a la situació, digué que no era tan fàcil resoldre a Son Quint, ja que el
darrer Consell Escolar, ja queda palesa la necessitat d'ampliar l'institut , per tan no seria el
més adequat emprar els terrenys.

D'altre banda l'idea de fer la piscina a Son Quint de sempre ha estat rebutjada, tant
per les Sres. usuaris com per les mares dels infants que l'utilitzen.

Per tots aquest motius es pel que demano de deixar el tema damunt la taula.

La Sra. Aina Salom digué que era conscient i responsable, de la moció que
presentava i que recollia en la mateixa, el que volien els esporlerins, una piscina, i ja havia
arribat el moment de concretar i no donar més llargues, que no volgués confondre la sala, si
el tema era d'anar a peu fins a l'institut que s'adoptessin les mesures necessaris per resoldre
la mobilitat i poses fil a la agulla amb la construcció de la piscina.

El Sr. Batle demana a la Sra Salom de debatre el tema el fòrum ciutadà.

El Sr. Vicens Vidal indicar les conclusions del fòrum i la possibilitat de fer un
monogràfic de piscina dintre del fòrum ciutadà.

El Sr. Bernat digué que no entraria en el debat de les conclusions del fòrum ciutadà,
que la piscina era un compromís electoral, que els terrenys de Son Quint eren disponibles,
que no tenia tan clar que fos bo pel poble ampliar l'institut, que aquest tema era d'un altre
debat. Respecta de la distancia entenia que no era prou significativa, per que els usuaris
deixessin d'utilitzar-la.

En quant el recursos econòmics, son els que hi ha, peró l'equip de Govern te
l'obligació d'optimitzar-los i es per aquest motiu que donarem el nostre suport a la moció.
Sotmès aprovació la proposta es aprovat amb el següent resultat:

Sis (6) vots a favor del PSQE i PP
Quatre (4) vots en contra del PAS PSM
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PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Severiano Quevedo agraí la col·locació de les senyals de trànsit a Ses Rotgetes.
I demanar de fer un pla integral de circulació i seguretat vial a Ses Rotgetes. Aixi mateix

demanà que es mantinguessin en condicions les voravies de ses Rotgetes, tirant herbicida i
fent la neteja oportuna.

Demanà una explicació el voltant de la nova recollida selectiva i si amb l'augment del
preu de la recollida de podes, augmentarà en nombre de bosses a recollir?.

I per aquest any demanà més il·luminació nadalenca a la zona de Ses Rotgetes.

El Sr. Miguel Bernat demanà:
S'ha fet l'estudi de gual permanent?.
S'ha modificat el contracte de transport amb Creu Roja?.

- L'excusa de no convocar el Patronat de Cultura era per que s'havia de fer un canvi,
s'ha fet?.
Quan es presentarà la relació de leasings?.
Podria tenir una copia del conveni amb el Ministeri de la Vivenda?.
S'ha trobat el cremador de la caldera de l'institut?.

El Sr. Gaspar Sabater explicar que havia anat a tirar unes graneres al punt verd i que
els empleats de la brigada li havien demanat de recollir-les, tan malament va l'ajuntament?.

La Sra. Aina Salom agrair els miralls del vial central. I es mostra a favor del pla integral
de circulació a Ses Rotgetes i demanar que a més es fes un pla de supressió de barreres
arquitectòniques, tant a la Vilanova com a la Vila vella i Ses Rotgetes. insistí amb la falta de
mirall i la mitjana groga de l'esmentat vial.

Demanà que l'ajuntament assolis l'iniciativa de interessar del veïns la construcció d
eles voravies i en el seu cas execució subsidiària.

Recordar que el Consell del Patronat d'escoles municipals del passat dia 29 d'octubre
de 2007, es digué que es reuniria cada tres mesos, per tal de poder informar-se, del que es
va dir que es faria demanar:

S'ha passat l'informació d'una seria d'iniciatives ?.

Que ha passat amb les denuncies de Magdalena de l'escoleta el voltant del servei de
menjador escolar? , S'ha sancionat l'empres?, s'ha rescindit el contracte?.

El Sr. Bernat Digué que la representant del PP, no havia entés bé, el canvi el
menjador, per que s'havia canviat si na Francisca anava be?

El Sr. Batle s'absenta del Plenari, actua el seu lloc el sr. Antoni Asensio.

El Sr. Vicenç Vidal digué al voltant de la recollida selectiva que Ses Rotgetes tindria el
mateix tractament que la resta del poble. Pel que feia a la poda no s'havien augmentat en
nombre de bosses, peró si l'espai el punt verd.

El Sr. Batle entra a la Sala.
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Pel que feia a la recollida explica que abans d'aplicar el sistema havien de-H'eçpIdrè
algunes diferencies amb FCCSA. Que es donaria més informació i aportarien ^s recursps a
l'oportuna campanya.

Que hi havia llocs del poble com Son Cabaspre o s'Esgleita que encara no es podia
assumir aquesta recollida selectiva

El Sr. Antoni Asensio digué que respecta de les graneres no entenia el comentari, per
que ho veia un poc surrealista.

Respecta del Patronat de l'Escoleta, no hi ha hagut més incidències i entenia que
l'empresa Alcari era molt professional.

Que s'enviaria la programació de l'Escoleta.

El per que no s'havia repartit a Ses Rotgetes, es per que no hi va haver recursos, per
fer el porta a porta, en aquest cas no va poder esser.

El Sr. Batle digué que l'empresa Alcari reunia tots els requisits per gestionar el servei
de menjador, amb el sistema de transport etc. i per tant va pareixa el més adient per evitar
problemes sanitaris etc.

El Sr. Miguel Bernat digué que la ubicació física també era molt important a l'hora de
resoldre problemes com els esmentats i a més del servei de menjador anterior mai hi havia
hagut cap queixa.

Respecta de l'estudi de mobilitat, es parla de tot el municipi, per tant tots el nuclis.

Pel que fa a les voravies es tornera a donar un toc a tots aquells que no hagin complit
en la seva obligació.

El Pla especial de circulació es una bona idea que s'estudiarà.

Dels guals permanents i la Creu Roja, encara no s'han conclòs els estudis.

Pel que fa el cremador de la caldera de l'institut, el te l'empresa concessionària, per la
seva revisió.

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

Esporles, 29 de novembre de 2007.
El batle, / La secretària
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Pel que feia a la recollida explica que abans d'aplicar el sistema ha^ién de resoldre
algunes diferencies amb FCCSA. Que es donaria més informació i aportarien '^s recurs a
l'oportuna campanya.

Que hi havia llocs del poble com Son Cabaspre o s'Esgleita que encara no es podia
assumir aquesta recollida selectiva

e les graneres no entenia el comentari, per

I ha hagut més incidències i entenia que

, es per que no hi va haver recursos, per

ia tots els requisits per gestionar el servei
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