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GOVERN DE LES ILLES BALEARS

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

VOLUM II

2003

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

El

present llibre d'Actes consta de setanta fels 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 2003.
Vist-i-Plau
EL

PRESIDENT,
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ACTA DE LA

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 11 DE JUNY DE 2003

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater

Camps

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sra. Francisca Gili Nebot
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Pere Trias Aulí
Sr.

Vicenç Matas Rosselló

Sr. Rafel Bosch Sans
Sr.

Miguel Bernat Bosch

Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà

A la Vila

d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent les catorze hores i

deu minuts del dia
en

onze

de

juny de dos mil tres,

es

reuneix

la Sala d'Actes de la Casa de la Vila,

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle Jaume Pou

Reynés, i amb l'assistència dels Senyors Regidors
l'objecte de celebrar sessió extraordinària i
el

a

en

qual fou degudament notificat. Assisteix

Dolores Sureda

relacionen

a

l'encapçalament,

ella tractar els assumptes inclosos

com a

Secretària la de la

a

a

l'ordre del dia,

Corporació, Sra. Maria

Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- Es dóna per
d'abril de 2003,

llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 29

còpia de la qual fou lliurada juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.
Sotmesa

Un

que es

cop

a

votació ès

aprovades

per

examinats els punts assenyalats

a

unanimitat.

l'ordre del dia, eçsçnt les catorze hores vint

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 de juny de 2003.
El Batle,

La Secretària,
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ACTA

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

CONSTITUCIÓ

Dia: 14 de

DE L'AJUNTAMENT EN PLE

AJUNTAMENT I

ELECCIÓ

DE BATLE

juny de 2003

Hora: 12 hores.
Lloc: Casa Consistorial

d'Esporles.

Primera convocatòria.

Per tal de
que

procedir

la constitució de l'Ajuntament i

a

a

l'elecció del Batle

,

d'acord amb el

estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 5/1995, de

19 de

juny,

es

reuneixen

Jaume Pou

en

sessió pública:

Reynés

Miquel Bernat Bosch
Maria Dolores Matas Cendra
Jaime

Capel Rotger

Miquel Enseñat Riutort
Maria Lourdes

Noguera Bosch

Pere Trias Aulí
Antoni Vidal Matas
Sebastian Coll Jaume

Margarita Camps Gaya
Gabriel Coll Barceló

Hi actua de Secretària la de la

Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

CONSTITUCIÓ

Els assistents

procedeixen

a

DE LA MESA D'EDAT

la constitució de la Mesa d'Edat, i aquesta s'integra pel

regidor electe de més edat, Jaume Pou Reynés i pel de
Hi actua de Secretària la de la

menor

edat, Antpni Vidal Matas.

Corporació.

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
La Mesa declara oberta la sessió i
l'acreditació de la

es

comproven

les credencials presentades així

com

personalitat dels electes per les certificacions trameses per la Junta Electoral de

Paper transcripció acords i resolucions

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Zona.
Hi assisteixen els

regidors anomenats a l'encapçalament, els quals

absoluta dels membres que
constituïda la

de dret

al Municipi,

corresponen

per

la qual

cosa

la^555^declara

Corporació.

La Secretària de la

Corporació ret compte

activitats d'acord amb el que

Jaume Pou

que

han formulat la declaració d'interessos i

estableix l'article 75.5 de la Llei 7/1985, els Regidors:

Reynés

Miquel Bernat Bosch
Maria Dolores Matas Cendra
Jaime

Capel Rotger

Miquel Enseñat Riutort
Maria Lourdes

Noguera Bosch

Pere Trias Aulí
Antoni Vidal Matas
Sebastian Coll Jaume

Margarita Camps Gaya
Gabriel Coll Barceló

Prèvia la promesa o

jurament d'acatament

a

la Constitució, conforme amb el que estableix

l'article 108.6 de la Llei

Orgànica del Règim Electoral General, cadascun dels regidors,

d'adquirir la condició del

seu

cosa

s'efectua la presa

La fórmula de

càrrec ha de jurar

o

per

tal

prometre acatament a la Constitució amb la qual

de possessió.

jurament

o promesa

és l'establerta

en

el Reial Deçret 707/1979, de 5 d'abril

(BOE núm. 83, de 6 d'abril), segons l'article 1, i es procedeix a fer la spgpent pregunta:
El President de la Mesa dóna lectura del
"Jurau

0

següent:

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

Els

fonamental de l'Estat ?

regidors contesten:
Miquel Bernat Bosch, sí,promet
Maria Dolores Matas Cendra
Jaime

sí, promet

Capel Rotger sí, promet

Sebastian Coll Jaume sí,

promet
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Maria Lourdes
Pere Trias

Noguera Bosch, sí, jura

Auil, si, promet

Antoni Vidal Matas, sense renunciar als drets

d'autodeterminació al nostre poble, ho

promet
Jaume Pou

Tot

assenyala
que

Reynés, sí, promet

seguit, la Presidència de la mesa anuncia que es procedirà a l'elecció del Batle, i
podran ser-hi candidats tots els regidors

que

que

encapçalen les corresponents llistes i

serà proclamat electe qui obtingui la majoria absoluta i que si ningú

no

obtenia aquesta

majoria, serà proclamat Batle el regidor que hagués obtingut més vots populars en les eleccions
d'acord amb l'acta de

proclamació tramesa

El Sr.

cap

En
de grup,
mateix

Miquel Ensenyat

nom

de la

per

la Junta Electoral de Zona.

de Llista del PSM demanà la paraula i digué:

gent que represento volem manifestar la nostra satisfacció per l'experiència

de poble, pels resultats obtinguts, pel suport rebut i volem correspondre en feina. Al

temps, manifestà la profunda frustració per no haver arribat a un acord amb el grup

PSOE, ja que més coses ens uneixen que ens separen. La nostra proposta consistia en una
comissió de treball, la Batlia

dos anys per cada grup, les àrees de manteniment, cultura, esports

pel PAS, hisenda pel PSOE.
El Sr. Batle
a

digué

que

abreviàs ja

que no era

el moment de negociacions sinó de procedir

la votació.
El Sr.

persones que

Ensenyat digué que demanava el suport en nom de tots els qui creien
donaren la vida

Renuncien

a ser

per un

ideal

en

aquest municipi.

.

en

les

?

candidats:

Gabriel Coll Barceló

Per tant,

queden

Jaume Pou

com a

candidats:

Reynes

Miquel Enseñat Riutort
Sebastian Coll Jaume
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Es fa la votació I el resultat és;
Jaume Pou

Reynés, cinc (5) vots.

Miquel Enseñat Riutort, quatre (4) vots.
Sebastian Coll Jaume, dos

A

de

causa

no

tiaver

(2) vots.

obtingut la majoria absoluta cap dels candidats, d'acord amb l'art.

196,c) de la Llei Orgànica 5/1985, del 9 de juny, queda proclamat Batle el Sr. JAUME POU

REYNÈS, regidor cap de llista de la

que

fia obtingut el major nombre de vots populars.

Procedeix, previ jurament de complir amb fidelitat les obligacions del càrrec amb lleialtat al
Rei i

guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, a acceptar la seva

elecció i

prendre possessió

a

Tot

que no

especialment als

Digué
que

Es

nous

dirigí

a

es

Tot

Batle per encapçalar la llista que major nombre de vots populars havia

tots els grups oferint el diàleg i digué que aquesta legislatura que ara

tenia a veure amb la passada, que els grups haurien de posar les coses damunt
consens

general,

procurar

fer les

coses

el millor possible per al municipi. Que

minoria no era bona la crispació, que s'havia d'aconseguir el diàleg, que sempre

govern en

bo i

regidors, i agrair als regidors que deixaven el seu càrrec la feina feta.

acceptava la democràcia com era.

la taula i intentar el

era

tenia moltes ganes de parlar, peró que sí volia donar la benvinguda a tots i

que era

començava res

en un

Batle.

seguit el Batle assumeix la Presidència i dirigeix la paraula a la Corporació:

Digué

obtingut,

com a

podien arribar

a consensuar segons

quins punts.

seguit procedí al repartiment dels escuts, a lliurar als nou§ regidors els seus i als que

deixaven el càrrec, els lliurà una
El Batle, vist que no
trenta minuts

réplica amb agraïment de la feina feta pel municipi.

hi havia més assumptes

de dia catorze de

a

tractar, clou |p §essió a les dotze hores i

juny de dos mil tres, de les quals

có'ses,

fe.

Esporles, 14 de juny de 2003.

Vist i Plau

La Secretària,

El Batle
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ACTA DE LA

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 3 DE JULIOL DE 2003

Membres assistents:
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime

Capel Rotges

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Pere Trias Aulí
Sr.

Miquel Enseñat Riutort
Noguera Bosch
Miguel Bernat Bosch

Sr. Lourdes
Sr.

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

A la Vila

Margarita Camps Gaya

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i

trenta minuts del dia tres de

juliol de dos mil tres,

es

reuneix

a

la Sala d'Actes de la Casa de la

Vila,

en

Pou

Reynés, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Jaume

l'objecte de celebrar sessió extraordinària i
el

en

ella tractar els assumptes inclosos

qual fou degudament notificat. Assisteix com

Dolores Sureda

legislatura. Respecte

per tots

l'ordre del dia,

Secretària la de la Corporació, Sra. Maria

Trujillo.

El Sr. Batle donà la

deixar clar que

a

a

la

seva

a

la

benvinguda

a

tots els regidors

el començament d'aquesta nova

en

composició del Consistori digué

que era una nova

situació, volgué

postura era dialogant i que abans de prendre qualsevol acord seria discutit

els grups. Així mateix, digué que esperava de l'oposició una resposta positiva, una

oposició constructiva que beneficiés el poble.
En quan

els plenaris digué que en principi les votacions serien a mà alçada, que

s'alçàs la mà s'entendria

com a

abstenció. Que els portaveus

demanar la

paraula i,

fluïdesa del

plenari, demanava respecte entre les

per

ordre, se'ls concediria. Que,

en

que

quan no

volgqessin intervenir havien de

definitiva,

per a un

major enteniment i

persones.
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PERIODICITAT SESSIONS.- El Sr. Bâtie dóna lectura a la

següent proposta:

PROPOSTA

D'acord amb allò
el

disposat

a

l'art. 38 del R.O.F.

es proposa

al Ple resoldre damunt

següent punt:
PERIODICITAT SESSIONS
Es proposa que

les sessions plenàries

se

celebrin

un cop

al

mes,

excepte els mesos

d'agost i desembre, a les 20,30 hores. El dia serà el darrer dijous de cada mes. Si aquest dia fos
festa, s'avançarà al dimarts anterior.

Es proposa
hores. Si

celebrar Comissió Informativa el dijous anterior al Ple de cada

mes, a

les 20

aquest fos festa, s'avançarà al dimarts.

Sotmesa

a

votació la

NOMENAMENT

proposta és aprovada per unanimitat.

DE

COL·LEGIATS QUE SIGUIN

REPRESENTANTS

COMPETÈNCIA

DE

CORPORACIÓ

LA

DEL PLE.- El Sr. Batle

^

proposta:

EN

póna lectura

a

ÒRGANS

la següent

-

PROPOSTA

D'acord amb alló
el

disposat

a

l'art. 38 del R.O.F.

es proposa

següent punt:
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CORPORACIÓ ALS ÒRGANS COL·LEGIATS

REPRESENTANTS DE LA

A). Mancomunitat de Tramuntana:
Miquel Bernat Bosch
Jaume

-

Capel Rotger

Gabriel Coll Barceló
Sebastián Coll Jaume
1 PSM

-

B). Consell Escolar del C. P. "Gabriel Comas i Ribas":
Dolores Matas Cendra

C). Representant Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació :
Sebastián Coll Jaume

D) Representant al Consorci:
Miquel Bernat Bosch

E) Representant Obra Cultural
Miquel Bernat Bosch

F) Representant Agenda Local 21 :
Miquel Bernat Bosch

El Sr.
que es

Miquel Ensenyat digué que en quant als representants de la Mancomunitat li agradaria
respectás la proporció dels grups del consistori.

El Sr. Batle li

respongué

Sotmesa

a

que

votació la

Set

per

donar participació a tot§ els grups.

proposta és aprovada amb el següent resultat:

(7) vots

Quatre

s'havia fet així

a

favor, quatre (4) del PP dos (2) del PSOE i

un

(1 ) d'DM.

(4) abstencions PAS-PSM
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DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.- El

la següent proposta:

PROPOSTA

D'acord amb allò
el

disposat

a

l'art. 38 del R.O.F.

es proposa

al Ple resoldre damunt

següent punt:

CREACIÓ

I

COMPOSICIÓ COMISSIONS INFORMATIVES

A) Comissió Especial de Comptes i d'Economia i Hisenda
Matèries: examen, estudi i informe dels

Composició:

Comptes anuals, pressuposts i ordenances fiscals.

President:

Jaume Pou Reinès

Vocals:

Gabriel Coll Barceló

o

Regidor

en

qui delegui

Margarita Camps Gaya
1 PSM

B) Comissió Informativa General
Matèries: la resta dels

Composició:

assumptes.

Pesident:

Jaume Pou Reinès

Vocals:

Tots el

o

Regidor en qui delegui

Regidors de l'Ajuntament

C) Comissió Especial Centre de Dia
Composició:

President:

Jaume Pou Reynés o regidor en qpi delegui

Vocals:

Dolores Matas Cendra
1 PAS-PSM

Margarita Camps Gayà
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D) Comissió Especial VPO
Composició:

President :

Batle

Vocals:

Miquel Bernat Bosch

o

Regidor en qui delegui.

1 PAS-PSM
Sebastian Coll Jaume

El Sr.

Miguel Ensenyat digué que considerava que les comissions informatives eren un espai

de treball i més

Proposà

que

consistori

d'aquesta composició, que podrien arribar a ser molt denses.

se'n creàs una per cada

El Sr. Batle
a uns

en un

digué

que en

a

aquest moment mantindria el proposat, peró restava obert per d'aquí

el funcionament de les mateixes.

mesos, segons

Sotmesa

Àrea.

votació la

Set

proposta és aprovada amb el següent resultat:

(7) vots

Quatre

a

favor, quatre (4) del PP dos (2) del PSOE i un (1) UM.

(4) abstencions PAS.PSM

INDEMNITZACIONS REGIDORS.- El Sr. Batle dóna lectura a la

següent proposta:

PROPOSTA

D'acord amb l'establert
indemnitzacions que

juny de 2003,

per

a

l'article 13 i

següents del ROF, respecte a les retribucions

podran percebre els membres d'aquesta corporaqjô, a partir del catorze de

la present venc a proposar al Ple de l'Ajuntament el següent acord:

1.- Batle: Per assistència

a

sessions

150

euros

per

sessió.

Regidors delegats d'àrea: 60 euros bruts/ per assistència/ per sessió
Regidors no delegats d'àrea: 40 euros bruts/per assitencia/ per sessió
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Per grup

polític: 60

Sotmesa

a

euros

votació és

lineals/

aprovada

per grup

per

politic/ més 36

euros m

unanimitat.

CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA EN
DE

TINENTS

DE

BATLE,

DELEGACIONS QUE ESTIMI
de les

MEMBRES

OPORTÚ

DE

LA

COMISSIÓ

CONFERIR LA BATLIA.-

MATÈRIA DE NOMENAMENT
DE

GOVERN

I

ALTRES

Seguidament es dóna compte

següents Resolucions de Batlia:

DECRET DE BATLIA

206/03

De conformitat amb les atribucions que me
de 2 d'abril,

confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985,

reguladora de les Bases del Règim Local, i art. 43 i següents del R.O.F. HE

DESIGNAT Tinents de Batle, tot establint l'ordre de
els

def

prelació

per a

substitucions

que es

relaciona,

Regidors:

-

-

-

Miguel Bernat Bosch, Primer Tinent de Batle
Gabriel Coll Barceló

,

Segon Tinent de Batle

Dolores Matas Cendra, Tercer Tinent de Batle

DECRET DE BATLIA

De conformitat amb les atribucions que me
de 2 d'abril,

-

-

confereixen els articles 23.1 de la Llei 7/1985,

reguladora de les Bases del Règim Local i 43 I següents del R.O.F., HE NOMENAT

membres de la Comissió de Govern els

-

?

207/03

regidors:

í

Miguel Bernat Bosch, Primer Tinent de Batle
Gabriel Coll

Barceló, Segon Tinent de Batle

Dolores Matas Cendra, Tercer Tinent de Batle

Paper transcripció acords i resolucions

i

96851

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pàgina num.¡Error!

def

208/03

DECRET DE BATLIA

De conformitat amb l'atribuclô que me

confereix els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2

d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 43 del R.O.F., amb la finalitat d'aconseguir
una

major eficàcia

relacionen les

la gestió, HE RESOLT realitzar a favor dels regidors que seguidament es

delegacions especials que es detallen a continuació:

A favor del
1.-

en

Àmbit
Àrea

Regidor Sr. Gabriel Coll Barceló:

dels

assumptes als quals es refereix la delegació:

d'Hisenda i

Pressuposts

2.- Treballs concrets i

específics

que es

deleguen:

Estudi, preparació i informe dels assumptes

A favor del
1.-

Àmbit
Àrea

Regidor Sr. Jaume Capel Rotger

dels

assumptes als quals es refereix la delegació:

de Manteniment, Vies i

Obres.

Àrea de Medi Ambient i Projectes Municipals.

Àrea d'Esports
2." Treballs concrets i

específics

que es

deleguen:

Estudi, preparació i informe dels assumptes

A favor del

1.-

Regidor Sr. Miguel Bernat Bosch

Àmbit dels assumptes als quals
Àrea

d'Urbanisme

Àrea

d'Administració Local

2." Treballs concrets i

específics

es

refereix la delegació:

que es

deleguen:

Estudi, preparació i informe dels assumptes

A favor de la
1."

Regidora Sra. Dolores Matas Cendra

Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació:

Àrea d'Educació, Cultura i joventut.
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Àrea Serveis Socials, Benestar i Sanitat.
2." Treballs concrets i

específics

que es

deleguen:

Estudi, preparació i informe dels assumptes

209/03

DECRET DE BATLIA

De conformitat amb les facultats i atribucions que em
Llei 7/1985, de 2 d'abril,

confereixen els articles 21.3 de la

reguladora de les Bases del Règim Local, i 43 del R.O.F., es delega a la

Comissió de Govern l'exercici de les

següents atribucions:

1." Contractar obres i serveis, d'acord amb les

competències

que

li atribueix al Batle la Llei

11/99, de 21 d'abril de modificació de la llei 7/ 1985, de 2 d'abril Reguladora de Règim Local i
Llei 13/1995 de Contractes d'administracions
2."

publiques.

Atorgar les següents competències:

a) ocupació de terrenys d'ús públic.
b) ocupació del subsòl, el sól i la volada de la via pública.
c) instal·lació i obertura d'establiments i activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
d) llicències urbanístiques.
e) aprovació certificacions d'obres.

De la

publicarà
del dia

en

present delegació es donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri i es
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma, sense perjudici de la seva efectivitat des

següent al de la data d'aquest Decret.

DECRET

218/03

D'acord amb alló

disposat

a

PERIODICITAT SESSIONS

l'art. 112.3 del R.O.F. pel present
COMISSIÓ

Celebrar Comissió de Govern tots el dimarts

a

venc a

RESOLDRE:

DE GOVERN
les 13,30 hores,

excepte si aquest dia fos

festa.
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GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pàgina num.¡Error

També

es

donà

compte de la constitució dels distins partits polítics:

GRUP Partit
Matas Cendra, Jaume

Popular: Jaume Pou Reynés, Miguel Bernat Bosch, Dolores

Capel Rotger.

Portaveu:

Miguel Bernat Bosch, suplent Dolores Matas Cendra.

GRUP PAS-PSM Entesa Nacionalista:

Miguel Ensenyat Riutort, Maria Lourdes

Noguera Bosch, Pere Trias Auli, Antoni Vidal Matas.
Portaveu:

Miguel Ensenyat Riutort, suplent altres regidors.

GRUP Partit Socialista E.: Sebastià Coll Jaume,
Portaveu: Sebastià

Un cop

Margarita Camps Gaya

Coll, suplent Margarita Camps.

examinats els punts assenyalats

a

l'ordre del dia, essent les vint hores i cinquanta

minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en
donc

fe, i amb el

seu

Vist-i-Plau estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a

l'encapçalament.

Esporles, 3 de juliol de 2003.
La

Secretaria,
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90

BALEAW'^

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENI
EL DIA 29 DE JULIOL DE 2003

Membres assistents;

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Maria Dolores Matas Cendra

Sr. Jaime

Capel Rotger

Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Lourdes

Noguera Bosch

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Margarita Camps Gaya

Membres que excusen

la seva assistència:

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr.
Sr.

A la Vila

Miguel Bernat Bosch
Miquel Enseñat Riutort

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les denou

hores i trenta minuts del dia vint-i-nou de
d'Actes de la Casa de la Vila, en

relacionen

tractar els
com a

a

l'encapçalament,

reuneix

a

la Sala

Reynès, i amb l'assistència dels Senyors Regidors
a

l'objecte de celebrar sessió extraordinària i

en

ella

assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix

Secretària la de la

Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

CONTRACTACIÓ
ES

es

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la

Presidència del Sr. Batle, Jaume Pou
que es

juliol de dos mil tres,

CONSTRUIRÀ

DE L'OBRA

L'INSTITUT

DOTACIÓ

D'ESO,

2003,2004,2005,2006.- El Sr. Batle donar lectura

DE SERVEIS DE LA PARCEL·LA ON

OBRA
a

INCLOSA

DINS

EL

ROS

la següent :

PROPOSTA

les obres " DOTACIÓ DE
L'INSTITUT D'ESO" obra
Serveis 2003.2004,2005,2006, venq a proposar al Ple el

Vista la proposta de la mesa de contractació per
SERVEIS PER A LA PARCEL.LA ON ES CONSTRUIRÀ

inclosa dintre el Pla d'Obres i

següent acord:
" DOTACIÓ DE SERVEIS PER A
CONSTRUIRÀ L'INSTITUT D'ESO" obra inclosa dintre el Pla
d'Obres i Serveis 2003,2004,2005,2006, projecte redactat per l'arquitecte Angel Garcia
de Jalon i Lastra i l'Enginyer Industrial Sr. Santiago Bonnin Sanchez.
1.- Procedir

a

la contractació de les obres

LA PARCEL.LA ON ES
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cents

vint-i-quatre

euros

amb seixanta-dos cèntims.

3." Nomenar director de les obres

a l'arquitecte Angel Garcia de Jalon
l'Enginyer Industrial Sr. Santiago Bonnin Sanchez, redactors del projecte.

4." Autoritzar el Sr. Bâtie per

votació fou

signar els documents necessaris.

Sotmès

a

Un cop

examinats els punts assenyalats

aprovat per unanimitat.
a

l'ordre del dia, essent les dinou hores i

quarantè cinc 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, 29 de juliol de 2003.
La

Secretaria,
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^r^ACTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS'

de la sessió ordinària

celebrada pel ple de l'ajuntamenl
el dia 31 de juliol de 2003

Membres assistents:

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime

Capel Rotger

Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Lourdes

Noguera Bosch

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Margarita Camps Gaya

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr.

Miquel Enseñat Riutort

Membres que excusen

Sr.

A la Vila

de la Casa de la Vila, en

assistència:

Miguel Bernat Bosch

u

de

juliol de dos mil tres,

es

reuneix

a

la Sala d'Actes

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència

del Sr. Batle, Jaume Pou
a

seva

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint

hores i trenta minuts del dia trenta

relacionen

la

Reynés, i amb l'assistència dels Senyors Regidors

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i

en

que es

ella tractar els

assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a
Secretària la de la

ACTES

Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ANTERIORS."

El

Sr.

Batle

preguntà si qualque membre de la
corporació havia de fer alguna observació a les actes de les sessions extraordinàries
de dia 14 de juny 2003 i dia 3 de juliol de 2003 repartidef juntament amb la
convocatòria.
No

es

presentà

cap

observació,

per

la qual

cosa

aprovades.

les §ictes

es

consideren

'

CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS
correspondència, es dóna compte del següent:
Consell de Mallorca,

OFICIALS.-

A

l'apartat

de

registre d'entrada núm. 2220 de dia 15.07.03 circuit arts

escèniques 2003.
Ministeri Economia i Hisenda,

registre d'entrada núm. 2223 de dia 15.07.03
designació representants Consells territorials.
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registre d'entrada núm. 2039 de|d|^'
representant Mancomunitat.
\
Col·legi Farmacèutics, registre d'entrada núm. 2119 de dia 03.07J||^%f©ií1l
aigua Font Major.
Grup Municipal PAS-PSM, registre d'entrada núm. 2125 de dia 03.07.03,
nomenament portaveu.
Grup Municipal PP, registre d'entrada núm. 2132 de dia 03.07.03,
nomenament portaveu.
Grup Municipal PSOE, registre d'entrada núm. 2133 de dia 03.07.03,
nomenament portaveu.
Institut d'Afers Socials, registre d'entrada núm. 1863 de dia 10.06.03,
atorgament subvenció manteniment centre de dia.
Conselleria Educació, Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 1864 de dia
10.06.03, aprovació projecte escoleta infantil primer cicle.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1865 de dia 10.06.03,
convocatòria ajudes POS 2004.
Conselleria Agricultura, registre d'entrada núm. 1875 de dia 10.06.03,
autorització campanya antirrábica.
Amics del Poble Saharaui, registre d'entrada núm. 1876 de dia 10.06.03, dia
internacional del desaparegut Saharaui.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1893 de dia 11.06.03, conveni
cessió taules ping pong.
Conselleria de Benestar Social, registre d'entrada núm. 1941 de dia 16.06.03,
ajudes família amb majors assistits.
Conselleria Obres Públiques i Ordenació de Territori, registre d'entrada
núm. 1952 de dia 16.06.03, transport públic turismes adaptats.
Conselleria Obres Públiques i Ordenació del Territori, registre d'entrada núm.
1953 de dia 16.06.03, nou reglament supressió barreres arquitectòniques.
Registre d'entrada núm. 1973 de dia 18.06.03, agraïment del condol per
l'atemptat.
Servei d'Ocupació, registre d'entrada núm. 1628 de dia 21.05.03, conveni
servei ocupació signat.
Tribunal Superior de Justícia, registre d'entrada núm. 1649 de dia 22.05.03,
elecció jutge de pau.
Col·legi Oficial Farmacèutics, registre d'entrada núm. 1651 de dia 22.05.03,
analítica aigua Font Major.
Col·legi Oficial Farmacèutics, registre d'entrada núm, 1^52 de dia 22.05.03,
analítica aigua xarxa local.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1658 de dia
23.05.03, relació deutors impossibilitat cobrament.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1659 de dia
23.05.03, relació deutors impossibilitat cobrament.
Consellera d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1660 de dia
23.05.03, relació deutors impossibilita cobrament.
'
ECA, registre d'entrada núm. 1684 de dia 26.05.03, informe paperera
Esgleieta.
Institut d'Afers Socials, registre d'entrada núm. 1694 de dia 26.05.03, selecció
subvenció equipament.
Delegació del Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1719 de dia
28.05.03, dol oficial 62 morts espanyols en avió.
Institut Balear d'Afers Social, registre d'entrada núm. 1811 de dia 04.06.03,
selecció subvenció equipament centre de dia.
' ^
Mancomunitat de Tramuntana,

nomenament

-

-

-

-

-

-

-

-
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Consell de Mallorca,

registre d'entrada núm. 1534 de dia 14.05.03

entitats de Mallorca.

Oficina de Defensa del Menor,

-

registre d'entrada núm. 1586 de di;
enquesta avaluació consell infantil.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1437 de dia 08.05.03,
requeriment documentació per mapa lectura Mallorca.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1467 de dia 09.05.03,
recomanacions publicació ordenances planejament.
Ministeri de Presidència, registre d'entrada núm. 1487 de dia 12.05.03, acus
rebut acord intervenció militar Irak.

-

-

Conselleria Educació, Cultura i

Esports, registre d'entrada núm. 1494 de dia
12.05.03, conveni signat difusió Català.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1280 de dia 25.04.03,
subvencions edicions llibres per entitats sense ànim de lucre.
Conselleria d'Economia i hisenda, registre d'entrada núm. 1374 de dia
05.05.03, acords baixa liquidació ingrés directe IBI.
Miquel Oliver Monserrat, registre d'entrada núm. 1419 de dia 07.05.03,
certificació coordinació dotació Rotgetes.
Delegació del Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1423 de dia
07.05.03, assignació local actes electorals.
Delegació del Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1424 de dia
07.05.03, assignació local actes electorals.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia
des de l'últim Ple, i afegeix que van del núm. 131/03 fins al
243/03

CREACIÓ
proposta:

DEL COS DE

POLICIA.- El Sr.Batle dóna lectura

^
PROPOSTA

a

la

haguts

següent

'
?

El

municipi d'Esporles ha experimentat els darrers anys yn increment notable
població, el número d'habitants del poble d'Esporles. Dpis 2.971 habitants
empadronats a 1 de març de 1991 a passat els 4.334 de 13 de gener de 2002
nombre possiblement inferior al real ja que, segurament, hi ha gent que viu a Esporles
i està empadronada a Palma.
^ de

,

Sobretot

l'estiu
Esporles es converteix en un lloc d© pas important de
turisme, ja que hi ha recintes com La Granja d'Esporles i aquegt 0s lloc de pas obligat
per anar a altres pobles turístics (Banyalbufar, Estellencs), i tot aquest turisme, per
desgràcia, de vegades també porta delinqüència com els típics rofe)atoris dins I' interior
de vehicles, etc. i també porta més congestió de trànsit, com és I' alt nombre
d'autocars que travessen el poble, vehicles de lloguer que fan aturada a Esporles...
a

,

•f

A més

d'aquí

I 'Ajuntament ja ha aprovat la creació d'un nou Institut
durà més aglomeració de persones, necessitat de regular
el trànsit, i possible sorgiment de nous problemes que pugui dur la creació
d'aquest
Institut, com per exemple controlar l'absentisme escolar.
a uns anys

d'Educació Secundària

,

que
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cessitat de cobrir més hores de servei duri

Actualment el Quarter de la Guardia Civil
seu

nombre d'efectius

Local
feina

en cas

d'Esporles

va

minvant p

i els nostres habitants, cada cop més, confien, i van a
de denúncies, problemes, etc... a més que cada vegada arriba mes
,

la Policia Local

relació amb els

jutjats (oficis, citacions etc.), es tramiten per
part de la Policia Local les multes de trànsit ja que tenim una Ordenança Municipal, i
l'Ajuntament tramita els expedients (Policia Local). També la Policia Local du un
seguiment exhaustiu dels vehicles abandonats i tramita la seva baixa definitiva,
targetes d'armes, targetes minusvàlids, atestats per accidents de trànsit dins casc urbà
etc. i ens agradaria donar una "cobertura legal" més gran ,és a dir una seguretat
jurídica en cas d' actuacions "complicades" si es que se'n dóna el cas, i que en
vàries ocasions s'han trobat(detencions, etc...).
a

en

Segons l'article 22 de les normes marc de les policies locals (decret 70/89, de 6
juliol), estableix que la plantilla de la policia local haurà de comprendre com a
mínim, un nombre d' efectius superior a 1,6 per mil habitants de dret; s'arrodoniran
per excés o per defecte les fraccions superiors o inferiors a 1,5, és a dir el nombre
d'efectius que hauria de tenir és de 6,5 policies locals, nombre que ara no correspon
peró que l'Ajuntament d'Esporles preveu en els propers anys, que augmenti.

de

Actualment

la

plantilla de personal de l'Ajuntament recull dins l'Escala
Especial 5 places d'auxiliar de policia totes cobertes una d'elles

d'Administració
interinament.
Per la

part l'art. 21 del Decret 70/89, de 6 de juliol d'establiment de

seva

Normes Marc, disposa que els municipis de menys de 5.000 habitants que es proposin
crear un cos de policia local hauran de preveure dotar-lo d'un mínim de set membres,

peró

es la voluntat de l'Ajuntament de arribar a ajustar el nombre
necessitats del poble segons ens permeti la tresoreria de l'Ajuntament
darrers 5 anys

fins cobrir les
,el qual en els
ha incrementat el nombre d'agents de 2 a 5 Policies Locals.

Per tots el motius

exposats venc a proposar el ple el següent acord:

1."

la

Sol·licitar

d'Administracions

d'Esporles

a

Conselleria

públiques

que

de

la

Funció

Publica l Interior i

Ministeri

autoritzin la creació del Cqs de Policia Local

.

2.- En

de que

els organismes abans esmentats autoritzin la creació
d'aquest cos, reclassificar les places d'auxiliar de policia local qpe obren a la relació de
llocs de treball de l'Ajuntament, reconvertint les places ocupades per auxiliars de
policies que complesquin els requisits, amb caràcter fix o interí en funció de la seva
situació actual, en policies locals, atés que no tots ells disposen del curs bàsic d'aptitud
per a la policia local els dos que no disposen de l'esmentat çurs que restin com
auxiliars de policia local ( places a extingí) i disposar la modificació de plantilla en el
sentit de crear dues noves places de policia local.
cas

Sotmesa

a

votació la proposta es

aprovada

per

unanimitat.
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jOVERN de

el Sr. Batle dóna lectura

a

la

RECEPCIÓ DOTACIÓ

DE SERVEIS "SES ROTGETES DE CANET" MG
2000 I ALJUBS I AIGUA POTABLE JARDIN DE FLORES

Vist que s'han
articles 5 i 6 de la Llei

realitzat les actuacions pertinents per donar compliment els
38/87, sobre Recepció de Urbanitzacions, en relació a la
recepció de la Dotació de Serveis " Ses Rotgetes de Canet" modificat 2000 i aijubs
Ses Rotgetes i Jardin de Flores i d'aigua potable Jardin de Flores,
Venc

a

proposar:

1." Que s'anomeni

representant d'aquest Ajuntament al Sr. Miguel Bernat
Bosch, regidor delegat de l'àrea d'urbanisme.
2." Instar

a

la persona o

entitat cessionari

per

dur

a

terme l'oportuna cessió.

El Sr. Gabriel Coll

digue que volia felicitar a tots els veïns de Ses Rotgetes i
especialment els membres de les associacions i particulars que havian participat tan
activament per dur endavant el projecte, tingué una menció especial pel Sr. Javier Moll,
que a més havia ajudat amb els seus coneixements com tècnic.
Surt El Sr. Jaime
Sotmesa

a

Capel

votació la

Entre el Sr. Jaime

proposta es aprovada per unanimitat.

Capel.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El Sr.Gabriel Coll Barceló dóna lectura

a

la

següent

proposta:

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS
>

Examinada la relació de baixes rebuda dels Serveis de

Recaptació de Tributs de

la Conselleria d'Hisenda i

Pressuposts del Govern de les Illes Balears corresponents als

períodes

continuació,

que es

detallen

a

es proposa

la baixa dels esrpentats rebuts.

Període
01-04-02

a

30-06-02

:

134155,90

euros

01-07-02

a

30-09-02

:

9583,79

euros

01-10-02

a

31-12-02

:

2083,08

euros

Sotmesa

a

votació la

proposta és aprovada per unanimitat.
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PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que acompanya
proposa

Contribuent

126/99

RAYOLIKA SL

Padró

127/99

"

109/99

"

"

111/99

"

"

"

"

2

2829/02

2842/02
1943/99

"

37,49

2424/99

2777/01

"

12,05

"

"

((

a

continuació,

((

((

((

((

"

13,65
((

((

((

11

il

..

..

"

"

"

37,49

"

37,49

BAIXA TRÀNSIT 2764/01

((

((

li

((

37,49 RETIRAT AJUNT.

SCHATT FRANZ
"

"

"

"

"

"

123,20 TRANS. 1999
123,20
123,20

((

il

((

il

PERELLÓ FEMENIAS R.

37,49

2226/01

37,49

2275/02

37,49

37,49

votació la

DIFUNT

il

il

il

MORANTA CAMPS J. 3 TR. AIGUA

a

"

il

I.V.T.M.

CARRIO FRAU JUAN

Sotmesa

ACORD CAIB

"

«

2071/00

3733/00

((

126,66

SASTRE SABATER FCO.

li

2590/00

50,65

24,09

"

2581/00

600/02

53,36

"

65/03

detallen

Motiu baixa

85,80

87,60

INV. URBANS MALLORQ. "

49/03

((

Import

LIQ. IBI

"

57/03

que es

la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut

48/03

als rebuts

178,70

Canvi tjtular

proposta és aprovada per unanimitat.

PROPOSTA

DEVOLUCIÓ

IMPORT REBUTS
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es

acompanya als rebuts que

^OVERN DE
continuació,

es proposa

Referència

Contribuent

la devolució del imports assenyalats.

Padró/impost

4404210

Balle

3912234

Sa Nostra de Inversiones

Monjos.

Pol 5/66

173,71 Acord Conselleria

IBI URBANA

3912234

"

3811404

Import Motiu devolució

Roca Estrades

"

"

107,95

Miguel

Nadal Palmer Juan

"

"

"

56,33
"

Gaspar

9952005439

"

296,56

IBI RIJSTICA

9952004004 Sabater Rosselló

"

"

37,36

AIGUA
38,86

"

"

"

254,28 Fuita aigua
"

"

2526/01

Roig Gallard Bdo.

I.V.T.M.

59,37 Baixa Trànsit

2540/02

RocaColIJuana

I.V.T.M.

28,11

0273000447

Banguese Hernandez J.

Sotmesa

MOCIÓ
dóna lectura

a

a

votació la

ESCOLETA

"

142,43 Pagat 2 vegades

proposta és aprovada per unanimitat.

PAS-PSM. Edició Guies

la

"

Didàctiques.- El Sr. Miquel Ensenyat Riutort

següent proposta:

MOCIÓ

PAS-PSM.

EDICIÓ GUIES DIDÀCTIQUES.

Vista la Resolució del Conseller d'Educació i Cultura de dia 19

dq juny de 2003 per la
qual es convoquen ajudes per a l'edició i la reedició de materials didàctics i educatius
(BOIB núm. 100, de 12/07/2003)

Es

presenta al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació la següent:

PROPOSTA
1.-

Programar l'edició durant la legislatura 2003/2007 de quatre guies didàctiques per
a conèixer al patrimoni Natural, Cultural, Històric i
Etnpiógic del Municipi.

tal de donar

2." Presentar
de les

a

l'esmentada convocatòria la realització i

posterior edició de la primera

guies.
El Sr. Batle demanar al Sr.

que les
dia 24.

Miquel Ensenyat que retires la moció, ja que entenia
subvencions només estaven destinades a escoles i a més el termini acabava el
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¡OVERN DE

el

se'n havia donat,
punt, però demanar a l'equip de govern que estigues el atent i que j
vegada s'havia perdut la subvenció en les posteriors convocatòries es soldisculpessin

que no

2°

El Sr. Batle reiterar que

aquest tipus de subvenció entenia que
Que
li
pareixia
l'Ajuntament.
bé fer una guia o una mena de calendari, però que
que el que havia d'estudiar el tema era el patronat d'Escoles Municipals.

sol·licitar
creia

Sotmesa

a

votació la

proposta suprimint el punt 2°, és aprovada per unanimitat.

MOCIO PAS-PSM.
Riutort dóna lectura

a

la

Ajudes Econòmiques Joventud.- El Sr. Miquel Ensenyat
següent proposta:

MOCIO PAS-PSM. AJUTS ECONOMICS JOVENTUD.

BOE NUM. 168 DE 15/07/2003
MINISTERIO DEL INTERIOR
Vista l'ordre INT/1978/2003, de 3 de juliol, per la
bases reguladores de la convocatòria per a la

qual s'estableix el procediment i les
concessió d'ajudes econòmiques a
Corporacions Locals per al desenvolupament de programes de prevenció de les
drogodependéncies, amb càrrec al Fons de béns decomisats per tràfic de drogues i
altres delictes relacionats, en aplicació de la Llei 17/2003, de 30 de maig, per a l'any
2003,

Proposam al Ple de l'Ajuntament,

per a

la

seva

aprovació la següent

PROPOSTA
1." Elaborar amb el
del

de tots els agents socials que intervepen en l'àmbit juvenil
el
municipi d'Esporles
Pla Anual de Prevenció de Drogodependéncies.

2." Presentar-lo

a

consens

l'esmentada convocatòria.

•

El Sr. Gabriel Coll

digue que no es podia votar en contrg d'aquesta moció, però
restés damunt la taula per poder-.ne parlar més i més clar, ja que el tema
important per arribar a un consens.

demanar que
era

prou

i

Es

procedeix

a

deixar la proposta damunt la taula.
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"nVPPM DF I
jUVtKIN
que

Joves.- El Sr.Sebastian Coll Jaume dóna I

t

grup introduïa aquestes esmenes, res
sortir informada de la comissió, per tant la Moció restaria així :
seu

MOCIÓ

PSOE CASAL DE JOVES

Tots els

partits que integram el Consistori, d'una manera o altra assumin
compromís electoral de dur endavant un Casal per a Joves. No creiem que s'hagi de
justificar la necessitat que té el nostre Municipi de comptar amb unes instal·lacions i
uns serveis apropiats d'aquest tipus, tota vegada que la mancança és molt patent.
De

temps enrere ja venim treballant en el nostre grup amb la idea de poder elaborar
proposta per resoldre aquesta situació, i tal com hem comentat en nombroses
ocasions que el fet de no formar part del Govern Municipal no ha de suposar que no
vulguem participar ajudant a resoldre problemàtiques que té el nostre municipi.
Aquesta proposta va en el sentit de resoldre'n una d'elles, per tant, venim a presentar
al Ple la següent
una

PROPOSTA
1." Que el Batle anomeni

la

Regidora Margalida Camps Gaya com delegada de
una proposta per tal de ser aprovada per el Ple
l'Ajuntament d'un programa integral que contempli dur a terme la realització d'un
a

Batlia amb l'encàrrec únic d'elaborar
de

Casal de Joves.
2.-

Comptar amb els recursos tècnics i d'assessorament que disposi l'Ajuntament, i
l'oportuna autorització del Batle amb els aliens que suposin despesa municipal.
Periòdicament s'anirà informant al Ple dels avanços que es produeixin.
3." Una vegada començats els tràmits per el futur Casal de Joves; crear una comissió
formada per un representant de cada grup polític municipal.
amb

El Sr. Pere Trias

digue que no era una esmena que modificava la moció.
Miquel Ensenyat digue que apareixien canvis substancials respecta de la
moció inicial, i ja que la proposta informada tenia el màxim consens. Que a més
entenia que no era legal rectificar en aquest sentit i sol·licitar qu^ es votés en primer
lloc la informada per la comissió.
"
El Sr.

Desprès d'una deliberació legal damunt si es devia votqr primer la moció o les
esmenes.

El

Grup PAS PSM presentar la següent esmena a la moció llegida pel Sr. Coll:

"MOCIÓ PSOE. CASAL

DE JOVES.

ANTECEDENTS
Tots els

partits que integram el Consistori, d'una manera o altra assumírem un
compromís electoral de dur endavant un Casal per a Joves. No creiem que s'hagi de
justificar la necessitat que té el nostre Municipi de comptar amb unes instal·lacions i
uns serveis apropiats d'aquest tipus, tota vegada que la mancança és molt patent.
De
una

temps enrere ja venim treballant en el nostre grup amb la idea de poder elaborar
proposta per resoldre aquesta situació, i tal com hem comentat en nombroses
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01
J

part del Govern Municipal no ha de
resoldre problemàtiques que té el
Aquesta proposta va en el sentit de resoldre'n una d'elles, per tant,
al Pie la següent

vuf^em pyrnui)rar^!^

PROPOSTA
1." Crear una Comissió formada per un representant
dur el tema de la realització del Casal de Joves.
2."

Desenvolupar un Pla Integral que
la realització del Casal de Joves.

3." A la
cada

Comissió, els vots
grup."

Sotmesa
-

-

a

seran

de cada grup polític municipal per

contempli les necessitats

per

poder dur

a

terme

ponderats d'acord amb la representació municipal de

votació el resultat fou el següent:

Quatre ( 4) vots a favor del PAS PSM
Sis

(6) sis

en

contra, (3) tres del PP, (1) de UM i (2) del PSOE.

Sotmesa aprovació la proposta

i

esmenes

llegida pel Sr. Coll, el resultat fou

aprovada amb el següent resultat:
-

-

Cinc

(5) vots a favor, dos (2) del PSOE, tres (3) del PP i
(4) abstencions del PAS PSM

un

(1) UM

Quatre

MOCIO FOSE. Problema Subministrament
Jaume dóna lectura

a

la

d'Aigua.- El Sr.Sebastian Coll

següent proposta:

MOCIÓ PSOE. PROBLEMA SUBMINISTRAMENT AIGUA
EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

Atesa la situació actual pel subministrament d'aigua potable al municipi
d'Esporles
durant els mesos d'estiu i que segons les informacions rebudes I comprovades, a les
hores punta, com pot ser entre les 18 i les 22 hores, a les parts altes del municipi, no
reben el cabdal

d'aigua suficient

a causa

de la gran demanda què es produeix, fem la

següent

'

■

PROPOSTA
1." Que

es faci un estudi tècnic de desdoblament fins al Ppnt d'es
alternatives per poder solventar el problema de subministrament.

Badaluc

o

2.- Que

se sol·licitin, si n'és el cas, les subvencions oportunes a la Conselleria
corresponent.

3." Que al proper

plenari ordinari del

mes

de setembre, s'informi de la situació.
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jOVERN de les illes balears
Sotmesa votació la

PROPOSTA

l'assumpte

per

proposta es aprovada per unanimitat.

JUTGE

DE

PAU

urgència, és sotmet

a

SUBSTITUT.-

El

Sr.Batle

demana

es

aprovada

per

votació la urgència i

tractar

unanimitat.

PROPOSTA

Vist l'escrit del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears, interessant
durant el termini de quatre anys desenvolupi les
substitut.
Havent estat exposat al públic per que els interessats ho poguessin sol·licitar,
presentat els següents:

l'elecció de persona idònia que
funcions pròpies de Jutge de Pau
s'han

I

es

1."

per

la qual

cosa que es proposa

el següent acord:

Elegir com Jutge de Pau Substitut Sr. Sebastian Trias Tugores.

2.- Que es remeti l'acord el II. Sr.

Magistrat Jutge Degà dels Jutjats de Palma
per que ho remiteixi al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
procedeixi el seu nomenament.

de Mallorca
que

,

Sotmesa

a

votació la

proposta ès aprovada per unanimitat.

FESTES LOCALS 2004.- El Sr. Batle demanar tractar
ès sotmet

a

votació la

l'assumpte
;
urgència i ès aprovada per unanimitat.

per

urgència,

K

Seguidament

es

procedeix

a

donar lectura

a

la següent prçposta:

PROPOSTA

Vist l'escrit de la Conselleria de Treball i

Formació, en ej qual ens comunica
que per part del Ple de l'Ajuntament ha de designar les Festes f-oçals per a l'any 2004,
per la qual cosa venc a proposar al Ple,

-

Aprovar els següents dies com a Festes Locals per l'any 2004.
1.- Sant Pere dia 29 de

2."

-

juny de 2004 ( dimarts).
Segona festa de Pasqua dia 12 d'abril de 2004 (dilluns).

Comunicar-ho

a

la Conselleria de Treball i Formació.
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Vista la

al·legació presentada pel Sr.Manuel Gomez Lopez en representació de
exigible en el Plec
la parcel·la on es

l'Associació de Constructors de Balears en relació a la classificació
de claussules administratives de l'obra Dotació de Serveis per a
construirà l'Institut d'ESO.
Vist que el Conseil de Mallorca i l'arquitecte
rectificar la classificació, pel present venc a resoldre;
1."
2."

proposen

Acceptar la reclamació del Sr.Manuel Gomez Lopez.
Aprovar rectificar la classificació expressada al projecte amb aquest sentit;

Abastiment i

sanejament
elèctriques i de telefonia
Firmes i paviments
Inst.

3."

redactor del projecte

Grup E, Subgrup 1, Cat D
Grup I, Subgrup 7, Cat D
Grup G, Subgrup 4, Cat D

Exposar al públic pel termini de vint-i-sis (26) dies.
compte al primer Ple de la Corporació per la seva ratificació.

4." Donar
Sotmesa

a

votació la

seva

ratificació és

aprovada

per

unanimitat.

El Sr. Batle informar el Ple que

que

l'Escoleta municipal havia estat homologada,
el passat dia 31 de juliol havia signat el Conveni amb la Conselleria d'Educació i

Cultura.

PRECS I PREGUNTES.-

Miquel Ensenyat demanar respecta del concert del consorci d'entitats
culturals, que havia passat respecta del mateix ja que havia de tenir lloc Esporles el
dia 23 d'agost, que a darrera hora no es va fer per falta de pressupost, no podia
entendre per què es dia que els grups de l'oposició havian dit que ho.
Respecta de l'escrit de filigrana radio el voltant de les moquetesi propietat d'aquesta
associació, demanar : ¿ Que havia passat? ¿ i si s'havia contestat l'escrit?.
També digue que el dia de la seva elecció com Batle el Sr. Pou digue que la crispació
no era bona i que volia ser dialogant en tots
els grups i com fin? aquí només s'havia
produït diàleg amb el grup PSGE. Demanava que s'hi hi ha(/ia un pacte implícit o
explícit i quins punts s'havian consensuat.
El Sr.

El Sr. Batle contestar;

Respecta del concert, que creia recordar que estava programat pel més de juny,
cap compromís seriós, peró pel motiu que fos no es va fer, estava damunt ses
eleccions, no hi havia diners, que si bé es veritat que es va dir que la falta de diners no
era motiu suficient, jo restava a l'espera de les seves noticies, i no se ma comunicat
sense

res.
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entenia que no

pr^iÍni

havia de respondre, que les
assumptes propis de l'Ajuntament i no de les con^^e^ç^t·
que haguessin pogut tenir els distints grups polítics, que igualment ell no li demanT
^
per les converses que el seu grup havia tingut amb altres grups polítics representats
dins aquest consistori.
e

s'havien de fer el voltat del

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 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, 31 de juliol de 2003.
El Batle,

La Secretaria,
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^rsACTA de
OVERN DE LES ILLES BALEARS

la sessió ordinària

celebrada pel ple de l'ajuntament
el dia 25 de setembre de 2003

Membres assistents:
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime
Sr.
Sr.

Capel Rotger
Miquel Bernat Bosch
Lourdes Noguera Bosch

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Margarita Camps Gaya

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr.

Miquel Enseñat Riutort

Membres que excusen

la

seva

assistència:

Sr. Pere Trias Aulí

A la Vila

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint

hores i trenta minuts del dia vint-i-cinc de setembre de dos mil tres, 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, Jaume Pou
que es

relacionen

tractar els
com a

a

Reynès, i amb l'assistència dels Senyors Regidors

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella

assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix

Secretària la de la

ACTES

Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ANTERIORS.-

El

Sr.

Batle

preguntà si qualque membre de la
corporació havia de fer alguna observació a les actes de les sessions extraordinària i
ordinària de dia 29 de juliol 2003 i dia 31 de juliol de 2003 reparticfes juntament amb la
convocatòria.
No

es

'

presentà

cap

observació,

per

la qual

cosa

les ^ctes es consideren

aprovades.

CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS
correspondència, es dóna compte del següent:
Conselleria

Economia

OFICIALS.-

i

A

l'apartat

de

Hisenda, registre d'entrada núm. 2631 de dia
09.09.03, nomenament representant CDEIB.
Conselleria de Salut i Consum, registre d'entrada núm. 2633 de dia 09.09.03,
avís alerta

jugueta amb risc.
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,OVERN DE LES

Justícia Illes Balears, registre d'entrada núm.

l,t!ÍÍíH!íaPde pau substitut.
Sebastian Trias

-

12

Tugores, registre d'entrada núm. 2265 de dia 21.0

de pau substitut.
Maria del Carmen Carrasco Escobar,

registre d'entrada núm. 2287

23.07.03, sol·licitud plaça Jutge de Pau substitut.
Conselleria de Treball, registre d'entrada núm. 2332 de dia 30.07.03, calendari
laboral 2004.
Tribunal

Superior de Justícia Illes Balears, registre d'entrada núm. 2356 de dia

01.08.03, sentencia Martorell Cabot contra NNSS.
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2417 de dia 07.08.03,

liquidació 2002 participació Tributs Estat.
-

Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori,

registre d'entrada núm.

2432 de dia 08.08.03, posada en funcionament punt d'informació ambiental.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2505 de dia 22.08.03, problemes
biblioteca

municipal.

Conselleria de Salut i Consum, registre d'entrada
decret normes establiments pircing i tatuatge.

núm. 2523 de dia 26.08.03,

Conselleria de Benestar Social,
cursos nova

per

registre d'entrada núm. 2525 de dia 26.08.03,
dones desocupades.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna
des de l'últim Ple, i

afegeix que

van

compte dels decrets de Batlia haguts

del núm. 244/03 fins al 294 /03

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 286 /03.

Vista la necessitat que

té aquest Ajuntament en l'obra "Dotació de Serveis de
parcel·la de l'Institut d'ESO" de nomenar la direcció facultativa de grau mig i el
coordinador de Seguretat i Salut Laboral, per la present venc a resoldre,
la

1."

Encarregar a Leydasa la col·laboració en de la Direcció facultativa de grau
mig de les obres "Dotació de Serveis de la parcel·la Institut d'ESO'J.
2.- Nomenar al Sr.
de les Obres.

Santiago del Rio Coordinador de Seguretat i Salut Laboral
f |

3.- Que es

dugui al primer ple per la seva ratificació.

Sotmesa

votació la

a

seva

ratificació i és

ROS 2004.- El Sr. Batle dóna lectura

a

aprovada

la

per

unanimitat.

següent proposta;

PROPOSTA

PLA D'OBRES I SERVEIS
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lOVERN es
DE

vulguin inclòure aíntre derPia d Obres i Serveis per al
Venc

a

proposar

2004,

al Ple d'aquest Ajuntament l'aprovació

propostes:
Primera

proposta:
Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de
Mallorca per a l'obra anomenada "REMODELACIÓ CEMENTERI MUNICIPAL." a Son
Quint, d'Esporles, amb un pressupost d'execució per contracte de vuitanta-nou mil vuit
cents trenta-un euros. Demanar la seva inclusió en el Pla d'Obres i Serveis per al 2004.
1r.-

perdut que se sol·licita puja un import de (71.864,80) setanta un mil
quatre euros vuitanta cèntims (80%), essent l'aportació municipal de
(17.966,20) deset mil nou-cents seixanta sis
euros amb vint cèntims
(20%). (Tipus
d'actuació "A").
2n.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla
d'Obres i Serveis per al 2004 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.
3er.Sol·licitar
per
un
l'ajuda pels honoraris tècnics
import de
La subvenció

a

fons

vuit-cents seixanta

euros.

Segona proposta:
1r.-

Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de

"INSTAL.LACIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMPT DE

Mallorca per a l'obra anomenada
FUTBOL" d'aquest terme municipal,

pressupost d'execució per contracte de
quatre-cents dotze mil cinc-cents euros amb quaranta-cinc cèntims (412.500,45).
Demanar la seva inclusió en el Pla d'Obres i Serveis per del 2004. La subvenció a fons
perdut que se sol·licita puja a un import de dos-cents vuitanta-vuit mil set-cents cinquanta
euros amb trenta-dos cèntims (288.750,32) (70%), essent l'aportació municipal de cent
vint-i-tres mil set-cents cinquanta euros amb tretze cèntims (123.750,13) (30%). (Tipus
d'actuació B").
2n.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla
d'Obres i Serveis del 2004 i al Reglament de Cooperació Municipal cjel CIM.
3er.- Sol·licitar l'ajuda per la redacció del projecte per un import de dotze mil vint
euros amb vint-i-quatre cèntims (12.020,24).
Tercera

amb

un

Proposta

Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de
per a l'obra anomenada "PISCINA MUNICIPA FAS^ I" d'aquest terme
municipal, amb un pressupost d'execució per contracte de sis-cen^s vint mil cinc-cents
deset euros amb denou cèntims (620.519,09) euros. Demanar la s^va inclusió en el Pla
d'Obres i Serveis per del 2004. La subvenció a fons perdut que se sol·licita puja a un
import de quatre-cents trenta-quatre mil tres-cents seixanta-tres euros amb trenta-sis
cèntims (434.363,36) euros (70%), essent l'aportació municipal de cent vuitanta-sis mil
cent cinquanta-cinc euros amb setanta-tres cèntims (186.155,73) euros (30%). (Tipus
d'actuació "B").
2n.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla
d'Obres i Serveis del 2004 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.
1r.-

Mallorca
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r a

la redacció del

projecte per un Import de
(22.362,80) euros.

mb vuitanta cèntims

Quarta proposta

Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de
l'obra anomenada "PAVIMENTACIÓ I DOTACIÓ DE SERVEIS CARRER
COLISEU", amb un pressupost d'execució per contracte de seixanta mil seixanta-cinc
euros amb setze cèntims (60.065,16). Demanar la seva inclusió en el Pla d'Obres i
Serveis per al 2004. La subvenció a fon perdut que se sol·licita puja un import de
quaranta-vuit mil cinquanta-dos euros amb tretze cèntims (48.052,13) (80%), essent
l'aportació municipal de dotze mil tretze euros amb tres cèntims (12.013,03) (20%) (Tipus
d'actuació "A").
2n.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla
d'Obres i Serveis del 2004 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.
3r.- Sol·licitar l'ajuda per a la redacció del projecte per un import de mil sis-cents
quinze euros amb vint cèntims (1.615,20), í per honoraris de direcció de l'obra per un
import de dos mil vuit-cents vint-i-sis euros amb seixanta cèntims (2.826,60).
1r.-

Mallorca per

El Sr. Antoni Vidal

digue que el seu grup entenia que s'havia de canviar l'ordre de
propostes la segona passar a tercera i al revés, per que entenian que la piscina era
molt més important pel poble que el camp de futbol ja que el nombre d'usuaris de la
primera era superior el de la segona. I a més la proposta del camp de futbol futur, entenia
havia de ser més ambiciosa, ja que d'alguna manera s'havia de remodeler totes les
instal·lacions esportives ubicades aquella zona.
les

,

,

El Sr.

Miguel Bernat digue que si bé era cert que es podien fer coses més
importants en aquella zona, el que no era menys cert que per fer la proposta de tot el
complexa s'hauria de començar per un canvi de NNSS etc i aixó era un projecte de molt
més envergadura que no veia quant l'Ajuntament s'ho podria permetre. I respecta de la
piscina era millor esperar un poc per saber quin era el lloc més adient per construir-la.
El Sr. Batle
Sotmès
-

-

digue que no es canviava l'ordre de les propostes.

votació

aprovat amb el següent resultat:
(7) vots a favor, quatre (4) del PP, dos (2) del PSOE i un (1 ) UM.
Tres (3) abstencions PAS.PSM
a

PROJECTE
la

es

Set

BÀSIC POLÍSPORTIU.- El Sr.Jaime Capel Rptger dóna lectura a

següent proposta:

PROPOS TA

Vista el

projecte bàsic DE PAVELLÓ POLÍSPORTIU COBERT redactat pel Sr.
Angel Garcia de Jalon i Lastra i José Manuel Dapena Alonso, que es preveu a la Punta
de Son Ouint Esporles, venc a proposar el Ple de l'Ajuntament el següent acord:
-

,

Aprovar el Projecte bàsic de Pavelló Polisportiu Cobert, redactat pel Sr.
Angel Garcia de Jalon i Lastra i José Manuel Dapena Alonso.
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lOVERN DE LES
Sotmès

a

votació la proposta es

aprovada per unanimitat.

REPRESENTANT CONSELL TERRITORIAL.- El
lectura

a

la

Sr.Miquel Bernat

següent proposta:

PROPOSTA
Vist l'escrit

registre d'entrada aquest Ajuntament núm. 2223/03, procedent de la
Regional del Cadastre, sol·licitant d'acord amb allò establert al R.D.
390/1998, de 13 de març que aquest Ajuntament comuniqui el nom de l'Ajuntament pel
que vota per ocupar la vocàlica corresponent a la Secció 1®, pel present venc a
proposar el Ple de l'Ajuntament el següent acord:
Gerència

Aprovar proposar l'Ajuntament de SINEU per ostentar la
representació en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.
Comunica el present acord a la Gerència Territorial del Cadastre.

-

Sotmès

votació

nostre

aprovat amb el següent resultat:
(7) vots a favor, quatre (4) del PP, dos (2) del PSCE i un (1 ) UM.
Tres (3) abstencions PAS.PSM
a

es

Set

-

INVENTARI DE BENS.- El Sr. Gabriel Coll Barceló dóna lectura a la

següent

proposta:

PROPOSTA

Vist que el Compte de Patrimoni
Comissió de Comptes de dia 24 de juliol

de 2002, fou informat favorablement per la
de 2003, d'acord amb els articles 193 de la
llei 39/1988 de dia 28 de desembre, ha estat exposada el públic per el termini de
quinze dies i vuit mès el BCIB núm. 116 de dia 16.08.03, sense que s'hagin presentat
al·legacions, es per la qual cosa que es proposa:
! ■
D'acord amb els articles abans esmentats sotmetre novament a informació de
la Comissió de

Comptes i posteriorment dur
següents modificacions:

RECTIFICACIÓ
Els elements donats d'alta al

a

Ple per la seva aprovació, amb les

DEL PATRIMCNI

patrimoni de l'Ajuntament durant l'any 2002:

EPÍGRAF NUM. 1 IMMCBLES.

!

Cbres Escoleta
Centre de Dia
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27.361,78
199.879,09

i

497081

Oooj /
.680,50
.968,47
6.010,12
.289,16
40.524,53

OVERN^Î^TOol^ôiifiARS
Terrenys Estenedors
Inversions Institut
Acondicionament

aparcaments Estenedors

EPÍGRAF NUM. 7 BENS MOBLES NO COMPRESOS EN EPÍGRAFS ANTERIORS.

Prestatgeries Arxiu
Impresora HP Jet direct
Fons Bibliogràfic

3.132,46
518,09
965,71

Ordinador AIT Pentium

972,56

SMC Switch 16

280,72

ports

40 Cadires Atenes

2 Arxivadors Metàlics

973,84
401,94
281,88
169,13
459,36
511,56

2 Cadires

221,33

7 Cadires Oval

2 Taules Dl60
2 Bucs DB-2 Gris
2 Armaris

Mega 200

3 Taules Escada

229,68
960,48
729,76

4 Taules

212,98

1 Mostradors
8 Taules Scenic

Berbegal

789,26

4 Biombo
3 Sofa dues
2

2.161,08
1.106,64

places
Butaques una plaça

2 Taules Centre
3 Perxeros

'

Una Vitrina
3

Lampares

156,60
513,65

1 Mirall
1

219,24
3.500,00

Taquilla

10 Cadires

Geriàtriques

460,00
900,00
270,00
440,00
180,00

1 Somier articulacions
3 Cadires de Rodes
2 Taburetes Dutxa
4 Barres abatibles
Una camilla reconeixement
Un

Otoscopi

98,00

Tres Pinzes

42,00
50,00
75,00

Un Fonendo Littman
Un manómetro

Elements que
7/2

s'han donat de baixa;

Impresora Fujitsu DL 4400

7/3 Ordinador Cadox
7/4 Ordinador Cadox

7/14

96,05
194,18
281,88

Impresora Fujitsu DL 900
Infraroig

7/152 Estufa

7/299 Ordinador Pentium-75
7/306 Impresora Canon
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overn^^i^|3|||s balears
7/311 Ordinador

7/321

Ampliació Disc Dur Ordinador

Sotmès

MOCIO
Juvenil.- El Sr.

a

votació és

aprovat

per

unanimitat.

PAS-PSM.Programa Prevenció i Abordatge Situacions Conflicte
Miquel Enseñat Riutort dóna lectura a la següent proposta:

CONSTITUCIÓ

D'UN PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES
SITUACIONS DE CONFLICTE JUVENIL.
Antecedents: El conflicte Juvenil és

fet que

tradicionalment ha preocupat les
institucions i la societat en general. La cerca de formules integradores que
facilitin la incorporació social dels joves ha estat important; però fins ara les
respostes donades han pres un caire bastant parcial i aïllat. Actualment s'estan
produint canvis social que afecten l'organització dels seus pilars integradors ( la
institució escolar, l'estructura familiar, el context social, etc.). Aixó fa que la
preocupació vers el conflicte hagi augmentat i sigui. necessari cercar
alternatives innovadores que permetin fer front a les situacions que van sorgint.
Es tracta d'iniciar un treball que proporcioni als joves aspectes formatius
i referents afavoridors per a un desenvolupament social harmònic, però a la
vegada també cal fomentar una permeabilitat major de la societat davant les
necessitats i demandes que aquests puguin presentar.
En l'actualitat les polítiques socials han intentat adoptar un caire
integrador i a la vegada de respecte a les diferències individuals. Però no
sempre hi ha hagut una sensibilitat especial davant l'existència d'una realitat
diversa a la qual necessàriament cal adaptar l'acció. Aquest programa pretén
respondre els conflictes juvenils des d'una nova concepció |e caire preventiu i
interinstitucional on, des del respecte a la individualitat, ès pugui dur a terme
una acció integradora global.
El present programa ha esta realitzat amb la participació d'uns 400
professionals dels diferents àmbits relacionats amb els joves de les Illes
un

^

^

Balears.

PREVENCIÓ I
ABORDATGE DE LES SITUACIONS DE CONFLICTE JUVENIL segons model
adjunt i articulat a partir de les següents Comissions o grups de feina:
PROPOSTA:

1.-

CONSTITUCIÓ

D'UN

Equip d'Atenció i seguiment

PROGRAMA

DE

les situacions de conflicte: Integrats per
l'Educador de carrer, la Psicòloga, el Coordinador
Sociocultural, el coordinador esportiu, un representant de la Policia Local, un
representant del col·legi públic i de l'institut (quan aquest entri a funcionar).
a

la Treballadora Social,
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ne
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^Prevenció del Conflicte Juvenil. Integ.

Sociocultural, el coordinador esportiu, un representant de la Policia IZ
representant del col·legi públic i de l'institut (quan aquest entri a función

representant de cada
de les entitats socials, culturals i esportives del municipi que treballin
directament amb l'àmbit juvenil (A.J. Filigrana Radio, C.E Sa Cadernera, Casal
una

de Joves de Tramuntana,

Esporles Bàsquet, Esporles Voleibol, AMPA dels
col·legis Públic i Institut (quan aquesta estigui formada), CF Esporles, etc.
3.- Comissió

cada

Seguiment del Programa, integrada per
agrupació política amb representació a l'Ajuntament

un

representant de

El Sr. Sebastià Coll

digue demanava que es retires la proposta ja que
les oportunes gestions davant el Govern
el tema el voltant de la nova Llei de
Drogodependencies que el pareixia donarà els instruments necessaris per que
posteriorment es pugui dur a terme un programa de prevenció amb les ajudes

entenia que primer era convenient fer
de les Illes Balears per tal d'aclarir

necessaris.
La Sra. Dolores Matas

digue

els problema de la drogodependencia
aquest programa i que entenia que la
problemàtica dels pobles no era la mateixa que la de Ciutat, que havia parlat
amb distints pobles i no acabava de funcionar. Per tant creia més oportú deixar
el tema damunt la taula i encomanar un informe a un tècnic per tal de tenir més
clar el camí per solucionar el tema.
'
no

es

solucionava

només

que

amb

El Sr.

Miguel Ensenyat digue que el conflicte juvenil no passava només
per la drogodependencia, que la seva experiència com a professional era molt
positiva que el programa funcionava molt bé. Que el principi no era qüestió
d'invertir molts diners amb el programa, si no de amb els professionals del
tema que té l'Ajuntament organitzar el projecte.
La Sra. Matas
que efectivament per ella s'havia informat a Palma
funcionava molt bé peró no així els pobles.
El Sr. Ensenyat que podia ser que els programes consultats no eren ben
bé el mateixos, peró que era cert que no venia d'un més.
El Sr. Miguel Bernat digué que el seu grup estava a favor del programa,
peró entenia que era millor que la regidora portes a terme una reunió amb els
tècnics i recaves els oportuns informes abans de iniciar el programa, per tant el
seu grup s'abstindria.
El Sr. Miguel Ensenyat que deixava el tema damunt la taula.
Resta damunt la taula.

MOCIO PSOE.Circulació.- El Sr.Sebastian

Coli Jaume dóna

següent proposta:

PROPOSTA PSIB-PSOE
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lectura

a

la

Pareix

esser

que

el sentit d'aquest carrer ha d'ésser només de pujada; per tant,
el sentit de baixada per fer més curta -i ràpida- la sortida de

nosaltres proposem
vehicles.

El

Sr.

Miguel Bernat digue pensava que la zona de ca l'Amet i es Rafal
vegada acabades totes les obres que s'estan portant a terme, seria
necessari una nova regulació del tràfic. Però que entenia que el que havia de fer un
informe tècnic era la policia local.
Que mentre no s'acabassen les obres, tant podia ser la circulació en els dos
sentits o només en un, peró també entenia que era la policia local qui havia d'informar el
respecte.
El Sr. Antoni Vidal digue que el seu grup també entenia que era millor que
informés la policia local i per tant preferia que restes damunt la taula.
El Sr. Sebastià Coll digue que tot eren informes i comissions peró que eren
necessaris les solucions i que com que creia que estava clarissima la solució proposada,

efectivament

i

no

una

ho retirava.

Després d'una deliberació damunt el tema
Es sotmet
el

a

votació la

proposta

per

distints membres de la Corporació.
•*

aprovada i el resultat de la mateixa es

que no es

següent:
i

-

Dos

(2) vots a favor del PSGE.
(5) vots en contra, quatre del PP i
Tres (3) abstencions del PAS.PSM.
Cinc

-

un

(1 ) DM.

MOCIO PSOE.Pas Vianats.- El Sr.Sebastian Coll Jaume dóna lectura a la

següent proposta:

>

PROPOSTA PSIB-PSOE

Proposta del PSIB-PSOE per a la sessió ordinària de la comissió informativa de
l'Ajuntament de dia 18/setembre/2003.
PROPOSTA

Pintar pasos

zebra al Passeig i al Pont de Fusta.
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loVERN

DE LI

s

èpfovat

per

unanimitat.

PSOE.Aparcaments.- El Sr.Sebastian Coll Jaume dóna
següent proposta:
MOCIO

PROPOSTA PSIB-PSOE

Proposta del PSIB-PSOE per a la sessió ordinària de la comissió informativa de
l'Ajuntament de dia 18/setembre/2003.
PROPOSTA

Vigilar-i sancionar si és necessari- el mal estacionament dp vehicles, sobre tot al
Passeig, accesos zones d'aparcament i cantonades conflictives.

Sotmès

a

votació és aprovat per

unanimitat.

MOCIO PSOE.Parc infantil.- El Sr.Sebastian Coll Jaume dóna lectura a la

següent proposta:
PROPOSTA PSIB-PSOE

Proposta del PSIB-PSOE per a la sessió ordinària de la comissió informativa de
l'Ajuntament de dia 18/setembre/2003.
PROPOSTA
Parc infantil de les escoles.

Equipar-lo dels el·lements adients com tobogan, gronxadors j reposar arena.
Sotmès

a

votació és aprovat per

unanimitat

MOCIO PSOE.Estudí zona coberta

dóna lectura

a

la

patí Escoles.- El Sr.Sebastian Coll Jaume

següent proposta:

PROPOSTA PSIB-PSOE
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lOVERN DE

L^S

ordinària de la

^

l'Ajuntament de dia 18/setembre/2003.
PROPOSTA

Realització dels estudis necessaris per a

la creació una zona coberta (pati) a les

escoles.

Miguel Bernat digue que li pareixia bé el tema, que de fet ja si estava
treballant, però que entenia que havia de ser una proposta més ambiciosa i que es
tenian que tenir en compte alguns factors com el nou edifici d'educació infantil, les
necessitats que tenen els que practiquen esports a l'escola etc. I que per fer aquest
estudi a més havia de escoltar el Consell Escolar i Claustre de professors.
El Sr. Antoni Vidal digue que li pareixia bé ampliar la proposta el projecte més
ambiciós apuntat.
El Sr.

Sotmès

a

votació és aprovat per

unanimitat.

PRECS I PREGUNTES.El Sr. Sebastià Coll demanar:

-

a) quina era la previsió de neteja del torrent ?.
b) Com estava el tema plantejat el 29 de juliol del subministrament d'aigua ?.
El Sr. Antoni Vidal demanar:

a) Com estava el tema del Casal de Joves ?
El Sr. Batle

Que

respongué:
ja feia prop d'un més que s'havia sol·licitat a la (^onselleria la neteja i

encara no

havian contestat.

Respecta del cabdal d'aigua que havian vingut de la Conselleria els tècnics
tenia entès que ja tenian fet un avantprojecte.
Respecta del Casal de joves que es preveia per dia següent una reunió
amb els joves.
^
i que

Un

cop

examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una

hores i vint-i-cinc minuts, el Sr. Batle aixeca la

sessió, i per fer-hi çonstar 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, 25 de
El Batle,

setembre de 2003.
La
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^RgACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
¡OVERN DE LES ILLES BALEARS'

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2003

Membres assistents:
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime
Sr.
Sr.

Capel Rotger
Miquel Bernat Bosch
Lourdes Noguera Bosch

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Margarita Camps Gaya

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr.

Miquel Enseñat Riutort

Sr. Pere Trias Aulí

A la Vila

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint

hores i trenta minuts del dia trenta d'octubre de dos mil tres, es reuneix a
de la Casa de la Vila, en

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència

del Sr. Batle, Jaume Pou

relacionen

a

la Sala d'Actes

Reynés, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es

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.

ANTERIORS.-

El

Sr.

Batle

pregunta si qualque membre de la
Corporació havia de fer alguna observació a l'acta de la sessió ordinària de dia 25 de
setembre 2003, repartida juntament amb la convocatòria.
ACTES

No

es

presenta cap observació, per la qual cosa l'acta es considera aprovada.
s

CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS
correspondència, es dóna compte del següent:
Conselleria d'Economia i

OFICIALS,,

A

l'apartat

de

\

Hisenda, registre d'entrada núm. 2787 de dia

24.09.03, nova redacció Pla Telecomunicacions.

Mallorquí Solidaritat i Cooperació, registre d'entrada núm. 2790 de dia
24.09.03, seminaris gestió esportiva.
Ib-salut, registre d'entrada núm. 2794 de dia 24.09.03, programa vacunació
antigripal.
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori, registre d'entrada núm.
2818 de dia 26.09.03, reunió pla Xoc processionària pi.
Institut Nacional d'Estadística, registre d'entrada núm. 2824 de dia 26.09.03,
actualització meses i col·legis electorals.
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm.2825 de dia 26.09.03,
compensació telefònica 2n TR 2003.
Fons
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(OVERN DE LES

I^Balears-Presidència, registre d'entrada nú

anyTidfopeu

Educado a través esport.
públiques, registre d'entrada núm. 2828 de
pla Carreteres 2003-2011.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2832 de dia
Conselleria d'Obres

convocatòria Junta General Consorci.
Ministeri d'Economia i d'Hisenda
,

.09.03;

registre d'entrada núm. 2876 de dia

01.10.03, quotes nacionals lAE desembre 02-maig 03.
Conselleria d'Obres

Públiques i Ordenació del Territori, registre d'entrada

núm.2892 de dia 2.10.03, custòdia pal senyalitzadors Aturades Bus.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 2917 de dia 06.10.03,
proves esportives.
Conselleria de Benestar Social,

calendari

registre d'entrada núm. 2939 de dia 07.10.03,

convocatòria reunió víctimes violència.
Fons

Mallorquí Solidaritat i Cooperació, registre d'entrada núm. 2943 de dia

07.10.03, delegació Guatemala i Nicaragua.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2957 de dia 9.10.03, reunió

regidors i tècnics joventud.
Conselleria de Comerç i Indústria, registre d'entrada núm. 2961 de dia
09.10.03, dades calendari fires i mercats 2004.
Govern de les Illes Balears-Vicepresidència, registre d'entrada núm. 3053 de
dia 20.10.03, ordre regulació subvencions relacions institucionals.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna
des de l'últim Ple, que

compte dels decrets de Batlia haguts

són el següents: des del núm. 294/03 fins el 341 /03

ORDENANCES FISCALS.- El Sr.Gabriel Coll Barceló dóna lectura

a

la següent

proposta:

PROPOSTA

PÚBLIC

PEL

1." En

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
SERVEI

D'ESCOLA

REGULADORA DEL PREU

INFANTIL

compliment d'alló disposat a l'art. 15 al 17 de la

Ll^i 39/1988, de 28 de

desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes tècnics-económics a

refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provijpional, l'aplicació del
públic pel serveis educatiu, de guarderia i de menjador'prestats per l'escoleta
municipal d'Esporles i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa.
que es
preu

>

-

2." De conformitat amb allò

disposat a l'esmentat art. 17 de la llei 39/88, el
present acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trepta dies, a fi que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclarpacions 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.
El Sr. Antoni Vidal diu que encara que

el seu grup voti a favor d'aquesta
ordenança, vol deixar ben clar que avui quedava reflectit el fracàs de la política
econòmica del PP que ha duit fins aquí, el fracàs de l'expropiació de ca l'Amet, que ara
sortien les grans despeses de l'Ajuntament i es veien obligats a augmentar les taxes i
preus públics, que vegin com estava d'arruïnat el poble, qiïe s'ha de fer una
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surten les despeses
impostos, lAE, etc. i és e

înances, ara

ovERN®rMM,'ii¿«:

davalía els

la gran pujada del fems, no es bonifica ais qui red
política econòmica justa per abaratir els costos. Per tant, diu
ordenances s'abstindrien i que, a altres, votarien en contra.
ha de pagar:

El Sr. Gabriel Coll diu que després
havien de fer un esforç per a que

d'aquest "vapuleo" ha de dir que creu que tots
tot anàs bé i que no creu que ningú hagués
malgastat, que no entrarà en el tema de Ca l'Amet per considerar-ho prou debatut
que el consistori ha fet les inversions que ha cregut oportunes amb gran esforç del
regidor d'hisenda per defensar les modificacions de crédit, no amb aquest esperit
divulgatiu ni amb aquesta càrrega explosiva que no sap si qualificar-la de demagògia.
,

El Sr. Batle respon

al Sr. Vidal dient-li que no ha de mesclar unes coses amb les

altres, ja que Ca l'Amet no tenia res a veure amb les modificacions de les ordenances,

podia entendre l'argument en qué es basava, ja que de deu taxes, a nou s'hi
perdien diners. Amb els fems, només havia de tenir en compte el que havia pujat la
taxa d'incineració, que el que es pretenia era només minimitzar les pèrdues, no un
augment.
que no

El Sr. Vidal li respon que
s'havia desbordat.

Sotmès

a

només amb l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ja

votació, és aprovat per unanimitat.

PROPOSTA

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS i TRASTOS VELLS.

RECOLLIDA i
1.- En

compliment de allò disposat

a

l'art 15 al 17 de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes técnics-económics a

refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de
per la Recollida i Eliminació de Residus Sòlids Urbanp i Trastros Vells
i
l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa.
' '
que es
la taxa

2.- De conformitat amb allò
acord

disposat

l'esmentat art. 17 de la llei 39/88, el present

provisional, s'exposarà el públic

interessats

oportunes.

pel termini de trenta dies, a fi que els

puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
En

cas

definitivament aprovat

de

que

no

es

presentin reclamacions, l'acord s'entendrà

i s'exposarà en el BOIB el text integra de l'ordenança.

El Sr. Gabriel Coll diu que encara que
que

a

la pujada és important, està clar

que no

és tot el

hauria de ser, que encara hi havia molta diferència amb la realitat, que la taxa del

CIM tiraria endavant i s'hauria de pagar.

El Sr. Vidal diu que

tot és culpa de la mala gestió, que no s'havien fet les campanyes

oportunes per concienciar a la gent per al reciclatge.
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OVERN DE LES ILLES BALEARS
El Sr. Pere Trias diu
malament

la mala

era

és

que no

excusa

política dirigida a la incineració i la falta de promoció

selectiva i els desastres deis punts

El Sr. Batle li respon que no
que

la taxa d'Incineració, etc. ja que el

verds.

entén les seves critiques al voltant de la recollida selectiva, ja

des de l'any 1996 s'havia multiplicat el 300% la recollida selectiva, i que si visita les

instal·lacions de la

planta de Son Reus li quedarà clar que la política va dirigida cap a la

recuperació i el reciclatge.
Sotmesa

a

éss aprovada amb el següent resultat:

votació la proposta

(7) vots a favor, quatre (4) PP, dos (2) PSOE i un (1 ) UM.

Set

Quatre

PROPOSTA

(4) vots

en

contra del PAS-PSM.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA

PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

1." En

compliment de alló disposat a l'art 15 al 17 de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes^tècnics-económics a
que es refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de

pel subministrament d'aigua i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la

la taxa

mateixa.

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 reclarpadons que estimin
En cas de que no es presentin reclamacions;' l'acord s'entendrà
oportunes.
definitivament aprovat i s'exposarà en el BO IB el text integra de l'ordenança.
2." De conformitat amb alló

Sotmesa

-

a

és aprovada amb el següent resultat:

votació la proposta

Set

(7) vots a favor, quatre (4) PP, dos (2) PSOE i un (1) UM.

Quatre

PROPOSTA

PRESTACIÓ

1." En

(4) abstencions del PAS-PSM.

D'APROVACIÓ

I

APLICACIÓ

DEL

PREU

PÚBLIC PER A LA

DELS SERVEI A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

compliment de alló disposat a l'art 15 al 17 de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes técnics-económics a
que es refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació
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7181

Públic per a

reu

als i

la prestació dels sei
l'aprovació de l'ordenança fiscal regi

mateixa.
2." De conformitat amb alló disposat a l'esmentat art. 17 de la
present acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a
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 BO IB el text integra de l'ordenança.

Sotmesa

a

votació la proposta

Set

(7) vots

Quatre

a

és aprovada amb el següent resultat:

favor, quatre (4) PP, dos (2) PSOE i un (1) DM.

(4) abstencions del PAS.PSM.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
PROPOSTA

1." En

compliment de alló disposat a l'art 15 al17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes tècnics-econòmics a
que es refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de
la taxa d'expedició de documents administratius i l'aprovació de l'ordenança fiscal
reguladora de la mateixa.
2." De conformitat amb alló

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.
s

Sotmesa

a

votació la proposta

Set

(7) vots

Quatre

a

t-

és aprovada amb el següent resultat:

favor, quatre (4) PP, dos (2) PSOE i

un

(1 ) UM.

(4) abstencions del PAS-PSM.

APLICACIÓ
DE
L'ORDENANÇA
FISCAL
UTILIZACIÓ DE LA SALA MAGNA DE
L'AJUNTAMENT AMB LA FINALITAT DE REALITZAR CERIMÒNIES DE MATRIMONI
PROPOSTA

D'APROVACIÓ

REGULADORA DE

I

LA TAXA PER A LA

1." En

compliment de alló disposat a l'art 15 al 17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes técnics-económics a
que es refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de
la taxa per la utilització de la sala magna de l'Ajuntament amb la finalitat de realitzar
ceremónies de matrimoni i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa.
2.- De conformitat amb alló

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
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definitivament

Sotmesa

a

(7) vots

Quatre

a

presentar les
presentin reclamacions,
el BO IB el text integra de I'

es

aprovat i s'exposarà en

votació la proposta

Set

-

no

és aprovada amb el següent resultat:

favor, quatre (4) PP, dos (2) PSOE i un (1 ) UM.

(4) abstencions del PAS-PSM.

D'APROVACIÓ

DE
APLICACIÓ
L'ORDENANÇA
FISCAL
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER A ACTIVITATS AMB ÀNIM LUCRATIU.
PROPOSTA

1." En

I

compliment de allò disposat

a

l'art 15 al17 de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes tècnics-econòmics a

refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació del
la prestació dels Serveis d'instal·lacions municipals per activitats
l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa.

que es

preu públic per a
amb ànim lucratiu i

2.- De conformitat amb allò
acord

l'esmentat art. 17 de la llei 39/88, el present
pel termini de trenta dies, a fi que els

puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
En

oportunes.

cas

definitivament aprovat

de

que

no

es

presentin reclamacions, l'acord s'entendrà

i s'exposarà en el BO IB el text integra de l'ordenança.

Miguel Ensenyat diu

que no

les de la Casa del Poble i que no
hi fan

a

provisional, s'exposarà el públic

interessats

El Sr.

disposat

és el mateix les instal·lacions del Centre de Dia que
és el mateix una associació cultural que aquells que

negoci.

v

El Sr. Batle li respon que

la taxa només és

per

al Centre de Dia i només

per a

activitats

amb ànim lucratiu

Sotmès

-

a

votació la proposta es

Set

(7) vots

Quatre

PROPOSTA

a

aprovada amb el següent resultat:

favor, quatre (4) PP, dos (2) PSOE i

un

(1 ) UM.

(4) abstencions del PAS-PSM.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA

PELS SERVEIS DE CURSOS I ACTIVTATS FORMATIVES
1." En

compliment de allò disposat a l'art 15 al 17 de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes técnics-económics a
que es

refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de
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2." De conformitat amb allò

disposat a l'esmentat art. 17 de la llei
provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
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.
acord

Sotmesa

a

votació la

proposta és aprovada per unanimitat.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

PROPOSTA
SOBRE

1." En

compliment de allò disposat a l'art 15 al 17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre. Reguladora de les Hisendes Local, i vists els informes tècnics-econòmics a
que es refereix l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
i l'aprovació de l'ordenança fiscal
reguladora de la mateixa.
2." De conformitat amb allò
acord

disposat

a

l'esmentat art. 17 de la llei 39/88, el present

provisional, s'exposarà el públic

interessats

puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
En

oportunes.

cas

definitivament aprovat

Sotmesa

a

de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà
i s'exposarà

votació la proposta

Set

(7) vots

Quatre

a

resum

a

el BOIB el text integra de l'ordenança.

és aprovada amb el següent resultat:»

un

(1 ) UM.

(4) abstencions del PAS-PSM.
Sr.Miquel Bernat Bosch dóna lectura

a

ja següent proposta:

numèric

4335 habitants, per
d'habitants.

Sotmès

en

favor, quatre (4) PP, dos (2) PSOE i

PADRÓ D'HABITANTS.- El

Vist el

pel termini de trenta dies, a fi que els

votació és

municipal del nombre d'habitants en data 01/01/2003 i que és de
la present venc a proposar al ple l'aprovació çje l'esmentat nombre

aprovat per unanimitat.

PRESSUPOSTS PATRONATS.-

El Sr.

Miquel Bernat Bosch dóna compte, per a la
aprovació, de la liquidació del pressupost de :^002 i aprovació del
pressupost 2003 del Patronat Municipal de Cultura i Esports d'EspprIes.
seva

ratificació i
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Seguidament el Sr.MIquel Bernat Bosch dóna compte, per a la se\% jatlftq^Gie t
aprovació, de la liquidació del Pressupost 2002 i aprovació del pressupc
Patronat d'Escoles Municipals d'Esporles.
Sotmès

a

votació és aprovat per

MOCIÓ

PP.

lectura

la

a

unanimitat.

RETOLACIÓ CORREUS.següent proposta:

La Sra. Maria Dolores Matas Cendra dóna

MOCIÓ RETOLACIÓ CORREUS
Els

sotasignants, regidors del Partit Popular, assabentats que l'Empresa Estatal
Telègrafs SA, ha iniciat un procés de canvi de la imatge corporativa que
implica un nou logotip on apareix l'expressió "Correos" redactada exclusivament en
castellà.
Correus i

Volem manifestar i traslladar:

1) Que l'ús exclusiu del castellà en el logotip d'una empresa pública estatal com és
Correus no respecta l'esperit de l'article 3 de la Constitució Espanyola ni els
principis bàsics que regulen la doble oficialitat lingüística a les Illes Balears d'acord
amb l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la legislació que el
desplega.
2) Que considerem especialment greu que Correus, que fins ara incloïa en la
retolació de les

seves

oficines

a

les Illes Balears,

la Comunitat Valenciana i

logotip bilingüe ("Correus i Telègrafs" i "Correos y Telégrafos"), opti
només té versió castellana. Al País Basc, i part de Navarra,
logotip bilingüe "Posta eta Telegrafoak" i "Correos y
Telégrafos". A Galícia Correus emprava el logotip bilingüe "Córreos e Telégrafos" i
"Correos y Telégrafos".
3) Que els Estats democràtics plurilingües reconeixen una denominació plurilingüe
oficial al nom de l'Estat i a les empreses i institucions estatgis, Així, per exemple, a
Suïssa l'empresa estatal de correus té la denominació en ajeqnany, francès, italià i
romanx (Die Post, La Poste, La Posta i la Posta); a Bélgica, er; neerlandés, francés
i alemany (De Post, La Poste, i Die Post); a Finlàndia, en finés i suec (Posti i
Posten), i al Canadà, en anglès i francés (Post i Postes). A la Çran Bretanya, Royal
Mail i Post Office usa oficialment el gal·lès i el gaèlic esqocés, llengües amb
580.000 i 70.000 parlants respectivament, en el seu logotip.' '
Catalunya

un

per un nou logotip que
Correus emprava el

Per tot aixó fem la

següent
PROPOSTA

1) Que Correus també empri el català en el seu nou logotip, i qye la versió catalana
del logotip aparegui tant en els rètols de les oficines com a les bústies, carrets de
repartiments, vehicles i altres elements de la seva propietat radicats, estacionats,
emmagatzemats o instal·lats en aquest municipi, en les instal·lacions postals de
qualsevol naturalesa que donin servei a aquest municipi i a tótes les instal·lacions
postals de tots els municipis de les Illes Balears,
Aquesta corporació acorda trametre la següent sol·licitud a:
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OVERN
Passeig de la Castellana, 67
28071 Madrid
D.Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez Martin
Presidente Correus-Correus-Correos-Posta
Vía de

Dublín, 7

28070 Madrid
Molt Hble Sr.Pere

Rotger i LIabrés

President del Parlament de les Illes Balears
Parlament de les Illes Balears
Palau Reial, 16
07001 Palma
Sr.Evelio Antich Verdera
Director Correos-Correus-Correos-Posta
Prefectura Provincial de les Illes Balears
07070 Palma

Organització pel Multilingüisme
Aparatat de correus 107
08560 Manlleu
El Sr.

Miguel Ensenyat diu que l'ha sorprès gratament la proposta i anima el grup a
seguir en aquesta línia.
^
Sotmesa

MOCIÓ

a

votació la

proposta és aprovada per unanimitat

PAS-PSM.- El Sr. Pere Trias Aulí dóna lectura

a

la

següent proposta:

MOCIÓ
Que presenta

al Ple de l'Ajuntament d'Esporles el

grup

municipal del PAS-PSM.
5'

Que

en

aquests moments està en exposició pública la modificació ni^m. 2 del Pla Director
(BOIB d'l 1 d'octubre de 2003).

Sectorial de Carreteres de Mallorca

La modificació del Pla de Carreteres

no

és,

com

diu, puntual, sinó qqe en realitat es tracta

d'una modificació substancial

d'aquest Pla.
série d'actuacions que provocaran un greu impacte
territorial, ambiental, sectorial, econòmic i paisatgístic.
'
Entre d'altres, aquest Pla contempla la construcció de l'Autovia Inca^Manacor, així com la
construcció, en una primera fase, d'una autopista anomenada la 7? Via de Cintura, entre
l'autopista d'Inca i la carretera de Valldemossa.
L'execució d'aquesta 2® Via de Cintura implicarà la destrucció d'una extensa zona rural
"l'Horta de Palma", molt ben conservada fins ara. Provocarà un greu impacte territorial,
ambiental, social, econòmic i paisatgístic.
Que, a més a més, aquest projecte suposarà, en aquest tram, un consum de territori
superior a 72 hectàrees, un cost de 4.160 milions de pessetes (866 milions de pessetes
Que el Pla Director proposa una
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OVERN

és de 40 edificacions i

parets; unes desp
éléva&es'pêr^unâ'o^ra què nô'soluciona els problemes de circulació.
El traçat proposat elimina elements importants del patrimoni, amb inclusi6\d8
la Font de la Vila i la de Na Bastera que, com tots sabem, parteix d'EsporIe
el grup municipal del PAS-PSM a l'Ajuntament d'Esporles proposa al Ple
següent:
ACORD
Que l'Ajuntament d'Esporles
mèrits que no

presenti una al·legació al Pla de Carreteres i en els seus
s'aprovi aquesta 2® Via de Cintura ni el Pla de Carreteres.

El Sr.

Miguel Ensenyat digue que no estava en contra de una millor fluides de la
circulació, peró si amb l'impacte que causava el traçat i la destrossa d'elements
patrimonials.
El Sr. Coll digue que era el seu grup U.M. qui havia fet els estudis pertinents i per
tant votaria

contra.

en

Sotmesa

votació la proposta es

aprovada amb els següent resultat:
(6) vots a favor, quatre (4) del PAS.PSM i dos (2) PSGE.
Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1) UM.
a

Sis

MOCIO
Juvenil.- El Sr.

CONSTITUCIÓ

PAS-PSM.Programa Prevenció I Abordatge Situacions Conflicte
Miquel Enseñat Riutort dóna lectura a la següent proposta:

D'UN

PROGRAMA

DE

PREVENCIÓ

I

ABORDATGE

DE

LES

SITUACIONS DE CONFLICTE JUVENIL.
Antecedents:

El conflicte Juvenil

és

fet que

tradicionalment ha preocupat les
general. La cerca de formules integradores que facilitin la
incorporació social dels joves ha estat important; peró fins ara les respostes donades
han pres un caire bastant parcial i aïllat. Actualment s'estan produint canvis social que
afecten l'organització dels seus pilars integradors ( la institució escolar, l'estructura
familiar, el context social, etc.). Aixó fa que la preocupació vers el conflicte hagi
augmentat i sigui necessari cercar alternatives innovadores que permetin fer front a les
situacions que van sorgint.
Es tracta d'iniciar un treball que proporcioni als joves aspectes formatius i
referents afavoridors per a un desenvolupament social harmònic, peró a la vegada
també cal fomentar una permeabilitat major de la societat davant les necessitats i
demandes que aquests puguin presentar.
En l'actualitat les polítiques socials han intentat adoptar un caire integrador i a
la vegada de respecte a les diferències individuals. Peró no senipre hi ha hagut una
sensibilitat especial davant l'existència d'una realitat diversa a la qual necessàriament
cal adaptar l'acció. Aquest programa pretén respondre els conflictos juvenils des d'una
nova concepció de caire preventiu i interinstitucional on, des del respecte a la
individualitat, es pugui dur a terme una acció integradora global.
El present programa ha esta realitzat amb la participació d'uns 400
professionals dels diferents àmbits relacionats amb els joves de les Illes Balears.
institucions i la societat

un

en
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PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ABOR
èTOAbTONSWeDR^ICTE JUVENIL segons model adjunt I artici

,rt»/rn|u

lUVtKIM

de les

següents Comissions o grups de feina:
1."

Equip d'Atenció i seguiment a les situacions de conflicte: Integrat!
Social, l'Educador de carrer, la Psicòloga, el Coordinador Sociocult
coordinador esportiu, un representant de la Policia Local, un representant del col·legi
públic i de l'institut (quan aquest entri a funcionar).
Treballadora

2." Comissió tècnica de Prevenció del Conflicte Juvenil.

Integrada per: la
Social, l'Educador de carrer, la Psicòloga, el Coordinador Sociocultural, el
coordinador esportiu, un representant de la Policia Local, un representant del col·legi
públic i de l'institut (quan aquest entri a funcionar), un representant de cada
una de les entitats socials, culturals i esportives del municipi que treballin directament
amb l'àmbit juvenil (A.J. Filigrana Radio, C.E Sa Cadernera, Casal de Joves de
Tramuntana, Esporles Bàsquet, Esporles Voleibol, AMPA dels col·legis Públic i Institut
(quan aquesta estigui formada), CF Esporles, etc.
Treballadora

3." Comissió

Seguiment del Programa, integrada
agrupació política amb representació a l'Ajuntament

per un

representant de cada

La Sra. Dolores Matas demanar el Sr.

Ensenyat que si s'havien fet els canvis
reunió
comissió
el que no fossin tècnics. El Sr.
que s'havien dit
la
de retirar de la
Ensenyat digue que efectivament ja s'havian retirat.
La Sra. Matas afegir que el tema que s'estava tractant ja s'estava fent.
a

Sotmès

a

votació la proposta es

aprovada

per

unanimitat.

MOCIÓ PAS.PSM. Violència Manifestacions.- El Sr. Miquel Enseñat demanar
proposta per urgència. Es sotmet a votació la urgència es aprovada per

tractar la

unanimitat.

MOCIÓ
QUE

A FAVOR DE RETIRAR LES SANCIONS IMPSADES A LES PERSONES

EXERCIEN

EL SEU

DRET A MANIFESTAR-SE SENSE

FER IJS

DE LA

VIOLÈNCIA.
El 12 de

febrer, tres dies abans de la jornada en què milers de piutadans de tot el món
manifestar contra

l'agressió a l'Iraq, el ciutadà mqllorquí Joan Amer, un
l'ecologisme i actiu participant en les mobilitzacions pacifistes, no va fer
altra cosa que expressar el mateix que desenes de milers de persones expressaven al
carrer. La seva oposició a la guerra contra l'Iraq era compart|da, segons tots els
estudis demoscópics, per una aclaparadora majoria de la poblaçió;
es

varen

militant de

Mesos

després, al darrer Ple de l'Ajuntament de Costitx, hi va haver una massiva
presència de que s'oposaven a la construcció de l'autovia Iríca-Manacor. Aquestes
persones feren ús del seu dret d'assistència a les sessions plenàries per demostrar el
seu desacord amb el projecte, sense fer ús de la violència.
^
El

Delegat de Govern, a ambdós casos imposà multes totalment desproporcionades:
euros en el primer cas i 6.000 euros, actualment en tramitació, a diverses
persones en el segon cas. En cap cas hi hagué cap actuació violenta.
3.000

Per tot això, el grup
que

municipal del PAS.PSM a l'Ajuntament d'Esf^orles proposa al Ple
adopti el següents:
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1."

Aquesta corporació defensa el dret a la lliure opinió i a la manifestacto i^ci
positives les mobilitzacions socials pacífiques perquè contiT^fél^^g

són

l'enfortiment del teixit social.
2."

Aquesta corporació insta a Delegació de Govern de l'Estat a què es retirin les
imposades tant a Joan Amer com a les persones presents al Ple de Costitx;
multes, d'altra banda, totalment desproporcionades a persones que sense fer ús de la
multes

violència, exercien el

seu

dret

com a

ciutadans.

El Sr. Gabriel Coll

digue que s'havia volgut informar de que havia passat i que
entenia com hi havia tingut que acudir vuit cotxes de la Guardia
Civil i que segons deia l'informe policial el públic no deixava sortir del plenari. Que
creia raonable esperar al aclariment dels fets, ja que estava'"súbyudice". I per tant
entenia que el punt dos encara no es podia pronunciar damunt el tema. Que no creia
oportú des autoritzar l'informe policial.
- ♦
El Sr. Sebastià Coll digue que efectivament entenia que les multes eran
desproporcionades.
si

era

tan

pacífica

no

El Sr. Batle

digue que d'acord amb el punt 1° però pel que feia el segon no ho
oportú desautoritzar l'informe de la policia i que en el temps de al·legacions era
quan els inculpats havien de justificar els fets, pel que el punt 2° hi estava en contra.
veia

Sotmesa
-

votació ès

aprovada amb el següent resultat:
(6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE.
Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1) UM.
a

Sis

PRECS I PREGUNTES.El Sr.

Camps

Miguel Ensenyat demanar perquè només s'havia convidat al a Sra. Margalida
a la reunió del Casal de joves que hi assistiren el PP i PSQE, no havia estat

convidat el PSM.
Demanar el Sr. Batle

respecta del viatge a França per estudiar la gespa artificial, quin
seguit per triar el regidors que hi anaren.
Per que no es va convidar els grups polítics quan va venir el President del Govern a

criteri s'havia
l'IMEDEA.

El Sr. Sebastià Coll demanar que si ja havia
Les mesures que s'havien pres respecta de

arribat la resposta de la neteja del torrent.
la moció dels vehicles mal aparcats.
La Sra. Dolores Matas respongué que a la reunió només era pçr presentar-me com
regidora i que havia convidat a la Sra. Camps ja que era la delegada del Casal de
Joves.
El Sr.

Capel respongué que el Sr. Coll i ell acudiren el viatge np com regidors si no
privada i que no li havia demanat a l'esmentada
empresa quins criteris havia seguit.
El Sr. Batle respongué que demanava disculpes per no haver qvisat de la visita del
President, peró que l'acta no havia estat organitzat per l'Ajuntament si no per IMEDEA
i que només hi havia assistit el President del Govern, el del CESIC el de la UIB i que
ell havia estat convidat com Batle, que tot s'havia fet a porta tancada sense cap mena
de públic. Que s'havia explicat la necessitat d'ampliar l'espai de treball etc.
com

convidats per una empresa
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overn^M

entar les sortides en horari no

regular, i
problemàtiques.
Pere Trias digue que no entenia com no es retiraven el cotxes q
els guals que estava tot regulat i que es podia contractar el

intensitat les
El Sr.
davant

zones

més

empresa.
El Sr. Miguel

bernat li respongué que el problema que tenían era que el retirar els
un lloc segur per dipositar-los
i que a més no tenian un servie de
policia les 24 hores, lo qual dificultava poder donar aquest servei.

cotxes

no

tenian

Un

cop

examinats els punts assenyalats

a

l'ordre del dia, essent les vint-i-dues

hores, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
Secretària

en

assenyalats

a

donc fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la

l'encapçalament.

Esporles, 30 d'octubre de 2003.
El Batle,

La Secretaria,
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present Acta al lloc i la data

OVERN DE LES ILLES

BALEARS'^^"^'^
CELEBRADA

PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2003

Membres assistents:
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime
Sr.
Sr.

Capel Rotger
Miquel Bernat Bosch
Lourdes Noguera Bosch

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Margarita Camps Gaya

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr.

Miquel Enseñat Riutort

Membres que

han excusat la

seva

absència:

Sr. Pere Trias Aulí

A la Vila

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint

hores i trenta minuts del dia vint-i-set de novembre de dos mil tres, es reuneix a la
d'Actes de la Casa de la

Vila,

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la

en

Presidència del Sr. Batle, Jaume Pou

relacionen

que es

tractar els
com a

a

Sala

Reynès, i amb l'assistència dels Senyors Regidors

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella

assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix

Secretària la de la

Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.
»

ACTES

ANTERIORS."

El

Sr.

«

Batle

pregunta si qualque membre de la
Corporació ha de fer qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de dia 30
d'octubre 2003, repartida juntament amb la convocatòria.
'
No

es

presenta cap observació, per la qual cosa l'acta es considera aprovada.

CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS
correspondència, es dóna compte del següent:
-

Consell

de

OFICIALS,-

A

l'apartat

de

Mallorca, registre d'entrada núm.

3359, de dia 17.11.2003,
Agenda Local 21 a Cooperació Local.
Delegació del Govern, registre d'entrada núm. 3379, de dia 19.11.2003,
concentració prevista Centre Salut.
Delegació del Govern, registre d'entrada núm. 3392, de dia 20.11.2003,
remissió documentació

-

-

subvenció candidats eleccions 2004.
-

Servei

d'Ocupació,

registre d'entrada

núm.

3399,

de dia

20.11.2003,

subvenció Punt d'Informació Laboral 2004.
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Hisenda,

registre d'entrada núm.

25 anys Constitució.
Joves d'Esporles, registre
es

Associació

de

d'entrada núm.

29.10.2003, inscripció registre associacions.
Servei

d'Ocupació, registre d'entrada núm. 3158, de dia 29.10
prórroga conveni gestió ocupació informació.
Conselleria Comerç i Indústria, registre d'entrada núm. 3162, de dia

30.10.2003, activitats classificades.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm.

3164, de dia 30.10.2003,

ordenança Taxa Residus Voluminosos.
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 3166, de dia 30.10.2003,
canvi domicili Direcció Menors i Família.
Institut Nacional d'Estadística, registre d'entrada núm. 3168, de dia
30.10.2003, serveis consulta llistat electoral.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3215, de dia 04.11.2003, jornada
treball

plans residus.

Conselleria

d'Interior,

registre d'entrada núm.

3229, de dia 6.11.2003,

convocatòria reunió per repartir Fons Cooperació.
Institut Balear d'Afers Socials, registre d'entrada

núm. 3231, de dia

06.11.2003, renovació prórroga Serveis Ajuda Domicili.
Conselleria

d'Obres

Públiques, registre d'entrada núm.
7.11.2003, sol·licitud informació per millora transport públic.

3254,

de

dia

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna
des de l'últim Ple, els

compte dels decrets de Batlia haguts
són
quals
el següents: des del núm. 342/03 fins el 377/03
DECRET DE BATLIA núm. 365/03

Renovació

Conveni

IBAS, vist l'escrit dirigit a aquest Ajuntament, registre

d'entrada 323, de dia 6 de novembre de 2003, l'Institut Balear d'Afers Socials, en relació
a la prórroga del conveni de Servei d'Ajuda a Domicili, per la present venc a resoldre el

següent:
Expressar a l'Institut Balear d'Afers Socials el desig de l'Ajuritament d'Esporles de
per a l'any 2004, el conveni d'Ajuda a Domicili signat entrje l'esmentat Institut i
aquest Ajuntament.
Donar compte d'aquest decret a la primera sessió qrdinària del ple de
•
l'Ajuntament per a la seva ratificació.
renovar

Se sotmet

a

votació la ratificació del Decret de Batlia

núm, 3^5/03 i és aprovat per

unanimitat.

DECRET DE BATLIA núm. 366/03

Vista la

l'Ajuntament

a

proposta de conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i
fi de posar en funcionament la Policia Turística, i als efectes del

estableix l'article tercer,
realització de les proves

que

delego a favor de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, la
selectives d'accés del personal

que
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ha de prestar serveis com a

•'^Q'-''^ l'article 4 del Decret ^A^1

'OVERN

desembre, pel qual s'estableixen la formació, l'ingrés, la promoció i

làlrióbiT

policies locals de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, seguint el que
Llei de Coordinació de Policies Locals, de 26 d'octubre

Es donarà
Ple que

.f^eveujp^'

de 1988.

compte del contingut d'aquest Decret a la primera sessió ordinària del

tingui lloc amb posterioritat a la data de signatura d'aquest Decret.

Se sotmet

a

votació la ratificació del Decret de Batlia núm. 365/03 i és

aprovat per

unanimitat.

SUPLEMENT DE

CRÈDIT.-

El Sr. Gabriel Coll Barceló dóna lectura

a

la

següent

proposta:
PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CREDIT 1/03
Per tal de realitzar

despeses que no poden demorar-se fins el proper
exercici, i no essent ampliable el crédit consignat al pressupost de la Corporació
d'acord amb l'art. 158 i següents de la Llei 39/88, de 28 de desembre, es proposa:
Aprovar el següent suplement de crédit:

'

PARTIDA

Çrédit

1-62

Inversió

nova

func.serveis

45-62

Inversió

nova

func.serveis

44-22

Materials, subministr. 1 altres

45-21

( factura GESA)
Reparacions, manteniment i

a

suplementar
555,00 euros
275,00 euros

consqrv,

15.000

euros

3.000

euros

17.000

euros

470

euros

26.200

euros

46-22

Materials, subministr. 1 altres

45-41

A

45-22

Materials, subministr. 1 altres
Materials, subministr. 1 altres

3.000

euros

Total

65.500

euros

1-22

RECURSOS

organismes autónonoms

FINANÇAMENT

Majors ingressos recaptats sobre els totals prevists

en

el pressupost

corrent.

Partida
11201
42000

Majors ingrés.
De naturalesa urbana

20.500

euros

Participació Tributs Estat

45.000

euros

65.500

euros

Total
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El Sr. Antoni Vidal diu que

el seu grup votarà en contra perquè enté
Ajuntament ve desenvolupant la seva activitat molt per damunt de les seves
ja que només en festes es pot veure el que s'ha gastat i el que s'ha passat del
factura de GESA denota una falta de tenir esment i control, si bé en altres despeses hi
poden estar d'acord. I recordar que quan el seu grup governava va intentar reduir les
despeses sense deixar de prestar el servei, per exemple de festes, les muntà de manera
de reduir la despesa i sobretot dugué un control exhaustiu de la despesa.
El Sr. Gabriel Coll diu que en part és veritat que les despeses havien passat del
previst, però que amb el que no hi pot estar d'acord és amb l'acusació que el PSM, quan
governava administrava millor, sí diferent i li recorda que durant el seu mandat va estar
recolzat pel grup PP, del contrari aquestes iniciatives no haguessin prosperat, i que
l'endeutament en aquells moments era prou important per prendre les mesures que es
prengueren, però que en l'estat actual no estava malament voler millorar les festes.
La Sra. Margalida Camps diu que el seu grup s'abstindria, sense voler entrar en
exercicis anteriors, que creu que la partida de festes s'havia de controlar millor.
El Sr. Miguel Bernat diu que des de les festes que va dur el PSM tot havia pujat,
portant la despesa ara era més important i que millorar la qualitat i la cultura costa diners,
però que era un tema a discutir si hi havia algú que pensàs que no s'havia de fer tal
despesa, que el seu punt de vista era que la qualitat era important i aquesta costa diners.
El Sr. Vidal diu que li agradaria poder gastar molt més en cultura, però que
després s'han d'estrènyer en algunes coses i que el PP, diu, no havia fet cap esforç per
l'economia municipal.
El Sr. Miquel Ensenyat diu que no s'explica el muntant de la factura de GESA i es
pregunta si no havia fet lectura del comptador i com l'Ajuntament no ho havia detectat?
El Sr. Batle li respon que sí es fa la lectura del comptador però que aquest estava
espenyat i donava error i per això es tardà en detectar l'errada. També diu que una dada
que denotava que es portaven els pressupost ben estudiats era haver pogut arribar al
mes de novembre sense més suplement de crèdit en tot l'any que aquest, que això volia
dir que es controlava al màxim possible la despesa de l'Ajuntament.
Se sotmet
-

Cinc

votació la

(5) vots

Quatre
Dues

RAC

a

a

(4) vots

proposta i és aprovada amb el següent resultat:

favor, quatre (4) del PP i
en

un

(1 ) de UM.

contra del PAS-PSM.

(2) abstencions del PSGE.

MÒBIL

Cendra, dóna lectura

PER AL CENTRE DE SALUT.a

La Sra, Maria Dolores Matas

la següent proposta:

Els

sotasignats, regidors dels quatre grups polítics de l'Ajuntament d'Esporles,
comptar el Centre de Salut de Tramuntana (Esporles,
Banyalbufar, Valldemossa i Estellencs), d'un vehicle per a urgències,
assabentats de la necessitat de

EXPOSAM
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nVFRN^^f^ elpGenjtrepqterBfllwfcd^rramuntan atén les urgències dels
Esporfes, vanaerriossarBanyalbufar i Estellencs.
Que les distàncies

recórrer són prou

importants, des del Centre de Salut al
Banyalbufar, Estellencs i Valldemossa.
Els desplaçaments als nuclis urbans són dificultosos a causa de la
d'aparcaments i carrers estrets.
a

de

Per tot aixó fem la

dificultat

següent

PROPOSTA
Sol·licitar

a

la Conselleria de Sanitat i Salut, un vehicle PAC

MÒBIL, assignat al Centre de

Salut de Tramuntana.

Se sotmet

votació la

a

CONVENI POLICIA

proposta i és aprovada per unanimitat.

TURÍSTICA.-

El

Sr.Miquel Bernat Bosch dóna lectura

a

la

següent proposta:

PRO POSTA

Vista

la

proposta de conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i
l'Ajuntament d'Esporles a fi de posar en funcionament la policia turística, venc a
proposar al ple el següent acord:
-

-

Aprovar el present conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i
l'Ajuntament d'Esporles per posar en funcionament la policia turística.
Autoritzar el Sr. Batle per signar el documents oportuns.

El Sr. Sebastià Coll demana si és necessària per

al pobla d'Esporles la policia
turística, si efectivament solucionaria els problemes de trànsit i si s'ha fet un estudi
dels municipals que fan falta per solucionar els problemes actuals del poble.
El Sr. Batle li respon que efectivament amb aquesta'contractació no es
solucionaran tots els problemes, peró sí almenys ajudarà a solUciqnar algunes coses, i
que hi ha un expedient iniciat per a la creació del cos de polida i que en el pròxim
pressupost s'està estudiant la possibilitat d'ampliar la plantilla de policies.
El Sr. Coll diu que creu que hi ha un caos circulatori i qúe," entre d'altres coses,
és necessària

una

^

grua.

La Sra. Lourdes

Noguera demana si les úniques funcions de la policia són de
trànsit, ja que només es parla d'aixó.
Se li respon que efectivament la policia té també altres funcions.
Se sotmet

a

votació la proposta

i és aprovada

per

unanimitat.
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CONVENI

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA.-

El Sr.

Miquel Bernat Bosch

següent proposta:

PROPOSTA

Vist el conveni de col·laboració entre
i

la

Federació

d'informació de

l'Agència Estatal de l'Administraclô Tributària
Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament
caràcter tributari a les Entitats Locals, venc a proposar el següent acord:

Aprovar acordar l'adhesió íntegra al conveni subscrit entre l'Agència Estatal
Espanyola de Municipis i Províncies en matèria

d'Administració Tributària i la Federació

de subministrament d'informació de caràcter tributari.

El Sr.

Miguel Bernat demana si es tè en compte en aquest conveni alló
de Dades.
efectivament el conveni està al cas d'aquesta Llei.

establert per la Llei de Protecció
El Sr. Batle li respon que

Se sotmet

MOCIÓ
lectura

a

la

a

FF.

votació la proposta

CONSTITUCIÓ

i és aprovada

per

unanimitat.

ESFANYOLA 1978.-

El

Sr.Miquel Bernat dóna

següent proposta:

D.

Miquel Bernat Bosch, Portaveu del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament
d'Esporles, en nom i representació del mateix i en el marc establert en els articles 91.4
i 97.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals de 1986, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la sègüent

MOCIÓ
La Constitució

Espanyola de 1978, de la qual

celebram el seu vint-i-cinquè
aniversari, és el fonament de la nostra estabilitat institucional i pqlítica. Una estabilitat
que ens ha permès comptar amb una vida política caracteritzada per la normalitat i
l'absència d'ensurts, la qual cosa ha estat sempre un anhel de 1^ societat espanyola.
El marc constitucional ens ha homologat amb els nostres veïng europeus i ens ha
permès, -exercint les nostres llibertats i desenvolupant les iniciatives personals en un
clima de certesa-, crear progrés i benestar.
ara

Aquesta tasca modernitzadora ha estat obra del conjunt de la soqietat espanyola, que
va decidir encarar el futur amb la consciència de les
grans oportunitats que li oferia el
nou marc constitucional. Tot allò va crear un clima molt favorable per a que es pogués
dur a terme el transcendental canvi del qual hem estat protagonistes el conjunt dels
espanyols.
^
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xTfyël

jt-ft^iriC/anva^Hicularment fecunds

tfcrartotPl^oeffrÇentir-nos

per a

la societat espanyol:

i hem de sentir-nos partícips. Perquè cr.
podem afirmar que l'Espanya constitucional
l'Espanya d'avui, polítií
democràtica i descentralitzada, econòmicament oberta i culturalment moderna, és
l'Espanya que sempre havíem volgut tenir els espanyols.
,

Les

han fet viable la transformació de la nostra societat segueixen essent
vigents, justament perquè sense el manteniment del consens no es pot donar la
seguretat i l'estabilitat que reclama mès que mai el context en el qual vivim, que ès un
raons

que

context de canvi.
Els valors

polítics consagrats a la Constitució i als Estatuts d'Autonomia ens han
permès ser el que som avui: una societat europea i occidental avançada que
progressa en pau i prosperitat. Aquests valors han configurat un camí que ha funcionat
i funciona i que es mostra capaç de resoldre els problemes que poden anar sortint,
sense alterar les normes del joc.
r

En front dels

plans que defugen la Constitució, ratificam la nostra confiança i el nostre
recolzament als Estatuts d'Autonomia i especialment a l'Estatut de Guernica, com a
lloc de trobada de la plural societat basca i fruit del mateix esperit de consens amb el
qual fou elaborat el text constitucional.

-

-

L'Estatut fou obra de tots i el poble basc el va ratificar amb una molt àmplia majoria.
Amb la Constitució i amb l'Estatut, el País Basc disposa d'un marc institucional que

garanteix la democràcia i la llibertat, així
conegut en la seva història.

com

el mès alt nivell d'autogovern que ha
'

Únicament l'organització terrorista E.T.A. es va declarar enemiga de la nostra
democràcia. E.T.A. va voler imposar un règim de terror a la societat basca amb la
finalitat d'aconseguir la secessió d'Espanya i implantar un règim totalitari al País Basc.
EIA

ha deixat d'assassinar

aquests anys, ha deixat en el seu camí centenars de
patiments incalculables, ha despreciat la dignitat
humana i ha volgut acabar amb les nostres llibertats.
no

en

víctimes innocents, ha provocat

No

podem admetre el trencament de les regles del joc qup ens donàrem als
espanyols, quan concordàrem un projecte de convivència duradora basat en els pilars
de l'Estat de Dret i en l'adopció d'un model d'Estat que acollís la realitat d'Espanya
entesa com a nació plural.
'
És

un deure moral de tots els demòcrates, per damunt de qualsevol altra consideració,
la defensa de la Constitució i els Estatuts d'Autonomia, perquè èg la única manera de
defensar les llibertats, els drets i la dignitat humana en què es fonamenta la nostra

convivència.
Defensar la Constitució i els Estatuts és
que no

s'instal·li

a

Espanya

cap

una causa

noble.

És allò

que ens

garanteix

model de societat excloent.

Per això, se sotmet a la consideració del Ple

l'adopció dels següents acords:
r.

Primer:

L'Ajuntament d'Esporles manifesta la seva oposició a quiplsevol iniciativa que
pretengui la vulneració de l'Ordre Constitucional i la ruptura" de la convivència en
llibertat dels espanyols.
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kS^lAfs^TOTamentSl^^ae

decidit
Tercer:

adhesió a la Constitució i als Estatuts

representen el marc de convivència social

pel poble espanyol.
Fer

Balears i

una

crida

a

tots els sectors socials, econòmics i culturals de les

Illes

les associacions i institucions

públiques i privades que la vertebren per a
què manifestin llur adhesió als valors de la Constitució Espanyola i als Estatuts
d'Autonomia que conformen el nostre actual model d'Estat.
a

Quart:

L'Ajuntament d'Esporles, com a representant de tots els veïns d'aquest
municipi, insta el Govern de les Illes Balears a recolzar el Govern de la Nació, com a
custodi de l'interès general dels espanyols a les iniciatives jurídiques i polítiques que
dugui a terme en defensa de l'Ordre Constitucional i de l'Estat de Dret.

La Sra.

Margarita Camps presenta

presentada pel PP i dóna lectura

a

una esmena a

la totalitat de la moció

la mateixa:

MOCIO PSGE-PLA IBARRETXE

Aquesta moció la volem presentar com a alternativa a la que presenta el PP.
podem acceptar la seva per intolerant, perquè no posa en valor el diàleg, perquè
manifesta una actitud tancada a l'esperit de consens i de xonvivència que la
No

Constitució manifestava.

"

:

MOCIÓ
La

Constitució, ratificada amb referèndum fa 25 anys, ha estat l'eina fonamental
ha permès que la democràcia es consolidés plenament a^-restat espanyol. La
Carta Magna va afrontar problemes històrics des d'una perspectiva modernitzadora,
flexible, adaptable als temps i a les circumstàncies, a l'evolució de la societat.
No creiem que la Constitució hagi perdut la seva validesa. Ans el contrari, ès
l'element vertebrador del sistema democràtic, garantia de llibertats i drets dels
ciutadans i de l'harmoniosa convivència entre persones, regions i pacionalitats.
Així, el deure moral de tots els demòcrates, per |obre de qualsevol
consideració, és treballar a favor de la convivència pacífica," dè la defensa de les
llibertats i dels drets de les persones i de les societats. I això, np s'aconsegueix només
amb paraules, sinó que són necessàries actituds. Amb grans declaracions de defensa
a favor de la Constitució i, alhora, amb
menyspreu als que opinen d'una altra manera,
no s'aconsegueix cap millora en la convivència. Més bé al contrari. Una societat no es
pot construir sobre l'odi i el rebuig frontal a les opinions del? altres, ni sobre la
intolerància i les actituds intransigents.
Hem d'entendre la Constitució com a eina de diàleg, que fa possible la
convivència i el progrés de tots els ciutadans i ciutadanes. Per això, amb aquest
esperit encara viu, desprès de 25 anys, es proposa l'adopció dels següents acords:
que

1.-

L'Ajuntament d'Esporles manifesta que la millor actitud per a la convivència
diàleg i el consens, mai la violència. Aixj, constata que amb
i bel·ligerants, amenaces, o pressions innobles, sense voler
asseure's a discutir el problemes, mai no s'aconseguirà una societat lliure, democràtica
i solidària que visqui en pau. Més bè al contrari, l'ús del menyspreu, de la ruptura del
diàleg i d'actituds absolutistes, envers les opinions dels altresj significa una clara
de les persones ès el
actituds intransigents
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constata la

vigència dels valors de consens, el diàleg i la convivénciá^^^¿iie^5¡^en
aprovació de la llei fonamental, que vS^iwWarar la
democràcia a l'Estat espanyol, posant punt i final a l'anacrònica dictadura franquista.
3.- L'Ajuntament d'Esporles constata que la proposta unilateral d'un nou Estatut
per a Euskadi, conegut com a "Pla Ibarretxe", per dur-se a terme, necessita de la
modificació de la Constitució, aprovà per referèndum del poble espanyol. Per tant, així
com
està plantejat, és un document polític inoperatiu, un projecte revisió de
l'autogovern que respon simplement als interessos conjunturals d'un partit. Per això,
l'Ajuntament d'Esporles insta el Govern de la Comunitat Autònoma d'Euskadi a retirar
l'esmentat projecte de la cambra basca, a revisar la forma com ha plantejat l'esmentat
projecte de la cambra basca, a revisar la forma com ha plantejat l'esmentat projecte i
iniciar un procès de reforma de "l'Estatut de Guernica". Amb l'esperit d'assolir un
consens ampli i representatiu entre les forces polítiques i la societat basca.
4." L'Ajuntament d'Esporles insta el Govern de l'Estat a canviar de talant, a
abandonar la política de crispació envers el fet autonòmic, a recuperar el diàleg
institucional amb totes les comunitats autònomes, en especial amb la d'Euskadi, a
en

el

seu

moment la redacció i

treballar a favor de la pau, a recuperar el debat anual de l'estat de les autonomies al
Senat i a modificar la legislació actual per a que el Senat esdevingui autèntica cambra
de

representació territorial.
5."

De

la

mateixa

l'Ajuntament d'Esporles insta el Govern de la
el diàleg institucional amb el govern de
l'Estat, basat en la lleialtat constitucional i en la renúncia a plantejaments excloents i
de ruptura, per continuar amb el progrès d'Euskadi en
convivèr^cia harmoniosa i en
manera,

Comunitat Autònoma d'Euskadi

a

recuperar

pau.
El Sr.

Miguel Bernat diu, al respecte de l'esmena presentada pel PSOE, que
excepte el punt 4, que si el retira que es pot estudiar per acceptar-

tota és assumible
ho.
La Sra.

Margalida Camps li respon

que

la Moció

es

presenta en la

seva

integritat i

que no retira res.
El Sr. Miguel Bernat

diu que el diàleg és positiu i que hi ha de ser, però a un
l'Ajuntament no té arguments per reformar els Estatuts
aquesta pertany a una altra entitat, si bé és veritat que es pot

lloc diferent, a I 'Estat, que

d'Autonomia, que

recolzar si arribés el
El Sr.

cas.

Miguel Ensenyat dóna lectura al següent:

ARGUMENTARI DAVANT LA

MOCIÓ

.

Î

DEL PP CONTRA EL PLA IBARRECHE

Volem deixar ben clara la nostra condemna a l'actuaçió de l'organització
terrorista ETA i la nostra solidaritat amb totes les víctimes de la viplència. També
hem
de deixar ben clar el compromís del PSM amb la cultura de ía
pau
respecte als

drets humans

arreu

^

del món.

i el

Pensam que

el plenari d'un Ajuntament no és el lloc idoni per discutir sobre la
política basca o sobre les relacions entre el País Basc i l'Estat. Er) aquest sentit, creim
que un plenari sí és el lloc adequat per manifestar, quan faci falta, la nostra condemna
a la violència terrorista i també per manifestar el nostre
suport a totes les víctimes
d'aquestes actuacions. Però el Pla Ibarretxe no és això, ni necessita cap condemna
perquè d'ell no se'n desprèn cap agressió a la vida.
Demanar el suport, com fa el PP, per posicionar-se en contra d'una iniciativa
política -d'altra banda legítima, en tant que la proposa un govern democràticament
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a^perpetuar el clima d'enfrontament permaf

GOVERN

poDie^sc.

Demanar el suport

per a censurar

ell

només respon a l'estratègia política i electoral del PP.
No estam d'acord amb aquesta estratègia

del PP, d'involucráí
Ajuntaments de l'Estat per a posicionar-los en contra del govern base. El PP nauria
d'assumir la seva responsabilitat i no defugir-la amb mocions çorii aquesta.
El govern
espanyol i el basc, mès prest o mès tard, han de parlar, han de^'dialogar, i han d'arribar
a acords. Els ajuntaments no s'hi haurien d'involucrar, són els dos
governs els que han
de fer front a les seves responsabilitats.
No podem entrar en polèmiques que no ens afecten directament només perquè
el PP hi tè un interès electoral. En aquest sentit es pot recordar el rebumbori aixecat
davant la proposta d'Euroregió de Maragall i altres actuacions sempre tendents a
criminalitzar qualsevol posició discrepant amb la seva visió centralista de l'Estat.
Nosaltres no podem posicionar-nos ni positivament ni negativament i que, en
tot cas, han de ser els bascs els que ho han de fer.
Per finalitzar volem recordar al PP que el que ès mès irnportant per a
les Illes
Balears no ès el Pla Ibarretxe, sinó la reforma de l'Estatut i el canvi de finançament
autonòmic. En aquest sentit ens agradaria saber si el PP està pl'^cord amb la reforma
de l'Estatut, o no. O si creuen que l'Estatut ha de ser immutable cqm la Constitució.

Se sotmet

a

votació la

_

proposta presentada pel PSOE i

no

ès aprovada amb el

següent resultat:
Dos

(2) vots a favor del PSOE.
(5) vots en contra, quatre (4) PP i
Tres (3) abstencions del PAS-PSM.
Cinc

-

Se sotmet

a

votació la

un

(1) UM.
'

proposta presentada pel PP i queda amb el següent

resultat:

Cinc
Cinc
Novament
-

-

La

Cinc

(5) vots
(5) vots
se

a

sotmet

(5) vots
Cinc (5) vots

favor, quatre (4) del PP i un (1) de UM,
(3) PAS-PSM i dos (2) PSOE.

en contra, tres

votació amb el

següent resultat:
a favor, quatre (4) del PP i un (1 ) de UM,
en contra, tres (3) PAS-PSM i dos (2) PÇOE.
a

proposta presentada pel PP ès aprovada amb el vot de qualitat del Sr. Batle.

MOCIÓ PAS-PSM.- La Sra. Lourdes Noguera demana tractar per
moció. Se sotmet a votació la urgència i ès aprovada per unaniíjiitat.
Seguidament la Sra.Lourdes Noguera procedeix

a

donpr lectura

a

urgència la

la següent

mocio.

MOCIÓ
Que presenta
La Llei
el

seu

al Ple de l'Ajuntament d'Esporles el grup municipal del PAS-PSM.

3/1986, de 29 d'abril, de Normalització Lingüística a les Illas Balears, afirma en
art. 4, "Els poder públics han d'adoptar les mesures necessàries per a fer
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ment i l'Cis formal de la

llengua catalane

tytWiílOfTbma ha de promoure el coneixement i d¿
de la llengua i cultura catalanes, especialment des de la perspectif
Balears, en tots els mitjans de comunicació social."
És evident que l'escassesa de mitjans de comunicació en català a les Nil
que les institucions públiques hagin de fer contínuus esforços per
existents i

crear-ne

de

nous.

En

aquest sentit, el Govern de les Illes Balears va crear l'any 2001 una ràdio fórmula
català. Som Ràdio. La intenció era disposar d'una ràdio adreçada a tots els públics
en la qual hi hagués una oferta musical, cultural i amb
petits informatius que arribàs a
interessar la major part possible d'oients (segons les xifres oficials arribaren als vint-ien

cinc

mil).

A més, també donava
que

l'oportunitat a grups i discogràfiques de les Illes Balears per tal
la nostra indústria musical no quedàs exclosa dels mitjans radiofònics com

passava en massa ocasions fins al moment.

Som Ràdio compta avui amb una plantilla de professionals ben capacitats i amb una
audiència i un nivell de qualitat, el qual no té res a envejar de la resta de cadenes

radiofòniques de la

seva

mateixa franja.

Darrerament, el Govern de les Illes Balears ha anunciat el tancament d'aquest mitjà de
comunicació públic i en català. El motiu argumentat és que és "il·legal i il·legalitzable"
(sic). D'aquesta manera es fa una important passa enrere pel que fa al foment de
mitjans de comunicació en la nostra llengua i, a més, no es dóna cap alternativa.
A

més, totes i tots coneixem que si realment hi ha voluntat de mantenir Som Ràdio, el
simplement hauria de demanar una freqüència al Ministeri i, a la propera
adjudicació, la tendrien. Aquest és el procediment que han dut a terme els governs
valencià, català, andalús, basc, etc. De fet, encara avui hi ha emissions televisives i
radiofòniques públiques que no estan totalment legalitzades.
Govern

En

definitiva, ens trobam davant un fet molt greu que afecta treballadors i
treballadores, que afecta l'ús de la nostra llengua i que afecta el's drets lingüístics de
les ciutadanes i ciutadans d'aquesta terra.
•

Per tot

«

això, el grup municipal del PAS-ENTESA NACIONALISTA
d'Esporles proposa al Ple que adopti els següents:

a

l'Ajuntament

ACORDS

L'Ajuntament d'Esporles insta el Govern de les Illes Balears a mantenir l'emissora de
ràdio Som Ràdio o, abans del seu tancament, oferir alternatives
que cobreixin la seva
absència del mapa radiofònic de les Illes Balears.
El Sr.

Miguel Bernat diu que en principi el vot del seu grup serp l'abstenció, que hi
podien estar d'acord, però que això es produïa dijous passat i efi aquest moment no
tenien elements suficients per donar una opinió ni a favor ni en contra.
El Sr. Gabriel Coll per UM diu que es decantarà pels criteris de l'abstenció
mateixos motius que el Sr. Bernat i que entén que hi havia altres emissores de
catalana que no tingueren cap suport.
La Sra.

Margalida Camps pel PSOE diu

que

també optarà per tebstenció ja

coneix els motius del tancament.
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Se sotmet

a

votació la

proposta i és aprovada amb el següent resultat:

Tres

Set

(3) vots a favor, del PAS-PSM.
(7) abstencions, quatre (4) PP, dos (2) PSOE i

un

(1) UM.

PRECS I PREGUNTES.El Sr.

Miguel Ensenyat pregunta:
havia vist al Registre

Que

demanaven el bar de la Nit de

prendria
-

s'havia

diverses associacions
quina decisió es

veure

pres.

Que al poble hi ha un grapat de cotxes amb un adhesiu groc, quina
actuació

-

o

d'Entrada que
Cap d'Any, a

es

duria

a

terme.

Respecte als autobusos nocturns, amb quins criteris s'han establert i si

es

donarà continuïtat al servei.
Que la circulació al passeig
damunt les retxes grogues,
vianants. Demana si s'ha
s'hi
-

és actualment un bordell, que s'aparca
etc. i que això afecta la seguretat dels
previst prendre mesures, i quines. I afegeix que

posi remei ja.

Que al

carrer

Mossèn Alcover hi ha

moment d'entrada i

sortida

una

excavadora que

de l'escoleta

fa feina en el
municipal, que es prenguin

mesures.

El Sr. Sebastià Coll demana si es poden llevar els rètols de les obres de la
casa del Conserge i dels ponts, ja que pensa que ja han complit la seva
missió i queja es poden retirar.
El Sr.

Miguel Bernat diu que el retard en la retirada dels cotxes obeeix als
tràmits, ja que aquests tenen uns terminis i, a més, l'empresa'que fa el servei de
retirada habitualment, té la grua espenyada i que els altres no són tan econòmics i que
és per aquest motiu que s'esperava per a la retirada.
' ■
Respecte als aparcaments en retxa groga, entén que és un tefna molt greu i molt
perseguit per la policia, però que aquesta no pot estar tot el dia davant aquests llocs
per dissuadir els conductors que no ho facin i tot just la polipiqi s'ha girat, ja hi ha
cotxes aparcats. Que se segueix estudiant qualque sistema, mitjançant
la col·locació
de qualque obstacle, etc., per poder arribar a aconseguir-ho.
Respecte a les obres del carrer Mossèn Alcover, diu que tot seguit s'iniciaren les obres
es procedí a l'aturament i se li recordà al
propietari les seves obligacions de no poder
fer feina durant l'entrada i sortida de l'escoleta i les mesures de'seguretat que havia de
prendre.
La Sra. Dolors Matas, respecte al tema de la barra de la Nit de Cap d'Any, diu
que la seva intenció és de fer com altres anys, una reunió amb tgtes les associacions
que ho haguessin sol·licitat i mirar d'arribar a un acord entre elles.
El Sr. Bernat diu que, com altres anys, es pot arreglar dins l'executiva del
Patronat.

Respecte al bus nocturn, la Sra. Matas diu que havia estat una prova, que el
passat un grup de joves, segons havia informat el xofer, 18, havien utilitzat
aquest servei, però que encara és massa prest per treure conclusions de
l'experiència.
'
dissabte
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regidors que volen entrar en debat

DF I

cfeliregiaoTs, qiie noTOriv^nissin els precs i preguntes en
La Sra. Matas diu

en
altre Ple.
proposta que
un

respecte al Bus, que és una
el tema de l'edat de 14 anys encara no era prou clar.
El Batle diu que entén que els rètols s'han de llevar però que abans la

programa

electoral i

que

normativa.

Un

examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una
quaranta 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.
cop

hores i

Esporles, 27 de novembre de 2003.
El Batle,

La Secretària,
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BALEAÍÍÍS^'^
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2003

Membres assistents:

Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Maria Dolores Matas Cendra

!

Sr. Jaime
Sr.
Sr.

Capel Rotger
Miquel Bernat Bosch
Lourdes Noguera Bosch

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Margarita Camps Gaya

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr.

Miquel Enseñat Riutort

Sr. Pere Trias Aulí

A la Vila
hores i

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les deu

quinze minuts del dia trenta-u de desembre de dos mil tres,

d'Actes de la Casa de la Vila, en

i

en

relacionen

ella tractar els

Assisteix

com a

a

l'encapçalament,

a

assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat.

Secretària la de la

Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

present convocatoria ès motivada per la premura
la resolució

Tot

seguit el Sr. Batle sotmet
present Ple.
Se sotmet

la Sala

l'objecte de celebrar sessió extraordinària i urgent,

-.í

PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGENCIA DE LA

del

a

Reynés, i amb l'assistència dels Senyors Regidors

S

Batle diu que la
s'ha de prendre

reuneix

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la

Presidència del Sr. Batle, Jaume Pou
que es

es

a

votació la

a

4n

SESSIÓ.- El Sr.

els terminis

en

què

la consideració del consjstçh tractar la urgència

proposta i ès aprovada per unaniíjiit^t.

CONVENI GOVERN DE LES ILLES BALEARS INSTITUT D'ESO.- El Sr. Batle
a la següent :

dona lectura

PROPOSTA

CONVENI

ENTRE

LA

COMUNITAT

AUTÒNOMA

L'AJUNTAMENT D'ESPORLES PER OBRES DE LA
POLIESPORTIU.

DE

LES

ILLES

CONSTRUCCIÓ
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d'especial interès i utilitat
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mu

públic).
SEGON."

Aprovar ei conveni entre la Comunitat Autònoma de les
representada per la Conselleria d'Educació i Cultura, i l'Ajuntament d'Esporl
realització de les obres de construcció de l'Institut de Secundària i el Polisportiu.
Amb

l'aprovació d'aquest conveni, l'Ajuntament d'Esporles s'adhereix al conveni

subscrit entre Deixa de Sabadell Banco Local S.A. i la Comunitat Autónoma de les Illes

Balears, mitjançant la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, per al finançament de les
obres esmentades.

TERCER."

Aprovar el conveni de cessió de crèdit entre el Banco de Crédito Local de
España, S.A. com a banc cessionari, i l'Ajuntament d'Esporles com a cedent, en els
mateixos termes que apareix redactat a l'expedient.
Sol·licitar, d'acord amb la clàusula tercera del conveni signat en data 6 de setembre de

2002 entre la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i el Deixa Sabadell Banco

Local, S.A.,

l'esmentat Banc l'adquisició del dret de crèdit que emana d'aquest

a

conveni d'obres.

QUART." Obrir
l'establert

en

en

la "Deixa Sabadell Banco Local"

compte corrent als efectes de
crèdits, amb les
aquests efectes.
un

la clàusula 2.2 del contracte de cessió de drets de

clàusules i condicions que

lliurement

es

determinin

a

■*

CINQUÈ."

Facultar el Sr. Batle per a que

necessaris per

pugui signar els documents

complir aquest acord.

.

que

siguin

¿

Així mateix dóna lectura al conveni

i demana que consti en acta l'agraïment al
President i Govern de les Illes Balears i, especialment, al Sr. Rafael Bosch perquè amb
tots el seus esforços ha fet possible que aquest conveni entràs dins l'any 2003.
El Sr. Pere Trias diu que

ell i el seu grup volen donar'Tenhorabona per la
gestió i per aconseguir el gimnàs. Que una vegada solücipnats el problemes
d'ubicació, aixó era una bona noticia per al poble.
Sotmès

a

aprovació la proposta ès aprovada

per

unanimitat.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
çs^ent les les deu hores
i vint"i"nou 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 del Sr. Batle, estqnc la present Acta al
lloc i la data

assenyalats

a

l'encapçalament.

'

Esporles, 31 de desembre de 2003.
El Batle,

La Secretària,
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CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2003

Membres assistents:
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime

Capel Rotger
Miquel Bernat Bosch
Sr. Lourdes Noguera Bosch
Sr.

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Margarita Camps Gaya

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr.

Miquel Enseñat Riutort

Sr. Pere Trias Aulí

A la Vila
hores i trenta

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les deu

minuts del dia trenta

d'Actes de la Casa de la Vila, en

u

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la

Presidència del Sr. Batle, Jaume Pou
que es
i

en

de desembre de dos mil tres, es reuneix a la Sala

Reynés, i amb l'assistència dels Senyors Regidors

relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i urgent

ella tractar els

Assisteix

com a

assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat.

Secretària la de la

Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

SESSIÓ.- El Sr.
motivada per la sol·licitud subscrita pels

PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGENCIA DE LA
Batle

digué

membres del

la present convocatòria era
Grup Polític Municipal del PAS.PSM.
que

seguit el Sr. Batle sotmet a la consideració del consjstph tractar la urgència
present Ple.
És sotmet a votació la proposta i ès aprovada per unanirnití^t.
Tot

del

PROBLEMÀTICA EXPLOTACIÓ BARRA DE LA CARPA NIT DE CAP D'ANY.-

El

Sr.Miquel Enseñat Riutort llegeix el següent escrit:

regidors del grup municipal PAS-PSM a l'Ajuntament d'Esporles, Miquel
Enseñat, Lurdes Noguera, Pere Trias i Antoni Vidal d'acord amb lo previst a l'article 46 de
la "Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local", sol·liciten la
celebració d'un Ple extraordinari i urgent per tractar la problemàtica derivada de
Els

l'explotació de la barra del bar que permet instal·lar l'Ajuntament a |3 carpa que monta a
la Plaça de la Constitució per les festes de Nadal i Cap d'Any.
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Associació de nova creació cor
finalitat de realitzar activitats socials, havia anat a parlar amb ella per
subvenció o per poder obtenir alguns fondos per la seva activitat explotar el^^|i^çle
carpes de nit bona i nit vella, algun temps desprès és trobar que un altra a^ociació
també li demanava el mateix
Per tal de solucionar el cas va reunir ambdues
Associacions amb la finalitat de que arribessin a un acord, com aquest no va ser possible,
és va decidir per la primera Associació.
El Sr. Pere Trias volgué intervenir.
El Sr. Batle demanar que fos el portaveu del grup polític qui intervingués i en tot cas
per evitar allargar innecessàriament el plenari digue que limitaria les intervencions a dues
que una

.

per grup.
El Sr. Trias
El Sr. Batle

digue que no s'havia fet a cap plenari i que no li pareixia correcte.
digue que era el Batle a qui li corresponia ordenar les intervencions,

peró

accedia a una intervenció per regidor.
El Sr. Miguel ensenyat digue que en principi existia un error de forma ja que quan ell
havia demanat el darrer Ple, se li havia dit que ja estava decidida l'adjudicació, quan

que

circular des de el Patronat per qué totes les associacions
interessades poguessin sol·licitar-ho.
En segon lloc no veia l'interés social de l'associació en qüestió, já que de la lectura de
l'escrit del registre d'entrada no hi havia cap projecte. El que si havia pogut obtenir era
informació al respecta de l'associació i es podia dir que era una associació propera al
sempre es passava una

PP.

Que l'interés social havia de anar el davant
concessió de" les barres"

no

havia de

recaure

d'altres interessos particulars i que la

damunt una sola persona.

fa a la carta que va rebre la Associació no elegida, no te deixalla.
dirigint-se a la regidora de Cultura digue: Que havia de estar avergonyida del que
havia escrit que no entraria en valoracions, peró que aplicant-se a ella mateixa les
consideracions de la carta firmada per ella, després del resultat de la Diada Solidari, La
Diada Ciclista etc. creia que havia arribat el moment d'abandonar el seu càrrec.
El Sr. Miguel Bernat que ell creia correcte que per concedir "les barres" s'havia de
seguir fent pel Patronat i en la mateixa mecànica , peró que tingués en compte que el dia
d'avui la comissió del Patronat encara no estava constituïda. Que'efpctivament el sistema
abans esmentat s'havia pensat per evitar el problemes sorgits, ja que abans es concedia
a un particular i des de aquella data és determinar de que és conceflís a una associació i
no a un particular. I en un altre ordre de coses digue el Sr. Miquel Ensenyat que dins un
plenari s'havien d'evitar el tipus d'ofenses com les inferides a la Regidora i que ell no era
la persona adequada per demanar que abandones el càrrec, ja quç la Sra. Matas havia
estat elegida pel poble i era aquest qui l'havia de jutjat i que tinggés ben clar que tots
feien les coses el millor que podien.
El Sr. Ensenyat insistir en criticar la carta enviada per la Sra. Matas i en demanar que
demanés disculpes per aquest motiu. També criticar el fet dg que la Comissió del
Patronat encara no estigues constituïda.
La Sra. Matas digué que l'Associació que havia estat elegida, no estava dintre del
Patronat, que era una Associació que començava i que entenia que s'ha li havia de donat
un vot de confiança, que entenia que no tenia cap partit polític el darrera.
Que cap Associació de les sol·licitants li havien presentat projectes i que ambdues a
sol·licitud seva li havian fet un resum del que 'pensaven fer amb els diners.
El Sr. Pere Trias digue que la mateixa Regidora havia posat fle manifest la seva
irregularitat, ja que cap regidora pot donar una subvenció, i aquesta s'ha de donar
Pel que
I
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activitats i
de

complir amo

uns

El Sr. Bernat

requins de publicitat etc.

s'havia preferit una Associació a un particular
particulars si no per finalitats socials.
La Sra, Matas digue que s'havia deixat molt el aire la finalitat dqls beneficis quar
clara la finalitat a que volia dedicar els beneficis I' l'Associació en qüestió, encara que
tindrien els seus motius per no haver-ho fet per escrit i com era possible que fos objecte
de tantes critiques només per no haver presentat el projecte, si mal se'n havia presentat
cap, com era que unes Associacions havian de seguir uns tràmits i Içs altres no.
I crec sincerament que s'estan mesclant les subvencions amb, Iqs concessions de les
beneficis

que sempre

no eren

"barres del bar".

digue que tenia ben clar quines eren les Associacions que feien
l'any el poble i aquesta s'ha havia formada feia mig any i ja se li donava.
tenen personal per fer la feina, ja que tinc entés que demanen gent per fer-hi

El Sr Antoni Vidal
activitats durant
A més

no

feina i els ofereixen dobles.
La Sra. Matas

digue que estava segura de que no era així.
Margalida Camps digue que no estava a favor ni dels uns n| dels altres, que eren
temes que no s'haurien de discutir i menys arribar aquí a on havieq arribat, que veure el
joves del poble dividits per una barra d'un bar era deplorable, gué el que seria el més
normal es que fessin la feina tots junts i enviar els diners a una QNG, que lo lògic era
ajuntar els joves, no separar-los d'aquesta manera i arribar aquests estremís.
Demanar que servis d'alguna cosa aquest problema sorgit i que^^^en un futur per concedir
les barres dels bar és fes sempre acompanyat d'una normativa i en la publicitat suficient,
per que tots i poguessin participar.
El Sr. Ensenyat digué que estava d'acord amb el que havia dit I9 S,ra. Camps peró que
el que havia dividit els joves era l'adjudicació d'aquesta manera.
I demanar que és revoques l'adjudicació de la barra de cap d'any i s'elaborés una
normativa, (que regules l'adjudicació de les barres de bar).
El Sr. Batle digue que l'intervenció de la Sra. Camps li pareixia molt coherent i que no
era bona la divisió dels col·lectius del poble. Al mateix temps recçrgar que hi havia hagut
anys que no és trobava a ningú per portar la barra. També digpe que li pareixia bé
elaborar una normativa per un futur evitar aquest tipus de problerqes, ja que no era bó
dividir els joves amb aquest pretexta.
I recordar que d'acord amb la llei no era competència ,en aquest cas, ni del Ple ni del
Patronat l'atorgar la concessió de la barra del bar, ja que li corresponia al Batle.
I que com Batle donava tot el seu suport a la decisió pressa per la regidora delegada.
La Sra.

,

examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, egsent les onze hores i
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.
Un cop

deu minuts,

Esporles, 31 de desembre de 2003.
El Batle,

La Secretaria,
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durant
de compMr amo uns

requises

l'any és faran activitats i

de publicitat etc.

s'havia preferit una Associació a un particular
particulars si no per finalitats socials.
La Sra, Matas digue que s'havia deixat molt el aire la finalitat dqls beneficis qua
clara la finalitat a que volia dedicar els beneficis I' l'Associació en qüestió, encara que
tindrien els seus motius per no haver-ho fet per escrit i com era possible que fos objecte
de tantes critiques només per no haver presentat el projecte, si rpa| se'n havia presentat
cap, com era que unes Associacions havian de seguir uns tràmits i Içs altres no.
I crec sincerament que s'estan mesclant les subvencions amb, Iqs concessions de les
El Sr. Bernat

beneficis

que sempre

no eren

"barres del bar".

les Associacions que feien
formada feia rpig any i ja se li donava,

uines

eren

tinc entés que

0 era
avor

demanen gent per fer-hi

així.

ni dels

uns

nj dels altres, que eren

aquí a on havieq arribat, que veure el
ra deplorable, qué el que seria el més
Is diners a una ONG, que lo lògic era
1 arribar aquests estremís,
ma sorgit i quejeq un futur per concedir
na normativa i en la publicitat suficient,
r

que

havia dit la Sja. Camps però
,

que

esta manera.

barra de cap
de bar).

d'any i s'elaborés una

|amps li pareixia nnolt coherent i

que no

iteix

temps recçrcjar que hi havia hagut
També çjigue que li pareixia bé
ít tipus de problernes, ja que no era bó
arra.

téncia ,en aques| cas,

,

ni del Ple ni del
ja que li corresponia al Batle.
isió pressa per la regidora delegada.
l'ordre del dia, essent les onze hores i
r-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
stenc la
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