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GOVERN DE LES ILLES BALEARS

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

2006

DILIGÈNCIA

D'OBERTURA:

El

present llibre d'Actes consta de noranta-nou 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 2006
Vist-i-Plau
EL

PRESIDENT,
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LA

SECRETARIA,
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ACTA DE LA

SESSIÓ ORDINÀRIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 26 DE GENER DE 2006

Membres assistents:
Sra.

Maria Dolores Matas Cendra

Sr. Jaime

Capel Rotger
Noguera Bosch

Sra. Lourdes

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Jorge Carrió Frau

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta
Sr.

Miquel Bernat Bosch
Reynés

Sr. Jaume Pou

Sr. Antoni Vidal Matas

A la Vila

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

minuts del dia vint-i-sis de gener
en

de dos mil sis,

es

reuneix

a

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

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

Riutort i amb l'assistència dels
de celebrar sessió ordinària i

Senyors Regidors que es relacionen
en

degudament notificat. Assisteix

ella tractar els

com a

a

l'encapçalament,

a

l'objecte

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

Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda

Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President

pregunta si qualque membre de la Corporació ha de
qualque observació a les actes de la sessió ordinària de dia 27 d'octubre de 2005, la de dia 24
de novembre de 2005, la de dia 22 de desembre de 2005 i de dia 29 de desembre de 2005.

fer

No

dóna

es

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

CORRESPONDÈNCIA
compte del següent:

-

Consell de

I DISPOSICIONS OFICIALS.- A

l'apartat de correspondència, es

Mallorca, registre d'entrada núm. 3180 de dia 14.11.05, convocatòria

subvenció per

direcció i control de fuites aigua.
Immigració i Cooperació, registre d'entrada núm. 3256 de
dia 18.11.05, concessió subvenció projectes Esporles Obert.
Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 3256 de dia 18.11.05 jornada contra
violència cap a les dones.
IES Esporles, registre d'entrada núm. 3267 de dia 21.11.05 informe IES Esporles.
Govern de les Illes Balears.
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Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3272 de
certificació segona remodelaciò cementen municipal.
Govern de les Illes Balears, registre
subvenció manteniment centre dia.
Conselleria

dia 22.11~;09,^t»iéna deficiencies

d'entrada núm. 3281 de dia 23.11.05, concessió

d'Interior, registre d'entrada núm. 3308 de dia 24.11.05 convocatòria

subvenció

adaptació vehicles policia local.
registre d'entrada núm. 3362 de dia 28.11.05, subvenció adaptació
vehicles policia local.
Conselleria d'Interior registre d'entrada núm. 3428 de dia 30.11.05, acte lliurament
motos adaptades policia local
Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 3443 de dia 01.12.05 pagament
subvenció equipaments instal·lacions juvenils.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3444 de dia 01.12.05 inici serveis obligatori
per gestió residus construcció i demolició.
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 3452 de dia 02.12.05
embargament crèdits servicios y montajes Malloca, S.L.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 3466 de dia 05.12.05 avantprojecte Llei
règim jurídic llicències activitat espectacles.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 3469 de dia 05.12.05 informació per
sol·licitar pla emergència sísmica.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 3493 de dia 12.12.05 venciment pòlissa
assegurança cotxes policia local.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3499 de dia 12.12.05 prorroga per
justificació subvenció restauració quadre crist crucificat.
Col·legi públic Gabriel Comas i Ribas, registre d'entrada núm. 3509 de dia 13.12.05,
Conselleria d'Interior

convocatòria reunió extraordinària consell escolar.
Consell de Mallorca, registre d'entrada
nomenclatura carreteres Mallorca.
Associació Familiar Alzheimer de Mallorca,

núm. 3517 de dia 13.12.05

nou

sistema

registre d'entrada núm. 3529 de dia 14.12.05

projecte col·laboració millora malalts alzheimer.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3533 de dia 14.12.05 atorgament
subvenció fulletons i jornades esportives.
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 3544 de dia 15.12.05 entrega a
compte participació tributs novembre.
Antonio Bordoy Font, registre d'entrada núm. 3549 de dia 16.12.05 sol·licitud retxa
groga.
Consell de Mallorca,
futura biblioteca

registre d'entrada núm. 3553 de dia 16.12.05 informe local per

Consell de Mallorca,

registre d'entrada núm. 3554 de dia 16.12.05 senyals indicadors

ruta

pedra

en sec.
Conselleria d'Educació i Cultura,

registre d'entrada núm. 3578 de dia 21.12.05 conveni
programa intervenció socioeducativa IES
Tribunal Superior de Justícia Illes Balears, registre d'entrada núm. 3581 de dia 21.12.05
acord sala govern nomenament Jutge de Pau Substitut.
Conselleria d'Interior registre d'entrada núm. 3582 de dia 21.12.05 atorgament
subvenció adaptació vehicles policia local.
Direcció General de Recursos Hídrics, registre d'entrada núm. 3584 de dia 21.12.05,
modificació quantia indemnització obres millora EDAR.
Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 3603 de dia 22.12.05 convocatòria
reunió elaboració avantprojecte impacte ambiental.
Conselleria Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 3610 de dia 23.12.05 acords
baixa liquidacions IBI.
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Institut Nacional Estadística,

registre d'entrada núm. 3615 de dia 23.12.05 coneixement
padró en termini de cinc anys.
Associació empresarial de restauració de Mallorca, registre d'entrada núm. 3623 de dia
27.12.05 col·laboració per reformes locals per Llei antitabac
Ibsalut-Atenció Primària, registre d'entrada núm. 3626 de dia 27.12.05 inclusió gerència
atenció primària a IB-Salut.
Conselleria d'Interior registre d'entrada núm. 14 de dia 03.01.06 informació pla bàsic
emergència municipal i pla sobre riscs específics.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 24 de dia 04.01.06 ordenança ús i
dades

conservació camins rurals Consell de Mallorca.
Consell de Mallorca,

registre d'entrada núm. 25 de dia 04.01.06 inici serveis públic de
gestió de residus construcció i demolició.
Conselleria Comerç, Indústria i Energia, registre d'entrada núm. 112 de dia 16.01.06
subvenció increment eficiència energètica i reducció contaminació lumínica.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna

l'últim Ple, els

compte dels decrets de Batlia haguts des de
quals són el següents: des del núm. 519/05 fins al 576/05 i del núm. 1/06 fins al 30/06

El voltant dels Decrets de Batlia el Sr. Jaume Pou demanar de tenir-hi més cura,

ja que
digué hi havia una barreja de decrets les dates no son correctes, hi ha decrets que pel seu número
li correspondria una data posterior. En definitiva afirmar que aquest tema no estava controlat.
El Sr. Batle demanar

a

la secretaria que

prengués nota.

CONVENI DONANTS DE SANG.- El senyor

Sebastian Coll Jaume dóna lectura

a

la

següent proposta:
PROPOSTA
Vista

la

necessitat

Germandat de Donants de

té l'Ajuntament d'Esporles de signar un conveni amb la
Sang pel present venc a proposar al ple el següent acord:
que

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES I LA GERMANDAT
DE DONANTS DE SANG DE MALLORCA
Palma de Mallorca, a

de

de 2006.

REUNITS
D'una

part, el
Batle de l'Ajuntament d'Esporles, Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, en nom i
representació d'aquesta entitat, amb domicili social a la Plaça Espanya nñum. 1 i C.I.F. n° P
0702000 A
I de l'altra el President de la Germandat de Donants de

Sastre,

en nom

Sang de Mallorca, el

i representació d'aquesta entitat, amb domicili social en el

C.I.F. G-07.628.845

MANIFESTEN
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desenvolupament de la medicina i cirurgia i el cada vegada majòTtnímbre d'accidents, les
i la seva utilització és de vital importància- per a la

necessitats de sang augmenten constantment
salut dels ciutadans que en necessiten.

Constitueix

objectiu prioritari, del més alt interés social, que els ajuntaments de tota l'illa de
Mallorca, col·laborin promocionant i recolzant la donació voluntària i altruista de sang entre tots els
seus ciutadans, en la resolució d'aquesta problemàtica.
un

I que per a

dur a terme d'una forma adequada la labor citada anteriorment es requereix un
pressupost econòmic elevat i una col·laboració constant en la realització de diferents campanyes de
promoció.
En virtut de l'anterior
les

exposició, acorden de subscriure el present conveni de col·laboració, segons

següents
CLÀUSULES

Primera.

L'Ajuntament d'Esporles finançarà la realització d'una pancarta de 4 m x 1 mi una
m x 0,80 m, per a la promoció de la donació de sang, i informació a la població del
dia de la donació. En aquestes pancartes i banderoles s'inclourà el logotip de l'Ajuntament
d'Esporles.
banderola de 2

Segona.

L'Ajuntament d'Esporles col·laborarà en el repartiment de cartells i follets per tota la
població d'Esporles, enunciant la donació de sang o qualsevol altre projecte de promoció de la
donació, en coordinació amb els col·laboradors i voluntaris de la Germandat.
Tercera.

L'Ajuntament d'Esporles recolzarà i cedirà espais
d'Esporles promocionant la donació de sang.

en

els mitjans de comunicació

Quarta. De comú acord entre ambdues institucions, s'estudiaran futurs
realitzar

en

el terme

projectes que es puguin
la
de
de
municipal d'Esporles per a promoció
la donació
sang.

Cinquena. Qualsevol altra actuació

activitat

recollida expressament en el present

conveni serà
conjuntament per l'Ajuntament d'Esporles i la Germandat de Donants de Sang de
Mallorca, de forma prèvia a la possible posada en marxa.
o

no

analitzada

Sisena.

Aquest conveni de col·laboració s'estableix amb caràcter indefinit, i no pressuposa
les parts firmants, de manera que pot ser modificat, ampliat o anul·lat a
de les parts, prèvia comunicació amb un temps no inferior a dos mesos.

vinculació legal entre
instància de qualsevol

Com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present
sol efecte al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per

l'Ajuntament d'Esporles

Per la Germandat de Donants
de

Sr. Miquel Ensenvat i Riutort
Batle d'Esporles

conveni

Sang de Mallorca

Sr. Llorenç Vallori i Sastre
President
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És sotmet

a

CONVENI

votació la

proposta i és aprovada per unanimitat

ASSOCIACIÓ

Sebastian Coll Jaume dóna lectura

DE
a

la

FAMILIARS

I

MALALTS

D'ALZHEIMER.-

El

senyor

següent proposta;

PROPOSTA

Vista la necessitat que té l'Ajuntament d'Esporles de signar un conveni amb la Associació
de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Mallorca pel present venc a proposar el ple el següent
acord:

Aprovar el següent conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES I ASSOCIACIÓ
FAMILIARS MALALTS D'ALZAHEIMER DE MALLORCA

Palma de Mallorca, a

de

de 2006.

REUNITS
D'una

part, el Batle de l'Ajuntament d'Esporles, Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, en nom i
representació d'aquesta entitat, amb domicili social
i C.I.F. n°

I de l'altra el President de la l'Associació de familiars de malalts d'alzheimer de Mallorca, el senyor
Guillermo Ramon Gardas, D.N.I. 41.384.388-M en nom i representació d'aquesta entitat, amb
domicili social

en

el c/Viñaza n° 14

,

Palma de Mallorca i C.I.F. G-07.676059

MANIFESTEN

Atés que cada

vegada hi ha més malalts amb diagnòstic d'Alzheimer i que la malaltia provoca
vida dels malalts com a la dels famílies, ja que afecta tant a les
els seus membres, com a les seves relacions socials. La qual
cosa ocasiona una més que justificada intervenció amb la finalitat de donar suport a la salut dels
ciutadans que ens necessiten, tant pel malalt com pels seu cuidadors.
molts canvis significatius tan a la
relacions que s'estableixen entre

Constitueix

objectiu prioritari, del més alt interés social, que els ajuntaments, col·laborin
promocionant i recolzant tant moralment com econòmicament a aquests col·lectius per donar una la
solució a la problemàtica.
un

I que per a

dur a terme d'una forma adequada la labor citada anteriorment es requereix un
pressupost econòmic elevat i una col·laboració constant en la realització de diferents campanyes.
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exposició, acorden de subscriure el present

segons

següents

CLÀUSULES
Primera.

L'objecte d'aquest conveni serà portar a terme un projecte per a millorar la qualitat de vida
d'Esporles. Aquest objectiu es portarà a terme mitjançant la col·laboració
l'Ajuntament i l'Associació AFAM.

dels malalts d'Alzheimer
de

Segona. L'associació AFAM

desplaçarà a Esporles dos cops al mes una
hores de grups d'ajuda Mútua amb els
d'Alzheimer i altres demències interessats amb les esmentades teràpies
realitzar sessions

de

dues

psicòloga de AFAM, per
cuidadors dels malalts

Tercera.

L'Ajuntament d'Esporles col·laborarà amb la financiació del projecte amb la quantitat de
(1.200) mil dos-cents euros.
Recolzarà a l'Associació AFAM cedint els espais, materials d'oficina i els mitjans necessaris per
la realització del projecte.
Quarta.

Col·laboració amb els serveis socials

municipals es

municipals. La coordinació amb els serveis socials
fera mitjançant la informació mútua damunt els serveis que puguin beneficiar els

usuaris.

Cinquena. De comú acord entre ambdues institucions, s'estudiaran futurs

projectes que es puguin
municipal d'Esporles.
Qualsevol altra actuació o activitat, referida a l'Alzheimer, no recollida expressament en el present
conveni serà analitzada conjuntament per l'Ajuntament d'Esporles i AFAM, de forma prèvia a la
possible posada en marxa.
realitzar

Sisena.

en

el terme

Aquest conveni de col·laboració s'estableix pel termini de d'un any prorrogable, i no
legal entre les parts Armants, de manera que pot ser modiAcat, ampliat o
qualsevol de les parts, prèvia comunicació amb un temps no inferior a dos

pressuposa vinculació
anul·lat a instància de
mesos.

Com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present
sol efecte al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per

l'Ajuntament d'Esporles

conveni

en

dos exemplars i amb

Per l'Associació de malalts d'Alzheimer
de Mallorca

Sr.

Miquel Ensenyat i Riutort
d'Esporles

Batle

És

sotmet

a

votació la

Sr. Guillermo Ramon Gardas
President

proposta i ès aprovada per unanimitat.

BAIXES 1 DEVOLUCIONS.- El senyor

Antoni Vidal dóna lectura les següents propostes:
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PROPOSTA

DEVOLUCIÓ

IMPORT REBUTS

Examinada la documentació que acompanya

proposa

als rebuts que es detallen a continuació, es

la devolució del imports assenyalats.
Contribuent

Referència

Padró/impost

Import

Motiu devolució

020/05/00011

Gomez Perez José A.

IVTM

265,92

2580/03

Rigo Solivellas p.

IVTM

28,11

Baixa 27-03-03

1209/04

Garcia Ferrà A.

IVTM

80,91

Baixa 13-02-04

És

sotmet

a

votació i és aprovat per

Embargament indegut Transí. 1997

unanimitat.

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que acompanya
proposa

als rebuts

que es

detallen

a

continuació,

es

la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut

Contribuent

0471000685

Krones Nina

És

sotmet

a

Padró

Import

Escola Mijsica

votació i és

Motiu baixa
Informe Tomeu Au li

19

aprovat per unanimitat.

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS
Examinada la documentació que
la Conselleria d'Hisenda i

s'adjunta, rebuda dels Serveis de Recaptació de Tributs de
Pressuposts del Govern de les Illes Balears, es proposa la baixa dels

esmentats rebuts:

Cobranca

Període de liquidació

Executiva

01/07/05 al 30/09/05
Total

És sotmet

MOCIÓ

a

votació i és aprovat per

PP. Nom IES

Import

413,25

euros

413,25

euros

unanimitat

Esporles.- El senyor Miquel Bernat Bosch dóna lectura a la següent

proposta:
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Que presenta

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist la recent
curs

inauguració i posada en marxa del nou institut de secundària, durant aquest

escolar 2005-06.
Vista la relació que

amb el municipi d'Esporles ha tingut D. Josep Font i Trias, estiuejant
llarg de la seva vida a la nostra vila, i ajudant dins l'àmbit de l'ensenyament i dins altres els
esporlerins.
duran el

Vist el

currículum dins el món educatiu.

Catedràtic de filosòfica. Llicenciat en filosofia i
la Universitat de Barcelona (1932), i diplomat en psicologia per la de Madrid (1934). Fou
professor (1935-83) i director (1955-59) de l'Institut Ramon Llull, de Palma. Fou cap d'estudis i
professor (1952-58) dels cursos de dret i de filosofia que organitzava la Universitat de Barcelona a
l'Estudi General Lul·lià, de Palma. Vocal del seu consell rector, proposà la creació de la càtedra
Ramon Llull (1959). Ha col·laborat en diverses publicacions especialitzades amb articles referits
especialment al lul·lisme. Va esser vicepresident i delegat a Balears de la Fundació Dragan (1968),
magister de la Matoricensis Schola Lullistica, soci d'honor de la Societat Arqueològica Lul·liana i
vicerector (1983-91) i rector de l'Estudi General Lul·lià (1991).
en

seu

dret per

Per tot lo
al Ple que

exposat, el grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament d'Esporles proposem
adopti els següents
ACORDS

Sol·licitar

la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears que

proposi
òrgans pertinents, assignar el nom de D.Josep Font i Trias a l'institut d'educació secundària
d'Esporles
a

als

El senyor

Miquel Bernat Bosch demana afegir la següent esmena a la proposta "Oue el
representant del nostre ajuntament al futur consell escolar de l'institut promogui l'adopti del nom IES
"Josep Font i Tries"
Lourdes Noguera diu que està d'acord amb la moció peró que creu que hauria
proposta conjunta de tots els grups. També s'hauria de col·locar a l'institut un panell
informatiu de la figura de Josep Font i Tries.
La senyora

de

ser una

És

sotmet a votació la

proposta amb les dues esmenes presentades i és aprovada per

unanimitat.

LÍNIA TELEFÒNICA URBANITZACIONS JARDIN DE
FLORES, SES ROTGETES I S'ESGLEITA.- El senyor Gabriel Coll Barceló presenta la següent
MOCIO

ÍNVOCE

UM.

COBERTURA

moció invoce:

LÍNIA TELEFÒNICA URBANITZACIONS JARDIN DE
FLORES, SES ROTGETES I S'ESGLEITA

MOCIO INVOCE UM. COBERTURA
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ANTECEDENTS

S'ha

pogut comprovar que fa temps tot seguit d'una pluja copiosa, a les zones abans
queden sense cobertura de la línia telefònica durant un temps, la quai cosa es molt
pels ciutadans que es troben en aquesta situació per això proposo el següent acord:

esmentades
molesta

Aprovar sol·licitar a la companyia telefònica que revisi les instal·lacions i solucioni el
problema de falta de cobertura després de les pluges.
És

sotmet

a

votació la

proposta i és aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES."
El Sr. Antoni Vidal contestar les

següents preguntes formulades pel grup de l'oposidò el
plenari anterior i digué:
Respecta del pagament del SERPREISAL digué que ja estava pagat. Que el CIM ja havia fet el
pagament del ROS i ara l'Ajuntament estava fent el oportuns pagaments.
Respecta del sou del Batle, el vos explicarà ell.
Pel que fa el suplement de crédit les dades presentades eren correctes.
El Sr. Jordi Carriò

explicar respecta de les obres de la canonada d'aigua, que s'hi havien
hagut de fer alguns canvis al projecte per adaptar-lo millor els terrenys, però que entenia que no
estava recepcionat.
El Sr. Juame Capel demanar quina raó técnica tenien per haver fet la poda dels platers, ja
entenia
que
que les podes els arbres s'havien de fer quan aquests no tenien activitat.
Com era que quan passava la agranadora per la vora del torrent tirava
del torrent, fulles i borses de plàstic, en definitiva el que trobava al seu abast.

tota la brutor dintre

El Sr. Carriò digué pel que feia els arbres, que els tècnics de manteniment de
així ho havien entés, com en altres anys, però assegurar que l'any que ve no seria així.
Pel que
El Sr.

feia

a

la neteja

,es

seguia fent el

que

s'havia fet fins

ara,

però

que

l'Ajuntament

estaria el cas.

Capel digué que no tenia constància de que es netegés així fins ara.

Així mateix
El Batle li

es

demanar per

respongué

que

la llista d'adopcions d'animals

que

havia d'entregar el Batle.

estava penjada a la pagina Web de l'Ajuntament.

Pel que

feia el seu sou digué la retribució eren 1.987,08 euros bruts, 11,58 euros de
seguretat social i 17% IRPF, net 1.537,70 euros, que la partida estava contemplada els pressuposts
a la partida de les despeses dels càrrecs electes, que a la plantilla del pressupost i constava el
personal eventual i que en el seu cas no hi havia contracte, per que així ho entenia la llei, que no
era un contracte laboral. Així mateix fer constar que a la plantilla dels pressuposts de 2005 hi
estaven contemplades distintes places per assessors figura aquesta intermédia com tècnics de
suport a la feina dels regidors entre d'altres i estaven Maria Portes suport cultural i participació
ciutadana. Miguel Amengual i Francesc Ferres Serveis Socials, Catalina Oliver Escoleta, Pere Trias
Hisenda i pressuposts. La seva contracta es de 60 euros cada mes per una hora setmanal, val a dir
que no han cobrat, que lo li costa res a l'Ajuntament.
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La Sra. Dolores Matas demana la llista

El Sr. Batle

que

digué
explica la Memòria.
El Sr.

a

d'expositors.

la Secretaria que lliuri al PP la documentació de la fira Dolça, el temps

Miguel Bernat demanar si s'havien pres mesures amb els cotxes aparcats davant les

pasteres.
El Batle

digué

que

la policia local fa voltes durant el dia i sanciona el cotxes mal aparcats.

El Sr. Gabriel Coll demanar si s'havia fet

alguna cosa del tema del Verger nuclis rurals.

Així mateix demanar si

ja s'havia alguna Associació del Poble, que ja hagués cobrat per
l'organització de festes i si havien cobrat el mateix, ja que no era el mateix 3.000 euros més equip
de só, que només els 3.000.
El Sr. Batomeu Garau

digué que s'estava estudiant el tema, peró que no hi havia un informe

definitiu.
La
assumit

regidora de cultura digué que s'anirien pagant ja els pròxims i que l'Ajuntament havia
algunes quantitats apart.

El Sr. Coll

digué que si

era

així

que no

tots havien rebut el mateix.

El Sr. Jaume

i havia

Capel demanar que entenia que la recollida selectiva havia de començar dia 1
començat dia 18, per què i com anava el funcionament.
El Sr. Jordi Carrió

digué que el motiu era per que FCCSA no va disposa dels contenidors a
temps i que per fer una avaluació encara era prest.
El Sr. Jaume Pou
no

estava

digué

que

si no s'havia pagat ara el SERPREISAL el dia 30 de novembre

pagat.

Així mateix
Melchor Mascaró

digué

com era

si no estava recepcionada l'obra de la canonada d'aigua, que feia
que feia prop de tres mesos que s'emprava sense recepcionar.

que

També demanar per l'operació de Tresoreria subscrita amb la Banca March que era de
euribor més 0,10, peró que volia saber si aquest euribor era trimestral o anual etc. ja que hi podia
haver molta diferencia i podia ser que no s'hagués agafat la més barata i que quan passava de cert

percentatge dels crédits vius no es podia fer i per tant entenia que aquesta operació era nul·la, que
la Secretaria emetis informe.
La Secretari li

respongué que salvo error que s'havien comprovat les quantitats les entenia
remetia a l'informe que obrava a l'expedient. Que creia que el Sr. Pou es referia a
llarg termini que tenien un altre procediment.

correctes i que es

les

operacions a

El Sr. Pou

digué que respecta de la contracte del fems que la solidaritat de l'Ajuntament
pels pobles veïns, que s'havia contractat amb una empresa per una duració de
5 anys sense passar pel plenari de l'Ajuntament, que com que a la Mancomunitat no hi estava
representada l'oposició, no havia pogut tenir coneixement del que havia passat, i no era molt
agradable no poder saber el que passava dintre de la Mancomunitat. Que entenia que les
competències per a contractar eren de l'Ajuntament, que encara que sempre s'havia contractat la
Mancomunitat de la manera que s'havia fet, el que era cert era que no ho podia fer des de el
havia de començar
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els altres ajuntaments s'havien desvinculat de la contractació, ja no era una
Que l'augment
que havia sofert podia ser molt gravos per

mancomunada.

contractació

l'Ajuntament.
respongué que havia de confondre conceptes, que no havien faltat a la
ajuntaments d'Estellencs i Banyalbufar, si no que simplement aquests dos
municipis havien aprovat els plecs conjuntament a la mancomunitat peró a un moment donat no les
va interessar seguir i que històricament ja hi havia municipis mancomunats pel fems i d'altres no,
que no era una qüestió de solidaritat si no de conveniència. Que estava estudiant mancomunar una
seria d'activitats i serveis, es va planteja el pacta local d'ocupació etc. Peró respecta del fems ha
quedar clar que la proposta era molt avantatjosa pel municipi d'Esporles peró no per Banyalbufar i
Estellencs, peró el que si es veritat es que a la contractació hi participaren fins el derrer moment els
tres municipis.
El Sr. Batle li

solidaritat amb els

El Sr. Jordi Garrió
venia separa per

digué que havien participat amb la redacció de les pilques i que l'oferta
pobles, així com s'havia demanat.

Miguel Bernat demanar com estava el tema de la UA si ja s'havia aprovada. Ja que la
vegada que n'havien parlat hi faltava documentació.

El Sr.
darrere

Respecta del Centre de Dia del quadre elèctric s'ha posat el plet?.
Que s'ha fet amb el moixos del camp

de futbol.?

digué que hi faltaven una seria de modificacions que s'havien de fer.

El Sr. Bartomeu Garau

Respecta del Centre de Dia el Batle digué que s'estava treballant per amb el tema del plet.
fa el moixos, s'ha creat una associació de protecció d'animals i s'estudia un conveni
puguin fer distintes intervencions.

Pel que
per que es

La Sra. Matas demanar quan es
El Batle
era

el

respongué que l'educador de carrer havia canviat i esperava que en Nicolas que
dugués un temps per poder identificar el col·lectiu peró d'una manera

educador

nou

imminent

convocaria la comissió del conflicte juvenil etc.

es

,

convocarà.

La Sra. Matas demanar quan
El Batle

respongué

que

havia començat l'educador de carrer nou.

l'I de gener encara que pel desembre havia vingut alguns dies amb

l'altre per ubicar-se.
El Sr. Bernat demanar

com era

que

l'ajuntament ocupava ca Ses Monges, si tenien algun

contracte etc.
El Sr. Batle li respongué que efectivament el contracte estava fet i tot estava preparat, peró
de moment s'hi havien instal·lat només de paraula, ja que la Superiora era a Àfrica i no havia pogut

firmar

que hi estava d'acord amb tot.
El Sr. Bernat digué que ho trobava poc

encara

serio que l'Ajuntament hagués ocupat un local sense
signat, que si entenien la responsabilitat que tenien de haver-ho fet d'aquesta
no informar del tema a l'oposició.

tenir el contracta
manera

i

a

més
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Demanar el Sr. Bernat si

l'empresa repararia el camí de Canet. I el pont de fusta qui l'havia

arreglat.
El Sr. Jordi Garrió

de fusta l'havia

digué que el camí de Canet ja estava arreglat i que la reparació del pont
pagada l'assegurança del camió que havia causat el mal.

Així mateix demanar si
A

quin punt

trobava l'expedient d'adquisició d'un vehicle pel Centre de Dia?.

es

El Sr. Sebastià Coll li
no es

de

havien

ja s'havia enviat la moció dels avions.

respongué

es va

contractar a 120 dies, ja

que era un

vehicle especial i

entrega immediata.

Respecta del Fogueró de la Vilanova, preguntar que havia passat? Ja que tenia entés que
tingut problemes amb una seria de vehicles i com era que la recent creada Protecció Civil no

hi era?.

El Sr. Batle li

respongué

l'agrupació de protecció Civil era de recent creació i encara no
Que l'agrupació i la
policia local havien valorat la seva
les condicions de seguretat es complien, van entendre de no assistir.

estava dotada del mínims

participació i donat
El

Sr.

que

Bernat

que

recursos.

demanar

com

estava

l'expedient de recuperació de les propietat de

s'Esgleieta.
I si l'ajuntament sabia alguna cosa el respecta dels actes vandàlics ocurrits els locals
propietat de l'ajuntament, que utilitza l'Associació de Jardin de Flores ?.
El Batle li

respongué

El Sr. Gabriel Coll

la primera noticia, peró que intentaria informar-se.

que era

digué

que

creia que la denuncia havia estat presentada davant la Guardia

Civil.
El voltant de tràfic al

aparcar?, ja

que no

carrer

Cotoner demanar que passava en

les senyals de prohibit

s'entenia molt be el tema.

També recordar el Sr.

Garrió, el respecta de les fulles i poda dels platers, que un company
partit li havia posat de manifest que tot el que feien els empleats de l'Ajuntament era
responsabilitat del regidor.
seu

de

La Sra. Dolores Matas demanar
La Sra. Lourdes
hi

era

i

en un

Un

futur

no

com era

que no es convocava

la Junta del Patronat.

Noguera li respongué que degut els canvis de l'executiva que el Sr. Tomeu
s'havia demorat, peró que aviat es convocaria.

hi havia d'estar,

examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues hores i
quaranta minuts, el senyor 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'encapçaament.
Esporles, 26 de gener de 2006.
cop
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ACTA DE LA

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 2 DE FEBRER DE 2006

Membres assistents:
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime

Capel Rotger
Noguera Bosch

Sra. Lourdes

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Jorge Carrió Frau

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta
Sr.

Miquel Bernat Bosch
Reynés

Sr. Jaume Pou

Sr. Antoni Vidal Matas

A la Vila

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

minuts del dia dos de febrer de dos mil sis, es reuneix a

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

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miquel Ensenyat
Riutort i amb l'assistència dels

Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte

de celebrar sessió extraordinària i

en

ella tractar els assumptes

inclosos

a

l'ordre del dia, el qual fou

degudament notificat. Assisteix com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda
Trujillo.

AL·LEGACIONS A

L'APROVACIÓ

INICIAL DEL ROSS PER A L'ANY 2006, DEL PLA

PLURIANUAL 2006/2007/2008/2009.- El senyor

Miquel Ensenyat Riutort dóna lectura a la següent

proposta:

PROPOSTA
PLA D'OBRES I SERVEIS 2006

l'aprovació inicial del Pla d'obres i serveis per a l'any 2006, del pla plurianual
2006/2007/2008/2009, i relació d'obres a finançar per Conveni Administratiu, publicada el BOIB
núm. 11 de dia 24 de gener de 2006, en la qual no ha estat aprovada la sol·licitud aprovada pel Ple
d' aquest Ajuntament en data 18 d'agost de 2005; i estant en termini per formular al·legacions i
donat que el municipi d'Esporles disposa a l'apartat de convenis per a l'any 2006 d'una quantitat de
Vista
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de l'Institut d'ESO" obra plurianual
contempla cap quantitat i vista la necessitat
urgent que te el municipi d'Esporles de la construcció d'una nova piscina és per la qual cosa que
venc a proposar el Ple el següent acord:
1Aprovar presentar les següents al·legacions :
318.593,23

per

l'obra

"

Dotació

de

Serveis

2002/2003/2004/2005/2006/ i pels anys següents no es

a).- Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que inclogui al municipi d'Esporles
plurianual 2006/2007/2008/2009 finançant l'obra anomenada " PISCINA MUNICIPAL
D'ESPORLES FASE I (A) I (B)", amb un pressupost d'execució per contracte total de
(810.817,77) vuit-cents deu mil vuit-cents disset euros amb setanta-set cèntims distribuït de la
següent forma:
dintre del

*

PER A L'ANY

2006.-

Pressupost total d'execució (94.285,71) noranta-quatre mil dos-cents
perdut que es sol·licita, es de
(65.999,99) seixanta-cinc mil nou-cents noranta nou euros amb noranta nou cèntims ( 70%),
essent l'aportació municipal ( 28.285,71) vint-i-vuit mil dos-cents vuitanta-cinc euros amb setanta-un
cèntims (30%) ( tipus d'actuació B).
vuitanta-cinc

*

euros

amb setanta-un cèntims, la subvenció a fons

PER A L'ANY 2007.-

Pressupost total d'execució ( 238.844,02) dos-cents trenta-vuit mil vuitquaranta-quatre euros amb zero dos cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita es
de ( 167.190.81) cent setanta-tres mil set-cents noranta euros amb vuitanta-un cèntims (70%),
essent l'aportació municipal de (71.653,20) setanta-un mil sis-cents cinquanta-tres euros amb vint
cèntims (30%9 ( tipus d'actuació B).
cents

*

PER A L'ANY 2008.-

Pressupost total d'execució ( 238.844,02) dos-cents trenta-vuit mil vuitquaranta-quatre euros amb zero dos cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita es
de ( 167.190.81) cent setanta-tres mil set-cents noranta euros amb vuitanta-un cèntims (70%),
essent l'aportació municipal de (71.653,20) setanta-un mil sis-cents cinquanta-tres euros amb vint
cèntims (30%9 ( tipus d'actuació B).
cents

*

Pressupost total d'execució ( 238.844,02) dos-cents trenta-vuit mil vuitquaranta-quatre euros amb zero dos cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita es
de ( 167.190.81) cent setanta-tres mil set-cents noranta euros amb vuitanta-un cèntims (70%),
essent l'aportació municipal de (71.653,20) setanta-un mil sis-cents cinquanta-tres euros amb vint
cèntims (30%9 ( tipus d'actuació B).
b).- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatoria del Pla d'Obres i
Serveis per a 2006, del pla plurianual 2006/2007/2008/2009, i al Reglament de Cooperació
Municipal del CIM.
PER A L'ANY 2009.-

cents

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

Miquel Ensenyat digue que la proposta esta en la mateixa línia de la del mes d'agost
venia a conseqüència de la recomanació que li havia fet el Consell Insular per
presentar al·legacions.
El Sr. Miguel Bernat digue que el seu grup s'abstindria ja que entenia que el recurs no
quedava prou argumentat, que la necessitat s'havia de justificar mès. Que a mès a l'acta del mes
d'agost de 2005 ja hi constava que el que es volia fer era una coacció al Consell Insular.
El Sr. Batle li respongué que no eren l'únic Ajuntament que havia optat per un sol projecte, i
que no es tractava de coaccionar, si no de donar cobertura a una necessitat prioritaria.
El Sr. Miguel Bernat digue s'haguès pogut presentar un altre projecte dins el GRUP A, el
qual tenia mès punts per donar subvenció, i el poble te moltes necessitats dintre aquest grup.
El Sr.

de 2005 i que
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ÉS sotmet
Sis

a

votació la

proposta I és aprovada amb el seguéntfesultat:

(6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE.
(5) abstencions, quatre (4) PP i un (1) UM.

Cinc

Un cop

examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una hores quinze
minuts, el senyor 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.
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ACTA DE LA

SESSIÓ ORDINÀRIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 23 DE FEBRER DE 2006

Membres assistents:
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime

Capel Rotger
Noguera Bosch

Sra. Lourdes

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Jorge Carrió Frau

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta
Sr. Jaume Pou

Reynés

Sr. Antoni Vidal Matas

Membres que

Sr.

A la Vila

han excusat la
Miquel Bernat Bosch

seva

absència:

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

minuts del dia vint-i-tres de febrer de dos mil sis, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila,
en

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

Riutort i amb l'assistència dels
de celebrar sessió ordinària i

Senyors Regidors
en

degudament notificat. Assisteix

ella tractar els

com a

que es

relacionen

a

l'encapçalament,

a

l'objecte

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

Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda

Trujillo.

ACTES ANTERIORS." El Sr. President
fer

qualque observació a

pregunta si qualque membre de la Corporació ha de
les actes de la sessió ordinària de dia 26 de gener de 2006 i de dia 2 de

febrer de 2006.
No

dóna

es

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

CORRESPONDÈNCIA
compte del següent:

I DISPOSICIONS OFICIALS.- A

Conselleria d'Interior, registre d'entrada
locals per memòria activitat 2005.
Conselleria Medi Ambient,
Decret regulació poblacions

l'apartat de correspondència,

es

núm. 351 de dia 06.02.2006, qüestionari policies

registre d'entrada núm. 368 de dia 07.02.2006, esborrany
caprines.
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Conselleria

d'Agricultura i Pesca, registre d'entrada núm. 405 de dia 10.02.2006,
agrària.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 407 de 10.02.2006, campanya captació
futurs policies locals.
Conselleria d'Agricultura i Pesca, registre d'entrada núm. 409 de dia 13.02.2006,
comunicació ajudes agricultura i ramaderia.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 414 de dia 13.02.06,
informació per concertació crèdit Pla D Esporles.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 426 de dia 14.02.06, concessió subvenció
adquisició prestatgeries arxiu biblioteca.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 431 de dia 14.02.06, conveni col·laboració
comunicació subvencions matèria

violència domèstica.
Conselleria

d'Interior,

registre d'entrada núm. 455 de dia

16.02.06, requeriment

documentació per inscripció registre protecció civil.
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm.

460 de dia 16.02.06, campanya
gènere en associacions juvenils.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 495 de dia 20.02.06, esborrany Decret
sobre disposicions coordinació policies locals.
Institut Balear de la Dona, registre d'entrada núm. 501 de dia 20.02.06, resum activitats
pla actuacions per igualtat entre dones i homes
Conselleria d'Obres públiques habitatge i transports, registre d'entrada núm. 502 de dia
20.02.06, horaris servei públic transport concessió IB-11.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 247 de dia 26.01.06, sol·licitud cessió
poliesportiu IES per fases finals escolars.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 248 de dia 26.01.06, sol·licitud informe per
desenvolupament Challenge al nucli urbà.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 258 de dia 27.01.06, atorgament subvenció
renovació conducció aigua carrer Ramon Llull.
Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 259 de dia 27.01.06, autorització
prorroga caça tords.
Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 260 de dia 27.01.06, próxima
informació pública regulació població caprina.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 263 de dia 27.01.06, previsió places
vacants policia local i turística.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 279 de dia 31.01.06, avantprojecte Llei
municipal i règim local.
Grup Educadors de carrer i Treball amb menors, registre d'entrada núm. 299 de dia
01.02.06 memòria 2005 programa treball socioeducatiu.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 306 de dia 02.02.06 ampliació termini per
acabar actuacions implantació agenda local 21.
Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales, registre d'entrada núm. 307 de dia 02.02.06,
remissió prorroga conveni teleasistencia per signar.
Conselleria d'Obres públiques, habitatges i transports, registre d'entrada núm. 318 de
dia 02.02.06, informe adequació erta. PM-111 tram Camí dels Reis - S'Esgleieta.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 322 de dia 03.02.06 nou programa de
contra violència de

fitness.
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports,
ús centre de dia per representació teatral.

registre d'entrada núm. 174 de dia 19.01.06,

Asociación de

propietarios Jardin de Flores, registre d'entrada núm. 19.01.06, invitació
foguero Sant Antoni.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 210 de dia 24.01.06, correspondència
mobilització recursos per urgències i obligació inscripció registre.
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registre d'entrada núm. 22Ò ;dç 'dia 25.01.06, concurs
fotografia dia Illes Balears.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 222 de dia 25.01.06, col·laboració muntatge
jornada esportiva escolar.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 247 de dia 26.01.06, sol·licitud cessió
poliesportiu IES per fases finals escolars.
Govern de les Illes Balears,

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

compte dels decrets de Batlia haguts des de
quals són el següents: des de núm. 31/06 fins al
90/06

BAIXES I

DEVOLUCIONS.- El senyor

Antoni Vidal Matas dóna lectura

a

la següent

continuació,

es proposa

proposta:
PROPOSTA

DEVOLUCIÓ

Examinada la documentació que acompanya
la devolució del

Referència

IMPORT REBUTS

als rebuts

que es

detallen

imports assenyalats.

Contribuent

Padró/impost

Import Motiu devolució

3683/05

Ballesteros

Lopez C.

AIGUA

74,34

5485/05

Ballesteros

Lopez C.

AIGUA

409,75

6908/05

Sampol Comas J. G.

4250/05

Gomez Justel J. C.

AIGUA

222,03

Fuita aigua

6587/05

Parra Roman T.

AIGUA

1503,50

Fuita aigua

05/000184
524/05

Trompette Jerome

Calafell Rosselló A.

3406/05

Velasco

409/05

Bosch Real Fca.

És

a

sotmet

a

serrano

M.

IVTM
IVTM

Fuita aigua

408

TRÀNSIT

IVTM

F.

votació la

AIGUA

Fuita aigua

63

53,68
26,9
6,63

Fuita

aigua

Sobresseiment

Baixa-Pagat Itr
Baixa 30-08-05

Duplicitat

proposta i és aprovada per unanimitat.

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS
Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les

Serveis de Recaptació de Tributs de la
Illes Balears, es proposa la baixa dels

esmentats rebuts.

Cobrança

Període de

liquidació
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És sotmet

500,60 €
500,60 €

03/02/2006 al 03/02/2006

Executiva

a

votació la proposta

i és aprovada

per

unanimitat.

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS
Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les

Serveis de Recaptació de Tributs de la
Illes Balears, es proposa la baixa dels

esmentats rebuts.

Cobrança

Període de

Executiva

01/10/2005 al 31/12/2005

És

sotmet

a

votació la

import
3.024,69 €
3.024,69 €

liquidació

proposta i és aprovada per unanimitat.

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS
Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les

Serveis de Recaptació de Tributs de la
Illes Balears, es proposa la baixa dels

esmentats rebuts.

Cobrança

Període de

Voluntària

01/10/2005 al 31/12/2005

Voluntària

És

sotmet

Liq

a

import

01/10/2005 al 31/12/2005

votació la

CONVENI

liquidació

6.458,55 €
283,32 €
6.741,87 €

proposta i és aprovada per unanimitat.

ASSOCIACIÓ

AMICS DELS ANIMALS.- El senyor

batle dóna lectura a la

següent proposta:
PROPOSTA
1.

Vista la

problemàtica existent, comú a altres municipis, de negligència, abandonament i
irresponsabilitat en la tinença d'animals de companyia. Aquest Ajuntament te la necessitat
d'organitzar un servei pel tal de donar cobertura a l'esmentada problemàtica i per organitzar-
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lo de la millor

manera

0020

possible

es per

la qual

el

cosa que venc

ple el següent

acord:

-

Aprovar el següent:

CONVENI DE

COL·LABORACIÓ

ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES I

L'ASSOCIACIÓ

"AMICS DELS ANIMALS-ESPORLES"

D'una

part el Sr. Miquel Ensenyat, Batle de l'Ajuntament d'Esporles i de l'altra la Sra. M.

Verónica Gil Ibáñez,

presidenta de l'associaclô "Amics dels Animals-Esporles" inscrita al

registre d'associacions de la CAIB amb el número 5553.

EXPOSEN:
2.

L'Ajuntament d'Esporles té assumides les competències en matèria de protecció animal en
municipi d'Esporles segons la Llei de Protecció animal de la CAIB 1/1992.
L'assoclacló "Amics dels Animals-Esporles" ès una associació sense ànim de lucre inscrita
al registre d'associacions de la CAIB dedicada a la protecció dels animals.
L'Ajuntament d'Esporles disposa d'unes instal·lacions municipals on recull els cans
extraviats i/o abandonats i el seu personal se'n fa càrrec d'ells fins que són derivats a altres
el

3.
4.

destinacions.
5.
6.

En

Existeix

problemàtica, comú a altres municipis, de negligència, abandonament i
irresponsabilitat en la tinença d'animals de companyia.
L'associació "Amics dels Animals-Esporles", des de la seva constitució al mes de juliol de
2005 fa una labor divulgativa de conscienciació sobre la tinença responsable d'animals i
col·labora de manera voluntària en la cura dels animals que romanen al refugi així com
dedicant-se a trobar famílies adoptives per a aquests cans.
una

conseqüència, les parts

hi intervenen, acorden subscriure aquest conveni
col·laboració, d'acord amb les següents
que

marc

de

ESTIPULACIONS:

1.

La

finalitat

d'aquest conveni ès la de donar solució

l'abandonament d'animals domèstics

-

concretament

a

cans

la problemàtica
i moixos

-

que crea
dins del nostre

municipi.
2.

L'associació

"Amics

dels

Animals-Esporles" es compromet
municipal d'animals d'Esporles en els següents terminis:
Col·laborar
de

en

a

dur la gestió del refugi

la recollida d'animals cedits, extraviats o abandonats amb els serveis

l'Ajuntament d'Esporles.
perquè els espais i infrastructures del refugi municipal compleixin la llei
nuclis zoològics de la CAIB i perquè sigui un espai digne durant la permanència

Col·laborar
de

dels animals.
Col·laborar amb els serveis de

l'Ajuntament d'Esporles en la neteja i adequació del
refugi municipal durant els caps de setmana i festius.
Col·laborar amb els serveis de l'Ajuntament d'Esporles donant menjar i aigua als
animals durant els caps de setmana i festius.
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higiènic-sanitàries dels ànimals, dür-los a les revisions
pertinents i donar-los la medicació i les cures que siguin necessàries.
sacrificar els animals si no és per consell del veterinari davant una malaltia

Tenir

cura

de les condicions

veterinàries
No

dolorosa i incurable.
Vetlar

pel control de la natalitat en la mesura del possible conscienciant a les

persones de que la superpoblació moltes vegades provoca l'abandó.
Gestionar la derivació dels animals del refugi municipal potenciant

l'adopció
del destí dels animals segons les circumstàncies de
cadascú, assumint el transport i altres diligències.
Procurar una estada el més digna possible al refugi als animals que hi romanen.
Procurar-los exercici, estimació i visites diàries en la mesura del possible.
Facilitar l'accés dels ciutadans a les dependències del refugi municipal.
responsable. Ens

encarregarem

L'associació "Amics dels Animals-Esporles" gestionarà el programa de control ètic de
colònies felines si aquest es realitza a la nostra població amb el suport econòmic

3.

les
de

l'Ajuntament d'Esporles, altres institucions o donacions de particulars.
L'associació "Amics dels Animals-Esporles", a més a més, farà activitats de conscienciació,
divulgació, campanyes, activitats educatives i lúdiques per fomentar la participació dels
ciutadans i per promoure la tinença responsable d'animals i el respecte envers els seus

4.

drets.
5.

L'associació "Amics dels

Animals-Esporles" es compromet a realitzar un pressupost anual
possibles subvencions i a entregar una memòria anual d'actuacions i propostes
per a projectes de futur, així com una memòria econòmica de les despeses sufragades amb
subvencions d'aquest ajuntament.
de

Per la

cara a

seva

6.

banda

Nomenar

una

interlocutor
7.
8.
9.
10.

11.

l'Ajuntament d'Esporles durà

a

persona que
les reunions.

a

terme les següents actuacions:

representi l'Ajuntament i

local

a

l'associació "Amics dels

Animals-Esporles"

poder realitzar les seves activitats.
13. Col·laborar amb l'associació "Amics dels

14. Es

un

espai

on

fer les reunions i/o

un

on

relacionades amb la

16.

sigui responsable del projecte i

Adequar les instal·lacions del refugi municipal d'animals d'Esporles segons la llei de nuclis
zoològics de la CAIB.
Dur a terme durant els dies laborables les tasques de manteniment, neteja i alimentació dels
animals que romanguin al refugi municipal.
Recollir els animals vagabunds o cedits per particulars que hagin de romandre al refugi
municipal.
Subvencionar la gestió del refugi municipal amb la quantitat de 2.000 euros inicials el primer
any (negociant les quantitats per als següents anys) destinats a procurar una vida digna als
animals durant la seva estada (despeses veterinàries, materials i accessoris, millores de les
instal·lacions, derivació a altres refugis,...).
Subvencionar campanyes de conscienciació, divulgació, esterilització, tinença responsable,

12. Facilitar

15.

que

crearà

Animals-Esporles"

en

activitats

o campanyes

protecció animal.

comissió

mixta

de

seguiment del present conveni integrada per un
representant de cada una de les parts nomenats pels signataris del present conveni.
En tots els documents, publicacions i comunicacions de l'Associació i de l'Ajuntament
referents als temes objecte del present conveni es farà constar la col·laboració d'ambdues
entitats i hi hauran de figurar els seus logotips.
El període de vigència del present conveni és de dos anys prorrogable per altres dos.
una
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17. El

present conveni s'aplicarà retroactivament a partir del 01 de
present conveni té caràcter administratiu i queda reservat a la jurisdicció contenciosa
administrativa el coneixement de possibles litigis que hi pugui haver entre les parts.

18. El

En prova
A

de conformitat,

Esporles, dia

Per

signa el present conveni per duplicat

es

de 2006

de

l'Ajuntament d'Esporles

-

Per l'associació "Amics dels AnimalsEsporles"

Autoritzar el Sr. Batle per

El Sr. Jaume Pou

digue

que

signar el documents necessaris.

si estaven a l'ajuntament els estatuts de l'Associació,

que

li agradaria

conèixer-los.

Que si l'associació tenia llicencia d'activitats per realitzar la tasca que se l'incomanava.
Que si hi havia un informe jurídic que indiques que el conveni era correcte.
Que si havia previst que si un ca mossegava a qualque membre de l'associació, de

qui seria la
cobris qualsevol

responsabilitat. Si existia una assegurança de responsabilitat civil que
responsabilitat derivada de l'execució d'aquest conveni.
El Sr. Batle digue que per signar aquest conveni volia que fos un tema consensuat i
Per aquest motiu,

És

retira de l'ordre del dia

El Sr. Jaume Pou
Bernat

excusava

volgué constes

la

seva

aquest punt.
en

acta que com ja havia anunciat mitjançant escrit el Sr. Miguel

ausencia.

PRECS I PREGUNTES."
El Sr. Gabriel Coll

digue que tenien coneixement de que hi havia alguns escrits que denunciaven
la carretera d'es Verger hi havia alguns punts molt perillosos, degut el mal estat de les
voreres ja sigui per la possibilitat de despreniments o de perill de caura, que només unes cintes i
barreres posades provisionals no eren suficients per evitar el perill. Apuntar les zones més
afectades, després de les cases de Son Trias i passat son Poquet etc., aportant fotografies de les
zones a que feia referència
així mateix afeixir que inclòs hi havia hagut un accident.
També digue que hi havia perill de foc.
Respecta de la circulació de Son Trias digue que era un poc caótica que els rètols no eren
sufients, que s'havia de senyalitzar convenientment la circulació mitjançant senyals de transit.
Pel que feia al polisportiu les dutxes no tenien aigua calenta. I que passava amb les cistelles de
bàsquet?
Que s'havia fet respecte del nucli rural d'es Verger?.
Digue que el Vial I a la vora de la zona de reciclatge hi havia un Albelló en molt mal estat i damunt
si posaven moltes fulles i amb aquestes aigües se forma una basa important i perillosa, demanar de
que s'arregles.
Així mateix demanar si era possible a la zona de reciclatge un aparcament de minusvalids?.
que a

,
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El Sr. Antoni Vidal

respongué:

que

les cistelles de bàsquet ja estaven instal·lades que sols

faltaven muntar.
El Sr. Jordi Garrió

digue que no hi havia aigua calenta per que havien tingut fuges de gas-oil, però
estava
que ja
arreglat.
Respecta de les valies d'es Verger s'havien demanat pressuposts i el més aviat possible es
col·locaran.
Pel que feia a l'albellò de Ses Rotgetes, esta previst de col·locar-lo més alt.
El Sr. Tomeu Garau, pel que feia el nucli rural d'es Verger digue que es seguia

treballant amb el

tema, però que hi havia que tenir en compte el decret dels Alzinars, la llei de Sol Rústic, adaptar les
NNSS que s'havia d'estudiar tot conjuntament i
El Sr. Coll li digue que l'arquitecte cerques

trobar la solució més adient.
solucions que no crees problemes i que prest es

tingues

una proposta damunt la taula.
El Sr. Batle respecte de la circulació

de Son Tries digue que estava prevista la reforma, però
compta l'accessibilitat dels vianants i la circulació tot en conjunt i esperava que
prest estaria enllestit.
La Sra. Dolores Matas demanar si ja s'havia enviat la moció del avions?. Que es sa havia aclarit
del local de Ses Rotgetes?. Pel que feia els contenidors de Jardin de Flores quan es retiraran?.
El Sr. Jaume Capel demanar que com era que en la poda que es venia fent els arbres de la
carretera, hi havia aquest descontrol, no es regulava degudament el tràfic i es produïen situacions
d'embós i de perill pels conductors i vianants?.
Com era que no s'havia previst el desastre del fang que s'havia escampat per la carretera
de
l'obra de ampliació de les escoles, que havien tingut fang fins a l'Esgleita?, quines mesures s'havien
pres ? com era que el camions abans d'abandonar l'obra no les feien net les rodes o el obligaven a
carregar damunt grava o qualsevol altre mesura lògica que evites aquest desastre.
El carrer ca l'Onclo, on fan les obres de les escoles, s'ha obert un portal damunt la voravia i el
camions surten per allà, l'empresa es responsabilitzarà, o tronarà a deixa igual?.
El carrer quarter la policia ja te el projecte de la reforma circulatòria?.
Demanar que les empreses constructores retirin les barreres de les obres, durant els caps de
s'estudiava tenir

en

,

setmana.
Als

aparcaments d'horari limitat del carrer Joan Riutort, els vespres També hi ha límit?.
El Sr. Jaume Pou, digue que el solar propietat d'aquest Ajuntament, al carrer Cotoner estava
totalment abandonat i aparentment sense control, ja que brutor, hi havia animals que hi pasturaven
etc. i podia haver una desgracia, demanava que es mantingués net.
,

Del

de

l'Onclo

digue que ja feia un temps prudencial des de la seva obertura i que no
adients, ni els números a les cases.
Respecta de la Televisió Digital s'ha fet qualque gestió?.
Demanar que si les NNSS aprovades eren bones com era que la UA del carrer Mateu Font no
s'havia portat a terme, que si no es feia el PP hauria de prendre les mesures pertinents.
Com està el tema del quadre elèctric del Centre de Dia?.
La documentació de la LIA4, ja esta arreglada?.
Que ha passat amb la propietat de l'Ajuntament a s'Esgleita ?.
Que passa amb el punt verd que els dissabtes te tancat i no hi ha cap rètol d'horari?.
Hi ha un mal endèmic amb les actes de les Juntes Locals de Govern, seguim sense rebrer-les.
El Sr. Tomeu Garau digue que la UA4 seguia en tràmit.
El Sr. Pou digue que perdones que insistís en el tema, que no havia començat ell a demanar
explicacions que abans era el PSOE qui demanava, ara som nosaltres que exigim que es resolgui
carrer

ca

tenia els rètols

aviat.
El Sr. Tomeu Garau
una

digue que el tema del carrer Mateu Font pensaven portar-lo
seria de canvis i que estaven treballant amb la modificació puntual de les NNSS.
El Sr. Pou demanar no la dureu endavant?

El Sr. Batle

la

respongué tal i
suspensió de llicencies etc.

com

endavant amb

esta prevista no, sa iniciat tot un procés de modificacions amb
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digue que la suspensió de llicencies a Son Fort era innecessària, jà que tal i com està
podien donar llicencies.
Sr. Jordi Garrió digue que estava previst col·locar els rètols i numerar les cases del carrer de

El Sr. Pou
no es

El
ca

rOnclo.

Respecta del punt verd digue que havia estat dos dies tancat per causes tècniques, peró que
previst un horari de dilluns a divendres fins a les 21 hores els dissabtes de 10 a 14 hores i de
16 a 20 hores i els diumenges de 10 a 14 hores.
Pel que feia el solar del carrer Cotoner per la part de l'Ajuntament, ja ho tenen previst els de
manteniment i així mateix s'ha avisat a la propietat contigua de que També netegin el seu costat.
El Sr. Batle digue si s'havia autoritzat a la família veïna per tenir-hi alguns animals queja hi tenien,
però que ja els van traient.
El Sr. Garrió digue
Respecta del fang d eles escoles tot seguit ens varen donar comptar van obligar a l'empresa a fer
neta la carretera i ha preveurà el transport futur.
Pel que fa a l'entrada del carrer ca l'Onclo, l'empresa es farà responsable dels desperfectes.
Efectivament les valies de l'Ajuntament es procuren retirar els fins de setmana, peró pel que fa a
les empreses constructores es donaran les ordres oportunes.
Les contenidors de Ses Rotgetes està previst canviar-los aquest mes.
El Sr. Batle digue respecta del canal Digital que havia tingut contactes el mes d'octubre, gener i
pareixia que el problema obeïa al canvi de maquinaria del repetidor.
Pel que feia a les rutes aeris, ja s'havia enviat, de totes maneres s'enviarà un recordatori, peró
pareix ésser que la raó de que s'amplien aquestes rutes obeeix a un estalvi de combustible.
Respecta del local de l'Associació de Ses Rotgetes la Guardia Givil hi fa feina.
La poda d'arbres es veritat que provoca un cert tap circulatori, s'ha sol·licitat presencia de la
policia i s'ha demanat que coordines més aquest tema.
La circulació del carrer quarter ja te una proposta de circulació feta per la policia local, en la que
es desenvolupa un accés segur cap a les escoles.
El carrer Joan Riutort el vespres hi segueix la prohibició d'aparcar amb un límit de 10 minuts,
peró es clar l'Ajuntament no disposa de policia les 24 hores i encara que la Guardia Givil i ha pres
part algunes vegades, no es suficient.
El quadre del Gentre de Dia s'està fent una recopilació de desperfectes que tingueren els veïns i
pareix que GESA ja se'n ha fet càrrec d'alguns i més concretament s'ha contactât amb l'IMEDEA
que pareix ésser que va ser bastant afectat i segurament presentarem la demanda conjuntament.
Pel que fa a la propietat de l'Esgleita encara no s'ha fet la feina oportuna.
està

Un cop

examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una hores i vint-i-cinc
minuts, el senyor 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, 23 de febrer de 2006.
El batle.

La secretària.
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ACTA DE LA

SESSIÓ ORDINÀRIA ^

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 30 DE MARÇ DE 2006
Membres assistents:
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime

Capel Rotger
Noguera Bosch

Sra. Lourdes

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Jorge Carrió Frau

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta
Sr. Jaume Pou
Sr.

Reynés
Miquel Bernat Bosch

Membres que

han excusat la seva absència:

Sr. Antoni Vidal Matas
A la Vila

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

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President
de fer

qualque observació
No

dóna

es

a

pregunta si qualque membre de la Corporació ha
les actes de la sessió ordinària de dia 23 de febrer de 2006.

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

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

Consell de Mallorca, registre
residus construcció demolició.

d'entrada núm. 778 de dia 15.03.06 previsió costs

Consum, registre d'entrada núm. 792 de dia 17.03.06,

Conselleria

de Salut i

advertència

productes contaminats (tatuatges intenze).

Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 797 de dia 17.03.06,
documentació per subvenció adquisició bens per instal·lacions juvenils.

i Consum,

requeriment

registre d'entrada núm. 798 de dia 17.03.06,
requeriment documentació per sol·licitud obertura nova farmàcia.
Consell de Menorca, registre d'entrada núm. 799 de dia 17.03.06, sol·licitud
venda ninxol Valentin Joy I.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, registre d'entrada núm. 800 de dia
17.03.06, edicte per penjar tauler
Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 803 de dia 17.03.06, text refós
Conselleria

de Salut

reforma estatut autonomia Illes Balears
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Consell de Mallorca, registre d'entrada núm.
renovació conducció aigua carrer Ramon Llull.
Conselleria

Medi Ambient,

HaV '

-■

811 de dia 20.03.06, modificació plec

registre d'entrada núm. 812 de dia 20.03.06, modificació

per millora xarxa abastament aigua.
Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, registre d'entrada núm. 813 de dia

20.03.06, edicte per penjar tauler
Conselleria de l'Interior, registre d'entrada núm. 819 de dia 21.03.06, sol·licitud
elaboració test

preguntes

policies.
registre d'entrada núm. 833 de dia 21.03.06, citació
a recurs interposat per Fullana Fiol M.B. I.S.
de Mallorca, registre d'entrada núm 834 de dia 21.03.06, informe
per proves

Direcció General de Biodiversitat,
a

termini

Consell

modificacions obres Son Simonet S.L.
Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, registre d'entrada núm. 835 de dia
21.03.06, edicte per penjar tauler
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 847 de dia 22.03.06, subvenció redacció

projectes i direcció tècnica d'obres.
d'entrada núm. 850 de dia 22.03.06, informe campionat

Conselleria d'Interior, registre
de Mallorca de ciclisme 2006.
Conselleria d'Educació i

Cultura, registre d'entrada núm 639 de dia 06.03.06, cicle
projeccions cinema en català.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 644 de dia 06.03.06 participació
concurs

Consell

ordinari 2006 funcionaris administració local
de

Mallorca, registre d'entrada núm. 646 de dia 06.03.06, concessió
jornades estudis locals.
de Mallorca, registre d'entrada núm. 648 de dia 06.03.06, anunci

subvenció
Consell

subvencions normalització

lingüística.
registre d'entrada núm. 663 de dia 08.03.06, convocatòria acte
signatura conveni cessió vehicle protecció civil.
Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 665 de dia 08.03.06,
participació elaboració avantprojecte llei avaluacions impacte ambiental.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 666 de dia 08.03.06 convocatòria
subvenció implantació Agenda Local 21.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 674 de dia 08.03.06, sol·licitud dades
per càlcul distribució Fons Cooperació Municipal.
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 677 de dia 09.03.06, ajuda per
famílies amb persones majors assistides.
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 679 de dia 09.03.06, ajuda bonus
Conselleria d'Interior,

d'infància.

Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas, registre d'entrada núm. 682 de dia 09.03.06,
requeriment documentació a inversions urbanes per xarxa BT Pol, 5
parc. 4
Conselleria d'Economia Hisenda i Innovació, registre d'entrada núm. 688 de dia
10.03.06, acords de baixa liquidacions per ingrés directe IBI
Conselleria d'Economia Hisenda i Innovació, registre d'entrada núm. 689 de dia
10.03.06, liquidacions per ingrés directe IBI.
Conselleria d'Economia Hisenda i Innovació, registre d'entrada núm. 690 de dia
10.03.06, acords baixa liquidacions per ingrés directe IBI.
Conselleria d'Economia Hisenda i Innovació, registre d'entrada núm. 691 de dia
10.03.06, liquidacions per ingrés directe IBI.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 720 de dia 13.03.06, protecció ruta
pedra en sec tram Esporles.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 741 de dia 14.03.06
retenció 15% ingrés valors cadastrals fins 31.12.05.
trasllat escrit
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Conselleria d'Interior,

registre d'entrada núm. 507 de dia 2DTü2.06 convocatòria
locals.
536 de dia 22.02.06 ús camp de futbol per

sessió informativa per coordinació policies
CD Valldemossa, registre d'entrada núm.
entrenaments i

partits.

Ministeri d'Economia i Hisenda,
administració electrónica

registre d'entrada núm. 553 de dia 23.02.06, seminari

Ministeri d'Economia i Hisenda,
domicili.
Consell de Mallorca, registre
subvencions Medi Ambient.

registre d'entrada núm. 554 de dia 23.02.06, canvi

d'entrada núm. 555 de dia 23.02.06 anunci bases

Centre Balears

Europa, registre d'entrada núm. 562 de dia 24.02.06, commemoració
incorporació Espanya a Unió Europea.
Conselleria de Salut i Consum, registre d'entrada núm. 579 de dia 27.02.06 informe
aigua consum humà.
INE, registre d'entrada núm. 583 de dia 28.02.06, canvi domicili delegació provincial
aniversari

INE.
Ministeri d'Economia i Hisenda,

registre d'entrada núm. 587 de dia 28.02.06, entrega
compte participació tributs gener
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 588 de dia 28.02.06 quotes
nacionals lAE juny-nov 2005.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 28.02.06 no prorroga conveni prevenció
a

-

i extinció incendis amb bombers de Palma.
Tribunal

-

Superior de Justícia Illes Balears, registre d'entrada núm. 596 de dia
signatures per cotejar certificats emesos.
Balear de la Dona, registre d'entrada núm. 598 de dia 28.02.06 calendari

28.02.06 sol·licitud
Institut

activitats dia de la dona.
Conselleria d'Obres
de dia 03.03.06,

Públiques Habitatges i Transports, registre d'entrada núm. 628
projecte d'ordre de règim tarifari transport públic.

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

compte dels decrets de Batlia haguts des de
quals són el següents: des de núm. 91/06 fins al
151/06

RESOLUCIÓ

DE BATLIA

NÚM. 93/06

Atès que per
que

absència no podré exercir les atribucions de Batlia, de conformitat amb el
disposen els articles 44 i 47 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre, he resolt:

1er.-

Delegar en el primer Tinent de Batle, senyor Sebastian Coll Jaume, l'exercici de les

atribucions de Batlia.
2on.- La

delegació d'atribucions sortirà efectes des de el dia 28 de febrer de 2006 fins
el dia 15 de març de 2006

3er.- Traslladar la

present resolució al senyor Sebastian Coll Jaume i procedir a la seva

publicació.
4t.- Donar

compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
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RESOLUCIÓ

DE BATLIA núm.

signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i
l'Ajuntament d'Esporles per dotar de mitjans tècnics a l'agrupació municipals de voluntaris de
protecció civil, per la present venc resoldre,
Vista la necessitat de

1Aprovar el conveni de col·laboració adjunt.
pròxim ple per a la seva ratificació.

2." Dur al

Es sotmet

a

votació la

seva

ratificació i és

RESOLUCIÓ

aprovada

DE BATLIA

per

unanimitat.

núm. 39/06

Vista la Resolució de la Conselleria de Presidència i Esports de 30 de desembre de
2005, per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per al 2006 per a la creació de
noves

instal·lacions

juvenils de les Corporacions Locals de les Illes Balears, 30ib 197 EXT, de

31/12/2005, per la present venc a resoldre;
1.- Sol·licitar una subvenció per a la creació de noves instal·lacions
de 152.172,11 eruos, d'acord amb la resolució abans esmentada.
2.- Dur aquesta Resolució al pròxim ple per a la seva ratificació.
demanar per

juvenils, per un import

què no s'havia portat al ple abans
ja que s'havia
primer ple i no s'havia fet així. Que no podia entendre la manera d'actuar de
l'equip de Govern, que hi havia una falta de transparència i falta de comunicació amb el seu
grup, que les formes no eren les correctes. Que en definitiva hi podien estar d'acord i
possiblement haguessin votat a favor però d'aquesta manera no.
El Sr. Batle digué que al no haver-ho portat al ple no era falta de transparència, si no una
errada. Demanar a la Secretaria que en prengués nota.
El Sr. Jaume Pou

es

,

d'haver ratificar al

És

sotmet

Cinc
Cinc

a

votació la

seva

ratificació i és aprovat

(5) vots a favor dels grups PSQE, PAS PSM.
(5) abstencions dels grups PP, UM.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El senyor

PROPOSTA

Batle dóna lectura a la següent proposta:

DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

Examinada la documentació que acompanya
proposa

amb el següent resultat:

als rebuts que es detallen a continuació, es

la devolució del imports assenyalats.

Referència

Contribuent

Padró/impost

Import Motiu devolució
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AIGUA

Matas

4475/05
6280/05
4336/05

Alemany Fea.
Matas Alemany Fea.
Klapsing Sehulte Pla

368/03

Boseh Costa Guillem
u

369/04

((

És

AIGUA
AIGUA
IVTM

a

IVTM

Ferra Roea

1078/05

sotmet

a

171,75
1195,50
158,12
29,93
34,37
61,99

Magdalena

IVTM

votado la proposta

Fuita

aigua
aigua
Fuita aigua
Reeàrree indegut
Fuita

(i

a

Baixa 2004

i és aprovada per unanimitat.

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS
Examinada la doeumentaeió que aeompanya
proposa

als rebuts

que es

detallen

a

eontinuaeió, es

la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut

Padró

Contribuent

0471001077
0571000016
0571000184
0571000348
0571000510
0571000671

És

Import Motiu baixa

Balaguer Palmer MA Música
it

u

tf

u

t(

u

ti

t(

11

it

it

i(

00

(I

a

t(

((

H

a

00

a

il

11

fi

11

If

sotmet

a

^0

((

50

Baixa Nov. 2004

"

"

00

votaeiò la proposta

56

(I

i és aprovada per unanimitat.

PODER PER A PLETS CENTRE DE DIA.- El senyor
leetura a la següent proposta:

Bartomeu Garau Moranta dóna

quadre de diferencials del Centre de Dia d'Esporles, que tingué lloc el
GESA que tingues a bé arreglar el tema, ja que tots els
problema amb el subministrament. GESA després de
visitar el lloc de l'incendi, digue que entenia que l'incendi no el va originar cap problema seu, pel
tal de poder efectuar les correctes actuacions judicials pel present venc a proposar al ple el
següent acord:
Vist l'ineendi del

dia 5 d'abril de 2005, i havent sol·licitat a
indicis apuntaven a que fou degut a un

-

Aprovar en relació a l'actuació judicial esmentada, conferir poders generals per a
plets a favor:

PROCURADORS DELS TRIBUNALS
A Palma de Mallorca
Francisco

Gaya Font
Tugores

Francisco Tortellà

M® Cinta Gomez Plasència
Onofre Perelló Alorda.
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De Inca
Bartolomé

Company Chacopino

Antonio Serra Llull
De Manacor
Juan Francisco Cerdà Bestart

Angela Servera Soler
De Menorca
M^ Dolores Perez Genovart
Ana Ma® Hernandez Soler
De Ibiza
Asunción Garcia

Campoy

Vicenta Jiménez Ruiz
De Madrid
Santos de Gandarillas Carmona
Teresa Castro

Rodriguez

M® Isabel Fernandez-criado

Bedoya

LETRADOS
De Palma de Mallorca
Bartolomé Gomila

Pujol

Silvia Bonnin i Femenias
Antonia Gomila Romero
De Madrid
Francisco Placer Sánchez

Leopoldo Gandarias Cebrián
Graduado Social
Juan Manuel Albis Morell

És
Sis

sotmet

a

votació la proposta

i és aprovada amb el següent resultat:

(6) vots favor, tres (3) PAS.PSM i dos (2) PSOE i un (1 ) UM
(4) abstencions PP

Quatre

SUBVENCIÓ

PROJECTE "TECNOLOGIA I

PARTICIPACIÓ

CIUTADANA".

-

Es retira

de l'ordre del dia.

SUBVENCIÓ

PROJECTE

D'ESPORLES".- El senyor

"RENOVACIÓ

TECNOLÓGICA

AJUNTAMENT

Batle dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES
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pel qual es rHodifíca el Real Decret 835/2003,
juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de PEstàt-ai les inversions de les
entitats locals (BOE núm. 265, de 5 de novembre de 2005), i en concret el capítol IV sobre
"Projectes de modernització administrativa local", pel present proposo al Ple Municipal d'Esporles
el següent acord:
Vist el Real Decret 1263/2005, de 21 d'octubre,

de 27 de

1.
2.
3.

Aprovar el projecte titulat "Proyecto de Renovación Tecnológica del Ayuntamiento de
Esporles".
Aprovar la sol·licitud d'una subvenció al Ministeri d'Administracions Públiques per import
de 18.782,75 euros quantia que representa el 50% del cost total del projecte.
Aprovar l'habilitació de la partida corresponent en els Pressupostos Municipals de l'any
2006, per fer front a la despesa que haurà de realitzar l'ajuntament d'Esporles de l'import
no

4.

subvencionat.

Aprovar el compromís d'aportar la quantia mínima del 50% del projecte (18.782,75) euros
El Sr. Batle

explicar la necessitat de demanar la subvenció que es sol·licitava i digué que
poder i a disposició del grups de l'oposició un informe referent a les
necessitats d'aquest ajuntament en relació de d'innovació tecnológica, el qual els hi faria
arribar en suport informàtic.

obrava

en

el

seu

El Sr.

Miguel Bernat digué que ja veia clar que no es volia mostrar tota d'informació de que
disposava l'equip de govern una vegada més tenia un informe del que l'oposició no en tenia
coneixement. Que no tenia cap ni peus la forma de presentar les coses, que el projecte estava
equivocat, no era real ni seriós, que així com feien les coses donaven ganes de votar en contra
El Sr. Batle digué que li sabia greu que interpretes que la manca de coneixement d'aquest
informe fos falta de transparència, ja que hi havia coses que eren competència del ple i d'altres
no, que qualsevol documentació que demanessin se'ls donava. Que haver fet referència a
aquest informe era voler donar més informació no ocultar-la.
El Sr Miguel Bernat digué que no entenia el sentit de la comissió informativa, ja que si no
servia per informar a l'oposició dels assumptes que s'havien de portar a pke, no tenia altre sentit i
si no es dona a coneixa un informe de d'importància d'aquest, ja me pots dir que no es falta de
transparència els fets son els fets.
Cinc

(5) vots a favor, tres (3) PAS.PSM i dos (2) PSQE
(4) vots en contra PP
(1 ) abstenció UM

Quatre
Una

MOCIO PP. AVANTPROJECTE DE LLEI DE
Matas Cendrà dóna lectura

a

la

DEPENDÈNCIA.-

Dolores

següent proposta:

MOCIO AVANTPROJECTE DE LLEI DE

Que presenta

La senyora

DEPENDÈNCIA

el Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el grup municipal del Partit Popular

El dia 23 de desembre de 2005, el Consell de Ministres va aprova un informe sobre
l'avantprojecte de Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les en situació de
dependència.
L'aprovació d'aquesta iniciativa ha de relacionar-se amb el Pacte de Toledo, que va incloure el
compromís unànime de tots els grups polítics de donar una solució a tots els problemes de les
persones dependents i de les seves famílies.
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la protecció social de les persones dependents've sent ja objecte
positives per part de les entitats locals i de les Comunitats Autònomes, i que
aquestes són una bona base per seguir avançant en un àmbit tan sensible com és el benestar
evident que

d'actuacions

dels ciutadans.

L'avantprojecte de llei, aprovat pel Govern de la Nació, necessita major concreció, de
que, quan s'aprovi el projecte corresponent, quedin regulats de forma específica els
nous drets en favor de les persones dependents, es defineix les eines de gestió del nou Sistema
Nacional d'Atenció a la Dependència, es garanteixi el seu funcionament en règim d'igualtat en tot
el territori nacional i la seva plena garantia financera a curt i llarg termini.
manera

Per contribuir
s'arribi

a un

l'estabilitat de la atenció

a

Pacte d'Estat sobre

Per aixó, es sotmet a la

a

les persones es

considera molt positiu que

Dependència.
consideració del Ple de la Corporació l'aprovació dels següents
ACORD

PRIMER.- Que
el

seu

reconegui el paper dels ajuntaments en qüestions referents a la dependència i
esforç per mantenir aquests programes, a pesar de les seves dificultats de finançament.
es

SEGON." Es valora

positivament l'experiència dels ajuntaments en aquesta matèria per ser
als ciutadans, malgrat ès necessari ampliar i millorar la seva
actuació amb prestacions i serveis de qualitat en funció de les necessitats actual i futures dels
qui es troben en situació de dependència.
l'administració mès propera

TERCER.-

Es

recolza

l'elaboració

i

aprovació d'una llei que afavoreixi la promoció de
personal i atenció a les persones en situació de dependència i la implantació d'un
Nacional de la Dependència efectiu, funcional i sostenible.

l'autonomia
Sistema

QUART.- Que aquesta

llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
dependència s'aprovi en base a un gran Pacte d'Estat en compliment dels
compromisos de 2003 del Pacte de Toledo.
situació

de

CINQUÈ.-

Es manifesta que

l'avantprojecte de llei, en la seva redacció actual, no assegura el
protecció de les persones en situació de dependència, ni la Cartera de Serveis, ni
un instrument de valoració únic i homogeni per tot el territori nacional, i per aixó necessita una
major concreció en aquestes qüestions fonamentals:

dret bàsic

a

la

a.

Garantir el dret bàsic

b.

Garantir

una

c.

Garantir

un

d.

Garantir la

e.

a la protecció a les persones en situació de dependència.
cartera de serveis bàsics aplicables a tot el territori nacional.

instrument de valoració únic i

homogeni a tot el territori nacional.
participació de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals en el
Consell Territorial, similar al Consell Interterritorial dels Sistema Nacional de Salut.
Garantir un finançament suficient i sostenible per part dels pressuposts generals de
l'Estat, de manera que es garanteixi l'equitat, la cohesió social i la solidaritat
interterritorial en la protecció de les persones dependents.

SISÈ.- Es sol·licita sotmetre l'esmentat avantprojecte a la valoració de la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies, de manera que aquest òrgan pugui incorporar quantes propostes
cregui convenients de cara a la aprovació de la llei i la implantació d'un Sistema Nacional
d'Atenció a la Dependència.
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El Sr. Sebastià Coll

digué

que no

podia entendre les preses

'A

que

OTí

000033
.

de moment deixa-se'n

fer feina al Govern que quan fos el moment es faria un seguiment tant seriós com calgués tant
de la Llei com del reglaments,però que entenia que encara era prest per enjudicià el que només
era u

avant

havia fet i

projecte. I recordar que l'anterior Govern havia tingut vuit anys per arreglar-ho i no ho
que es feia alguna cosa tantes ganes d'arreglar-ho, el vot del seu grup seria en

ara

contra
El Sr. Gabriel Coll
que
UM.

tot el que es poses en

acabava d'entendre l'actitud del Sr. Sebastià Coll, ja
marxa per millorar el tema havia de ser benvingut, que així ho entenia
,

digué

que no

La Sra. Dolores Matas

digué que no podia entendre la resposta del Sr. Coll que era ara
aportacions ara que només era un projecte no esperà a que no tingués remei.
El Sr. Sebastia Coll digué que el que volia dir era que aquest no era el lloc per discutir el
tema, que era una moció de partit no per l'ajuntament.
El Sr. Miguel Bernat digué que si s'havia de fer alguna cosa era abans de que s'aprovés,
no una vegada que entres e vigor la Llei i pel que feia el lloc per a parlar-ne entenia que era prou
important per parlar-ne a tots els nivells, per poder aconseguir una llei millor i més propera a
ciutadà. No entenia aquestes ganes de no parlar-ne que ja se li havia demanat per l'assumpte el
President del Govern Central i la resposta era el silenci, en definitiva que aquest tema pareixia
el moment de fer

molt de fum

És
-

-

sense

sotmet

Cinc
Cinc

-

Cinc
Cinc

La

a

votació la

(5) vots
(5) vots

Es torna
-

foc.

a

a

favor, quatre (4) PP i un (1) DM.
contra, tres (3) PAS.PSM i dos (2) PSOE

en

sotmetre

(5) vots
(5) vots

proposta i el resultat de la mateixa és:

a

votació la proposta

i el resultat de la matiexa:

favor, quatre (4) PP i un (1) UM.
en contra, tres (3) PAS.PSM i dos (2) PSOE
a

proposta no queda aprovada amb el vot de qualitat del senyor batle.

MOCIÓ PP.
següent proposta:

TV PER BANDA AMPLA.- El senyor

Miquel Bernat Bosch dóna lectura a la

MOCIO TV PER BANDA AMPLA

Que presenta

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

EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

el municipi d'Esporles la companyia Telefónica de Espanya no ha implantant el
banda ampla i per tant aixó no permet que els esporlerins puguin gaudir de tota
en aquests moments hi ha el mercat, i que per tanta es una mancança dels seus
consumidors per poder trobar les opcions més adients per les seves necessitats.

Vist que
serveis per

l'oferta que
drets

com a

Vist que

seus

la resta d'operadors de serveis de comunicacions no poden tampoc oferir els
productes fins que Telefónica de Espanya ampliï el ample de banda.
Per tot

proposem

al Ple

lo

exposat, el grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament d'Espoles
adopti els següents

que
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Instar
Internet de

És

a

la

companyia Telefònica de Espanya a ampliar el ample de banda del servei de
urgent per poder garantir el servei de TV Internet.

manera

sotmet

a

votació la proposta

i és aprovada

per

unanimitat.

MÓN.- El senyor Sebastian Coll Jaume demana
aquest assumpte per urgència, és sotmet a votació aquesta i és aprovada per unanimitat.
MOCIO ACTIVITAT DANSES DEL

tractar

Seguidament es procedeix a la seva lectura:
Des d'anys enrere es ve celebrant anualment a diferents municipis de l'illa una trobada
de les Associacions de Persones Majors que participen del l'activitat " Danses del Món".

trobada estava prevista fer-se al Municipi d'Esporles el proper dia 4 de juny.
ja una sèrie de reunions entre l'associació de persones majors
d'Esporles, els responsables de l'activitat i els tècnics de l'Ajuntament, de tal manera que l'acte
es trobava gairebé organitzat.
Enguany aquesta

A tal efecte s'havien realitzat

El

dimecres dia 29 de març

la directiva de l'Associació de Persones Majors d'Esporles
l'Ajuntament que aquest acte no es podria fer perquè el president de l'Institut de
Serveis Socials i esportius del Consell de Mallorca, considerava que no era oportú que aquest
esdeveniment es celebres al nostre municipi.
comunicà

a

Per tot aixó, venc a proposar

al ple

que

adopti el següent acord.

Sol·licitar al President de l'Institut de Serveis Socials
que permeti que
inicialment.

aquesta activitat es

i

Esportius del Consell de Mallorca
celebri al Municipi d'Esporles tal i com estava previst

El

Regidor d'DM demanar qui firmava la proposta.
va respondre que el regidor de Serveis Socials.
El Sr. Miguel Bernat insistí en la falta de transparència, que aixó ja es sabia de dimecres,
que si estava previst dur aquesta moció que tothom tenia mòbil, que si haguessin volgut parlar,
ho haguessin pogut fer, no feia falta portar per urgència la moció, però pareixia que hi havia una
insistència en no dir les coses fins el darrer moment, només per cortesia hagués estat millor, ja
veiem con funciona presenteu el que voleu sense respectar com mínim les formes.
El Sr. Batle digué que li pareixia exagerada la postura del Sr. Bernat, insistir en que hi
havia assumptes que eren competència del Ple i d'altres que no, brinda com altres cops al Sr.
Bernat asseurer-se un cop el mes per posar el dia d'aquell temes que fossin del seu interès.
El Sr. Bernat digué que l'informació era ambigua i que no entenia la postura del President
de l'Institut de Serveis Socials, per aixó el seu vot seria l'abstenció. Que no li discutia la
competència al Batle, però que no entenia com el tema no s'havia discutit abans, no sabien que
s'havia de fer aquesta activitat?
El Sr. Gabriel Coll d'DM digué que li havien explicat una historia i que tots sabien d'on
sortia, que no era una defensa al PP, que el seu grup votaria a favor però creia que el que es
perseguia era una medalla política.
El Sr. Batle digué que l'activitat ja estava organitzada, que eren medalles polítiques que
es convidava a tothom per que no es polititzi.
Se li
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És

sotmet

Sis

a

votació la proposta

i és aprovada amb el següent resultat:

(6) vots a favor, tres (3) PAS.PSM i dos (2) PSOE i un (1 ) UM.
(4) abstencions del PP.

Quatre

La

Regidora de Cultura Lourdes Noguera, volgué explicar que el mercat artesà tornava a
Esporles, i volgué donar una complida explicació abans de que ja fos un fet, per que digué
anteriorment havia dit que no es faria més, peró havien reconsidérât la postura i el proper
dissabte

es

tornaria

a

fer l'esmentat mercat.

PRECS I PREGUNTES.-

-

La Sra. Dolores Matas demanar quan es

convocaria la comissió informativa política del
juvenil?
Com és que l'ajuntament d'Esporles no ha estat a Baleart?
Demanar la llista de les empreses que van venir a la fira.
Demanar llista de taxes que s'havien pagat.
I Un llistat detallat de les despeses de la fira.
El voltant del Centre de Dia digué que els horabaixes, ningú controlava les activitats del
Centre i que havia un temps que pel que fos no hi havia activitat i el Centre romania obert i
podia passar algun desaprensiu i danyar les intal.lacions etc. Que havien pensat fer?
El Sr. Gabriel Coll digué el regidor de manteniment que si se'n havia donat de on deixaven la
brutícia a Ses Rotgetes i presentar unes fotografies del fet.
Demanar com estava el punt verd, ja que s'havia dit que s'arreglaria i era el mateix.
Demanar si havia fet alguna gestió respecta de la dotació de serveis del Verger.
A la zona de S'Esgleita es farà o no la dotació de serveis?
Digué que avui havia rebut les comissions de Govern des de gener de 2006, que pasava que
s'havien tirat sis mesos sense cap llicencia?
Sr. Jaume Capel
Demanar si havia fet alguna gestió al solar de son Cotoner que te aquest Ajuntament, per
llevar la brutor i el animals, ja que entenia que estaven mal cuidats i contravenían
l'ordenança.
Els arbres de la carretera digué no s'havien acabat de podar i no podia entendre que havia
passat, ja que alguns havien quedat sense podar imés endavant se'n havien podat alguns,
seguiran?
Com estava el tema de la càrrega i descàrrega del Coliseu?
Al pavelló i ha les canastres muntades peró no tenen corrent, hi ha cap explicació?
Sr. Miguel Bernat demanar:
Que havia passat amb la moció del PSQE de la UA4?, si hi havia qualque avanç.
Respecta de la UA4 bis a més de la reixeta i falten mes coses?
Com era la decisió de que es deixaven passar el camions en més tones?
Com estava la propietat de s'Esgleita?
S'ha sol·licitat més documentació pels camins rurals el registre de sortida existeix?
Insistiré amb el tema del punt verd de ses Rotgetes ja que amb un accident se'n van dur dos
conflicte

-

-

El
-

-

El

contenidors.
-

ple s'havien de fer gestions per la TV digital com està el tema?
Digué que el vespres hi havia molts cotxes aparcats sobre les voravies, es pense fer alguna

Al darrer
cosa?
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Digué que hi havia algunes coses curioses el registre, per exempte a upá carta del Delegat
Govern,parlava d'una documentado adjunta i preguntat sobre e particular se'm va dir que
no hi era, ningú havia tingut curiositat de coneixe aquest escrit, com a per sol.licitar-lo a la
Delegació del Govern?
La Sra. Lourdes Noguera digué que havien decidit no anar-hi ja que feia molt poc temps que
s'havia fet la fira a Esporles.
Respecta del Centre de Dia no tenia coneixement de que restes obert sense ningú, ja que
estaven atope els horaris i que s'havia donat clau els usuaris responsables, ja que la persona
que tancava i obria ja no ho volia fer més, i que el municipals hi feien algunes voltes. Però que
vigilaria el cas.
El Sr. Jordi Garrió digué que es feia el seguiment de la neteja a Ses Rotgetes i es pensava
obrir un expedient a l'empresa de persistí amb la seva actitud, ja que s'havia donat permís per
un dia i estaven allà dipositats feia un mes.
Respecta dels contenidors de reciclatge n'han d'arribar 14 0 15 havien enviat un fax el
Consell Insular de Mallorca i demanat el Sr. Perelló que'ls retirés, peró havia dit que 'empresa li
havia fallat, peró que ho faria, que també se'n col·locarien uns de nous a la vora del restaurant
de S'Esgleita.
El solar de l'ajuntament de Ses Rotgetes el dimecres la brigada municipal ho farà.
Respecta del punt verd Vial 1 la constància era de que de sempre estaven col·locats aquí,
els petits de reciclatge el Vial 1, però l'empresa els canvia sense parte d'incidencies i no havia
passat la relació.
Pel que feia els platers només se'n havien de podar 93 hi així s'ha fet, el motiu de que en
quedessin algun el mig, era que es prioritzar podar els que estaien damunt tes cases.
El Sr. Tomeu Garau Digue que la tardança amb l'Informe tècnicera degut a la dificultats que
hi trobava l'arquitecte per fer la dotació de Serveis, que el tema era prou complexa i amés si
-

del

afeixien tes demandes del decret d'alzinars.
El Sr. Gabriel Coll

digué que la tardança preocupava molt, que havien passat tres mesos i no

havien vist res, no sabien quina era la voluntat política.
La UAbis tot seguit es recepcionarà, la LIA4 tot segueix
El Sr.
o

Miguel bernat demanar si la barana que

igual.
s'havia posat estava contemplada al projecte

no?
El Sr. Batte

la comissió informativa d'abordatge i falta molta gent de la que s'havia
pla municipal de drogodependéncla. Visitar totes tes entitats de
joves que hi prenguessin part activa. Que avui s'havien tornat a reunir que no hi havia participat
cap polític una vegada se'n tenguin tes conclusions es farà la comissió política per informar.

digué

que

convocat. Que s'havia abordat el

Les llistes de la fira

se

te faran arribar.

la secretaria que

s'enviessin tot seguit de la comissió.
respecta de la propietat de son Cotoner, ja els tècnics municipals havien posat en
coneixement de la propietat adjunta l'obligació de fer-ho net que si no la brigada ho feria a costa
seva. Pel que feia a la propietat de l'ajuntament la brigada el dia abans hi havia anat. Les
preguntes referents a l'esport tes pesaré al regidor Sr. Toni que tes contestarà.
Pels que feia els constructors no s'havia donat cap tipus d'informació només es constatar es
zones de 14 tones i la resta de 20 tones. S'exposaren algunes dificultats amb tes formigoneres
de 16 o 18 i es va dir que es prendria una resolució.
El Sr. Bernat insistir que s'havia d'aclarir els constructors per que aquesta no era l'informació
que creien haver rebut.
El Sr. Batte digué que a tes llicencies d'obres amb l'informació complementaria i apareixia la
Les comissions de Govern demana

a

Al

de tes tones.
De la T.V.

s'ha fet rés

ja que el Sr. Que s'havia d'encarregar no ha vingut.
Respecta dels cotxes damunt la via tots saben que els municipals no fan servei de nit durant
l'hivern, si

a

no

l'estiu.

feia a la carta del delegat del Govern no hi havia rés més, peró es demanarà a la
Delegació del Govern que ens envia la resta de l'escrit.
Pel que
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Però el que
el FF

en

tenia entès era que el patrimoni es
comissions obreres havien recurrit.

000037
tornava a la

aquesta setmana

Amb arribar la carta la te faré arribar.
Fel que feia el registre
el que es demanava.

d'entrada d'els camins rurals

era

impossible

en

10 dies fer el projecte i

Respecta de s'Esgleieta hi ha hagut un contacte a traves del zelador d'obres. El Sr. Bernat
quina previsió hi havia el Batle contestar que quan és aviat millor.
Carrega i descarrega carrer Coliseu el Sr. Jordi Carrió contestar que la previsió era de

demanar
deixar-la

com

està.

Un cop

examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una hores i vint-iminuts, el senyor 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 Flau estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats
a l'encapçalament.
cinc

Esporles, 30 de març de 2006.
El batle.
La secretària.
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EL DIA 27 D'ABRIL DE 2006
Membres assistents:
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime

Capel Rotger
Noguera Bosch

Sra. Lourdes

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Jorge Carrió Frau

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta

Sr. Jaume Pou
Sr.

Reynés
Miquel Bernat Bosch

Sr. Antoni Vidal Matas
A la Vila

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

minuts del dia vint-i-set d'abril de dos mil sis, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miquel Ensenyat
Riutort i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte
de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda
Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President
fer

qualque observació
No

dóna

es

a

pregunta si qualque membre de la Corporació ha de
les actes de la sessió ordinària de dia 30 de març de 2006.

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

CORRESPONDÈNCIA
compte del següent:

I DISPOSICIONS OFICIALS.- A

l'apartat de correspondència,

IBISEC, registre d'entrada núm. 1080 de dia 12.04.06 informe per dotació elèctrica

es

nou

centre escolar.
-

Consell

de

Mallorca, registre d'entrada núm. 1081 de dia 12.04.06 convocatòria
projectes i direcció tècnica obres.
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 1084 de dia 18.04.06 roda premsa
campanya contra violència de gènere.
EBAP, registre d'entrada núm. 1085 de dia 18.04.06, conveni defensa persona policial.
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 1088 de dia 18.04.06, resolucions
ajudes persones majors deponents i serveis.
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 1091 de dia 18.04.06, entrega a
compte participació tributs març.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1092 de dia 18.04.06 campanya de ITV de
ciclomotors i quads.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1107 de dia 19.04.06 convocatòria
subvencions foment economia i ocupació.
Direcció General de Recursos Nidrios, registre d'entrada núm. 1117 de dia 20.04.06,
activitat abocament fulles seques torrent.
subvenció redacció

-

-

-
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Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, registre d'entrada
concessió subvenció substitució lluminàries i lampades.
Consell de Mallorca,

Í56-^ dia 24.04.06

registre d'entrada núm. 1165 de dia 24.04.06 bases premi medi

ambient.

registre d'entrada núm. 1166 de dia
25.04.06, sol·licitud de votació proposta TVE per proper ple.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 847 de dia 22.03.06, subvenció redacció
projectes i direcció tècnica obres.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 908 de dia 28.03.06 pagament quotes
subvenció cotxes adaptats a policia local.
Ministeri d'Interior, registre d'entrada núm. 909 de dia 28.03.06 col·laboració per cinturon
Centre territorial de TVE a les

liles Balears,

ciclista internacional.

registre d'entrada núm. 910 de dia 28.03.06 cessió espai per
inscripcions programa habilitats socials.
Tribunal Superior de Justícia, registre d'entrada núm. 914 de dia 28.03.06, requeriment
ofici plaça jutge de pau substitut.
Conselleria d'Economia, Hiseda i Innovació, registre d'entrada núm. 935 de dia
30.03.06, compensació económica per gestió IBI 2006.
SOIB, registre d'entrada núm. 936 de dia 30.03.06 convocatòria reunió agents ocupació
i desenvolupament local.
SOIB, registre d'entrada núm. 957 de dia 03.04.06, convocatòria reunió agents ocupació
i desenvolupament local.
Conselleria d'interior, registre d'entrada núm. 960 de dia 03.04.06 conveni col·laboració
Consell de Mallorca,

amb Federació de Lluita.

Comerç, Indústria i energia, registre d'entrada núm. 980 de dia 04.04.06
jornada formació gestors tècnics municipals.
Conselleria

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna

compte dels decrets de Batlia haguts des de
quals són el següents: des de núm. 152/06 fins al 196/06

l'últim Ple, els

RESOLUCÓ

DE BATLIA

177/06

Vista la Resolució de la Conselleria de Presidència i

Esports de 30 de desembre de 2005,
la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per al 2006 per a la creació de noves
instal·lacions juvenils de les Corporacions Locals de les Illes Balears, BOIB 197 EXT, de
31/12/2005, per la present venc a resoldre;
per

compromís de no utilitzar d'immoble per a finalitats distintes de les que són
objecte de l'ajuda durant el termini de 20 anys.
1." Assumir el

2." Habilitar als

despesa de l'obra

que

partides al pressupost municipal per er front a la despesa de manteniment
cobrir les següents despeses:

3." Habilitar
del centre per

pressuposts municipals per a 2006, la partida corresponent per fer front a la
no es subvenciona.

una

Aigua
Llum
El

personal de l'àrea de joventut estarà a càrrec de les instal·lacions
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4." Per

equipar les instal·lacions seran utilitzats els materials âdjerffs: que té l'ajuntament al

magatzem municipal i que podran ser útils per cobrir les primeres necèssitats del centre. No es
en un futur que es vagi adquirint nou material.

descarta

5." Dur

És

aquesta Resolució al pròxim ple per a la seva ratificació.

sotmet

a

votació la Resolució per a

la

seva

ratificació i és aprovat amb el següent

resultat:
Sis

(6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE
(5) abstencions, quatre (4) PP i una (1) DM.

Cinc

DECRET DE BATLIA 182/2006
Per donar
concerneix
vacances

a

compliment a les exigències del Consolat espanyol a l'Argel en la part que
aquest Ajuntament i per ser el municipi d'Esporles lloc d'acollida de colònies de

de nins saharians, HE RESOLT:

L'Ajuntament d'Esporles es compromet a acollir un grup de nins/es del projecte "Vacances
Pau", organitzat per l'Associació d'Amics del Poble Saharaui en col·laboració del Govern i els

Primer.en

municipis de les Illes Balears. L'Ajuntament facilitarà la difusió i la sensibilització d'aquet projecte al
municipi. Donarà suport a la inserció dels infants dins les activitats municipals, com ara: escoletas,
centre esportius i d'oci...
Segon.- Donar compte d'aquest acord a l'entitat organitzadora per al seva presentació on
procedeixi i als efectes corresponents.

La

Corporació

es

dona

per

assabentada

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 153/06
Vista la resolució de citació

termini

com persones interessades dirigit a aquest Ajuntament
pel Govern Balear Conselleria de Medi Ambient, al voltant en el Recurs Contenciós interposat pels
Srs. Miguel Fullana Fiol, Bartolomé Fullana Fiol i Sebastiana Fullana Fiol., actuacions 856/2005,
seguides pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, venc a proposar al ple el següent acord:

-

Aprovar

en

relació

a

a

l'actuació judicial esmentada, conferir poders generals per a plets a

favor:

PROCURADORS DELS TRIBUNALS
A Palma de Mallorca

Sra. Beatriz Ferrer Mercadal
Sr. Francesc Barceló Obrador
Sr. Antonio Colom Ferrà
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De Madrid
Sra. Beatriz Sanchez Vera
Sra.

Magdalena Ruiz Luna Gonzalez
Eugenia Carmona Alonso

Sra. Maria

LLETRATS
De l'il lustre

Col·legi d'Advocats de Balears:
Agustí Cervero Sanchez-Capilla
Carle Ignasi Tarancón i Torres

Sr.
Sr.

Sra. Maria del Mar Melià Ros

Que

És

sotmet

a

BAIXES I

es

dugui al pròxim Ple per a la seva ratificació.

votació la Resolució per a

la

DEVOLUCIONS.- El senyor

seva

ratificació i és aprovada per unanimitat.

Antoni Vidal Matas dóna lectura a la següent

proposta:

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que acompanya
la baixa dels esmentats rebuts.
Rebut

Contribuent

2117/05
264/98

Cañellas Roca M.
Bosch Ferra Juan

És

sotmet

PROPOSTA

a

votació la

Padró

Import

AIGUA

2017,04
8,33

IVTM

Contribuent

Padró/impost

6046/05

17613

Adrian

Alta

Mas Llabres A.

És

detallen a continuació, es proposa

Motiu baixa
Errada lectura
Baixa desballastament

DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

Gomez Justel J. C.
Genovart Rossello Pilar

6054/05

que es

proposta i és aprovada per unanimitat

Examinada la documentació que acompanya
la devolució del imports assenyalats.

Referència

als rebuts

Sampere Viudes

sotmet a votació la

AIGUA
AIGUA

als rebuts que es detallen a continuació, es proposa

Import

Motiu devolució

417,97
55,21

Impost Const.462,10
IVTM
38,34

Denegació llic.
Baixa 23-03-06

proposta i és aprovada per unanimitat
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COL·LABORACIÓ ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS.- El
següent proposta:

CONVENI
dóna lectura

a

la

senyor

batle

PROPOSTA

problemàtica existent, comú a altres municipis, de negligència, abandonament i
irresponsabilitat en la tinença d'animals de companyia. Aquest Ajuntament te la necessitat
d'organitzar un servei pel tal de donar cobertura a l'esmentada problemàtica i per organitzar-lo
de la millor manera possible es per la qual cosa que venc a proposar el ple el següent acord:
Vista la

-

Aprovar el següent:

CONVENI

DE

COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES I L'ASSOCIACIÓ

"AMICS DELS ANIMALS-ESPORLES"

D'una

part el Sr. Miquel Ensenyat, Batle de l'Ajuntament d'Esporles i de l'altra la Sra. M. Verónica
presidenta de
43.043.143-T, amb domicili a C/ de la Pau n° 13-A, Esporles

Gil Ibáñez, D.N.I.

l'associació "Amics dels
número 5553.

Animals-Esporles" inscrita al registre d'associacions de la CAIB amb el

EXPOSEN:
1.

L'Ajuntament d'Esporles té assumides les competències en matèria de protecció animal en
municipi d'Esporles segons la Llei de Protecció animal de la CAIB 1/1992.
L'associació "Amics dels Animals-Esporles" ès una associació sense ànim de lucre inscrita
al registre d'associacions de la CAIB dedicada a la protecció dels animals.
L'Ajuntament d'Esporles disposa d'unes instal·lacions municipals on recull els cans
extraviats i/o abandonats i el seu personal se'n fa càrrec d'ells fins que són derivats a altres
el

2.
3.

destinacions.
4.
5.

problemàtica, comú a altres municipis, de negligència, abandonament i
irresponsabilitat en la tinença d'animals de companyia.
L'associació "Amics dels Animals-Esporles", des de la seva constitució al mes de juliol de
2005 fa una labor divulgativa de conscienciació sobre la tinença responsable d'animals i
col·labora de manera voluntària en la cura dels animals que romanen al refugi així com
dedicant-se a trobar famílies adoptives per a aquests cans.
Existeix

una

conseqüència, les parts que hi intervenen, acorden subscriure aquest conveni marc de
col·laboració, d'acord amb les següents
En

ESTIPULACIONS:
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1.

d'aquest conveni és la de donar solució a la problemàtica que crea
concretament cans i moixos - dins del nostre

finalitat

La

l'abandonament d'animals domèstics

-

municipi.

Animals-Esporles" es compromet a dur la gestió del refugi
municipal d'animals d'Esporles en els següents terminis:
Col·laborar en la recollida d'animals cedits, extraviats o abandonats amb els serveis
de l'Ajuntament d'Esporles.
Col·laborar perquè els espais i infrastructures del refugi municipal compleixin la llei
de nuclis zoològics de la CAIB i perquè sigui un espai digne durant la permanència
L'associació "Amics dels

2.

dels animals.

l'Ajuntament d'Esporles en la neteja i adequació del
refugi municipal durant els caps de setmana i festius.
Col·laborar amb els serveis de l'Ajuntament d'Esporles donant menjar i aigua als
animals durant els caps de setmana i festius.
Tenir cura de les condicions higiènic-sanitàries dels animals, dur-los a les revisions
veterinàries pertinents i donar-los la medicació i les cures que siguin necessàries.
No sacrificar els animals si no ès per consell del veterinari davant una malaltia
Col·laborar amb els serveis de

-

dolorosa i incurable.

pel control de la natalitat en la mesura del possible conscienciant a les

Vetlar

-

persones de que la superpoblació moltes vegades provoca l'abandó.
Gestionar la derivació dels animals del refugi municipal potenciant

l'adopció
les circumstàncies de

responsable. Encarregar-se del destí dels animals segons
cadascú, assumint el transport i altres diligències.
Procurar una estada el mès digna possible al refugi als animals que hi romanen.
Procurar-los exercici, estimació i visites diàries en la mesura del possible.
Facilitar l'accès dels ciutadans a les dependències del refugi municipal.

Animals-Esporles" gestionarà el programa de control ètic de les
aquest es realitza a la nostra població amb el suport econòmic de
l'Ajuntament d'Esporles, altres institucions o donacions de particulars.
L'associació "Amics dels Animals-Esporles", a mès a mès, farà activitats de conscienciació,
divulgació, campanyes, activitats educatives i lúdiques per fomentar la participació dels
ciutadans i per promoure la tinença responsable d'animals i el respecte envers els seus
L'associació "Amics dels

3.

colònies felines si
4.

drets.

Animals-Esporles" es compromet a realitzar un pressupost anual
possibles subvencions i a entregar una memòria anual d'actuacions i propostes
per a projectes de futur, així com una memòria econòmica de les despeses sufragades amb
subvencions d'aquest ajuntament.
L'associació "Amics dels

5.

de

Per la

cara a

seva

6.

l'Ajuntament d'Esporles durà a terme les següents actuacions:

banda

Nomenar

una

interlocutor
7.

8.
9.
10.

a

persona que
les reunions.

representi l'Ajuntament i que sigui responsable del projecte i

Adequar les instal·lacions del refugi municipal d'animals d'Esporles segons la llei de nuclis
zoològics de la CAIB.
Dur a terme durant els dies laborables les tasques de manteniment, neteja i alimentació dels
animals que romanguin al refugi municipal.
Recollir els animals vagabunds o cedits per particulars que hagin de romandre al refugi
municipal.
l'associació facturarà a l'ajuntament d'Esporles la quantitat de 2.000 euros anuals en
concepte de gestió del refugi municipal (negociant les quantitats per als següents anys)
destinats a procurar una vida digna als animals durant la seva estada (despeses
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veterinàries, materials i

accessoris,

millores de

les inStal,lacions',

11. Facilitar

13.
14.

15.
16.
17.

En prova
A

altres

a

l'associació "Amics dels

on

de conformitat,

Esporles, dia

Per

a

Animals-Esporles" un espai on fer les reunions i/o un
poder realitzar les seves activitats.
Col·laborar amb l'associació "Amics dels Animals-Esporles" en activitats o campanyes
relacionades amb la protecció animal.
Es crearà una comissió mixta de seguiment del present conveni integrada per un
representant de cada una de les parts nomenats pels signataris del present conveni.
En tots els documents, publicacions i comunicacions de l'Associació i de l'Ajuntament
referents als temes objecte del present conveni es farà constar la col·laboració d'ambdues
entitats i hi hauran de figurar els seus logotips.
El període de vigència del present conveni és de dos anys prorrogable per altres dos.
El present conveni s'aplicarà retroactivament a partir del 01 de gener de 2006
El present conveni té caràcter administratiu i queda reservat a la jurisdicció contenciosa
administrativa el coneixement de possibles litigis que hi pugui haver entre les parts.
local

12.

/derivació

^

refugis,...).

es

signa el present conveni per duplicat

de

de 2006

Per l'associació "Amics dels Animals-

l'Ajuntament d'Esporles

Esporles"
Autoritzar el Sr. Batle per

signar el documents necessaris.

El Sr. Batle

explicar als antecedents dels voluntaris i la associació de protecció d'animals
d'Esporles i la necessitat que tenia aquest ajuntament per millor funcionament d'aquest tema de
arribar a un acord amb aquesta associació per tal d'unir tots els esforços en el mateix sentit.
El Sr. Miquel Bernat demanar el regidor de manteniment si aquesta era la solució màgica
que ell havia dit que ja dit que ja exposaria el seu moment, com que l'associació de caçadors
abatessin els animals perillosos.
Digué que el conveni li pareixia una declaració d'intencions que no quedava clar si parlaven
de tots el animals o només de cans i moixos i si es deixaven de part els animals perillosos. No era
una solució definitiva pel poble, l'associació no tenia eines per
dur a terme la tasca que se
l'encomanava i que només col·laborava per tant no se li podria exigir. Per altre banda facilitar
l'accés a ciutadans a les dependencies municipals de la depuradora, com quedava garantida la
responsabilitat d'aquests ciutadans?, que pesava amb les colònies felines? que passa amb els
animals perillosos?.
Com a contra partida no vèiem que l'associació assumeixi compromisos prou importants, ja
que es el personal de l'ajuntament el que haurà de recollir els animals. Com podeu assegurar que
el cost sigui de 2.000 euros ? el compromís de l'ajuntament es absurd, per tant el nostre vot no
serà a favor. No solventa res i encareix el cost per l'ajuntament. El que el conveni sigui retroactiu,
jurídicament es correcte?.
En definitiva la primera part del conveni recolzar l'associació segona obligacions ajuntament.
El Sr. Batle digué que era el final d'un procés iniciat per vosaltres. Que no era una resposta
màgica que era intentar donar un sentit a una feina d'uns voluntaris i crear una col·laboració entre
aquests i l'ajuntament per unir ambdós esforços, dintre d'una ideologia de no matar els animals i
tenir cura dels mateixos, campanyes de sensibilització etc.. Respecta dels animals perillosos Natura
Parc mitjançant factura es faran càrrec o el seprona de la guàrdia civil.
,

,

,
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I
sorprèn d'Intervenció del Bati^y3de'è§|gK/a desconcertat, que
pels animafê^^^^illosos, el problema de
si en diumenge que no hi ha personal de
l'ajuntament, s'ha de recollir un animal?.
El Batle digué que eren problemàtiques diferents.
El Sr. Jaume Pou veia que l'ajuntament tenia la responsabilitat i per altre part ajudava a
El Sr. Jaume Pou

digué

entenia que no s'arreglava res, natura parc intervenia
responsabilitat no queda resolt amb absolut, que passa

l'assodadò.

UM digué que la seva postura seria d'abstenció que els fons li
pareixia bo peró no solucionava el problema, per altre banda es seguia en Natura Parc, no pareixia
El Sr. Gabriel Coll per

una

bona solució.

És sotmet
-

a

votació la proposta

i és aprovada amb el següent resultat:

Sis

(6) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE.
(4) vots en contra del PP
Una (1) abstenció UM.

Quatre

la

ORDENANÇA REGULADORA DE TINENÇA D'ANIMALS.- El senyor Batle dóna lectura a
següent proposta:

PROPOSTA

aquest municipi de regular la tinença d'animals de companyia a
la present venc a proposar el ple el següent acord:

Vista la necessitat que
l'entorn humà per

Aprovar la següent:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS
COMPANYIA A L'ENTORN HUMÀ

EXPOSICIÓ

DOMÈSTICS I DE

DE MOTIUS

presència d'animals de companyia ha augmentat considerablement en els darrers
als nuclis urbans i, concretament, al municipi d'Esporles. La tinença d'aquests animals
exigeix una responsabilitat especial, tant pel que fa als seus drets com als deures dels seus
propietaris.
La

anys

companyia ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones i a fomentar
respecte envers la natura, i aporten molts beneficis personals i socials. Hem de tenir present,
peró, la responsabilitat que implica la tinença d'animals a casa, i cal ser conscients que els hem de
facilitar tot el benestar que necessiten i vetllar per evitar molèsties per a la convivència ciutadana.
Els animals de

el

companyia no haurien de ser mai espècies salvatges o exòtiques, que
podrien viure pel seu compte en llibertat, ja que tenen dret a viure i a reproduir-se en el seu entorn
Els animals de

natural.
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El fet

d'integrar un animal de companyia en una llar significa^que es compta amb el
comportament responsable i racional de la persona que se'n responsabilitza, i que aquesta persona
compleix les obligacions que això comporta.
Hem d'evitar comprar o adquirir un animal com si fos una mercaderia. La manca
d'informació sobre què comporta la tinença d'un animal ha donat origen a un increment dels
abandonaments i de conflictes de convivència ciutadana. Aquests problemes afecten les persones i

ja que s'ha de recordar que un animal ès un ésser viu que pot gaudir, patir i
experimentar sofriment i alegria.
els mateixos animals,

significa acceptar una responsabilitat envers un ser viu que dependrà de
llarg període de la nostra vida (cura, identificació, vacunació, hàbitat, educació,
general, control de la natalitat, ciutadania).

Tenir

un

nosaltres durant
salut

en

animal
un

L'educació

la convivència amb els animals ha de

partir del principi bàsic de respecte
aquests éssers vius amb capacitat de sentir i de patir, i del principi de respecte a I' entorn i a
les persones, comparteixin aquestes o no la mateixa afinitat pels animals. Aixó comporta
desenvolupar un treball de pedagogia social en el qual tots estem implicats.
en

envers

Per

altra banda cal tenir

compte no només els animals anomenats de companyia
sinó, en general, tots els animals domèstics i/o domesticats que viuen al nostre entorn urbà i rural i
que mereixen un tracte i una vida digna.
una

en

Aquesta ordenança Municipal tindrà com a principal referent la llei 1/1992 de 8 d'abril de
protecció dels animals de la Comunitat Autónoma.

CAPÍTOL
Objecte

I

Article 1.- La

present ordenança es circumscriu al municipi d'Esporles i té per objecte la protecció

vigilància dels seus drets, així com dels deures del seus propietaris i la
regulació de la convivència harmónica entre els animals de companyia i animals domèstics i/o
domesticats que viuen a l'entorn urbà i rural i les persones i
la de les activitats comercials,
industrials, professionals, assistencials i de serveis que hi estiguin relacionades, en el marc de les
competències i obligacions municipals.
dels animals i la defensa i

Article 2." Es consideren animals domèstics tots

aquells que es poden criar i conviure a l'ambient
companyia de les persones. Es consideren animals de companyia als
efectes d'aquesta ordenança tots els que es crien i reprodueixen amb la finalitat de conviure amb
les persones, a títol no lucratiu.
humà, sota la tutela i

en

Correspon al batle o regidor en qui delegui el desenvolupament i la gestió administrativa
contingut de la present ordenança.

Article 3.del
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CAPITOL II
Activitats relacionades amb els animals de

companyia i

Article 4." Constitueixen activitats comercials,

industrials, professionals, assistencials i de serveis
la
ordenança,
les
subjectes a
present
següents :
Vivers d'animals de companyia
Guarderies d'animals de companyia
Comerços dedicats a la compra venda d'animals de companyia
Serveis d'empolainament
Consultoris, clíniques i hospitals veterinaris
Exposicions, exhibicions, festes i concursos
-

Centres d'ensinistrament

Refugis i recintes de custòdia municipal i privada d'animals de companyia, privats,
deponents o no d'una associació per a la defensa i la protecció dels animals.
Cementiris d'animals

Granges o recintes particulars dedicats a la cria d'animals domèstics d'utilitat per a les
persones (cavalls, ases, xots, gallines, porcs, etc.)
Qualsevol altres activitats anàlogues o que simultaniïn l'exercici d'algunes de les
anteriorment ressenyades.
Article 5.-

Les activitats detallades

a

l'article 4 hauran de

complir totes les mesures establertes
de Nucli Zoològic, Llei de

sobre llicències d'instal·lacions inicials, com també complir els requisits
Protecció d'Animals i d'altres lleis i reglaments existents al respecte.
Per tal de controlar i assegurar

el compliment de les mesures, aquestes activitats estaran
subjectes a la inspecció per part dels serveis tècnics municipals, dotats de suficients mitjans
humans i materials per a garantir la seva realització continuada. Si del resultat de les inspeccions
practicades es detecten anomalies, la batlia podrà adoptar les ressolucions i sancions pertinents. La
ressolució que en aquest sentit adopti la batlia estarà en funció de l'informe efectuat pels serveis
tècnics municipals competents, com a resultat de la inspecció practicada, tot això sense prejudici de
la incoacció del procediment sancionador si procedeix.

Article 6.- Tots el locals i les instal·lacions adscrits

les activitats

què es refereix l'article 4 de la
present ordenança han de complir les condicions estructurals i de serveis que s'adaptin, com a
mínim, a la normativa de la llei de protecció animal de la CAIB 1/1992. Els titulars de les activitats a
que es refereix l'article 4 de la present tindran l'obligació de mantenir els animals en bones
condicions higiènico-sanitàries i realitzar qualsevol tractament preventiu que hagi estat declarat
obligatori, així com procurar-los un tracte digne i vetlar pel seu benestar tant físic com a psíquic.
S'hauran de complir les obligacions citades als articles de la esmentada llei de la CAIB, títol I
(disposicions generals), articles 1 a l'li.
a

a

Article 7." Referent al títol I, articles 4 i 5 de l'esmentada llei 1/1992 de la CAIB aquesta ordenança
manifesta el seu rebuig a totes les festes i exhibicions que suposen un sofriment per als animals.

Queden

prohibits tots aquests actes al terme municipal d'Esporles.

CAPITQL III
De la

tinença i tracte deis animals de companyia i domèstics
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Article 8."

companyia, als efectes d'àqíreàta^qrplénança, tots els que
lucratiu, en especial totes les sübèspédes I varietats de cans I

Es consideren animals de

conviuen amb les persones, a

títol

no

moixos.
Es consideren animals domèstics, als

efectes d'aquesta ordenança, tots aquells que es
poden criar I conviure a l'ambient humà I sota la seva tutela (cavalls, ases, ovelles, porcs, cabres,
animals de ploma, etc...).

Amb caràcter

general s'autoritza la tinença d'animals domèstics de companyia als
habitatges urbans, tinença que queda condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes per al
seu allotjament, l'absència de risc en l'aspecte sanitari i de seguretat ,a l'inexistència de molèsties
per als veïnats i a procurar als animals un tracte i una vida digna.

Article 9.-

Article 10." La

tinença d'un animal de companyia o un animal domèstic comporta una sèrie
d'obligacions ineludibles. Se'ls ha de proporcionar de manera adequada aliment, aigua, allotjament
amb condicions ambientals favorables d'espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc així
com les cures necessàries per evitar que l'animal pateixi cap sofriment físic ni psíquic i per satisfer
les seves necessitats vitals i higiènic-sanitàries. Els animals de companyia tenen dret a rebre
companyia.

Article 11. De conformitat amb la
•

•

legislació aplicable, es prohibeix expressament:
agredir físicament ni psíquica els animals o sotmetre'ls a qualsevol tipus
d'humiliació o pràctica que els causi sofriments i/o danys.
Sacrificar els cans i moixos de forma no eutanàsica. El sacrifici d'aquests animals només
podrà ser realitzat per un facultatiu veterinari i amb procediments eutanàsies sense
sofriment per a l'animal.
Maltractar

o

•

Abandonar-los.

•

Mantenir-los

•
•

•
•

•
•

•

instal.lacions

inadequades des del punt de vista higiènic i sanitari o
inadequades per a les seves característiques i necessitats fisiològiques i etológiques. La
present ordenança aconsella no fermar els animals o fer-ho només el més estrictament
necessari i permetre als animals de companyia una convivència el més estreta possible
amb les persones amb les que viu. Si per qualque motiu justificat, un ca hagués de
romandre ocasionalment fermat s'haurien d'aplicar les condicions detallades a la llei 1/1992.
Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de necessitat.
sense que la mesura obeexi a
Mantenir-los en estat de desnutrició o deshidratació
prescipció facultativa.
Mantenir els animals sense proporcionar-los l'atenció sanitària adequada.
Usar tota classe d'artefactes destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals que els
produeixin danys o patiments o que els impedeixi mantenir el cap en posició normal.
Exercir la venda ambulant i la venda en general sense els permisos corresponents.
L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats que impliquen el sofriment, burla,
humiliació i tractament antinatural dels animals. Es torna fer constar l'expressat a l'article 7
d'aquesta ordenança respecte la no inclusió de cap tipus d'animal en cap tipus d'espectacle
o exhibició que comporti aquest sofriment.
La possessió, compra venda o qualsevol altre tipus de transmissió d'espècies protegides als
convenis internacionals subscrits per l'Estat, sense l'autorització pertinent. Queda prohibit
en

totalment la venda d'animals considerats invasors dels nostres ecosistemes.
•

El

transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts a l'article 8 de la Llei 1/1992

de la CAIB.
•

Qualsevol altra acció

o

omissió

no

esmentada

a

la present ordenança continguda a

3 de la llei 1/1992 de la CAIB.
•

Es

prohibeix ensinistra animals amb el fi de reforçar la seva agressivitat.
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Article 12.1.

Allotjament:
tinença d'animals de companyia i d'animals domèstics que haglñ'de romandre en espais
annexos a l'habitatge (galeries, terrasses, patis, jardins,...) o a qualsevol terreny o espai
exterior disposaran d'un habitacle impermeable en què arrecerar-se de les incidències del
temps i un espai d'esbarjo i exercici. Aquest habitacle i espai d'esbarjo han de complir unes
mides adequades a les característiques i etologia de l'animal i estar ubicat de tal forma que
no estigui exposat directament, de forma prolongada, a la radiació solar ni a la pluja.
L'habitacle serà suficientment llarg, alt i ample perquè l'animal hi càpiga folgadament i haurà
de tenir un espai exterior d'esbarjo adequat perquè es mogui amb llibertat i s'exerciti
La

convenientment.
2.

La retirada dels excrements i de l'orina s'ha de fer de forma

quotidiana. S'han de mantenir
allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.
Els cans, i de forma general, els animals de companyia, no podran restar fermats de forma
permanent. Si, per qualque motiu justificat un ca ha de romandre fermat s'hauran de complir
les disposicions de l'apartat 1 d'aquest mateix article. A més a més s'haurà de complir
obligatòriament, com a mínim, la normativa de la llei 1/1992 de la CAIB. La longitud del
fermall no podrà ser, en cap cas, inferior a tres metres, i serà, com a mínim la mesura
resultant de multiplicar per quatre la longitud de l'animal. Aquesta cadena de subjecció se
disposarà de manera que l'animal pugui córrer al llarg d'un filferro de la major longitud
aplicable, convenientment tibat i subjectat sense impossibilitar els moviments de l'animal.
L'animal ha de poder arribar amb comoditat al seu habitacle per poder-se arrecerar i a un
recipient d'aigua potable. Se li haurà de donar menjar i aigua fresca diàriament.
Si, per motius justificats, un ca ha de romandre fermat o tancat no podrà fer-ho de forma
continuada. Se li garantirà exercici físic diàriament. Des d'aquesta ordenança s'aconsella
que un ca no estigui fermat més de deu hores diàries. S'aconsella igualment, que les
finques rústiques disposin d'un espai totalment tancat perquè els cans puguin anar a lloure,
sense deixar-los fugir ni accedir a espais públics i que un ca no visqui i/o estigui fermat a un
lloc deshabitat la major part del temps.
No podran retenir-se com animals domèstics o de companyia els que pertanyen a espècies
protegides o en risc d'extinció, ni aquells que no puguin adaptar-se a la captivitat, bè per les
seves condicions naturals, bè per representar un perill per a la salut i seguretat de les
persones i animals amb que hi convisquin. Així mateix s'aconsella no tenir com a animals
domèstics aquells salvatges o exòtics que, alliberats al medi, suposin un perill per al nostre
ecosistema i les espècies autòctones i que tenen dret a desenvolupar-se en el seu propi
medi natural (tortugues, papagalls, iguanes, rèptils, etc, etc...)
els

3.

4.

CAPITOL IV
De la circulació dels animals de

companyia

Article 13.- Circulació
1.

Els

propietaris d'animals de companyia, específicament en el cas dels cans, adoptaran les
necessàries per tal que aquests animals no puguin anar lliurement, sense èsser-hi
conduïts sota la tutela de les persones, a les vies, espais lliures públics, propietats privades
o molestar a les persones que hl circulin. Així mateix hauran de circular convenientment
identificats (microxip) i vacunats i tractats sanitàriament.
Queda prohibida la circulació per les vies públiques i espais urbans d'aquells cans que no
vagin acompanyats i conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent. També aniran
proveïts de morrió quan es tracti d'espècies catalogades per la legislació vigent com a
potencialment perilloses i quan el temperament de l'animal ho aconselli i sota la
responsabilitat del seu propietari.
mesures

2.
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3.

Es

podrà fer exempció d'aquesta norma quan es transiti per espais rurals de caire privat,
responsabilitat i supervisió del seu propietari.
Els cans qualificats com a perillosos hauran d'anar sempre amb morrió apropiat a la
tipologia de la rasà i cadena no extensible d'un màxim de 1,5 metros sense que es puguin
sota la

dur més d'un

ca

per persona.

Queden exceptúate

de circular subjectes els animals de companyia que discorrin per espais
quals s'autoritzi expressament i dins els límits i en les condicions que es determinin
en cada cas. Aquestes zones urbanes habilitades per als cans hauran d'estar allunyades dels
espais dedicats als jocs infantils o, si més no, convenientment tancades i protegides per evitar
l'accés dels infants si no van acompanyats d'un adult i sota la seva responsabilitat.
lliures

4.

en

els

6.

Queden exceptúate de circular subjectes i acompanyats els moixos.
Queda prohibit l'accés dels animals de companyia a les piscines públiques.
Queda prohibit rentar al carrer o donar menjar a la via pública, als animals de

7.

Queda

5.

prohibit l'accés d'animals de companyia

a

companyia.
locals d'espectacles públics, esportius i

culturals.
8.

Queda

prohibida la circulació per les vies i els espais públics o privats, de concurrència
pública, d'animals d'espècies salvatges, fins i tot domesticats, sense excepció.
Tenen accés als transports, allotjaments, establiments i locals públics els cans pigall
degudament acreditats.
Quan els animals hagin de romandre en vehicles estacionats haurà de ser per períodes molt
curts de temps i adoptant les mesures pertinents perquè l'aireig i la temperatura siguin
adients per evitar accidents i molèsties als animals.
Queda prohibida l'entrada d'animals de companyia a locals destinats a la fabricació, venda,
emmagatzemament, transport o manipulació d'aliments.
Els propietaris d'hotels, pensions, i similars, podran prohibir o acceptar,
al seu criteri, l'entrada i permanència d'animals domèstics als seus
establiments, assenyalant visiblement a l'entrada aquesta possibilitat o
prohibició, complint els requisits de les lleis vigents.
Queda prohibida la presencia de cans i animals domèstics a zones
destinades a jocs de nins.

9.
10.

11.
12.

13.

Article 14."

Està

prohibit deixar els excrements dels animals de companyia a les vies i espais
privats, de concurrència pública. Els propietaris dels animals o les persones que el
condueixin són responsables de l'eliminació correcta d'aquestes deposicions i les hauran de recollir
i dipositar als contenidors adequats. En cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els
agents de l'autoritat podran requerir al propietari o a la persona que condueixi l'animal que retiri les
deposicions; si no ho fa, els agents podran imposar la sanció pertinent.
públics,

o

CAPÍTOL V
Dels animals vagabunds o abandonats

Article

15." Queda

prohibit abandonar animals. Els propietaris dels animals que no vulguin
obligats a cercar per ells una llar substitutória on siguin ben tractats o, en
terme, entregar-los al servei municipal encarregat de la seva acollida o a l'entitat que en

continuar tenint-los estan
darrer
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tengui delegat el servei, o a una societat protectora d'animals legalment reconeguda, pagant les
corresponents taxes, si escau.
Queda totalment prohibit abandonar espècies salvatges o exòtiques no autòctones al medi
ja que suposen un greu perill per a l'ecosistema autòcton. Quan el propietari no vulgui l'animal s'ha
de posar en contacte amb els organismes o entitats competents en la matèria que el derivaran a un
centre de recuperació d'espècies o similar.

animal és vagabund quan no dugui cap identificació del seu
origen o del seu propietari i no vagi acompanyat de cap persona. En aquest supòsit l'Ajuntament es
podrà fer càrrec de l'animal.

Article 16.- Es considerarà que un

Article 17." Es consideraran animals
circumstàncies

vagabunds els animals en els quals concorri alguna de les

següents:

No tenir

propietari conegut ni domicili o no estar censat.
Circular per les vies i espais públics o privats, de concurrència pública, sense ésser conduït
per una persona, encara que estigui proveït de collar amb placa, medalla o xapa
d'identificació. No tindrà la consideració de ca vagabund aquell que camini vora el seu
propietari, proveït de microxip, collar i educat correctament en les normes d'obediència i
disciplina, malgrat que circumstancialment no sigui conduït amb la corretja o cadena,
sempre sota la responsabilitat del seu propietari o persona que l'acompanyi.
Els moixos assilvestrats subjectes a programes de control municipal i que formin part de
colònies urbanes controlades, no seran considerats animals vagabunds.

Article 18.- El moixos assilvestrats que formen part de les colònies
control ètic de les poblacions, poden viure lliurement en el carrer.

dels programes municipals de

general, i particularment els cans, qualificats com a vagabunds seran
pels serveis que depenguin de l'Ajuntament o per l'associació o entitat legalment
constituïda que l'Ajuntament designi i aconduïts al refugi municipal d'animals d'Esporles i se'n farà
càrrec o el retindrà fins que aquest sigui recuperat, cedit o adoptat. La captura i transport d'animals
vagabunds ha d'estar orientada per criteris tècnics, s'ha d'efectuar utilitzant tècniques i mitjans
compatibles amb els imperatius biològics de l'espècie, en condicions higièniques impecables i amb
garanties per a la seguretat de les persones en general i del personal encarregat d'aquests serveis
en particular.

Article 19.-

Els animals

en

recollits

refugi municipal d'animals d'Esporles fins que transcorri el temps de
permanència legalment establert a aquesta ordenança si no ès perquè ha estat reclamat pel seu
propietari o necessiti cures veterinàries.
Se podran exceptuar d'aquesta norma els animals molt perillosos i impossibles de controlar
per als quals es podrà seguir un tràmit diferent amb el permís i supervisió del personal tècnic
pertinent.
Es mantindrà l'animal al

En
el

cas

que

propietari,

Si l'animal

l'animal porti algun sistema identificatiu, els corresponents serveis municipals avisaran
disposarà d'un termini de quatre diesper recuperar-lo.

que
no

porta cap sistema identificatiu i és reclamat pel seu propietari aquest haurà de

identificar l'animal

obligatòriament amb el microxip.
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propietari haurà de presentar la cartilla sanitària amb les vacunes al dia i si
l'obligació de fer-ho d'acord amb les lleis vigents.
el

transcorregut aquest temps, l'animal es considerarà legalment abandonat.

Els animals

vagabunds dipositats en el centre de recollida municipal hi romandran com a mínim
temps que marca la Llei 1/1992 de protecció animal de la CAIB. No es podrà traslladar
l'animal a cap altre recinte si no és perqué ha estat reclamat pel seu propietari o necessiti cures
veterinàries. Un cop transcorregut aquest termini sense que hagi estat subjecte de recuperació,
l'animal podrà ser adoptat. Els animals no recuperats pels seus propietaris o que no hagin estat
adoptats durant aquest període podran romandre un mínim de 6 dies més al recinte d'acollida fins
que siguin adoptats o derivats a un altre centre, refugi o associació protectora i de defensa dels
animals. Si es tracta d'animals salvatges o exòtics, domesticats o no, seran derivats a entitats
protectores específiques de recuperació d'espécies però, en cap cas, oferts en adopció a
particulars. Si els animals pertanyen a una espècie protegida, prohibida, predadora o perillosa mai
se tornaran al seu propietari.
Les actuacions sanitàries que fossin necessàries durant el temps de permanència al recinte
municipal es faran sempre sota control veterinari.
No es sacrificarà cap animal sempre que no pateixi una malaltia greu, dolorosa i incurable, i mai
sense prescripció d'un veterinari.
Els animals considerats molt perillosos i impossibles de controlar es posaran sota el control
de l'organisme competent sempre amb el permís i supervisió del personal pertinent.
15 dies, el

Article 20.- Durant l'estada dels animals recollits

pels serveis municipals a les seves dependències
aquests rebran un tracte digne. Les dependències del refugi municipal destinades a la seva
custòdia i les cures quotidianes hauran de complir les normes assenyalades a l'article 12 de la
present normativa.
L'Ajuntament s'encarregarà d'informar a la població sobre els animals trobats i custodiats a
les seves dependències. Per això tindrà la obligació d'informar, divulgar i fomentar la responsabilitat
i l'adopció.

Article 21.-

l'entitat col·laboradora amb que tingui conveni signat, decidirà el destí
estat recuperats o adoptats desprès dels 21 dies d'estada mínima al
filosofia i les normes d'aquesta ordenança evitant en tot cas el sacrifici
dels animals. En línies generals, es podran cedir els animals a centres, refugis o societats
protectores i de defensa animal legalment constituïdes que procurin un tracte digne a l'animal, que
no els sacrifiquin i que fomentin la seva adopció.
L'Ajuntament o l'entitat col·laboradora amb que tingui conveni signat decidirà a qui i en quin
termes donar en adopció els animals. En el moment d'entregar l'animal el nou propietari haurà
d'abonar les despeses de vacunació, desparasitació, cartilla sanitària i identificació de l'animal.
£n tots els casos s'exigirà un tracte digne i el compliment exhaustiu de l'ordenança
municipal (allotjament, cures sanitàries, vacunes, identificació, inscripció censal, control de la
natalitat, educació, responsabilitat i ciutadania), signant un document de compromís, en el qual, a
més a més s'especifica la provisionalitat de l'adopció, que esdevindrà automàticament definitiva al
cap d'un mes de tinença de l'animal. L'Ajuntament o l'entitat col·laboradora amb qui tingui conveni
signat, podran fer tasques d'inspecció per comprovar el compliment d'aquests compromisos.
L'Ajuntament o
dels animals que no hagin
recinte municipal, seguint la

CAPÍTOL

VI

Normes sanitàries
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Article 22.tractaments

L'Ajuntament ha de col·laborar en la promoció i la divulgació de les vacunacions i/o els
obligatoris, al mateix temps que vigila el compliment del que ordena.

Article 23." Els

posseïdors de cans, moixos i altres animals domèstics estaran obligats a vacunarlos i fer els tractaments contra aquelles malalties objecte de prevenció. Entre aquestes vacunes

obligatòries s'inclou la vacunació antirrábica, amb caràcter anual.
Cada propietari haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual s'especificaran les
característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades necessàries sobre la identitat del
propietari.
Article 24." Els
estan

propietaris dels animals de companyia

que

hagin agredit i lesionat alguna persona

obligats a:
Facilitar les dades de l'animal agressor

i les seves pròpies a la persona agredida, als seus
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
Comunicar-ho a l'Ajuntament en un termini màxim de 24 hores després dels fets i posar-se
a disposició de les autoritats municipals.
Sotmetre l'animal agressor a

observació veterinària obligatòria, que s'haurà de fer al mateix
propietari de l'animal si les condicions d'infrastructura ho permeten o a les
instal·lacions municipals i seguir les disposicions que determini el veterinari.
Comunicar l'Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort de l'animal, robatori,
pèrdua, desaparició, trasllat,etc..) durant el període d'observació veterinària.
Quan les circumstàncies ho aconsellin i l'autoritat sanitària municipal ho consideri necessari,
es podrà obligar a recloure l'animal agressor per sotmetre'l al període d'observació
veterinària que s'estipuli.
Si l'animal tè propietari conegut, les despeses de manteniment aniran a càrrec seu.
Si el propietari de l'animal agressor no tè la documentació adequada, es podrà iniciar el
corresponent expedient sancionador.
domicili del

-

CAPÍTOL VII
Cens municipal

Article 25." Els

posseïdors de cans han de censar els animals en el corresponent cens municipal
mesos a comptar des de la data de naixement o d'adquisició de
inscripció en el cens municipal es farà a través de les oficines municipals, o bè, a través

dins el termini màxim de tres

l'animal. La

de les consultes veterinàries acreditades

.

Article 26.- Els

posseïdors d'animals catalogats com a potencialment perillosos segons la legislació
vigent, a més, hauran de disposar de la corresponent llicència de tinença i formalitzar la sol·licitud
d'inscripció en el Registre d'animals potencialment perillosos. Aquesta tramitació es farà a través de
les oficines municipals, desprès de presentar la documentació especificada en el Reial Decret
287/2002 pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, sobre règim jurídic per a la tinença d'animals
potencialment perillosos.
Article 27.- Les baixes per mort o

desaparició dels animals censats hauran de ser comunicades
pels seus propietaris o posseïdors a l'oficina municipal corresponent, en un termini màxim de 3
mesos i, alhora, s'haurà de presentar la documentació de l'animal.

Paper transcripció acords i resolucions

transfereixin la propietat d'un animal o que canviïn d'adreça o de
població estan obligats a comunicar aquest fet i les dades del nou propietari i la nova adreça al cens
municipal en un termini no superior a 15 dies.

Article 28.- Les persones que

Article 29," La identificació dels animals de

companyia s'ha de fer obligatòriament, mitjançant el

següent sistema, que s'adaptarà en tot cas a la normativa de la Unió Europea:
Implantació del microxip:
El microxip consta d'un codi alfanumèric que permet, en tot cas, identificar l'animal i garantir
la no duplicitat.
El microxip s'ha d'implantar al costat esquerre del coll de l'animal. En el cas que per una
circumstància justificada no sigui possible la seva implantació al costat esquerre del coll de l'animal,
s'haurà d'implantar a la zona de la creu, entre les dues espatlles i es farà constar expressament en
•

el document acreditatiu.

implantació del microxip l'ha de realitzar un facultatiu veterinari en condicions d'asèpsia.
lliurar al posseïdor de
les dades següents: el
sistema d'identificació utilitzat, les dades de la persona o entitat que realitza aquest marcatge,
l'espède animal i la raça, el sexe i la data de naixement de l'animal.
En qualsevol transacció de l'animal de companyia, s'haurà de lliurar al nou posseïdor de
l'animal el document acreditatiu de la seva identificació i assegurar el canvi de les dades que sigui
pertinent.
La

La persona o entitat responsable del marcatge de l'animal ha de
l'animal el document acreditatiu d'aquest fet on han de constar, al menys,

registre al corresponent cens municipal es lliurarà al propietari la
targeta censal municipal, la qual s'haurà de renovar en els períodes establerts per l'autoritat
municipal.
Article 30." En el moment del

CAPÍTOL

VIII

Sacrifici d'animals i recollida dels animals

ferits, els

seus

cadàvers i les seves restes

amb caràcter general, només podrà ésser efectuat per un
procediments eutanàsies que assegurin la prèvia sedació i
anestèsia de l'animal per tal de evitar-ne el patiment físic i psíquic.
Queda totalment prohibit tot procediment que ocasioni la mort de qualsevol altra manera
(enverinaments, armes de foc,etc...).

Article 31.- El sacrifici d'animals,
facultatiu veterinari col·legiat per

Article 32.- Des

d'aquesta ordenança es rebutja el fet que el propietari d'un animal decideixi el
d'aquest per motius arbitraris. El sacrifici d'un animal només s'hauria de fer en cas de
malaltia greu, dolorosa i incurable.
Quan el propietari d'un animal no vulgui continuar assumint la seva tinença, el cedirà
als serveis de recollida de l'Ajuntament o a una associació de defensa animal que treballaran per
aconseguir la seva adopció.
sacrifici

Article 33.-

L'Ajuntament és el responsable de la retirada dels animals morts a les vies
públiques, així com a instància de particulars, autoritats, organismes o institucions. Aquesta
recollida s'efectuarà de forma que impedeixi la contaminació del personal afecte al servei i, en
tot cas, en bosses o recipients precintats. Les restes i cadàvers seran eliminades mitjançant els
serveis del Centre Sanitari Municipal de Son Reus (Palma), d'acord amb la legislació vigent.
Els que tinguessin coneixement de l'existència d'un cadàver o restes d'animals als espais
públics 0 privats, de concurrència pública, ho hauran de comunicar a les oficines municipals,
facilitant-ne les dades necessàries per a la seva localització i recollida, de forma immediata.
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La ubicació de cementiris d'animals, si
estatal

o

autonòmica

s'escau,

europea,

d'aplicació.

L'Ajuntament és el responsable de la retirada dels animals ferits als espais públics o
privats, de concurrència pública en les millors condicions possibles de transport i tracte i derivats
a un centre veterinari. Un facultatiu veterinari decidirà les actuacions pertinents: dormir-lo, curarlo o sacrificar-lo, si no queda altra opció per evitar el seu sofriment i agonia.
Els animals ferits passaran a ser tutelats per l'Ajuntament o associació amb qui tengui
conveni signat, per difondre la seva recollida i intentar trobar-ne el propietari. Si no es pot trobar
el propietari de l'animal aquest quedarà subjecte al que es desenvolupa al capítol V d'aquesta
ordenança.

Article 34.-

CAPÍTOL

IX

Vigilància I inspecció
Article 35.-

Correspon a l'Ajuntament d'Esporles:
Confeccionar i mantenir al dia el cens municipal

d'animals de companyia del municipi.

Recollir, custodiar, esterilitzar, identificar i derivar a través de l'adopció de particulars o de
centres, refugis o associacions de protecció animal sense ànim de lucre, els animals

-

vagabuns sense propietari, abandonats o entregats pels seus propietaris d'acord amb la
present ordenança. S'ha d'estudiar i quantificarmolts de casos a la ordenança fiscal
Albergar a aquests animals, sempre dins el terme municipal d'Esporles, durant els
períodes de temps mínims establerts a la present i d'acord amb la infrastructura i
condicions detallades al capítol III d'aquesta ordenança.
Promoure i subvencionar campanyes de conscienciació sobre els drets dels animals,
sobre el deure de complir la normativa existent respecte a les vacunacions, cens i
identificació

d'animals

i

sobre

la

conveniència de

la

seva

esterilització.

campanyes es poden dur a terme en col·laboració amb associacions
la defensa dels animals sense ànim de lucre i legalment constituïdes.
-

-

Aquestes
protectores i per a

Vigilar perquè es compleixin tots els termes d'aquesta ordenança municipal posant
especial cura en el compliment dels drets dels animals.
Les actuacions del servei
d'inspecció i vigilància es faran sense la necessitat d'una denúncia prèvia, intervenint
oportunament en els casos d'infracció evident.
Tramitar i, en el seu cas, resoldre els corresponents expedients sancionadors per
infraccions a aquesta ordenança municipal.
Les denuncies o queixes es formularan pels procediments habituals.

d'aquesta ordenança, tindran la consideració d'associacions per a la
protecció i defensa dels animals aquelles que estiguin legalment constituïdes, sense ànim de
lucre i tinguin com a finalitat la protecció i defensa dels animals.
Les associacions per a la protecció i defensa dels animals que reuneixin aquests
requisits podran obtenir el títol d'entitats col·laboradores de l'Ajuntament d'Esporles i signar, amb
aquest fi, un conveni de col·laboració i gestió per al compliment de la present ordenança i dels
Article 36.-

A efectes

drets dels animals.

L'Ajuntament d'Esporles podrà convenir amb les entitats col·laboradores la realització
de signatura del conveni, sempre dins el
d'estada dels animals al nostre municipi.

de diferents funcions que es detallaran en el document
marc del terme municipal i respectant els temps mínims
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agents de l'autoritat prestaran la seva col·laboració a le¡s entitats col·laboradores per
a les gestions que tinguin relació amb el compliment d'aquesta ordenança-munidpal.
L'Ajuntament d'Esporles podrà establir ajudes econòmiques per a les seves entitats
col·laboradores prèvia presentació d'aquestes d'una memòria amb el corresponent estudi
económic-financer on s'especifiquin les activitats a finançar i les diferents fonts de recursos.
Els

CAPÍTOL

X

Infraccions i sancions
Article 37." Les accions i/o les omissions que
normativa complementària i l'expressada a la Llei

infringeixin la present ordenança i la seva
1/1992 de 8 d'abril de protecció dels animals
que viuen a l'entorn humà de la CAIB, generen responsabilitat de naturalesa administrativa,
sense prejudici de l'exigible a la via penal, civil o d'un altre ordre en què puguin incórrer.

Article 38.- Les infraccions

a

què

es

refereix el present títol es classifiquen en lleus, greus i molt

greus.
Article 39.- Seran infraccions lleus les
•

•

•

•
•

•

•

•

•

següents:
la via pública i propietats privades alienes al propietari sense la seva
autorització, de cans que no vagin acompanyats i conduïts per una persona i sota la seva
responsabilitat.
Embrutar amb els excrements dels animals les voravies, vies urbanes i espais públics, i
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
La possessió d'un ca sense microxip d'identificació.
La possessió d'un ca no censat.
La possessió d'un ca potencialment perillós sense
registrar al Registre d'animals
potencialment perillosos.
La venda d'animals a menors d'edat i incapacitats sense l'autorització de qui en tengui la
pàtria potestat o custòdia.
L'incompliment per part del propietari d'un animal de l'establert a la present ordenança al
capítol III, article 12, punts 1, 2, 3 i 4 referent a la tinença i allotjament dels animals de
companyia.
L'incompliment per part del propietari d'un animal de l'establert a la present ordenança al
capítol IV, article 13 referent a la circulació dels animals de companyia,
L'incompliment de qualsevol norma o prescripció assenyalada en aquesta ordenança que
no estigui qualificada de greu o molt greu.
La circulació per

Article 40.- Seran infraccions greus:

BIlLa

la via pública i propietats privades alienes al propietari sense la seva
potencialment perillosos que no vagin acompanyats i conduïts per
una persona adulta mitjançant cadena, corretja o cordó resistent i morrió si fos necessari
o tingués antecedents de comportament agressiu.
El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts a l'article 8 de la Llei
circulació

per

autorització de

•

cans

1/1992 de la CAIB.
•

•

•
•

Obligar els animals a treballar o produir en cas de malaltia o desnutrició, o sobreexplotarlos de manera que es pugui posar en perill la seva salut.
El subministrament de substàncies no permeses als animals.
L'abandonament

no

reiterat d'un animal.

contagiosa, tret que aquest extrem fos desconegut
el
transacció.
pel venedor en
moment de la
L'alienació d'animals amb malaltia

no

Paper transcripció acords i resolucions

0257775 I

/

OVERN DE LES ILLES BALEARS

0 057
^

La venda

laboratoris, clíniques o altres establiments
l'autorització de l'administració competent.

•
•
•

•

a

\
*
peX a=^e)^rífnentació,

sense

X,
La venda ambulant d'animals fora dels mercats i les fires legalitzades:""' '
La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris pertinents.
La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol altra forma de
transmissió d'animals,l'espècie dels quals estigui inclosa en els apèndixs II i III de les
CITES o 02 de la legislació comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos
d'importació que correspongui.
La tinença d'animals salvatges que no s'adaptin a la captivitat.

Article 41.- Seran infraccions molt greus:
•
L'ús d'estris o artilugis destinats a

limitar

o

impedir la mobilitat dels animals o tenir-los en

condicions
•

prohibides.
L'esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions físiques o
psíquiques de qualsevol tipus, sobretot aquelles que produeixen lesions de qualsevol
tipus a l'animal i el sacrifici d'animals sense control facultatiu veterinari o en contra del
que estableix aquesta ordenança.

•

L'abandonament reiterat d'un animal.

•

L'alienació d'animals amb malaltia

contagiosa, tret que fos indétectable en el moment de

la transacció.
•
•

•

•

La celebració

d'espectacles de bregues entre animals o d'animals amb les persones.
en tot tipus de festes o espectacles en què aquests puguin ésser objecte
de dany, sofriment físics o psíquics, tractaments antinaturals, maltractaments, burles o en
els quals es pugui ferir la sensiblitat de l'espectador i ser antieducatiu per als infants.
La possessió, exhibició, compravenda, cessió, donació o qualsevol altra forma de
transmissió d'animals o de les seves parts o derivats, l'espècie dels quals estigui inclosa
a l'apèndix I de la CITES o Cl de la legislació comunitària sobre la mateixa convenció,
sense els permisos d'importació que corresponguin.
L'alliberament al medi d'espècies no autòctones que suposen un perill per a l'ecosistema
L'ús d'animals

i la fauna i flora autòctones.
Article 42." Les infraccions

contra els preceptes de la present ordenança i de la Llei
sancionades de la següent manera, segons el que s'estipula

comeses

1/92 de 8 d'abril de la CAIB, seran
a l'esmentada Llei:

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 60 a 300 euros.
b) Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 300,01 a 1.500 euros.
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 15.000 euros. La
imposició d'una multa per falta molt greu comportarà la confiscació immediata dels
animals objecte de la infracció i d'altres en possessió de l'infractor. Es podrà estudiar la
possibilitat que l'infractor faci cursos de reciclatge o que se'l pugui inhabilitar per a la
possessió d'animals.
Article 43."

Els establiments que

cometin infraccions de forma reiterada podran ser objecte del
temporal o definitiu segons les lleis i normatives vigents.
Article 44.- La imposició de sancions correspon al batle en el cas de les lleus, al ple de
l'ajuntament en el cas de les infraccions greus i al conseller d'Agricultura i Pesca en el cas de les
tancament

infraccions molt greus.
Article 45.- Les conductes

susceptibles de sanció administrativa, una vegada tipificada, i si són
objecte de sanció o multa, es graduaran segons els criteris següents:
La transcendència social i el prejudici causat per la infracció comesa.
L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

Paper transcripció acords I resolucions

0257776 I

0058

«VERN DE LES ILLES BALEARS

La reiteració. Hi haurà reiteració quan hi hagi dues
mateixa naturalesa en el període de dos anys, o tres

resolucions fermes per fets de la
de distinta naturalesa en el mateix

període.
imposició de qualsevol sanció prevista per la present ordenança no exclou la
responsabilitat civil i penal i la eventual indemnització del mals i prejudicis que li puguin
correspondre a l'infractor.

Article 46."

La

imposar les sancions previstes per la present ordenança així com per la Llei de
protecció dels animals 1/92 de 8 d'abril de la CAIB caldrà seguir el procediment sancionador
regulat per la Llei de Procediment administratiu i pel Decret 14/1994 de 10 de febrer de

Article 47.- Per

l'administració de la CAIB.

podrà retirar els animals sempre que hi hagi indicis d'infracció
disposicions de la present ordenança amb caràcter preventiu, mentre no es resolgui
l'expedient sancionador que correspongui.

Article 48." L'administració local
de les

DISPOSICIONS FINALS
Primera.-

la present ordenança s'ajustarà al que disposa la Llei
reglament com també a tota legislació i normativa de rang
puguin legislar posteriorment.

Tot el que no es preveu en

1/1992 de 8 d'abril de la CAIB i al

superior existents i les

que es

seu

Segona.- Queden derogades totes quantes normes municipals d'igual o d'inferior rang s'oposin
a la present ordenança.
Tercera.-

Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial

de les Illes Balears.

Miguel Bernat digué que l'ordenança tenia consens que de les 23 esmenes
presentades se'n havien acceptat 22
La sessió del Ple es suspèn un moment a les 21,10 hores
El

Sr.

Quan són les 21,20 hores es continua amb la sessió

És

sotmet

a

votació la

plenària.

proposta i és aprovada per unanimitat.

CONVENI BANDA LIRA ESPORLERINA.- La senyora

Lourdes Noguera dóna lectura al

conveni.

El senyor

Miquel Bernat presenta les esmenes als següents punts:

9) Els músics que cursin estudis a l'Escola de
d'estudis. El Consell de Patrona d'Escoles Municipals

Música tendrán dret a demanar una beca
heu decidirà amb uns criteris prèviament

aprovats i publicats.

És

sotmet a votació l'esmena i és

aprovada

A les Funcions Musicals i col·laboració amb

per

unanimitat.

l'Ajuntament
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10) La banda

És sotmet

es

compromet a realitzar el següents concerts:

■

Concert de Nadal

■

Cabalgata de Rels

■

Santa Cecília

■

Concert de Primavera

■

Sant Pere

■

Concert de

■

Sa Rua

a

(Concert + diana)
Pasqua

votació l'esmena i és

aprovada

per

unanimitat.

11) Organitzar el cicle anual de "Concerts a la fresca"
És

sotmet

a

votació l'esmena i és

aprovada per unanimitat.

) La Banda i l'Ajuntament revisaran anualment un determinat nombre d'activitat musicals
la Banda realitzarà dins el poble d'Esporles.
11

que

És

sotmet

a

votació l'esmena i és

aprovada per unanimitat

12) La banda adoptarà en el seu nom el de banda "Municipal"
És

sotmet

a

votació la proposta

i

no es

aprovada amb el següent resultat de la votació:

(5) vots a favor, quatre (4) PP i un (1 ) UM
(6) vots en contra, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE

Cinc
Sis

13) La banda es compromet a modificar els seus estatuts per crear un lloc a la assemblea
hi haurà un representant de l'Ajuntament anomenat per el batle, amb veu peró

de la mateixa que
sense

vot.

Aquest punt es retira per qué no ha estat aprovat l'anterior punt.
12) La banda rebrà un finançament de 12.500 euros, aquesta quantitat serà abonada abans
juny de cada any.
Miquel Bernat, aclareix que el import esta calculat amb el sou del director, la subvenció del
patronat i la subvenció del cicle de concert a la fresca.
Batle : diu que el import que ell presenten el conveni es el que varen acordar en la banda.
Lourdes: aclareix que la banda no ha rebut cap subvenció del patronat de cultura perque hi
havia d'aquest acord.

del 30 de

És
Sis

sotmet

a

votació l'esmena i

no

és aprovada amb el següent

resultat de la votació:

(6) vots en contra, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE.
(5) vots a favor, quatre (4) PP i un (1 ) UM

Cinc

per

13) La banda es compromet a no demanar subvencions al Patronat Municipal de Cultura
despeses corrents, només per activitats extraordinàries que puguin organitzar duran l'any.
Aquesta esmena es retira per no haver-se aprovat el punt anterior.
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És realitza

una

votació final del conveni amb les

esmenes

aprovat amb el

següent resultat de la mateixa:
Set

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

Quatre

Per tant el conveni

aprovat definitivament es el següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA BANDA DE MÚSICA LIRA ESPORLERINA,
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA I L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

Palma de Mallorca, a

de

de 2006.

REUNITS

part, el Batle de l'Ajuntament d'Esporles, Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, en nom i
representació d'aquesta entitat, amb domicili social a la Plaça Espanya num. 1 i C.I.F. n° P
D'una

0702000 A

Esporlerina, el senyor Antoni Auli Ginard, en nom i
representació d'aquesta entitat, amb domicili social en el c/ Mossèn Alcover n° 17 d'Esporles i C.I.F.
I de l'altra el President de la Banda Lira

G-07.475.809
EXPOSEN

d'Esporles te funcionant una escola de Música, la quasi totalitat dels
d'Esporles l'esmentada escola no té els instruments necessaris per fer front a la
dels mateixos i donat que la Banda Lira d'Esporles es troba en disposició de deixar-ni.

Oue l'Ajuntament
alumnes són
demanda

En virtut de l'anterior

exposició, acorden de subscriure el present conveni de col·laboració,

segons les següents

CLÀUSULES

com a

Aquest conveni anul·la l'anterior de dia 20 de març de 1997, signat pel senyor Jaume Pou
d'Esporles i Antoni Aulí, com a president de la Banda Lira Esporlerina.

batle

CESSIÓ D'INSTRUMENTS
1

)

La Banda es compromet a cedir els seus instruments musicals a l'Escola de Música per poder
emprats pels seus alumnes. Així mateix, l'Escola de Música cedirà els seus instruments als

ser

músics de la Banda.

2) L'Ajuntament d'Esporles es compromet a responsabilitzar-se de que les cessions d'instruments
es facin segons les següents normes:
a) La

persona que

rebi l'instrument en serà responsable en tot moment.
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b) El receptor de l'instrument farà un dipòsit de 90 euros a mocle^ de fiança, que li seran
retornats quan aquests deixi d'emprar l'Instrument.
c) L'instrument serà cedit per a un termini d'un any prorrogable. Si abans d'aquest termini
l'alumne deixa d'assistir a classe o d'emprar l'esmentat instrument, l'ha de retornar a
l'instant. En el cas dels músics de la Banda, el retornaran quan deixin de pertànyer a la
Banda.

d) La persona que rebi l'instrument pagarà una quota anual de 30 euros en concepte de
manteniment de l'instrument. En el cas de retornar-lo després de 6 mesos d'haver signat o
renovat el termini de cessió, també pagarà la quota. La Banda serà l'encarregada de cobrar
les quotes i de fer les reparacions i revisions periòdiques dels instruments.
e) L'Ajuntament revisarà que l'instrument es torni en bones condicions i, en el cas que no sigui
així, fer - en les oportunes gestions perqué es reposin els desperfectes ocasionats.

COL·LABORACIÓ BANDA-ESCOLA DE MÚSICA
3) La Banda i l'Escola de Música mantendrán una relació de col·laboració permanent.
4) Els mestres de l'Escola de Música participaran a les activitats musicals de la Banda que se'ls
requereixi.
5) La Banda col·laborarà amb l'Escola de Música quan aquesta ho requereixi.
6) La Banda i l'Escola de Música organitzaran, de forma conjunta, el festival anual de "Música a la
fresca". A més, ambdues institucions podran organitzar altres activitats relacionades amb la
música.

7) La Banda i l'Escola de Música compartiran infraestructuras i material (informàtic, ofimàtic,
fungible...)
8) La Banda i l'Escola de Música han de tenir sempre un espai compartit adient a les seves
necessitats per realitzar les seves activitats.
9) Els músics que cursin estudis a l'Escola de Música tendrán dret a demanar una beca d'estudis.
El Consell del Patronat d'Escoles Municipals heu decidirà amb uns criteris prèviament aprovats i
publicats.
FUNCIONS MUSICALS I

10) La banda

es

COL·LABORACIÓ

AMB L'AJUNTAMENT

compromet a realitzar els següents concerts:
■

Concert de Nadal

■

Cabalgata de Reis

■

Santa Cecilia

■

Concert de Primavera

■

Sant Pere

■

Concert de

■

Sa Rua

(Concert + diana)
Pasqua

11

) Organitzar el cicle anual de "Concerts a la fresca".
12) La Banda i l'Ajuntament revisaran anualment un determinat nombre d'activitat musicals que la
Banda realitzarà dins el poble d'Esporles.

QUINTA.-FINANÇAMENT
13) L'Ajuntament es farà càrrec del sou del director de la Banda Lira Esporlerina, qui a través
del seu Patronat d'Escoles Municipals, assumirà la despesa anual, com a mínim 3000 euros
pel seu finançament. Aquesta quantitat ha d'esser cobrada abans del dia 31 de desembre.
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14) L'Ajuntament pagarà

del Festival de

la Banda un mínim de 6000 euros per a
Aquesta quantitat s'haurà de cobrar abans
concerts, prèvia presentació de la factura corresponent.
Música

a

la Fresca.

a

r

el dele de

RENOVACIÓ
15) Aquest conveni es revisarà de forma ordinària cada dos anys o quan alguna de les parts ho
consideri oportú.

un

Com a prova de
sol efecte al lloc i

conformitat, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb
la data esmentats a l'encapçalament.

en

EL BATLE

EL DIRECTOR DE LA
BANDA DE MUSICA

Sr.

Sr. Antoni Aulí Ginard

Miquel Ensenyat Riutort

ADHESIÓ

DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES A L'ACORD DE

I AETIC.- El senyor

COL·LABORACIÓ

FEMP

batle dóna lectura a la següent proposta:
PROPOSTA

Vist l'escrit de la Federació

Espanyola de Municipis convidant al Ple d'aquest ajuntament a
l'adhesió, al model d'acord del codi de bones practiques, pel present venc a proposar el Ple el
següent:
ACORD

DEL

PLE

COL·LABORACIÓ

DE

L'AJUNTAMENT

D'ESPORLES D'ADHESIÓ AL ACORD DE
AL DESPLAÇAMENT DE LES

FEMP
I AETIC PER
INFRAESTRUCTURES RE XARXES RADIOCOMUNICACIÓ
ENTRE

LA

Nosaltres, els representants del Municipi d'Esporles reunits en sessió plenària, amb motiu
de l'acord subscrit entre la Federació

Espanyola de Municipis i Províncies ( FEMP) i l'Associació
d'Empreses d'Electrònica, tecnologies de la Informació I TELECOMUNICACIONS DE Espanya
(AETIC) per el desplegament de les infraestructures de Xarxes de Comunicació, el 14 de juny de
2005, declarem el nostre desig i compromís de participar de manera constructiva en el
desenvolupament de la Societat de la Informació així com afavorir el desenvolupament harmònic de
les infraestructures de xarxa de radiocomunicació en general, i de facilitar l'accés a l'ús de la
telefonia mòbil de tota la nostra població en particular, en termes de seguretat jurídica,
mediambiental i sanitària.
Reconeixem la necessitat de col·laboració estreta entre totes les institucions que tenen
competències relacionades amb el desplegament de xarxes de radiocomunicació, així com les
operadores de telefonia mòbil, per tal de no frenar el desenvolupament dels nostre pobles i ciutats,
però ès la nostra obligació fer-ho en termes de seguretat. Per tot això creim necessari l'existència
d'un codi de bones pràctiques subscrits per a totes les parts interessades i avalat pel Ministeri

d'Indústria, Turisme i Consum.

d'Esporles a l'acord de col·laboració subscrit entre la
Espanyola de Municipis i Províncies ( FEMP) i l'Associació d'Empreses d'Electrònica,
Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions d'Espanya ( AETIC) per al desplegament de les
Infraestructures de Xarxes de Radiocomunicació signat el 14 de juny de 2005, i al codi de Bones
Acordem

l'adhesió de l'Ajuntament

Federació

,
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AETIC
nostre

Pràctiques per a la Instal·lació d'Infraestructures de Telefonia Mòbil, elaborat per la FEMP i
i aprovat per la Comissió executiva de la FEMP el 13 de desembre de 2005, així com el
compromís de compliment.

És

lectura

sotmet

a

votació la

MOCIÓ UM. HIMNE
a la següent proposta:

proposta i és aprovada per unanimitat.

PER A TOTS ELS MALLORQUINS.- El senyor

Gabriel Coll dóna

GABRIEL COLL BARCELÓ,

Portaveu del Grup Municipal d'Unió Mallorquina a l'Ajuntament
presenta,
pera
sotmetre
al proper Plenari Ordinari, la següent proposició relativa a
d'Esporles
LA

BALANGUERA, UN HIMNE PER ATOTS ELS MALLORQUINS

EXPOSICIÓ
El

DE MOTIUS

mes

de novembre de 1996, el Consell de Mallorca

declarà La Balanguera himne oficial de

la nostra illa, consolidant institucionalment una realitat que ja s'havia consagrat popularment.
El poema de'n Joan Alcover, que té el seu origen en una cançó popular mallorquina que el poeta va
recollir entre els anys 1902 i 1903, i que després va ser musicat per l'insigne Amadeu Vives, se va
transformar

en un

símbol de Mallorca, en un himne que ens

identificava

a

tots com a mallorquins.

Abans, inclus, de que el Govern de Mallorca declaràs La Balanguera com el nostre himne
oficial, aquests versos i aquestes notes eren pels mallorquins, per nosaltres, un símbol d'identitat.
El Consell de Mallorca, la nostra

institució de govern, va establir la seva oficialitat com a
himne, fent-se ressò de la realitat expressada per la voluntat del nostre poble.

Enguany se commemoren els deus anys d'aquella declaració d'oficialitat, d'aquella
consagració institucional que consolidava la voluntat sobirana del poble de Mallorca.
I per

això, entenem que és un moment especialment adient per retre homenatge a La
Balanguera, a la nostra identitat i a Mallorca, donant a un carrer o plaça del nostre Municipi el nom
del nostre himne oficial que és, també, el nostre himne popular.
En base

a

tot

l'exposat,

proposam

el següent

ACORD

L'Ajuntament d'Esporles manifesta el

seu reconeixement a La Balanguera com a himne
símbol d'identitat del nostre Poble, i, amb motiu del desè aniversari de
l'acord del Consell de Mallorca declarant La Balanguera himne oficial de tots els mallorquins,

oficial de Mallorca i

com a

aquest Consistori durà a terme les accions oportunes pe r commemorar degudament aquesta data.

El senyor batle presenta una esmena a la proposta i es la de anomenar al senyor Gabriel
Coll Barceló o en la persona en qui delegui, responsable de l'organització dels esmentats actes.
Es sotmet

a

votació la

proposta amb l'esmena presentada i és aprovada per unanimitat.

Paper transcripció acords i resolucions

0257782 I

OVERN DE LES ILLES BALEARS

MOCIÓ

UM.

D0064

PROCESSIONÀRIA

DELS PINS.- El senyor

Batle HSna lectura a la següent

proposta:
El Sr.Gabriel Coll
al proper
-

Barceló, Regidor de l'Ajuntament d'Esporles presenta, per a ser sotmesa
plenari ordinari d'a questa Corporació, la següent MOCIÓ relativa a

MESURES CONTRA LA PROCESIONARIA

EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

A les urbanitzacions de Ses

Rotgetes, Jardín de Flores, Es Verger, i altres nuclis similars a
quantitat de pins de la zona hi ha hagut una gran plaga d'eruga processionària del pi,
sense que hagin pres mesures especials amb les conseqüents repercussions a les persones i
animals domèstics pel que fa a les urticàries i al·lèrgies que produeixen.
causa

de la

Per tot lo

exposat el regidor d'Unió Mallorquina proposa al ple de l'Ajuntament d'Esporles el

ACORD

l'Ajuntament d'Esporles pregui les mesures necessàries, per tal d'evitar aquests fets
per properes temporades.
2.- Que s'adoptin les mesures d'urgències adients per la resta de la temporada actual.
El Sr. Carrió digué que votarien a favor que si les actuacions anteriors de disparar a les
borses, no havia estat la millor actuació era el que es podia fer aquell moment.
1." Que

És

sotmet

a

votació la proposta

i ès aprovada per unanimitat.

El Sr. Batle donar la

següent informació sol·licitada per Dolores Matas:
dolça ascendir a 48.792,73 euros.
Entrega a la Sra. Matas la llista d'expositors ja que digué no estava informatitzada.
El Sr. Tomeu Garau informar a l'oposició de que la barana de la UA4bis estava el projecte.
Respecta del Verger digué que s'havia sol·licitat informe al Consell Insular de Mallorca.
El Sr. Gabriel Coll digué la decisió de l'equip de Govern amb quin sentit serà, ja que el
plànols estaran igual etc.?
El Sr. Pou digué que els informes dels arquitectes etc. si no hi ha voluntat política de
modificar, i si no hi uns plànols que indiquin les modificacions i algo que demostri aquesta
voluntat, tots el informes si no hi ha modificacions toquen dir el mateix.
El Cost de la Fira

,

,

PRECS I PREGUNTES.La Sra. Dolores Matas
Demanar

com era

que no

Que havia passat

?, ja
demanant disculpes.
El Sr.

s'havia convocat l'assemblea a les escoles, que havia passat?
el registre hi havia una carta dirigida a una mare de l'escoleta

que

Miguel Bernat preguntar:
al PSOE que s'havia fet amb la UA4?
S'arreglat el sistema electrònic del pavelló esportiu?
S'ha enviat els constructors la carta

Que

sa

fet el respecta

on

s'aclarien els tonatges dels

de la subvenció dels camins rurals?
Paper transcripció acords i resoiucions
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Reiterem la

petició de les actes de la Comissió de Govern.
fa a les propietats de s Esgleita que s ha fet de l expedtenf^e recuperació de la
propietat?
S'han mogut els contenidors de Ses Rotgetes, s'ha fet en consens amb els veïns de Ses
Rotgetes o no?
Com esta el tema de la gestió digital terrestre?
Que hi ha de l'avís pel poble de que no es posarà en marxa el reciclatge que s'havia de
posar fins més avant?
Que passa amb la moció del nom de d'institut? S'ha enviat a la Conselleria?
Com esta el tema de la moció dels transgènics? S'han fet els estudis? Ja que es el temps
Pel que

de sembrar l'hortalissa i seria convenient tenir-ho clar.
Amb l'excursió de divendres

-

podríem estar d'acord amb el fons peró no en la forma,
major de 60 anys?

no

creiem que fos necessari, per que no qualsevol esporlari no
A més en cap de setmana i hagués anat més gent.
Volem deixar clar el
no

poder dinar allà i

suport i que ens hagués agradat participar-hi més peró l'horari va fer de
poder donar més recolzament els actes.

no

La Sra. Lourdes

Noguera digué al respecta de la carta de l'escoleta, que una mare havia
va registrar una instancia deixant constància de que no li havia agradat
l'escoleta. Per part d'aquesta regidoría es va constar els fets que no va pareixa tingues més
importància, però si es va creure oportú contestar a la mare.
Pel que feia al nom de d'institut, es demanar a la secretaria si s'havia enviat a la Conselleria,
aquesta respongué que en aquell moment no ho podia assegurar, però que si així ho deia la moció
segur que s'havia fet.
Per altre banda d'institut vida havia fet passes al respecta.
El Sr. Antoni Vidal digué que les cistelles pareixia quedarien definitivament en marxa la
setmana que ve, ja que la feina estava encarregada a l'empresa i aquesta no havia pogut fer-ho a
temps.
Respecta de la UA4 digué que s'havia presentat el projecte, que per part dels serveis
tècnics municipals s'havien demanat unes modificacions, que era d'única que havia de presentat
una junta de compensació que dificultava els tècnics redactors la presentació de la documentació
oportuna, peró esperava que aquestes qüestions fossin resoltes aviat.
El Sr. Miguel Bernat digué que no s'havia demanat com una qüestió personal si no que la
pregunta anava dirigida el regidor socialista. Inclòs digué que no pareixeria ètic que es defenses
en públic un tema personal, ja que la resta d'administrats no podien fer el mateix.
El Sr. Sebastia Coll digué que el grup socialista havia estat damunt el tema i que no ho
demanava per que coneixia com estava el tema que seguien de prop.
El Sr. Jordi Carrió que es va fer necessari canvia els contenidors i així ho va fer el Consell
Insular de Mallorca, que s'havien canviat altres dins el clos urbà i que no hi havia hagut consens en
cap i per consegüent amb l'associació de Ses Rotgetes.
Respecta dels contenidors de reciclatge l'empresa es la culpable de no haver-los servit, que
era el Consell Insular de Mallorca qui les subvencionava i no les havia rebut.
El Sr. Batle digué que l'excursió no hi varen anar persones menors de 60 anys excepte el
personal de l'ajuntament, que les persones en dificultats hi anaven acompanyades i que hi havia
personal de suport de menys edat.
Respecta de la major participació en dissabte no ho creia possible degut que la gent major
aprofitava els caps de setmana per atendre la família i a més d'intendència pareixia més dificultosa
en dies que el monestir hi ha més gent.
Respecta de la TV terrestre, s'havia concertat una cita i l'empresa la va anular.
Comissions de Govern demanar a la Secretaria que ordenes es repartissin en temps.
Respecta dels camins rurals esperaven la contestació d ela Conselleria. Ja que fer un
projecte i sense tenir garanties de que se'ns donaran els diners era tudar.
retirat la

seva

criatura i
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digué que la convocatòria deia de presentar els ord^fey beivdue no es va fer,
problema.
Miguel Bernat digué que pensava que no era sols una qüestió de garanties, si no de

El Sr. Pou
ara no

tindríem aquest
El Sr.

voler fer-ho o no. I demanar si ho farien?
El Sr. Batle respongué que si no

tenia garanties d'obtenir la subvenció no encarregaria el

projecte.
Respecta de la propietat de s'Esgeieta el Sr. Batle demanar a la Secretaria com estava el
tema, aquesta respongué que no tenia les signatures per començar l'expedient, que el Sr. Adrià
Sampere, s'havia compromès de recollir-les peró fins a la data no les hi havia entregat.
Pel que feia a lla UA4 bis digué que tot era correcte i estava recepcionada peró que era un
tant complicat posar en marxa la circulació en aquella zona i la policia estava estudiant el tema.
El Sr. Miguel Bernat digué que no hi havia circulació a la zona.
El Sr. Batle digué que si hi podien passar cotxes.
El Sr. Bartomeu Garau entregar copia de l'informe emès de l'arquitecte municipal del
Verger i digué que s'havia demanat informe el Consell Insular de Mallorca al respecte.
El Sr. Coll digué que creia que no era tant qüestió d'informes si no de voluntat política de ferho.

Respecta de la carta dels tonatges dels camions digué que el cap de policia local havia
baixa, que no s'havia fet res nou.
El Sr. Bernat demanar per la carta que s'havia demanat d'adressar als constructors per
El

estat de

aclarir el tema.
El Batle

digué que

no

s'havia modificat

res.

cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues hores i
quaranta minuts, el senyor 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

Esporles, 27 d'abril de 2006.
El batle.
La secretària.

—L
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ACTA DE LA

SESSIÓ ORDI

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJ
EL DIA 25 DE MAIG DE 2006
Membres assistents:
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime

Capel Rotger
Noguera Bosch

Sra. Lourdes

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta
Sr. Jaume Pou
Sr.

Reynés
Miquel Bernat Bosch

Sr. Antoni Vidal Matas
Membres que
Sr.

han excusat la seva absència:
Jorge Garrió Frau

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

minuts del dia vint-i-cinc de

ACTES ANTERIORS." El Sr. President
fer

pregunta si qualque membre de la Corporació ha de

qualque observació a les actes de la sessió ordinària de dia 27 d'abril de 2006.
No

dóna

es

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

CORRESPONDÈNCIA
compte del següent:

i DISPOSICIONS OFICIALS.- A

l'apartat de correspondència, es

registre d'entrada núm. 1177 de dia 25.04.2006, protocol
procediment avaluació ambiental estratègica de plans i programes.
EBAP, registre d'entrada núm. 1203 de dia 27.04.2006, sol·licitud dades diverses policia

Conselleria de Medi Ambient,
-

turística 2006.

Col·legi Públic d'Esporles, registre d'entrada núm. 1205 de dia 27.04.2006, col·laboració
policia i manteniment per activitats educació vial.
Protecció Civil Esporles, registre d'entrada núm. 1214 de dia 27.04.2006, activitats
agrupació 1er TR 2006.
Institut Nacional Estadística, registre d'entrada núm. 1234 de dia 02.05.2006, validació
fitxer padronal a 01/01/2006.
Institut Nacional Estadística, registre d'entrada núm. 1235 de dia 02.05.2006, fib<er
errors padró fins abril.
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Ministeri

d'Economia i

Hisenda, registre d'entrada núm. 1320 de dia 08.05.2006,

complimentació model esforç fiscal 2004.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1321 de dia 08.05.2006, requeriment
pressupost 2006 per quota serpreisal.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1322 de dia 08.05.2006, autorització
retirada contenidors recollida selectiva vidre.

Col·legi Públic d'Esporles, registre d'entrada núm. 1371 de dia 11.05.2006, sol·licitud
col·laboració policia per autocars escola.
Protecció Civil Esporles, registre d'entrada núm. 1373 de dia 11.05.06, comunicació
participació jornada pràctica en prevenció incendis forestals.
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, registre d'entrada núm. 1375 de dia
11.05.2006 remissió contractes de crèdit i línia de crèdit consorci Pla D Esporles.
Institut Nacional d'Estadística, registre d'entrada núm. 612 de dia 24.04.2006, nou fitxer
revisió anual padró amb esmenes.
Col·legi Públic d'Esporles, registre d'entrada núm. 1427 de dia 16.05.2006, ús
instal·lacions esportives Son Quint.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 1428 de dia 16.05.2006, nou programa fires

-

i festes.
Protecció Civil
seu cos

d'Esporles, registre d'entrada núm. 1444 de dia 17.05.2006, inauguració
protecció civil Inca.

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

compte dels decrets de Batlia haguts des de
quals són el següents: des de núm. 197/06 fins al 265/06.

RESOLUCIÓ

DE BATLIA núm. 237/06

De conformitat amb les facultats i atribucions que em

confereixen els articles 21.3 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, per la present venc a resoldre
Modificar el Decret de batlia núm. 261/05 de dia 7 de

la

juny de 1005,
competència i en el punt 2.d) que siguin llicències urbanístiques majors.

en

el punt 2.a) decantar

present delegació es donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri i es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma, sense perjudici de la seva efectivitat des
del dia següent al de la data d'aquest Decret.
De la

La

corporació ès dóna per asebentada.
RESOLUCIÓ

DE BATLIA núm. 245/2006

signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i
l'Ajuntament d'Esporles per dotar de mitjans tècnics a l'agrupació municipal de voluntaris de
protecció civil, per la present venc a resoldre,
Vista la necessitat de

Aprovar el conveni de col·laboració adjunt.
pròxim ple per a la seva ratificació.
Jaume Pou digué que no eren formes de fer les coses que s'havia d'haver portat a Ple abans.
1.-

2." Dur al

El Sr.
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És

sotmet

a

votació la

seva

ratificació i és

RESOLUCIÓ

aprovada

per

DE BATLIA núm. 205/06

Vista la necessitat que
Diürnes amb el

té aquest Ajuntament de seguir amb el Projecte del Servei d'Estades
suport econòmic que cal, per la present venc a resoldre,

Signar el Conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Direcció General de
de subvencions dirigit a
persones majors dependents de l'any 2006 (BOIB núm. 52 de dia 08.04.2006).
2." Sol·licitar una subvenció per al manteniment del Centre d'Estades Diürnes per l'any
2006, per un import de 71.611,19 euros.
1."

Serveis Socials del Govern de les Illes Balears, amb base al programa

3." Cue

presenti al proper Ple per a la seva ratificació
digué que repetia el mateix que hagués pogut anar abans al ple.
El Sr. Batle digué que si no s'havia fet era per que no tenia el projecte enllestit. Cue s'havien
reestructurat els serveis socials i aixó va ocasionar aquest retard.
El Sr. Gabriel Coll per UM volgué fer constar amb acta, de que demanava el Sr. Batle si tenia
absoluta certesa de que ens donarien la quantitat sol·licitada.
El Sr. Batle li respongué que no tenia seguretat de que li donessin, peró que entenia que per
continuïtat com s'havia rebuts els altres anys, per aquest tipus de projecte pareixia adient que la
es

El Sr. Jaume Pou

rebessin.

És

sotmet

a

votació la

seva

ratificació i és

aprovada

per

unanimitat.

RESCLUCIÓ DE BATLIA núm. 207/06

té aquest Ajuntament d'acollir-se a la convocatòria d'ajudes per dur a
i serveis d'atenció a la primera infància (0-3 anys) corresponents a l'exercici de

Vista la necessitat que
terme programes

l'any 2006,
Pel

present ven a resoldre:
subvenció pel

serveis de "Continuïtat ludoteca, escola de pares i serveis
psicopedagógics" per a l'any 2006 per un import de 15.872,71 euros.
2n.- Sol·licitar una subvenció pel servei de "Manteniment de l'Escoleta Municipal d'Esporles"
import
de 120.944,38 euros.
per un
3r.- Sol·licitar una subvenció per dur a terme la inversió "Adaptació Escoleta d'Esporles", per
un import de 27.933,96 euros.
4t.- Ratificar el present Decret al primer Ple de la Corporació que es celebri.
1r.- Sol·licitar

És

sotmet

a

una

votació la

seva

ratificació i és aprovada per unanimitat.

CONVENI AGERMANAMENT AMB SAN
senyor

RAMON, MATAGALPA (NICARAGUA).- El

Batle dóna lectura a la següent proposta:

PRCPCSTA
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agermanaments són l'instrument que permet el coneixement ^^sjíQbl^^ón el marc
municipis del Nord i del Sud que donen lloc a multitud de a&«¿BH#Tprojectes que
propicien un espai per a la solidaritat d'un poble envers un altre. Pretenen establir vincles de
solidaritat i cooperació inicialment entre els seus ajuntaments per arribar més endavant a un
intercanvi d'experiències entre les societats civils que integren ambdues comunitats.
Els

de treball entre

Per tot aixó

venc a

proposar

al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

1-

Aprovar el conveni d'Agermanament adjunt entre els Municipis d'Esporles i Sant
Ramon de Matagalpa ( Nicaragua).

2-

d'Agermanament integrada pel Batle o persona en qui
delegui, un/a representant de cada partit polític, un/a representant de l'ONG
"Esporles al Món" un/a representant de l'IES d'Esporles, un/a representat del C.P
Gabriel Comas i Ribas, un/a representant de cada entitat i associació del Municipi
interessada
en
persones voluntàries
participar de l'agermanament, i
interessades en participar de l'agermanament.

3-

Constituir

una

Comissió

Autoritzar el Batle per a

signar els documents necessaris.

CONVENI

D'AGERMANAMENT

L'Ajuntament d'Esporles, Mallorca (Estat Espanyol), representat pel seu Batlle, el senyor Miquel
Ensenyat i Riutort
L'Alcaldia de San Ramón,

Matagalpa (Nicaragua), representada pel seu Batlle, el senyor Néstor

William Pérez.

(Asociación Catalana Nicaragüense de Amistad y Solidaridad) San Ramón, (Nicaragua)
representada pel seu president, el senyor Jordi Gil.

ACNAS

Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (Estat Espanyol), representat pel seu president, el
Bernardí Coll Martorell.

i el Fons
senyor

desig de promoure una cooperació real i efectiva, acorden establir l'agermanament entre
l'Ajuntament de San Ramón i l'Ajuntament d'Esporles, amb els següents objectius:

Amb el

•
•

•

•

•

Facilitar el coneixement mutu entre els

pobles de San Ramón i Esporles.
cooperació municipalista, accions

Promoure, en el marc de la
orientades cap al
desenvolupament sostenible.
Impulsar els drets humans i reforçar les institucions locals com a element de cohesió dels
municipis i de la societat civil.
Sensibilitzar i informar la societat civil de San Ramón i d'Esporles per fomentar la seva
participació en activitats que sustentin i consolidin l'agermanament.
Donar a conèixer al municipi d'Esporles els problemes que pateixen els països del Sud i les
causes que els produeixen.
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eficaç aquesta cooperació precisa d'un marc
objectius, mitjans I obligacions de les parts, acorden establir
s'assumeixen els següents compromisos:
Considerant que per ser
fa

a

èè^durat) detallat pel que
a^é§t¿^iwénl en el qual

L'Ajuntament d'Esporles es compromet a:
En la mesura de les seves possibilitats, aportar recursos econòmics a través del Fons Mallorquí
de Solidaritat I Cooperació, consignats per a projectes de cooperació que promoguin accions de
desenvolupament econòmic, social, cultural I ambiental.
Respectar l'orientació dels projectes sol·licitats per l'Alcaldia de San Ramón (o amb el suport
d'aquest), sempre que aquests siguin compatibles amb els objectius de l'agermanament.
Comunicar al Fons Mallorquí, de la forma més aproximada possible, la quantia dels recursos
econòmics que destinarà anualment a l'agermanament, per tal que els projectes que II presenti
l'Alcaldia de San Ramón (I altres entitats vinculades a l'agermanament) puguin respondre a les
expectatives reals.
Desemborsar els recursos econòmics en les dates previstes perquè els projectes presentats per
l'Alcaldia de San Ramón al Fons Mallorquí puguin executar-se de forma oportuna.

•

•

•

•

L'Alcaldia de San Ramón
•

•

•

•

compromet a:
suport a la creació d'una comissió d'agermanament plural.
Vetllar perqué els recursos aportats per l'Ajuntament d'Esporles siguin destinats als projectes
previstos I consultar a les altres parts en cas que es cregui necessari canviar el seu destí
original.
Garantir que no hl hagi cap tipus de discriminació en l'elecció dels beneficiaris dels projectes per
raó de raça, origen étnic, sexe, llengua, religió, nacionalitat, situació familiar I/o social, o
conviccions polítiques.
Facilitar la tasca d'ACNAS I el Fons Mallorquí per dur a terme els projectes de cooperació.
es

Donar

ACNAS
•

•

•

•

•

es compromet a:
Treballar per a la creació d'un comité d'agermanament on hl
l'Alcaldia de San Ramón, altres associacions I grups locals de

siguin presents, a més d'Acnas I
la societat cllvll que treballin en el
municipi. Aquest comité serà un òrgan consultiu que col·laborarà en la definició de les accions a
desenvolupar en el marc de l'agermanament I en la seva avaluació.
Coordinar les accions de cooperació que es duguin a terme a San Ramón, derivades d'aquest
agermanament, coordinant primer amb l'Ajuntament I en el seu moment amb la comissió
d'agermanament.
Formular projectes de cooperació emmarcats en el pla de desenvolupament local I coordinar les
accions amb el Fons Mallorquí.
Implicar els beneficiaris dels projectes en la concepció, elaboració, execució, gestió, seguiment I
avaluació dels programes I de les activitats que aquests comporten.
Presentar una memòria anual de les activitats generades amb les aportacions fetes, amb les
corresponents justificacions I els avals locals que puguin garantir que el treball realitzat respon a
les necessitats expressades.
Mallorquí de Solidaritat I Cooperació es compromet a:
prioritat als projectes que es dirigeixin cap a la consecució dels serveis bàsics que
garanteixin el desenvolupament.
Aportar recursos rebuts de l'Ajuntament d'Esporles, perqué els projectes no siguin una
Intervenció aïllada, sinó que configurin un ampli I coherent projecte Integral de cooperació per a
un desenvolupament equilibrat I sostenible.
Garantir el seguiment I el suport als projectes mitjançant l'ofldna que disposa el Fons Mallorquí a
Managua, perqué aquests compleixin les finalitats generals fixades en aquest document I arribin

El Fons
•

•

•

Donar

a

llurs fites.
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•

•

semf^

responsables de l'Ajuntament d'Esporles,
qu^>-ac|tíests/ho sol·licitin, del
desenvolupament dels projectes finançats amb llurs recursos.
1 c'^ 1,,/
Facilitar informació per a la realització d'activitats de sensibilització iPlB^dós municipis, per tal
de difondre l'agermanament entre els habitants d'aquests.
Informar els

d'aquest agermanament és tres i es prorrogarà tàcitament cada any, a excepció que una
parts no desitgi la seva continuació. En aquest cas, la part interessada en rescindir-lo ho
comunicarà a les altres parts dos mesos abans de finalitzar l'any.
I com a prova de conformitat amb tot alló expressat anteriorment, es subscriu aquest conveni per
triplicat a San Ramón el sis de novembre de dos mil sis.
La durada

de les

•

De

part de l'Alcaldia de San Ramón

Sr.Néstor William Pérez
De

•

Sr.

,

Batle de San Ramón

part de l'Ajuntament d'Esporles

Miquel Ensenyat,Batle de l'Ajuntament d'Esporles
De

•

part d'ACNAS

Sr. Jordi Gil,
De

•

president d'ACNAS

part del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

Sr. Bernardí Coll Martorell,

És

sotmet

a

president del Fons Mallorquí

votació la

EXPEDIENT

proposta i és aprovada per unanimitat.

INVESTIGACIÓ

BENS S'ESGLEIETA.- El senyor

Batle dóna lectura a la

següent proposta:

PROPOSTA
Vista la

necessitat que

te aquest Ajuntament de fer les actuacions pertinents per iniciar

l'expedient d'investigació dels bens municipals que es relacionaran.
Vista la cerificació del registre de la propietat que manifesta que aquestes propietat no
consten inscrites el registre, a nom de persona alguna.
l'Ajuntament sempre havia tingut com de la seva propietat, el solar i local en
qüestió, al pareixa amb la qualificació jurídica de bens patrimonials, no havent permès al llarg dels
anys cap actuació a la mateixa destinada a adquirir la possessió.
Vist que

Vist que
incertesa que hi

aquesta propietat esta registrada a nom desconegut, per evitar qualsevol dubte o
pogués haver al voltant de l'esmentada propietat proposo al Ple de l'Ajuntament el

següent acord:
Aprovar iniciar d'ofici l'expedient d'investigació dels bens municipals patrimonials que a
continuació

es

s'Esgleieta al terme municipal d'Esporles, plaça s'Església, de cabuda uns setanta
llinda per la seva esquerra amb la propietat del Sr. Nicolau Garcia Vanrell, pel fondo, amb

URBANA: sita
m2 que

relacionen:
a
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îS'l
propi<èl;a^aKliJ8^§*M

propietat del Obispat de Mallorca i per la dreta amb
Mayol, que dins aquesta propietat hi ha uns 37,26 m2 que tenen parefamb dues
urbana

paris.

Trias

sita a la plaça de s'Església núm. 7, que llinda per
front, fondo i esquerra amb la plaça de s'Esgleieta i per la dreta amb el núm. 8 de l'esmentada
plaça, propietat del Sr. Stephen Juerit.
URBANA: amb edificació, de noranta i set m2

,

Notificar als interessats
Donar trasllat del

aquest acord.
present acord a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autónoma,

per què en el seu cas poguessin
conformitat amb l'art. 49 del R.B.

fer valer els seus drets i al·legar el procedent, tot de

Exposar-lo al públic al BOIB pel termini de 15 dies.
El Sr. Jaume Pou

És

sotmet

a

digué

votació la

Surt de la sala de

que

agraïa que després de tant pregar s'hagués iniciat.

proposta i és aprovada per unanimitat

plens la senyora Dolores Matas Cendra.

MÀQUINA DE GAS POBRE.- El

senyor

batle dóna lectura a la següent proposta:

la família Matas-Pares te d'intenció de fer donació d'una maquina de gas pobre de
propietat proposo al ple el següent acord:

Vist que
la

seva

-

-

Aprovar el següent document de cessió:
Autoritzar al Sr. Batle per signar els documents necessaris.
DOCUMENT DE

CESSIÓ DE LA MÁQUINA DE GAS POBRE A L'AJUNTAMENT
D'ESPORLES.

REUNITS
D'una banda, el Sr. Tomeu Matas Cendra, amb
núm. 11 d'Esporles, en representació de la família

DNI núm. 43028503-B, amb domicili al d Creu,
Matas - Parés,

i, d'altra banda, el batle. Sr. Miquel Ensenyat Riutort, en representació l'Ajuntament d'Esporles,
domicili

a

la

amb

Plaça d'Espanya, núm. 1 d'Esporles, amb CIF P0702000A.

EXPOSEN

mitjançant aquest document es pretén formalitzar l'acte de cessió de la màquina de gas pobre
que actualment es troba ubicada al local situat al d Can Campos, núm. 14 d'Esporles i que és
propietat de la família Matas - Parés.
Oue

L'objecte d'aquesta donació és la realització de la restauració de l'esmentada màquina per a la
posterior exposició pública que permeti que en gaudeixin tots els habitants i visitants del
municipi.

seva
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Per formalitzar

aquest acte, s'estableixen les següents

CLÀUSULES
Primera.- El Sr. Tomeu Matas Cendra, en
la

màquina de

gas

pobre

a

representació de la família Matas

-

Parés, fa donació de

l'Ajuntament d'Esporles.

Segona." L'Ajuntament d'Esporles es farà càrrec de treure la màquina de la seva ubicació actual en
despeses que això comporti, així com de les derivades de la seva

el termini de tres mesos i de les

conservació.
Tercera."

L'Ajuntament es compromet, a vetllar pel seu bon estat de conservació.

L'Ajuntament decidirà la ubicació de la màquina, segons el seu millor criteri. En el lloc on
s'exposi la màquina, juntament amb ella s'hi exhibirà una placa en la qual consti que la donació ha
estat feta per la família Matas - Parés.
Quarta."

Cinquena." En cas d'incompliment d'alguna de les clàusules establertes anteriorment, es
contemplarà la possibilitat de la recuperació de la màquina per part de la família que en fa donació.
Sisena." El batle. Sr. Miquel Ensenyat, en representació de l'Ajuntament
donació en els termes establerts, a la firma d'aquest document.

I

com

a

d'Esporles, accepta la

de conformitat amb cadascuna de les clàusules, firmen per duplicat aquest
Esporles el
de
de 2006

prova

document,

a

Sgt.: Sr. Tomeu Matas Cendra

Sgt.: Sr. Miquel Ensenyat
Batle

Esporles a 17 de maig de 2006

Miguel Bernat digué que hi estava d'acord, peró que s'hauria d'aclarir el cost.
va treure el pressupost aproximat, signat pels tècnics de l'ajuntament.
digué que trobava adient trametre l'agraïment del Plenari a la propietat.

El Sr.

El Sr. Batle
UM

És

sotmet

Entra

a

a

votació la

la sala de

proposta i agraïment i és aprovat per unanimitat.

plens la senyora Dolores Matas Cendra.

Noguera explicar que tornava el ple
aquest conveni, ja que hi havia alguns punts que no restaren clars al anterior acord.
CONVENI BANDA LIRA ESPORLERINA.- La Sra. Lourdes

El Sr.
tornar un altre

Miguel Bernat digué que no escoltaven a l'oposició i per això el conveni havia de
vegada el Ple.

primer punt de discussió va ser " aquest conveni anul·la al anterior acord
esporlerina". Es parlar de si sols s'havia d'anul·lar l'anterior conveni o també l'anterior
acord, ja que els acord eren executius des de el moment de la seva aprovació, tinent en compte
que no s'havia firmat el conveni era natural que s'introduis l'esmena de que restes anul·lat l'anterior
acord en primer lloc.
El
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Així mateix demanar el Sr. Bernat s'esmenessin els

següents

pi

entenia que no
punt 10 " Altres activitats que l'ajuntament pugui considerar"
correcte havia de dir " Altres activitats que es puguin conveniar"
Respecta del finançament del sou del director punt 13a)" Del sou del director de la Banda
Lira Esporlerina, que s'abonarà a traves del seu Patronat d'Escoles municipals"
El Sr. Bernat digué com es farà serà el batle o el patronat qui decidirà el sou del director,
com es quantificarà ? etc. El Sr. Batle li respongué que entenia que havia de ser el Patronat
qui decidís. Per tant aquest punt havia de dir " El Patronat d'Escoles Municipals, aprovarà i

Al

-

era

del director de la Banda de musica".
següent punt; " La Banda de musica es
compromet a no demanar subvencions al Patronat de Cultura i Esports d'aquest
Ajuntament, per despeses corrents. Només ho podrà fer per activitats
extraordinàries que puguin organitzar durant l'any"
Demanar t'afeixí al nom de la Banda " Municipal"
Afeixi al conveni que a l'assemblea de la Banda hi havia d'haver un representant municipal
anomenat pel Batle.
El Sr. Batle li respongué que la Banda de Musica non era de l'ajuntament, que es regia pels seus
propis Estatuts, i entenia que devia seguir així ja que això garantia els seus cent anys de
continuïtat, per tant votarien en contra les dues darreres esmenes proposades.
pagarà el

sou

Així mateix demanar de afeixi el conveni el

-

-

Miguel Bernat digué que no entenia com aquests punts podien restar independència a la
no que el que feien era garantitzar la continuïtat de la Banda per cent anys més i que era
totalment lògic ja que la Banda estava finançada per l'ajuntament, per tant votarien a favor.
El Sr.

Banda si

El Batle sotmet
Cinc
Cinc

És

(5) vots
(5) vots

Cinc

(5) vots
(5) vots

Cinc
Cinc

esmena

(nom Banda). El resultat es el següent:

favor, quatre (4) PP i un (1 ) UM
contra, quatre (4) PAS.PSM i un (1) PSOE

en

a

favor, quatre (4) PP i un (1 ) UM
contra, quatre (4) PAS.PSM i un (1) PSOE

en

a

votació l'ultima

esmena

(representant Banda). El resultat es el següent:

(5) vots a favor, quatre (4) PP i un (1 ) UM
(5) vots en contra, quatre (4) PAS.PSM i un (1) PSOE

sotmet novament a votació i el resultat de la

Cinc
Cinc
No

a

penúltima

queden aprovada amb el vot de qualitat del Batle.

El Batle sotmet

És

votació la

sotmet novament a votació i el resultat de la mateixa és:

Cinc

No

a

(5) vots
(5) vots

a

mateixa és:

favor, quatre (4) PP i un (1 ) UM
contra, quatre (4) PAS.PSM i un (1) PSOE

en

queda aprovada amb el vot de qualitat del Batle.

Després es sotmet a votació el conveni amb la resta de les esmenes i es aprovat per
següent:

unanimitat el
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PROPOSTA
Vista la necessitat que té l'Ajuntament d'Esporles de
Musica Lira Esporlerina pel present venc a proposar al ple el

CONVENI DE

signar un
següent acord:

amb la Banda de

COL·LABORACIÓ ENTRE LA BANDA DE MÚSICA LIRA ESPORLERINA,
MÚSICA I DANSA I L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

L'ESCOLA MUNICIPAL DE

Palma de Mallorca, a

de

de 2006.

REUNITS

Batle de l'Ajuntament d'Esporles, Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, en nom i
d'aquesta
entitat, amb domicili social a la Plaça Espanya num. 1 i C.I.F. n° P
representació
D'una

part, el

0702000 A

Esporlerina, el senyor Antoni Auli Ginard, en nom i
representació d'aquesta entitat, amb domicili social en el d Ca l'Amet s/n d'Esporles i C.I.F. GI de l'altra el President de la Banda Lira
07.475.809

EXPOSEN

l'Ajuntament d'Esporles te funcionant una escola de Música, la quasi totalitat dels alumnes són
d'Esporles l'esmentada escola no té els instruments necessaris per fer front a la demanda dels
mateixos i donat que la Banda Lira d'Esporles es troba en disposició de deixar-ni.
Que

En virtut de l'anterior
les

exposició, acorden de subscriure el present conveni de col·laboració, segons

següents
CLÀUSULES

Aquest conveni anul·la l'anterior de dia 20 de març de 1997, signat pel senyor Jaume
batle d'Esporles i Antoni Aulí, com a president de la Banda Lira Esporlerina.

Pou com a

CESSIÓ D'INSTRUMENTS

1) La Banda es compromet a cedir els seus instruments musicals a l'Escola de Música per poder
ser emprats pels seus alumnes. Així mateix, l'Escola de Música cedirà els seus instruments als
músics de la Banda.

2) L'Ajuntament d'Esporles es compromet a responsabilitzar-se de que les cessions d'instruments
es facin segons les següents normes:
a) La persona que rebi l'instrument en serà responsable en tot moment.
b) El receptor de l'instrument farà un dipòsit de 90 euros a mode de fiança, que li seran
retornats quan aquests deixi d'emprar l'instrument.
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!

?n

termini
c) L'instrument serà cedit per a un termini d'un any prorrogahle^Jgilal^^ns/cfêqjb
l'alumne deixa d'assistir a classe o d'emprar l'esmentat ihsfrüñient, JJña 'dé retornar a
l'instant. En el cas dels músics de la Banda, el retornaran quart ctó><rn^dè pertànyer a la
Banda.

d) La persona que rebi l'instrument pagarà una quota anual de 30 euros en concepte de
manteniment de l'instrument. En el cas de retornar-lo després de 6 mesos d'haver signat o
renovat el termini de cessió, també pagarà la quota. La Banda serà l'encarregada de cobrar
les quotes i de fer les reparacions i revisions periòdiques dels instruments.
e) L'Ajuntament revisarà que l'instrument es torni en bones condicions i, en el cas que no sigui
així, fer - en les oportunes gestions perqué es reposin els desperfectes ocasionats.

COL·LABORACIÓ BANDA-ESCOLA DE MIJSICA
3) La Banda i l'Escola de Música mantendrán una relació de col·laboració permanent.
4) Els mestres de l'Escola de Música participaran a les activitats musicals de la Banda que se'ls
requereixi.
5) La Banda col·laborarà amb l'Escola de Música quan aquesta ho requereixi.
6) La Banda i l'Escola de Música organitzaran, de forma conjunta, el festival anual de "Música a la
fresca". A més, ambdues institucions podran organitzar altres activitats relacionades amb la
música.

La Banda i l'Escola de Música compartiran infraestructuras i material (informàtic, ofimàtic,
fungible...)
8) La Banda i l'Escola de Música han de tenir sempre un espai compartit adient a les seves
necessitats per realitzar les seves activitats.
9) Els músics que cursin estudis a l'Escola de Música tendrán dret a demanar una beca d'estudis.
El Consell del Patronat d'Escoles Municipals heu decidirà amb uns criteris prèviament aprovats i
publicats.
7)

COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT
compromet a realitzar els següents concerts:

FUNCIONS MUSICALS I

10) La banda es

Concert de Nadal

Cabalgata de Reis
Santa Cecilia
Concert de Primavera
Sant Pere

(Concert + diana+ refrec)

Sa Rua
Altres activitats que

l'ajuntament pugui considerar. Altres activitats que es

puguin convenia.

Organitzar el cicle anual de "Concerts a la fresca".
12) La Banda i l'Ajuntament revisaran anualment un determinat nombre
Banda realitzarà dins el poble d'Esporles.
11 )

d'activitats musicals que la

QUINTA.-FINANÇAMENT
13) L'Ajuntament es farà càrrec:
a.

Del

sou

Esporlerina, que s'abonarà a traves del seu
municipals. El Patronat d'Escoles Municipals aprovarà i pagarà el

del director de la Banda Lira

Patronat d'Escoles

del director de la Banda de Muisca
Assumirà la despesa anual, de 3000 euros

sou

b.

pel finançament de la banda. Aquesta

quantitat ha d'esser cobrada abans del dia 31 de desembre,previa
les corresponents factures.
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pagament de 6.000 euros en concepte de reaiitzacFo de1 Festival de Musica a la
Aquesta quantitat s'haurà de cobrar abans de començar el cicle de concerts,
prèvia presentació de la factura corresponent.
14) La Banda de Musica es compromet a no demanar subvencions al Patronat de Cultura i
Esports d'aquest Ajuntament, per despeses corrents, només ho podrà fer per activitats
extraordinàries que puguin organitzar durant l'any.
Del

c.

Fresca.

RENOVACIÓ
15)Aquest conveni
consideri oportú.
Com
amb

un

a

es

prova

revisarà de forma ordinària cada dos anys o quan alguna de les parts ho

de conformitat, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i
en la data esmentats a l'encapçalament.

sol efecte al lloc i

EL BATLE

EL PRESIDENT DE LA

Sr.

Sr. Antoni Aulí Ginard

BANDA DE MUSICA

Miquel Ensenyat Riutort

MOCIO UM. PODA PINS ES VERGER.- El senyor

Gabriel Coll Barceló dóna lectura a la

següent proposta:

Barceló, Regidor de UM a l'Ajuntament d'Esporles presenta, per a ser
Plenari ordinari d'aquesta Corporació la següent MOCIO relativa a:

El Sr. Gabriel Coll
sotmesa al proper

RISC D'INCENDIS "ES VERGER"

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Degut a la situació (altament perillosa que es troba la zona de pinar de la Urbanització de
VERGER) i davant el risc d'incedis que existeix en aquesta zona, li prego que preguin les
mesures necessàries per fer una poda i neteja de les males herbes, ja que l'atapeïment de pins per
metre quadrat supera la normativa.
ES

Existeix

propagació d'incendis a n'aquesta urbanització.
exposat el regidor d'Unió Mallorquina proposa al ple de l'Ajuntament d'Esporles el

un

Per tot lo

risc real de

següent
ACORD
1° Que l'Ajuntament
anteriorment.
2° Instar

a

d'Esporles preguin les mesures adients per tal de preveure el fets exposats

la Conselleria de Medi Ambient per

És sotmet

a

votació la proposta

què

es

dugui a terme les mesures necessàries.

i és aprovada per unanimitat
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MOCIO UM. PODA PINS JARDIN DE FLORES.- El senyor
lectura a la següent proposta:

Gabriel Coll Barceló dóna

El Sr. Gabriel Coll Barceló,
sotmesa al proper

Regidor de UM a l'Ajuntament d'Esporles presenta, per a ser
Plenari ordinari d'aquesta Corporació la següent MOCIO relativa a:

PODA DELS PINS

-

EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

A l'urbanització de Jardin de Flores existeix

perill amb els pins del Vial Central i franja
verda, a causa de la seva grandària i el seu mal estat de conservació ameneçan amb desplomarse,
provocant greus danys material sobre les diferents propietat pròximes i possibles danys personals
als residents de la
Per tot lo

zona

un

i transeünts.

exposat el regidor d'Unió Mallorquina proposa al ple de l'Ajuntament d'Esporles el

següent
ACORD
1.- Que
2.- Que

l'Ajuntament d'Esporles preguin les mesures necessàries per tal d'evitar aquests fets.
s'adoptin les mesures d'urgència adients lo més aviat possible.

El Sr. Batle

digué que no estava present el regidor de manteniment, peró que sabia que per
aquesta feina estaven pendents de la compra d'un camió en plataforma que havia d'adquirir la
Mancomunitat, per tant votarem a favor.
És

sotmet

a

votació la proposta

i és aprovada per unanimitat

MOCIO PP. FUTBOL FIFA.- El senyor
és

aprovada

per

Miquel Bernat demana tractar per urgència la moció i

unanimitat.

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

i

MOCIÓ
La

importància social de les retransmissions esportives audiovisuals dels esdeveniments
esportius d'especial rellevància dota als mateixos d'un indubtable interès públic, que exigeix garantir
els legítims drets dels consumidors a accedir a les esmentades retransmissions, així com l'eficaç
protecció dels diversos interessos esportius i mercantils afectats.
De tota manera,
més

existeix

un

risc real de que aquests drets es vegin impedits en relació al

importants esdeveniment esportius d'interès generals de l'any en curs, com és la XVIII Copa
tindrà lloc durant els mesos de juliol i agost.

del Món de Futbol FIFA que
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aquest sentit, a Llei 21/1997, de tres de juliol, reguladora-^e les Emissions i
Competicions i Esdeveniments Esportius estableix al seu article 3 que "Les
competicions i esdeveniments esportius d'interès general s'hauran de retransmetre en directe, en
emissió oberta i per tot el territori de l'Estat."
En

Retransmissions de

juny de 2005, de la presidència del Consell per a les Emissions i
Esportives, recull l'aprovació del catàleg de competicions i esdeveniments
esportius d'interès general per a al temporada 2005/2006, que inclou la próxima competició del
Mundial de Futbol de Juliol de 2006 en els següents termes: "XVIII Copa del Món de Futbol FIFA
(Alemanya, juny a juliol de 2006). Participació de la selecció espanyola. La inauguració i la Final en
La Resolució de 27 de

Retransmissions

tot cas".

permet concloure que d'acord a la legislació vigent, pel que respecta al Mundial de
Futbol 2006, tots els espanyols tenen dret a gaudir de la retransmissió de tots els partits de la
selecció espanyola, així com de les cerimònies de inauguració i clausura de la competició, en
Tot aixó

directe i

en

obert.

d'aixó, segons diversos informes tècnics, l'empresa que ostenta els drets de
Espanya d'aquesta competició no pot garantir que es pugui emetre en obert a tot el
territori de l'Estat a través de la senyal analógica. La senyals analògica ès la senyal convencional
de recepció de televisió per part de la majoria dels espanyols, fins que el 2010 sigui relegada
oficialment per la Televisió Digital Terrestre.
A pesar

l'emissió

a

D'aquesta forma, de mantenir-se els drets d'emissió de dita competició, en particular els
d'aquells partits considerats d'interès general, en mans de l'empresa que actualment els
ostenta, s'exclourà del dret de gaudir de l'emissió gratuïta d'aquests partits -que en aquests
moments només poden ser en canal analògic- a gran part de la població espanyola.
drets

Cap de les opcions alternatives a l'emissió en obert per senyal analògica respecta el sentit
conseqüència, cap en garanteix l'accés gratuït i universal que tots els
espanyols tenen dret a gaudir.
de la Llei 21/1997, i, en

l'adquisició dels drets del Mundial 2002 va motivar
part del Partit Socialista dels drets que la present proposició desitja

No estaria de més recordar que
l'acalorada defensa per

salvaguardar.
Per aixó

es

sotmet

a

la consideració del Ple

l'aprovació dels següents acords:

Reivindicar l'interès local de tots els

municipis espanyols d'accedir lliure i
gratuïtament a les retransmissions esportives per televisió analògica en les que participi la selecció
nacional espanyola, incloent-hi el partit de la final, així com les cerimònies de inauguració i clausura
de la XVIII Copa del Món de Futbol FIFA de juliol de 2006, a celebrar en Alemanya.
PRIMER.-

SEGON.-

Reclamar al

Govern l'establiment

urgent de les mesures necessàries que

garanteix l'accés universal, lliure i gratuït a través a de senyal analògica de tots els espanyols, de
les cerimònies inaugural i de clausura, i del partit de la final de la competició esportiva mencionada
en el punt primer, en compliment de l'establert a la Llei 21/1997, de 3 de juliol, reguladora de les
Emissions i Retransmissions de Competicions i Esdeveniments Esportius.
TERCER.- Remetre
a

copia d'aquests acords al President del Govern, al Ministre d'Indústria,
Grups Parlamentaris en el Congrés dels

la Ministre d'Educació i Ciència i als Portaveus dels

Diputats.
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És

sotmet

MOCIÓ

a

votació la

aprovada

tv'

.y

UM. CONVENI LOCAL AAW SES ROTGETES I JARDIN DE FLORES

Gabriel Coll demana tractar
per

^

proposta I és aprovada per unanit

l'assumpte

per

urgència,

es

-

El senyor

sotmet a votació aquesta urgència i ès

unanimitat.

El Sr. Gabriel Coll
al proper

Barceló, Regidors de l'Ajuntament d'Esporles presenta, per a ser sotmesa
Plenari Ordinari d'aquesta Corporació, la següent MOCIÓ relativa a

CONVENI LOCAL AAW SES ROTGETES I JARDIN DE FLORES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1.

Que

l'Ajuntament es propietari de quatre locals comercials en planta baixa situats a
Jardín de Flores, Esporles, amb accès desde el vial fronterís sud, inscrita en el Registre
de la Propietat de Palma de Mallorca llibre 79, tom 5172 i correlativament el primer en el
fol 1, finca 3468, el segon en

el fol 4, finca 3469, el tercer

en

el fol 16, finca 3473 i el

quart en el fol 19, finca 3474.
2.

Que

mitjançant conveni de 19 de setembre de 1995, l'Ajuntament cedi aquests locals a
Rotgetes i Jardin de Flores per un termini de 10 anys, que avui

les associacions de Ses
ha finalitzat

Que aquests
Que per tot

locals són necessaris per l'associació de veïns.
lo exposat el regidor d'Unió Mallorquina proposa al ple de l'Ajuntament
d'Esporles el següent

ACORD

1) Que es prorrogui el conveni pe 10 anys mès. Signant els documents pertinents.
2) Que es canvi la clàusula primera en referència que l'avis de desocupació o finalització,
sigui mutu.
El Sr. Batle demanar de deixar l'assumpte damunt la taula, per poder estudiar el conveni i
convocar

el veïns etc.

El Sr. Jaume Pou

digué que era precis prendre l'acord.
respongué que no hi havia cap presa i que era prou important i transcendent
per estudiar el tema. Per aquest motiu demanava de deixar-lo damunt la taula.
El Sr. Gabriel Coll, per UM, digué que estava en total desacord, ja que era un tema prou
urgent per resoldre.
El Sr. Jaume Pou digué que la idea de presentar propostes per urgència, era quan
precisament l'assumpte era urgent i que precisava d'una decisió ja. Demanar informe a la secretaria
de si votar deixar el tema damunt la taula era il·legal, aquesta respongué que entenia no era il·legal
El Sr. Batle li

d'acord amb el ROF.

És sotmet
Cinc
-

Cinc

a

votació que

resti damunt la taula, el resulta de la mateixa és:

(5) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM i un (1) PSOE
(5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.

Es sotmet novament a votació, el resultat de la mateixa és:
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Cinc
Cinc

(5) vots
(5) vots

a

favor, quatre (4) PAS.PSM i un (1 ) PSOE
contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.

en

Queda aprovat que
Sr. Jaume Pou

digué

que
informe de la Secretaria.

tractar

00082

l'assumpte resti damunt la taula amb el vot de qualitat del Sr. Batle. El
volia constes que el Batle li havia llevat la paraula i que demanava un

MOCIÓ UM. MILLORA ESTAT CAMI ESTABLIDORS.- El senyor Gabriel Coll demana
l'assumpte per urgència, es sotmet a votació aquesta urgència i ès aprovada per unanimitat.
El Sr. Gabriel Coll Barceló,

al proper

Regidors de l'Ajuntament d'Esporles presenta, per a ser sotmesa
Plenari Ordinari d'aquesta Corporació, la següent MOCIÓ relativa a

MILLORA ESTAT CAMI ESTABLIDORS

EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

1. Vist l'estat

ens

que es

troba el camí d'establidors de S'Esgleieta, per acumulacions d'aigua, clots,

etc., ocasionat als veïns numerases molèsties.
El

regidor d'Unió Mallorquina proposa al ple de l'Ajuntament d'Esporles el següent

ACORD
1° Oue

en

el termini d'un

mes es

dugui a terme un projecte de millora i s'executi el mateix.

El Sr. Batle demanar de que

restes el tema damunt la taula pel proper Ple, per
mès que el proper dijous tenia una reunió amb el veïns d'Esgleita.
sotmet a votació perquè quedi damunt la taula, el resulta de la mateixa ès:

estudiar el tema i

És

Cinc
Cinc

És

(5) vots
(5) vots

a

favor, quatre (4) PAS.PSM i un (1) PSOE
contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.

en

sotmet novament a votació i el resultat de la mateixa ès:

Cinc
-

poder

a

Cinc

(5) vots
(5) vots

Amb el vot de

favor, quatre (4) PAS.PSM i un (1 ) PSOE
en contra, quatre (4) PP i un (1 ) UM.
a

qualitat del batle queda damunt la taula.

PRECS I PREGUNTES."
EL Sr. Jaume

Capel demanar:
de vigilancia de vigilancia del punt verd estaven en funcionament?.
Digue que el regidor de manteniment el ple pasat explicar que s'havia iniciat un expedient
sancionador contra l'empresa que recolleix el residus sòlids. Demanar si ja se li havia
Si les

camares

notificat a l'esmentada empresa.
La Sra. Dolores Matas demanar:
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Si

-X-

ja funcionaba el cotxe adaptat del Centre de Dia?
Digue que havia observat dues factures de serveis de treball el rríedi'obert i seguiment del
„

PISE i demanar aclaració.

Respecta de l'acampa llengua demanar quin control s'havia establert per que el menors no
consumiguessin alcohol?. I se demanar, sirealment aquesta iniciativa havia estat positiva o
havia ocasinat moltes molèsties i destroces?.
El Sr.

Miguel Bernat demanar:
Per les pilques de la piscina. Previsions del motor?
Com estava el tema de la TDT?
Tema dels aliments

trangenics?.
ja havia anat el Consell Escolar?.
Respecta de l'acampallengua demanar si la manifestació havia estat espontanea, que era
preocupant?, que a uns 50 metres a la plaça del Castrell dins el tema lliure i havia tres
dardos als politics del PP ,PSOE, si les forces de seguretat havien fet alguna intervenció.
Com era l'intervenció del Consell Insular de Mallorca amb una infracció urbanistica d'aquest
municipi?, digue que des de la democracia aixó no havia pasta.
Com estava el tema de la moció dels vols aeres, si s'havia dirigit l'escrit.

-

Nom Institut si

Com

era

el tema de la sol.licitud de telefònica movils, el nuclis rurals de la zona de

S'Esgleita.
De la Moció de les Danses del
tema hi ha

mon

que es va

presentar a aquest ple. Respecta d'aquest

qualque comunicat?

El Sr. Gabriel Coll demanar:

Digue

que
les faria el
El Sr. Antoni Vidal

tenia algunes preguntes pel regidor de manteniment, peró
pròxim ple.

com no era

present ja

respongué:

El Sr. Antoni Vidal contestar

la Sra. Dolors Matas dient que

l'acampa llengua va tenir un
la joventut com manifestació cultural, que no s'havia de posar en dubte. Que
manifestava el seu rebuig i demanava disculpes, si havia algun participant o conferenciat que
s'hagués passat.
resultat

positiu

per

Peró arribar
una

a

persona, no es

a

posar en

dubte l'interés cultural

per que

algú hagués proferit algun insult

a

acceptable.

Podem dir que va ser un

èxit tant a nivell de comentaris polítics al diari, com de participació
Que
va
joves d'Esporles.
hi
haver actes oberts Que hi hagués destroces o problemes, la
veritat es que quan hi ha una activitat d'aquesta envergadura, es molt mal de fer evitar molèsties,
peró si pensem en les festes de Sant Pere, també ocasionen molèsties, peró ningú posaria en
dubte que s'havien de fer. El Que si puc dir es que tant per part de la brigada com dels
organitzadors i demés entitats van fer un gran esforç per pal·liar les molèsties que es poguessin
del

.

ocasionar.
La Sra. Dolores Matas

respongué que el Sr. Vidal li havia girat les paraules que ella havia
dit, que estava d'acord amb l'acampa llengua, peró no amb algunes de les activitats que si van fer,
com per exemple la del Brollador hi havia una diana que havien d'endevinar a uns determinats
polítics. Que no me queixat de l'acampa llengua si no de I falta al respecta a les persones, del
consum d'alcohol el menors i de la falta de mesures per evitar-ho.
El Sr. Batle

digué que entenia que no hi havia cap acta que promogués la violència o
despreci a l'altre gent, que el que hi havia al Brollador era un taller, que la manifestació va ser
espontània. Que de queixes ni van haver un parell, la veritat que algunes fonamentades, peró no es
pot evitar que alguns es passin de rosca. Uns esquins de Palma van ser posats a disposició de la
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justícia i
una

van tenir un judici rapit, un portai d'una casa va sofrir destrdoeë etc. Però va
massificació tan grossa sempre inclou gent que no sap anar pel mig. Aquest tipus
,

protagonitzades

per

algunes

Per altre banda

no

persones, no

poden donar

un

tinc constància de que cap

dir que amb
d'actuacions

sentiment negatiu a l'acta.

establiment d'Esporles venes alcohol als

menors.

Respecta de les mesures especials, l'ajuntament va fer que tots els seus municipals
tinguessin cura de l'aconteixament, aquests tinguérem el suport de l'IBANAT, els Voluntaris
d'Esporles i la Guàrdia Civil.
El Sr. Jaume
no es

Capel digué que com a pare el que vaig veure amb va deixar preocupat, i això
pots veure un dissabte qualsevol a Esporles.

el que

Respecta de d'infracció urbanística digué que contestaria el proper Ple.
Pel que feia a les preguntes formulades al regidor de manteniment ja que no hi era present
es contestarien el proper Ple.
El Sr. Sebastià Coll digué que el cotxe ja estava totalment adaptat. Que el mati el conduïa el
Sr. Santiago, que la Creu Roja esta cercant una persona per portar-lo.
El Sr. Jaume Pou digué que ja s'havia parlat el tema i que havien dit que quan tinguessin el
cotxe la Creu Roja proporcionaria el conductor.
El Sr. Batle digué que només feia una setmana que funcionava i que Creu roja estava
cercant algú, però que tenia la seva dificultat, pel torn partit.
El Sr. Pou digué que si es firmava un contracte i aquest deia que havien de proporcionar un
xofer i Creu Roja no compleix si hauria de fer alguna cosa, no pagar etc.
El Sr. Miguel Bernat que l'empresa havia de fer el servei.
-El Sr. Batle respongué que el programa d'intervenció educativa a l'Institut estava
en marxa i pensava que en el Ple del mes de setembre i podria donar compta.
-La Sra. Lourdes Noguera explicar que les dues factures de l'educador de carrer
atenia dos programes un en medi obert i altre al programa de l'institut.
El nom de d'institut pereix que ha d'anar al proper Consell Escolar del mateix.
-L'escrit dels vols ja s'havia enviat.
Respecta de la TV Terrestre pareix serà el 2011. El Canal 6 s'està preparant el repetidor.
Danses del Mon l'escrit es va dirigir al serveis socials, la Entitat no era responsable, no
-

-

ens van

El Sr.

entendre.

Miguel Bernat demanar si estava passat pel registre?. Qui s'ha desentès de la Moció.

L'Associació de persones
Batle

Un

digué

que no

majors i monitors diuen

que

l'institut

no

ho deixa fer aquí. El Sr.

ho diu.

examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues hores i
quinze minuts, el senyor 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
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE

L'AJUNTAMENf^^-^

EL DIA 27 DE JULIOL DE 2006

Membres assistents:
Sra. Maria Dolores Matas Cendra

Sr. Jaime

Capel Rotger
Noguera Bosch

Sra. Lourdes

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta
Sr. Jaume Pou
Sr.
Sr.

Membres que

Reynés
Miquel Bernat Bosch
Jorge Garrió Frau

han excusat la

seva

absència:

Sr. Antoni Vidal Matas

A la Vila

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

minuts del dia vint-i-set de

juliol de dos mil sis, es reuneix

a

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

en

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miquel Ensenyat
Riutort i amb l'assistència dels
de celebrar sessió ordinària i

Senyors Regidors que
en

degudament notificat. Assisteix

ella tractar els

com a

es

relacionen

a

l'encapçalament,

a

l'objecte

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

Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda

Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- Es retira de l'ordre del dia

CORRESPONDÈNCIA
del següent:

I DISPOSICIONS OFICIALS.- A

l'apartat de correspondència,

es

dóna compte

Conselleria

d'Economia i Hisenda,

registre d'entrada núm. 2410 de dia 14.07.06,
actualització llistat organismes per enquesta població activa.
S'Institut, registre d'entrada núm. 2143 de dia 17.07.06, aportació ajudes famílies amb
sol·licitud dades per

-

menors
-

-

-

amb risc social.

Consell de Mallorca,

registre d'entrada núm. 2144 de dia 17.07.06, termini presentació
subvenció
redacció projectes i direcció tècnica d'obres.
justificants
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2146 de dia 17.07.06, aportació quanties
Pla prestacions socials bàsiques i servei ajuda domicili.
IBISEC, registre d'entrada núm. 2150 de dia 18.07.06, documentació pendent per
completar expedient IES
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Conselleria Medi Ambient,

00086
registre d'entrada núm. 2155 de>,diáVI8.07.06, mesures

abocament incontrolat residus urbans i assimilables.
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada
col·laboració per subministrament informació.
Conselleria

núm. 1933 de dia 26.06.06 conveni

d'Interior, registre d'entrada núm. 1939 de dia 26.06.06, model bases

reguladores coordinació policies locals
Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 1996 de dia 30.06.06,
escola d'estiu a càrrec d'espiral.
Ajuntament d'Inca, registre d'entrada núm. 1998 de dia 30.06.06, convocatòria
assemblea constituent associació caps i comandament policia local Illes Balears.
Bellapart Abogados, registre d'entrada núm. 2019 de dia 04.07.06 renuncia direcció
autos judici ordinari 1161/02.
Tribunal Superior de Justícia, registre d'entrada núm. 2099 de dia 11.07.06 requeriment
pagament factura honoraris contenciós interposat per GOB.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2101 de dia 11.07.06 concessió subvenció i
jornada estudis locals.
Conselleria d'Economia, Hisenda i Pressuposts, registre d'entrada núm. 1662 de dia
02.06.06, propostes de baixa multes trànsit nov-des 2005.
Conselleria d'Economia, Hisenda i Pressuposts, registre d'entrada núm. 1664 de dia
02.06.06, incidències còmput prescripció sancions.
Conselleria d'Economia, Hisenda i Pressuposts, registre d'entrada núm. 1665 de dia
02.06.06, actualització dades padró per depuració deutors.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1717 de dia 06.06.06, sol·licitud informe
cursa

ciclista memorial Tomeu Blau

Conselleria

de

Comerç, Industria i Energia, registre d'entrada núm. 1719 de dia

06.06.06, atorgament subvenció sector comerç i serveis.
Conselleria

Comerç, Industria i Energia, registre d'entrada núm. 1743 de dia 08.06.06
organització II Fira Dolça.
Conselleria d'Economia, Hisenda i Pressuposts, registre d'entrada núm. 1789 de dia
13.06.06 còpia annex VIII (B) de cessió de drets de crèdit del Consorci Pla D Esporles
Conselleria de Comerç, Industria i Energia, registre d'entrada núm. 1800 de dia 14.06.06
nova proposta resolució subvenció EC-2006-18.
Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 1813 de dia 15.06.06
resolució no subvenció creació noves instal·lacions juvenils.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1815 de dia 15.06.06 comunicació
proposta jornada pràctica de recerca de muntanya.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1816 de dia 15.06.06 comunicació
realització localització hidrants per prevenció incendis.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1823 de dia 16.06.06 sol·licitud informe

concessió subvenció

curs

ciclista Tomeu Blau.

Consell Joventud Illes Balears,
nova

registre d'entrada núm. 1829 de dia 16.06.06 construcció

comissió permanent.

Conselleria

Comerç, Indústria i Energia registre d'entrada núm. 1840 de dia 19.06.06
llampades.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1843 de dia 19.06.06 sol·licitud informe
concessió subvenció substitució lluminàries i
curso

ciclista Tomeu Blau

d'Economia, Hisenda i Innovació registre d'entrada núm. 1844 de dia
19.06.06,
constancia immobles urbans S'Esgleieta a inventari CAIB.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1845 de dia 19.06.06 sol·licitud informe per
cursa ciclista rest. Son Gual.
Conseleria

no

Conselleria d'Agricultura i Pesca, registre
transmissió dades cans perillosos.

d'entrada núm. 1873 de dia 20.06.06 obligació
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Consell de Mallorca,

registre d'entrada núm. 1881 de dia 21.06.06 concessió subvenció
divulgatiu.
—
Mallorca, registre d'entrada núm. 1893 de dia 22.06.06 col·laboració jornada

elaboració documents tècnics i edició material
Consell de

Fires i Festes Terrestre.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna

l'últim Ple, els

compte dels decrets de Batlia haguts des de
quals són el següents: des de núm. 266/06 fins al 346 /06.

CONVENI

ASSOCIACIÓ

PARAULA.- La senyora

Lourdes Noguera dóna lectura

a

la

següent proposta:

ACORD

DE

COL·LABORACIÓ

ENTRE

PARAULA. CENTRE DE SERVEIS

L'AJUNTAMENT

LINGÜÍSTICS

D'ESPORLES

I

L'ASSOCIACIÓ

DE LES ILLES BALEARS.

REUNITS
D'una banda el Sr.

Miquel Ensenyat Riutort, amb DNI núm.
d'Esporles, Illes Balears.

en

representació de l'Ajuntament

I de l'altra, Catalina Moner i Mora, amb DNI
Centre de Serveis

núm. 42 969 753 A, presidenta de l'associació Paraula.
Lingüístics de les Illes Balears.

MANIFESTEN
1. Que

L'Ajuntament d'Esporles vol promoure el coneixement i l'ús de la llengua catalana entre
resideixen en el seu municipi.

les persones que

2. Que "Paraula. Centre de Serveis Lingüístics és una
té com a finalitat engegar i gestionar qualsevol tipus

associació cultural sense afany de lucre que
d'activitat en el camp de l'aprenentatge, de
l'ensenyament, de l'assessorament i de la dinamització que contribueixi a incrementar el
coneixement i l'ús de la llengua catalana i a millorar el coneixement de la cultura pròpia de les Illes
Balears.

Que ambdues parts tenen
catalana

en

interés

les relacions entre els

col·laborar en una campanya que promogui l'ús de la llengua
immigrants i la població autóctona.
a

En

conseqüència, ambdues parts convenen signar un acord de col·laboració que es regirà per les
següents
CLÀUSULES
1.

L'Associació Paraula-Centre de Serveis

Lingüístics de les Illes Balears es compromet a
organitzar i coordinar una campanya de voluntariat lingüístic que té com a finalitat promoure el
coneixement de la llengua catalana entre els nouvinguts i facilitar-ne l'ús en les relacions entre
els catalanoparlants i els no catalanoparlants. Paraula es compromet a:
Dissenyar i editar els materials de la campanya (cartells i altres recursos publicitaris,
materials informatius pera les parelles lingüístiques, etc.)
Coordinar la inscripció de les persones que volen participar en la campanya.

—

—
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2.

Crear i

T'"

gestionar una base de dades amb els voluntaris i els aprenents.

Fer l'assessorament didàctic i l'avaluació de la campanya.

)|:000088
¡

T

-

_

Organitzar activitats de dinamitzaciò.
es compromet a:
difondre la campanya

L'Ajuntament d'Esporles
—

—

—

—

—

Contribuir

entre els residents i els diferents col·lectius del
municipi: associacions culturals, esportives, centres d'ensenyament, etc.
Col·laborar en la inscripció dels voluntaris i dels aprenents.
Facilitar un espai per fer, com a mínim, la primera trobada.
Organitzar un curs de català per a aquelles persones no catalanoparlants que no tenguin el
nivell mínim necessari per fer de parella lingüística.
Col·laborar en l'organització de les activitats de dinamitzaciò que es facin en el seu municipi
el

en

3.

I

a

marc

de la campanya.

L'Associació Paraula-Centre de Serveis
altres institucions

o

Lingüístics de les Illes Balears podrà gestionar amb

entitats, de caràcter públic o privat, la col·laboració económica o material en

l'organització d'aquesta campanya.
El Sr.

Miguel Bernat digué

que cap

del

seu grup

havia rebut els emails que s'havien demanat

a

la comissió informativa.
La secretaria

És

sotmet

digué

a

que

creia s'havien enviat, peró

votació la proposta

CONVENI SES ROTGETES
lectura

a

la

-

i és aprovada

que

per

revisaria el tema.

unanimitat.

JARDIN DE FLORES.- El senyor

Gabriel Coll Barceló dóna

següent proposta:

"CONVENI ENTRE LES ASSOCIACIONS DE

VEÏNS DE SES ROTGETES DE CANET I JARDIN

DE FLORES D'UNA PART I L'AJUNTAMENT D'ESPORLES D'ALTRA, SOBRE LA

CESSIÓ PER

A US DELS LOCALS SITUATS A JARDIN DE FLORES

d'agost de 2006

Esporles,

REUNITS

D'una

part,

el

Sr. Miquel Ensenyat Riutort, Batle-President de l'Ajuntament

d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa la Llei 7/85
D'altra

part el Sr.

Rotgetes de Canet, Esporles, i el Sr.

,

,

en

en

qualitat de President de l'Associació de Ses

qualitat de President de l'Associació de Jardin de

Flores, Esporles.
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Cada

una

d'elles interven

en

la

respectiva condició esmentada, i de mutu acord,

EXPOSEN

Que l'Ajuntament es
Jardin de flores,

Esporles, amb

propietari de quatre locals comercials

planta baixa situats a

des del Vial lindant Sur, inscrits en el Registre de la Propietat

accés

de Palma de Mallorca, llibre 79, tom 5172 i correlativament el

primer en el foli 1, finca 3468, el

el foli 4, finca 3469, el tercer en el foli 16, finca 3476 i el quart en el foli 19, finca 3474.

segon en

El Ple de
locals

en

l'Ajuntament

les Associacions de Ses

a

en

data

va aprovar

cedir els esmentats

Rotgetes de Canet i Jardin de Flores, amb les següents

condicions:

ESTIPULACIONS

PRIMERA."

locals,
de deu

(6)

a

es

compromet a cedir l'us mancomunat dels

les Associacions de Ses Rotgetes de Canet i Jardin de Flores, de forma gratuita pel termini

(10)

anys.

una

Prèvia sol·licitud de l'ajuntament

o

de l'Associaciaclô, amb

una

antel.lacló de sis

la finalització del contracte i amb consentiment expres de l'Ajuntament, es podrà

mesos a

concedir

L'Ajuntament d'Esporles

prórroga d'uns altres deu (10)

anys.

Els concessionaris

es

comprometen a deixar-los

lliures, transcorreguts els primers deu (10) anys o prórroga dels mateixos.
SEGONA." Els locals, l'us dels
per

quals

es

l'objecte de la cessió, hauran de destinar-se

les Associacions única i exclusivament per a complir les finalitats pròpies de dites Associacions,

amb expressa

prohibició de realitzar qualsevol tipus d'activitat comercial, professional, etc.
TERCERA." Les Associacions

es

comprometen a realitzar al seu càrrec les obres de

restauració i conservació, interior i exterior dels locals, acomodant-los a

QUARTA."
funcionament dels locals,

Les Associacions

es

a

seves

necessitats.

responsabilitzaran de totes les despeses del

ja sian de personal, de material

CINQUENA." Les obres

les

o

de manteniment.

realitzar dintre dels locals, excepte les de

conservació,

prèviament seran consultades a l'Ajuntament i no es podran realitzar mentres aqueix no doni la
corresponent autorització per escrit, reservant-se l'Ajuntament el dret de la inspecció de les
mateixes.

SISENA."
be per a

L'Ajuntament

es

reservarà el dret d'emprar les esmentades instal·lacions,

col·locar cartells o realitzar reunions o qualsevol altre motiu que pogués sorgir.
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SETENA." Al finalitzar
els locals

retornaran

es

a

a

la primera estipulació,

l'Ajuntament amb bon estat de conservació.

VUITENA."
locals quan

qualsevol dels terminis assenyalats

L'Ajuntament estarà facultat

per a

realitzar inspeccions generals als

ho estimi convenient.
NOVENA."

A

totes

les

obligacions

que

deriven d'aquest conveni

es

seran

responsables conjunta i solidàriament les Associacions de Ses Rotgetes i Jardin de Flores.
DECIMA." Les Associacions,
efectuar cessions

a

És

o

separadament no estan facultades per a

favor de tercers.

En prova
lloc i la data

conjunta

de conformitat,

es

signa aquest conveni,

per

triplicat i

a un

sol efecte, en el

assenyalat a l'encapçalament."

sotmet

a

votació la

proposta i és aprovada

per

unanimitat

SUPORT TREBALLADOR CENTRE TERRITORIAL TVE.- El senyor
Moranta dóna lectura a la següent proposta:

Bartomeu Garau

PROPOSTA
Vist l'escrit

registre d'entrada núm. 1166 de dia 25 d'abril de 2005 dels treballadors del
a les Illes Balears, és proposa al Ple de la Corporació el següent acord:

Centre Territorial de TVE
1." El Ple de

l'Ajuntament d'Esporles dóna suport a les reivindicacions dels treballadors del Centre
a les Illes Balears pel que fa al manteniment i impuls del Centre.

Territorial de TVE
2." El Ple de

normalització

l'Ajuntament d'Esporles reconeix la tasca del Centre Territorial de TVE a favor de la
lingüística i també com a element cohesionador de la realitat insular de la Comunitat

Autónoma.
3." El Ple de
RTVE

no es

l'Ajuntament d'Esporles insta al Govern Espanyol

faci

a

costa dels Centres Territorials ni dels

seus

a que el
treballadors.

Pla de Sanejament de

4." El Ple de

l'Ajuntament d'Esporles insta al Govern espanyol a donar un impuls decisiu al Centre
a les Illes i ampliar els horaris de la programació autonómica perquè incloguin
també l'edició dels caps de setmana de l'Informatiu Balear.
Territorial de TVE

El Sr.

Miguel Bernat demanar si s'havia comprovat

El Sr. Tomeu Garau

digué

que

els treballadors

que

no estaven

El Sr. Bernat

feia

hi hagués acord amb el sindicats.
satisfets però si hi havia acord.

digué que si hi havia un acord, signat pels representants dels treballadors
l'ajuntament d'Esporles amb aquest acord.
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que

El Sr. Garau

digué

que a

nivell autonomie pareixia que el comitè no hi estava d'acord

El Sr. Jaume Pou

digué vist que no t'expliques amb la claritat necessària, demano que resti
l'assumpte damunt la taula, ja que no te sentit anar en contra dels sindicats, si després es redacta
un nou acord i es correcte ja s'estudiarà.
L'assumpte resta damunt la taula.

EXPEDIENT INVESTIGACIÓ DE BENS.- La senyora

secretària dóna lectura

a

la següent

proposta:
PROPOSTA
Examinat
URBANA:

sita

L'expedient incoat amb el fi d'investigar les següents propietats:

s'Esgleieta al terme municipal d'Esporles, plaça s'Església,n° 18 que llinda per la
amb la propietat del Sr. Nicolau Garcia Vanrell, pel fondo, amb urbana propietat del
Obispat de Mallorca i per la dreta amb propietat de la Sra. Margarita Trias Mayol, que dins aquesta
propietat hi ha uns 37,26 m2 que tenen paret amb dues parts.
seva

a

esquerra

URBANA: amb edificació, de noranta i set m2

sita a la plaça de s'Església núm. 7, que llinda per
front, fondo i esquerra amb la plaça de s'Esgleieta i per la dreta amb el núm. 8 de l'esmentada
,

plaça, propietat del Sr. Stephen Juerit.
Vist que

ha restat exposat el públic pel termini d'un

mes

BOIB núm. 83 de dia 10 de juny de

2006.

Que s'ha notificat als interessats i al Govern de les Illes Balears i l'única reclamació que

s'ha
presentat ha estat la del Sr. Nicolau Garcia Vanrell, que demana sigui revisada la medició dels
bens objecte d'investigació ja que entén que només son un 19 m2 els afectats no els 37,26 m2 com
declara l'ajuntament.
Vist informe emès per

l'arquitecte municipal

que

literalment diu" Realitzada la corresponent

inspecció informo que:
Les mides de la

propietat municipal situada a una part de la parcel·la amb referència
adreça plaça de l'Esglesia n° 18 ( com es pot apreciar a la fotocopia
adjunta), es de 4,17 m x 4,20 m, i per tant amb una superfície de 17,51 m2."
Per tant de la documentació existent a l'expedient resulta que, els esmentats bens
corresponen a l'ajuntament, si be es cert que de la primera propietat només ni corresponen 17,51
cadastral 9302803, i amb

m2.
Vist que

també s'ha revisat l'urbana sita plaça de s'Esgleita n° 8 i el resultat segons informe
l'arquitecte es que mideix 114,08 m2.
Vist que

la competència de la investigació dels bens de l'ajuntament, correspon el ple de
l'ajuntament, tal i com determina l'art. 22. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les bases de
Regim Local, modificada per la llei 57/2003, de 16 de desembre de Mesures de Modernització del
Govern Local
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De conformitat amb els arts 45 i 46 del
proposar

Reglament de Bens' de lés Entitats Locals,

venc a

el Ple el següent acord:

1." Admetre les

al·legacions presentades per Sr. Nicolau Garcia Vanrrell. Per tant la propietat
adreça plaça de l'Església n° 18, ha de restar amb una superfície de 17,51 m2.
2." Corregir les dimensions de la propietat plaça s'Esgleita n° 8, restant amb una superfície de

amb

114,08 m2.
3." Que la

propietat dels esmentats bens correspon a l'ajuntament amb la qualificació jurídica de

patrimonials.
4." Que

procedeixi a la taxació dels bens.
s'inclogui a l'inventariï de bens de l'ajuntament a la primera rectificació del mateix, i que
s'adoptin les mesures tendents a l'efectivitat dels drets de la Corporació
6." Que es notifiqui al Sr. Nicolau Garcia Vanrrell, a fi de que puguin presentar el corresponent
es

5." Que

recurs.

És

sotmet

votació la

a

CESSIÓ TERRENYS
següent proposta:

proposta i és aprovada per unanimitat

INSTITUT.- La senyora

Lourdes Noguera Bosch dóna lectura a la

PROPQSTA
Antecedents
Per acord del Ple

d'aquest Ajuntament en data 27 de novembre de 2001, es posar a
disposició del Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Educació i Cultura, uns
terrenys d'aproximadament 12.000m2, a la zona de Son Quint, per a la construcció d'un IES.
Així mateix
es

es va

assumir el

compromís de dotar la parcel·la de serveis, l'esmentada obra ja

troba executada.
Es

signar un conveni amb la Comunitat Autónoma de les Illes Balears data 14 de gener de
posteriorment i amb càrrec a la Conselleria de Cultura, l'ajuntament executar l'obra de
construcció de l'IES i un poliesportiu.
2004

,

Pel

present venc a proposar el ple el següent acord:

1.-

Aprovar fer la cessió gratuïta a favor de la del Comunitat Autónoma de les Illes Balears, del
següent be Patrimonial: 11.599 m2, segons plànol adjunt, de la següent finca Urbana parcel·la de
terreny, identificada amb el n° 3 de la unitat d'execució número 6 d'Esporles, de 14.000 m2,
destinada a equipaments, inscrita al Registre de la Propietat de Palma de Mallorca núm 8
ajuntament d'Esporles llibre 104 i tom 5.606, finca 4.223
,

2.- L'acord

es

sotmet

a

tràmit d'informació

Bens de les Entitats Locals,

pública, segons l'article 1101 següents del Reglament de
aprovat pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny.

3.- Del

present acord s'assabentarà al Consell Insular de Mallorca, segons l'article 109.2 del RBEL i
8/1993, d'l de desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars en
matèria de regim local.

art. 13 de la Llei

4." La forma de reversió del solar: serà quan

se'n canviï l'ús educatiu per qualsevol altre.
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5." Es comprova
Decret legislatiu

i manifesta de que gaudeix d'exempció a Campar de que disposa l'art. 62 del Real
2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Tex Refós de la Llei Reguladora de les

Hisendes Locals.
6."

Així

mateix

d'arrendaments

manifesta

que el
altres limitacions d'ús.
es

o

solar

troba lliure de càrregues, de gravàmens,

es

El Sr.
La Sra.

Miguel Bernat demanar de comprovar el metres que es donaven.
Noguera digué que efectivament només es cedien els terrenys destinats

És

sotmet

a

votació la

PROPOSTA

Contribuent

la següent proposta:

IMPORT REBUTS

als rebuts

Padró/impost

ESP-000475 Riera Torres Maria
6969/05

a

que es

detallen

a

continuació,

es proposa

imports assenyalats.

De Mata Llinàs J.

925/05

secretària dóna lectura

DEVOLUCIÓ

Examinada la documentació que acompanya

Referència

l'ús educatiu.

proposta i és aprovada per unanimitat

BAIXES I DEVOLUCIONS.- La senyora

la devolució dels

a

Sierra Reales M.

Import Motiu devolució

IVTM

Baixa 18-03-05

IVTM

Alta Sencelles
Fuita

Aigua

aigua

PROPOSTA DE BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que s'adjunta, rebuda dels
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les

Serveis de Recaptació de Tributs de la
Illes Balears, es proposa la baixa dels

esmentats rebuts

Cobrança

Període de liquidació

Import

Executiva

01/01/2006 al 31/03/2006

4.525,87 €

Total

És

sotmeten

CAMÍ

a

votació amb dues propostes

4.525,87 €

i

son

aprovades

per

ESTABLECEDORES." El Sr. Gabriel Coll donar lectura

-MILLORA ESTAT CAMI ESTABLÍ DORS
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EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

1.- Vist l'estat

en

que es

troba el camí d'Establidors de s'Esgleita,

per

acumulacions d'aigua, clots

etc. ocasionant als veïns nombroses molèsties.

El

Regidor d'Unió Mallorquina

proposa

el ple de l'Ajuntament d'Esporles el següent:

ACORD
1°.- Que

en

termini d'un

mes es

dugui a terme un projecte de millora i s'executi el mateix.

Així mateix

digué que encara que ja s'havia dit a la comissió informativa que es
la creació d'un nucli rural per aquesta zona, ja que aixó implicava una modificació
d'aquest Ajuntament i podia
immediata, arreglar el camí, ja
que aixó comportava.

ser
que

proposaria
de NNSS
un procediment molt llarg, el que volia UM era una solució
una ploguda el deixava intransitable amb els danys col·laterals

El Sr. Batle

digué que de l'informa de l'arquitecte municipal es desprenia que el camí no es
propietats anomenades a l'inventariï municipal. Per tant era molt difícil actuar
propietat que no era municipal.

trobava dins de les
dins

una

El Sr. Coll

digué que el que proposava no era asfaltar al camí si no un tipus d'actuació
permetés utilitzar al camí a l'espera de solucions més importants com la del nucli Rural.

que

El Sr. Jaume Pou

digué que li sabia greu rebatre l'informa de l'arquitecte peró a les NNSS
d'aquest Ajuntament hi a un llistat de camins de titularitat pública i al 45 diu camins de s'Esgleieta,
per tant la responsabilitat es d'aquest Ajuntament.
El Sr. Batle

digué

que

els únics camins

que

l'Ajuntament podia dir

en

propietat

que eren

els del inventari municipal de bens, la resta per tenir aquesta qualificació havien de fer
els oportuns expedients d'investigació. Però que estigues damunt papers o no, l'aprova aquesta
seus, eren

moció

produïa un agreuja comparatiu amb altres camins que estan en la mateixa situació i els
propietaris colindants, han hagut de pagar el seu arreglo.
El Sr. Jaume Pou

digue el Sr. Batle que no havia dit res, que l'Ajuntament havia fet
girant de mar i altres camins que segons s'havia dit no eren de titularitat d'aquest
Ajuntament. Però el que si era clar, era que aquest cami estava recollit a les NNSS d'Esporles com
a públic.
El Sr. Coll digué que el que es demanava era una solució qualsevol intervenció de
l'Ajuntament que la seva intenció no era entrar en debat, si no el que pretenia era posar el
problema damunt la taula i donar-li una solució.
actuacions al

,

És

sotmet

Cinc
Cinc

És

torna

Cinc
Cinc

a

votació i el resultat de la mateixa és:

(5) vots
(5) vots
a

favor, quatre (4) PP i un (1 ) UM.
en contra, tres (3) PAS.PSM i dos (2) PSCE
a

sotmetre novament

(5) vots
(5) vots

a

votació, el resultat de la mateixa és:

favor, quatre (4) PP i un (1 ) UM.
en contra, tres (3) PAS.PSM i dos (2) PSCE
a
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La

lectura

proposta no és aprovada amb el vot de qualitat del senyor Batle.e^^

MOCIÓ PAS-PSM. CONDEMNA DICTADURA.la següent proposta:

El senyor

Bartomeu Garau Moranta dóna

a

Assumpte: Moció sobre la condemna de la dictadura franquista i per la recuperació de la memòria
histórica.
EM 8 de

juliol de 2006, es compleixen 70
República. Arran de la sublevació, es va produir

anys

de la sublevació militar contra el

govern

de la

una repressió brutal a tot l'Estat. Amb un balanç a
Mallorca de l'ordre de 3000 morts i milers de damnificats durant molt d'anys per haver-se mantingut
lleials

a

la

legalitat republicana.

La democràcia ha anat reconeixent

aquelles víctimes de la llibertat, peró de manera
segellar un pacte de silencia que ha escatimat la rehabilitació moral,
política i jurídica de els víctimes, presos, exiliats i represaliats en general.
insuficient. La transició

a

va

El comitè de l'Assamblea Parlamentària del Consell

d'Europa va aprovar el passat 17 de
març un text on es condemnaven les greus violacions dels drets humans, comesos a Espanya
durant la dictadura franquista. L'acord deia "Que es proclami una declaració oficial de condemna
internacional del règim de Franco i es declari la data del 18 de juliol de 2006 com a dia oficial de
comdemna del règim de Franco" com també que "es convida a lesa autoritats locals a que erigeixin
monuments en memòria de les víctimes del règim franquista". Tal com proclama l'assemblea, el
coneixement de la història ès una de les condicions prèvies per evitar repetir els errors del passat.
Això

no

obstant, lamentablement,

en una

declaració semblant

sessió de dia 4 de
condemnar el cop

en

el Parlament Europeu en
en contra de

juliol, el PP i els partits d'extremadreta europeus, votaren
d'Estat. Una actitud injustificable que cal reconduir.

Per altra banca, a

diferència de totes les democràcies del nostre entorn. Mallorca no compta
a la memòria de tots aquelles que moriren o patiren persecució per
defensar la democràcia i les llibertats. Totes ells mereixen el nostre homenatge i el nostre record.
L'oblit i el silenci seria la pitjor de les ofenses.
amb monuments de relleu

Per tot això, el grup

d'Esporles

proposa

al Ple

que

municipal del PAS-PSM-ENTESA NACIONALISTA a l'ajuntament
adopti els següents
ACORDS

Primer." El Ple condemna el cop d'estat del General
humans comesos a Espanya a 1936 a 1976.

Franco així com les greu violacions dels drets

Segon." El Ple insta al Parlament de les Illes Balears, a crear una comissió autonòmica per tal
d'investigar les violacions dels drets humans comesos pel règim franquista a les Illes Balears i
poder ser presentat davant el Consell d'Europa.
El Sr.

Miguel Bernat digue que si es retirava i es formés una comissió conjunta de tots els
partits politics podria ser arribéssim a un acord per presentar una moció conjunta.
El Sr. Batle digué que retirava el tema de l'ordre del dia i s'acorda per unanimitat de tots el
presents crear una comissió del portaveus de tots el partits politics per tractar el tema.
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MOCIO UM. RISC INCENDI.- El senyor

Gabriel Coll Barceló dóna lectura a la següent

proposta:
El Sr.Gabriel Coll
al proper

Barceló, Regidor de l'Ajuntament d'Esporles presenta, per a ser sotmesa
Plenari Ordinari d'aquesta Corporació, la següent MOCIÓ relativa a

RISC D'INCENDI "JARDIN DE FLORES"

EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

Degut a la situació (altament
abocament de restes de poda.
Creant

risc real de

un

Per tot lo

perillosa)

propagació d'incendis

a

que es

troba el solar del Vial Nord 21, degut al gran

n'aquesta Urbanització.

exposat el regidor d'Unió Mallorquina proposa al Ple de l'Ajuntament d'Esporles el

següent
ACORD
1er.- Que

l'Ajuntament d'Esporles insti

2on.- Que

no

voler

El Sr. Jaume Pou

digué

denunciï al

de

a

l'actual propietari

a

la neteja del solar.

portar-lo a terme sigui l'Ajuntament qui realitzi aquestes tasques,
propietari i li caregí tots els costos al mateix.

en cas

que

d'acord amb

que es

fes, peró

que es

prenguessin les

mesures

oportunes per tal de respectar la propietat privada.

És

sotmet

a

votació la proposta

i és aprovada

TAXA PUBLICACIONS.- El senyor

per

unanimitat.

Bartomeu Garau Moranta dóna lectura

a

la següent

proposta:
PROPOSTA

MODIFICACIÓ

ORDENANÇA

REGULADORA

DE

LA

TAXA

PER

A

L'ACTIVITAT

DE

PUBLICACIONS

1.- En

compliment de alló disposat

l'art. 15 al 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i vists els informes
l'art. 25 de la mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, la
de publicacions i l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa,
a

que s'aprova el Tex Refós de la
técnics-economics a que es refereix

pel

modificació de la taxa
en

el termes

següents:

Article 4t.- Quantia
La

quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes a
l'apartat següent:
Monogràfic municipal
Llibres tradicions i llegendes
Historia Esporles Segles XIII-XVI

1,80 euros
9,62
15,03
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Els retaules dels

Segles XVII-XVIII

a

9,02

Mapa Esporles

12,02

Tramuntana

15

La Vila

15

D'Esporles i les Publicacions Periòdiques

2." De conformitat amb allò

disposat a l'art. 17 de l'esmentat R.D., el present acord provisional,
s'exposarà al públic per termini de trenta dies, a fi que els interessat puguin examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de que es presentessin reclamacions,
l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà en el BOIB el text integra de l'ordenança.
El Sr. Jaume Pou
rebuda el 2006

És

era

sotmet
Sis

ridícula

a

digué
en

que era

bo editar aquest tipus de llibres, però que la subvenció
el seu vot seria l'abstenció.

relació amb altres anys, que

votació la proposta

i és aprovada amb el següent resultat:

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

un

(1) UM.

Quatre

PRECS I PREGUNTES.La Sra. Dolores Matas demanar:
-

Com estava l'acord amb la Creu

Roja en relació al transport de la gent gran, com
s'abonarien els dies que l'ajuntament havia prestat el servei?
En relació de la matricula de l'Escoleta, s'han admès tots els nins que ho han sol·licitat?
I

com es

prestarà el servei, aules prefabricades etc?

Quant d'usuaris hi ha actualment el Centre de Dia?
El Sr. Jaume

Capel demanar:
es posaran les càmeres del punt verd?
Quin motiu hi ha per tenir un wàter durant un mes al Passeig del Rei?
Ja s'ha comunicat a l'empresa concessionària de la recollida fems l'expedient?
Ja s'ha publicat l'ordenança dels animals?
Que passa amb els anàlisis d'aigua potable?.
Com es que la depuradora fa olor?
Miguel Bernat demanar:
Com era que no s'havia convocat el ple del mes de juny? I per que no s'havia posat en
coneixement de la Junta de portaveus?, que era molt greu botar-se un ple, que aquest
tipus d'errors eren prou delicats
Dirigint-se el regidor de manteniment li demanar, com era que la piscina municipal un
any després funcionava tot el dia ?, s'havia arreglat la maquinaria? Quines actuacions
s'havien fet per arreglar-la?
El registre d'entrada he vist un pressuposat de GESA per el parc verd. En que consistia?
Com seguia la UA4?, el regidor del PSQE li seguia fent el seguiment?
Quan

-

El Sr.

Com estava el canal de TDT?
Ja tenien l'estudi del aliments

Que ha passat per que
urbanística?
Que s'ha fet el respecta

transgénics?
el Consell Insular de Mallorca

es

subrogués amb una infracció

de la sol·licitud de telefònica a s'Esgleieta?
dir que ho havia demanat el president
dit que havia estat decisió seva i que
havia canviat per mala sintonia en la tercera edat?
Que passa amb la retolació del carrer ca l'Qnclo?
En relació

la Moció Danses del Món, que es va
de la tercera edat. Com era que el monitor havia
a
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El

regidor de manteniment va faltar a la veritat el Ple de dia 6 de gener quan va dir que
l'assegurança del camió que havia causat el mal l'havia reparat, demanar qui havia
encomanat la feina?

Digué

hi havia una graella alçada el Jardinet, que podria donar lloc a qualque

que

incident.

Respecta de l'obra el cementeri esta acabada?. S'ha recepcionat?
El Sr. Gabriel Coll demanar:

Que passava

amb el punt verd de Ses Rotgetes, que després que hi havia hagut cartes
perill de la seva ubicació etc. amb el Govern anterior, per que
s'havia fet malament. No s'ha retirat i no ha passat res i presentar fotos recents.
Com era que s'havia retirat la cabina telefónica de Jardin de Flores?
creuades

-

en

el sentit del

El Sr. Batle

digué respecta de la convocatòria del Ple del mes de juny, que demanava
disculpes que podia ser di que s'havia equivocat, que abans de començar el Ple hauria estat més
prudent demanar-les. Que no havia convocat per que ho havia demanat a la Secretària i la resposta
havia estat que en anys anteriors no s'havia fet el dia previst degut ales festes de Sant Pere.
La Sra. Lurdes

Noguera digué que els alumnes matriculats a l'Escoleta havia augmentat

molt, peró que no en quedava cap defora. Que efectivament estaven previstes aules prefabricades
per donar cabudes a tots els alumnes matriculats, que ho eren amb un número d'uns 80.
Comentat que

el

nom

de d'institut havia estat aprovat el Consell Escolar per unanimitat.

Preguntada per l'empresa
sabia rés.

que

havia d'obrir de

nou

la guarderia particular, la regidora digué

que no en

El Sr. Jordi Carrió

de

respongué: Que les càmeres del punt verd estaven a punt de ser col·locades.

Respecta del WC del passeig digué que tenia raó, que l'encarregat de manteniment estava
i ell no se'n havia donat compte, i efectivament donava una mala imatge.

vacances

Pel que

feia

a

l'analítica de l'aigua, aquesta era correcta, si bé havia de reconeixia que

Al voltant de la

depuradora digué que la reparació que se li havia dut a terme, no donava el
havien dit que per funcionar bé la neteja dels filtres havia
de setmana, s'aconseguia un rendiment augmentant els

estava el límit.

resultat que s'esperava, que els tècnics ja
de ser freqüent. Peró que llevat dels fins

productes químics.

gestió de la piscina aquest any la porta una empresa algalia, que la va posar en
porta el manteniment i socorrista i que fins aquí te un bon funcionament quasi millor
l'any passat. Que no havia augment les hores d'obertura el públic. El motor pareix funciona
La

funcionament i
que
millor.

Respecta del cable del Parc Verd, s'havia de canviar del contrari podia provocar incidents, la
l'Ajuntament.

de pagar
TOT

igual, se'ns va dir que fins el 2011. Es convocarà una reunió amb RTV.
La graella del Jardinet, es degut a que ha augmentat molt el gamberrisme i aixó dur
aquestes destroces. El Batle digué que s'havia posat servei de policia alguns vespres, que es
pretenia identificar els potencials agresors, amb col.laboració de l'educador de carrer i citar els
pares.
La retolació de

ca

l'Qnclo efectivament

no

s'ha fet,

peró esta tot apunt.
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Pel que fa a les Vallès de la piscina, s'han produït mals fruit
les mateixes. Momentàniament s'han col·locat aquestes per reparar-les.
El

estat de

pont de fusta es contestarà el proper Ple.

Respecta del punt verd de ses Rotgetes, efectivament no esta ubicat el lloc més adient, però
llevaren els contenidors de la carretera, pareixia oportú que quedes així a l'espera de
aconseguir posar en marxa el nou tipus de recollida. Més endavant només es col·locaran
puntualment els contenidors un dia i retirar-los el dia següent, però es precisa un canvi important
d'hàbits. El servei de recollida actualment funciona millor, però de moment hi ha saturació de
contenidors degut a l'augment de gent els caps de setmana etc., ja s'està cercant una solució amb
l'empresa. El que es clar es que les coses no son tan senzilles i posar en marxa aquest tipus de
recollida no es feina fàcil ni rapida.
quan es

El Sr. Sebastià Coll

digué que el Centre de Dia actualment no han augmentat el nombre

d'usuaris.
Pel que

feia

a

rUA4 feia el seguiment.

El Sr. Tomeu Garau contestar;
De r'infracciò del Pol. 7, parc.

38, 11 d'octubre de 2005, un particular denunciar un segon
habitatge l'Ajuntament no actuar amb la rapides que es precisava, degut a que s'estava
reestructurant el servei d'urbanisme d'aquest Ajuntament, el Consell Insular de Mallorca assumir les
competències i demanar copia de l'expedient, actualment ens ha transmès proposta de demolició i
sanció. El CIM en aquest cas ha actuat en molta rapides el que ha impedit que l'Ajuntament fes el
seu

camí.
Del

nou

expedient d'infracció s'ha enviat les actuacions fetes.

La UA4 esta

igual.

De la

publicació de l'Ordenança d'animals digué que s'informaria.
Respecta dels transgénics el Sr. Bernat demanar que s'havia fet?. Si les tomàtigues híbrides eren
transgéniques? i els pinsos etc?.
El Batle

respongué

que no

havia fet

res

però

que

estarien el cas.

digué que havia tingut contactes amb un tècnic de telefònica, respecta de l'ubicació
repetidor a s'Esgleieta o a ses Rotgetes, que en principi pareixia més adient ses Rotgetes, que
se'ls havia demanat de que pesessin una oferta econòmica i quedaven a l'espera d'aquesta.
També

del

Pel que feia a la cabina telefònica averiguarien el cas.
Amb la Creu Roja s'estaria al pactat al contracta.

examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues hores i
quinze minuts, el senyor 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'encapçalamen
Un

cop
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al estat de

Pel que fa a les Vallès de la piscina, s'han produït mals fruit de
les mateixes. Momentàniament s'han col·locat aquestes per reparar-les.
El

pont de fusta es contestarà el proper Ple.

Respecta del punt verd de ses Rotgetes, efectivament no esta ubicat el lloc més adient, però
llevaren els contenidors de la carretera, pareixia oportú que quedes així a l'espera de
aconseguir posar en marxa el nou tipus de recollida. Més endavant només es col·locaran
^ia següent, però es precisa un canvi important
iia millor, però de moment hi ha saturació de
setmana etc., ja s'està cercant una solució amb
quan es

Itan senzilles i posar en marxa

Dia actualment

no

aquest tipus de

han augmentat

el nombre

II

bre de 2005, un particular denunciar un segon
que es precisava, degut a que s'estava
ent, el Consell Insular de Mallorca assumir les
Iment ens ha transmès proposta de demolició i
Dides el que

ha impedit que l'Ajuntament fes el

fectuacions fetes.

jué
je

que s'informaria.
s'havia fet?. Si les

|que estarien el

tomàtigues híbrides eren

cas.

de l'ubicació
principi pareixia més adient ses Rotgetes, que
lòmica i quedaven a l'espera d'aquesta.
un

bn el

tècnic de telefònica, respecta

cas.

icta.
l'ordre del dia, essent

I per fer-hi constar el
la

les vint-i-dues hores i

que

s'hi ha tractat, jo la

present Acta al lloc i la data assenyalats a
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