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

2006

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

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

Esporles, 31 de desembre de 2006

Vist-i-Plau
EL PRESIDENT, LA SECRETARIA,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJ

EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2006

¡OVERN DE LES ILLES BALEARS

Membres assistents:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta

Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jorge Garrió Frau
Sr. Antoni Vidal Matas

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent les vint hores i trenta
minuts del dia vint-i-vuit de setembre 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 pregunta si qualque membre de la Corporació ha de
fer qualque observació a les actes de la sessió ordinària de dia 25 de maig de 2006 i a la de dia 27
de juliol de 2006

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

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

- Conselleria de Comerç, Industria i Energia, registre d'entrada núm. 1477 de dia 19.05.05
resolució subvenció II Fira Dolça.
Col·legi "Gabriel Comas i Ribas", registre d'entrada núm. 1513 de dia 23.05.06 ús
instal·lacions esportives Son Quint.

- Conselleria de Comerç, Industria i Energia, registre d'entrada núm. 1572 de dia
25.05.06, informació pla d'impuls d'energies renovables (PIER)
Conselleria d'Educació i Cultura, registre d'entrada núm. 1633 de dia 30.05.06,
organització cursos llengua catalana.
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Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1635 de dia 30.05.06, conveni govern Illes
Balears amb inst. Europeu d'administració pública (EIPA) per formació recursos humans
d'administració pública.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 1642 de dia 31.05.06, jornada formació
armes no letals.
IMEDEA, registre d'entrada núm. 2177 de dia 20.07.06 sol·licitud presa clavegueram
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2187 de dia 21.07.06 mesures correctores
creuer s'Esgleieta.
Conselleria d'Agricultura i Pesca, registre d'entrada núm. 2188 dia 21.07.06, esborrany
decret tinença animals perillosos per possibles al·legacions.
Col·legi Oficial Farmacèutics, registre d'entrada núm 2205 de dia 24.07.06 analítica
aigua xarxa.
Direcció General Biodiversitat, registre d'entrada núm. 2207 de dia 24.07.06, informe
sobre obra xarxa soterrada BT en zona risc per incendi
Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 2219 de dia 25.07.06,
dades activitat campament a Sa Font Gran
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2221 de dia 26.07.06, notificació resolució
recurs sobre declaració bè interès general sobre font d'en Baster.
Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 2255 de dia 28.07.06 nomenament
titulars comissió comptes consorci Pla D
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 2258 de dia 31.07.06, circular informativa
sobre targeta identificativa policia local
SOIB, registre d'entrada núm. 2260 de dia 31.07.06, denegació subvenció contractació
treballadors per millora i manteniment edificis espais públics
SOIB, registre d'entrada núm. 2261 de dia 31.07.06, denegació subvenció contractació
treballadors dinamització cultural.
INE, registre d'entrada núm. 2268 de dia 31.07.06 remissió fitxer errors padró maig.
Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 2283 de dia 01.08.06,
proposta Resolució subvenció projecte dinamització casal municipal d'Esporles.
Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 2284 de dia 01.08.06,
proposta Resolució subvenció projecte serveis d'informació jove.
Ministerio Administraciones Públicas, registre d'entrada núm. 2286 de dia 02.08.06,
Resolució subvenció projecte renovació tecnologia.
Centre Balears Europa, registre d'entrada núm. 2298 de dia 03.08.06, sol·licitud dades
pobles agermanats per fòrum.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2299 de dia 03.08.06 acord plenari sobre
condemna cop d'estat 18/07/1936.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2301 de dia 04.08.06, acords
de baixa liquidacions per ingrés directe IBI.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2302 de dia 04.08.06,
liquidacions per ingrés directe IBI.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2311 de dia 07.08.06, informació programa
suport psicosocial i educatiu vellesa.
Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 2312 de dia 07.08.06,
concessió subvenció ludoteca escola pares.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 2314 de dia 07.08.06 revisió cotxes policia
local subvencionats.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2324 de dia 08.08.06, nou número
emergències bombers de Mallorca.
Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 09.08.06 convocatòria subvenció
per implantació Agenda Local 21.
Govern Balear, registre d'entrada núm. 2333 de dia 09.08.06 creació departament
ciutadans Unió Europea.
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Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 2353^^ dia 10.08.06,
Resolució referent subvenció creació noves instal·lacions juvenils. .

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, registre d'entrada núm. 2354 de dia 10.08.06,
sol-licitud previsió usuaris servei Teleasistencia any 2007.
Institut Nacional d'Estadística, registre d'entrada núm. 2366 de dia 11.08.06, remissió
fitxer padró de no renovació padronal Sui Nor Isl.
Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 2374 de dia 14.08.06,
Resolució subvenció equipaments casal joves.

- Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 2377 de dia 16.08.06,
Resolució subvenció manteniment Centre de Dia i adquisició cadira geriàtrica.

- Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2381 de dia 16.08.06,
remissió informació diversa sobre desplegament infraestructures radiocomunicació.

- Conselleria de Treball i Formació, registre d'entrada núm. 2383 de dia 17.08.06,
calendari festes local 2007.

- Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2392 de dia 18.08.06,
liquidació recaptació executiva 2n TR 06.

- Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2400 de dia 21.08.06,
remissió expedient sancionadors per anotació registre conductors.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm 2402 de dia 21.08.06 resum activitats
voluntaris protecció civil 2n TR 06.

- Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2403 de dia 21.08.06,
compensació Telefónica 2n TR 2006.

- Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 2420 de dia 22.08.06,
concessió subvenció manteniment centre dia i cadira geriàtrica.

- Govern Balear, registre d'entrada núm. 2423 de dia 22.08.06 trobada per plans
integració població immigrada.

- Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2444 de dia 24.08.06 entrega a
compte participació tributs any 2004.

- Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2445 de dia 24.08.06 quotes
nacional lAE desembre 2005 maig 2006.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 2457 de dia 24.08.06 sol·licitud informe per
pas curso ciclista Challenge de Tardor.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2466 de dia 28.08.06 desestimació recurs
contenciós Pla des Born

- Consell de Mallorca registre d'entrada núm. 2477 de dia 29.08.06 concessió subvenció
material recollida form.

- Conselleria d'Indústria i Energia registre d'entrada núm. 2487 de dia 30.08.06,
informació sobre ajudes pla eficiència energètica.

- Administració General de l'Estat, registre d'entrada núm. 2669 de dia 14.09.06
convocatòria reunió sobre cadastre.
Govern de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 2699 de dia 18.09.06 avantprojecte
Decret pla ordenació recursos naturals Serra Tramuntana.

- Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 2734 de dia 20.09.06,
avaluació sistema públic serveis socials d'atenció primària.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 2745 de dia 21.09.06 sol·licitud previsió
proves esportives 2007.
Conselleria d'Obres Públiques, habitatge i transports, registre d'entrada núm. 2753 de
dia 21.09.06 sol·licitud informe per nova aturada bus.

- Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2756 de dia 21.09.06 reunió
INE sobre renovació padronal estrangers.
INE, registre d'entrada núm. 2759 de dia 21.09.06 actualització meses electorals.

- Direcció General Biodiversitat, registre d'entrada núm. 2521 de dia 01.09.06 calendari
taules informatives avantprojecte Pla ordenació recursos naturals.
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Conselleria de Presidència i esports, registre d'entrada núm. 2522 de dia 01.09.06,
denegació subvenció adaptació escoleta municipal.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 2559 de dia 06.09.06, creació institut
seguretat pública.
Institut Balear de la Dona, registre d'entrada núm. 2564 de dia 06.09.06 jornada contra
violència de gènere.
Jaime Pou Reynes, registre d'entrada núm. 2568 de dia 07.09.06 reclamacions compte
general 2005 Consorci Pla D Esporles.
Conselleria de Comerç, Industria i Energia, registre d'entrada núm. 2576 de dia 07.09.06
sol icitud dades fires i mercats 2007.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 2597 de dia 08.09.06 serveis preventiu
pujada a Lluc.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de
l'últim Ple, els quals són el següents: des de núm. 347/06 fins al 411 /06.

Vista la instància dirigida aquest Ajuntament pel Sr. Martin Ferrer Arbona, en representació
de COBRA, sol·licitant li sigui tornada la garantia definitiva de IBERCAJA inscrita amb el n° 89.654
de 24 de gener de 2003 per un import de 15.915 euros corresponent a la "compra de la parcel·la de
propietat municipal d'Esporles (ca l'Amet) amb l'objecte de construir habitatges de protecció pública.

Vist l'art. 44 de Reial Decret Legislatiu 2/200, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pel present venc a RESOLDRE:

- Tornar la fiança a COBRA Instalaciones y Servicios, S.A.
Portar a Ple la resolució per la seva ratificació

És sotmet a votació la ratificació d'aquesta resolució i és aprovada per unanimitat.

Vist el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i l'Ajuntament d'Esporles per a
la coordinació policial i el finançament de la policia i el finançament de la policia turística, per la
present venc a resoldre,

- Aprovar el conveni adjunt.
Que es dugui al pròxim ple de la corporació per a la seva ratificació

La ratificació d'aquesta resolució queda damunt la taula.

Vista la Resolució del Director General de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de
Medi Ambient de convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a
implantar l'Agenda Local 21 en els municipis de les Illes Balears dins l'exercici 2006, pel present
venc a resoldre.

RESOLUCIÓ DE BATLIA 280/2006

RESOLUCIÓ DE BATLIA NIJM. 265/06

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 362/06
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Sol·licitar una subvenció per l'eiabcraclô de documents tècnics per üT> lm'port de 6.000
euros. vx, -Òaic·" /

Dur la present Resolució ai primer Ple que celebri l'Ajuntament per a la seva ratificació.

És sotmet a votació la ratificació d'aquesta resolució i és aprovada per unanimitat.

PLA D'OBRES I SERVEIS 2007.- Ei senyor Sebastian Coli Jaume dóna lectura a la
següent proposta:

PROPOSTA

PLA D'OBRES I SERVEIS

Vista la convocatòria del Consell de Mallorca a tots els Ajuntaments que es vulguin incloure
dintre del Pla d'Obres i Serveis per al 2007,

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

a).- Aprovar sol·licitar del Consell Insular de Mallorca que inclogui al municipi d'Esporles
dintre del Pla D'Obres i Serveis per a 2007 amb un plurianual 2007/2008/2009/2010 finançant l'obra
anomenada " PISCINA MUNICIPAL D'ESPORLES FASE I (A) I (B)", amb un pressupost
d'execució per contracte total de (851.358,62) vuit-cents cinquanta un tres-cents cinquanta-vuit
euros amb seixanta-dos cèntims distribuït de la següent forma:
* PER A L'ANY 2007.- Pressupost total d'execució (99.013,01) noranta-nou mil tretze euros amb
un cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita, es de (69.309,11) seixanta-nou mil tres-
cents nou euros amb onze cèntims ( 70%), essent l'aportació municipal ( 29.703,90) vint-i-nou mil
set-cents tres euros amb noranta cèntims (30%) ( tipus d'actuació B).
* PER A L'ANY 2008.- Pressupost total d'execució ( 250.781,87) dos-cents cinquanta mil set-cents
vuitanta-un euros amb vuitanta-set cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita es de (
175.547.31) cent setanta-cinc mil cinc-cents quaranta-set euros amb trenta-un cèntims (70%),
essent l'aportació municipal de (75.234,56) setanta-cinc mil dos-cents trenta-quatre euros amb
cinquanta-sis cèntims (30%) ( tipus d'actuació B).
* PER A L'ANY 2009.- Pressupost total d'execució ( 250.781,87) dos-cents cinquanta mil set-cents

vuitanta-un euros amb vuitanta-set cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita es de (
175.547.31) cent setanta-cinc mil cinc-cents quaranta-set euros amb trenta-un cèntims (70%),
essent l'aportació municipal de (75.234,56) setanta-cinc mil dos-cents trenta-quatre euros amb
cinquanta-sis cèntims (30%) ( tipus d'actuació B).
* PER A L'ANY 2010.- Pressupost total d'execució ( 250.781,87) dos-cents cinquanta mil set-cents
vuitanta-un euros amb vuitanta-set cèntims, la subvenció a fons perdut que es sol·licita es de
(175.547.31) cent setanta-cinc mil cinc-cents quaranta-set euros amb vuitanta-set cèntims (70%),
essent l'aportació municipal de (75.234,56) setanta-cinc mil dos-cents trenta quatre euros amb
cinquanta-sis cèntims (30%) ( tipus d'actuació B).

2n.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per al 2007 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.

3è.- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.

Paper transcripció acords i resolucions



0400542 I

OVERN DE LES ILLES BALEARS ÏÏO 06

El Sr. Miguel Bernat digué que entenia que la piscina era una n^gs§iratr-«ficp^ que el
tema havia millorat amb l'UlB etc. i que el poble canviava i possiblement hi hâ^^ltres'^cessitats
més urgents per cobrir i que podrien tenir cobertura al POS 2007, per tant deriwtS'^'^a l'equip de
govern de reflexionar i que com a mínim presentés alguna alternativa. Pel que fa el projecte de la
piscina no veia molt clar només fer el clot i en un futur els vestuaris, inclús legalment no ho veia molt
clar una piscina sense vestuaris. En definitiva el nostre vot serà l'abstenció no votarem en contra,
però volem deixar clar que li donam el CIM molt poc marge de maniobra que poden tornar
sopegar.

El Sr. Batle digué que l'equip de govern havia reflexionat sobre una o dues propostes, no es
que es negui que hi ha altres necessitats al poble, però també hi ha altres vies de finançament. Que
l'any passat es varen consultar molt municipis i només presentaven una proposta. Que l'any passat
no poguer a ser per que hi havia la parcel·la de l'institut. Que les fases que es presenten son la 1®
fase A i B que inclou piscina i vestuaris.

El Sr. Gabriel Coll per DM digué que avisava que entenia que s'havien de presentar
projectes alternatius ja que la càrrega del CIM era molt important i era possible que hi hagués
reduccions.

Que hi havia hagut altres subvencions com les del camí del Verge que s'havien fetes mal
be. Que podria ser que ens quedéssim sense res, així í tot votaria a favor, però quedava
l'advertència feta que podia ser que ens quedéssim sense res.

El Sr. Jaume Pou digué queixant-se de la presentació de l'expedient que la proposta no venia
firmada, que no hi era el projecte, que no entenia com podien demanar un plurianual quan era el
CIM qui ho havia de dir. Respecta del pressupost demanar quin era realment ja que n'hi havia varis,
se li explicar quin era el darrer.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:

- Set (7) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM, dos (2) PSQE i un (1) UM.
Quatre (4) abstencions PP

CONVENI IES. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA.- La senyora Lourdes Noguera
Bosch dóna lectura a la següent proposta:

PRQPQSTA

Vist que el curs passat es va signar entre aquest ajuntament i la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears un conveni de col·laboració al objecte de realitzar programes
d'intervenció socioeducativa destinades a alumnat d'educació secundària de l'Institut d'Esporles i
amb finalitat de donar-li continuïtat pel present venc a proposar al ple el següent acord:

- Aprovar el conveni adjunt de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i
l'Ajuntament d'Esporles per a la realització de programes d'intervenció socioeducativa
destinats a l'alumnat d'educació secundària obligatòria.

- Autoritzar al senyor Batle per signar el documents necessaris.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

MOCIO UM. LLICÈNCIES SES ROTGETES.- El senyor Gabriel Coll Barceló dóna lectura a
la següent proposta:
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El Sr. Gabriel Coll Barceló, regidor de D.M de l'Ajuntament d'Bsporles: présentai pier ser

sotmesa al proper plenari la següent \. / s, /

MOCIO

Exposició de motius:

Vist el temps transcorregut desde que per aquest plenari no va ser aprovada la moció
presentada per UM respecta de la concessió de llicències a la zona de Ses Rotgetes de Canet, i
vist que encara no s'ha pogut prendre les mesures adients per tal de concedir-les, tot i tenint en
compte la recent recepció de l'esmentada zona i per tant la recent finalització del pla especial que
se li requeria, així com el gravíssim perjudici que se esta causant a tots aquells propietaris que
abonaran l'impost especial per poder construir en totes les garanties que aixó suposava.

Es proposa el següent acord:

Que siguin concedides les llicències a partir del proper plenari.

El grup PSOE digué que el seu vot seria en contra per que donar llicencies sense adequar
no era la forma mès correcte.

UM digué que el PSOE si trobar correcte inventar tot un sistema d'avals que va fer possible
que durant molt anys mentre no es va fer la dotació de serveis, es donessin llicencies i no ens

enganem eren tan legals com ara aixó, peró van tenir la suficient valentia per afrontar un problema
en favor dels ciutadans d'aquest poble i obrir una finestra per anar endavant i eren el mateixos.

El Sr. Coll digué els mateixos no eren, el mateix partit, altres persones.

El Sr. Batle digué que personalment si es pogués tenir l'exoneració i complir la normativa,
estaria molt més content, peró que el fallo no era seu i de l'antic equip de govern que heu tingueren
a les seves mans fer al·legacions al Pla territorial i no les van fer. Que actualment hi havia una sèrie
de persones que havien pagat com els altres la dotació de serveis, per tenir-ho en legal forma i ara
es trobaven amb aquesta problemàtica. En definitiva que estava content que UM hagués portat la
Moció, ja que algunes situacions eren critiques i per damunt d'interessos politics havia de prevaler
el sentit comú i si amb un acord de ple es podia arreglar la problemàtica s'ha havia de fer.

El Sr. Miguel Bernat digué que no sabia en que havia canviat la situació amb respecte de
l'any passat. Que no entenia per que el batle havia esperat que UM presentes la Moció per votar a
favor, després d'afirmar que no aniria en contra de la normativa.

El Sr. Jaume Pou digué que estava sorprès de la situació en que quedava al batle amb
aquest canvi i que encara que delegues amb la Junta de Govern i el Ple ho aproves les
competències eren del Batle. Que no entenia el que havia canviat durant aquests mesos , que
abans quan s' havia oposat a atorgar les llicencies a Ses Rotgetes ja existia el Pla Territorial igual
que ara i que va crear un vertader problema. Canviar una decisió tant important , no només es
assumir el seus errors, si no que a més ha creat un problema entre els seus companys de l'equip
de govern i entenia que creava un problema amb la votació a la Junta de Govern.

El Sr. Batle respongué que entenia que no creia que restes en cap situació particular com
volia suposar el Sr. Pou, si no que els fets parlaven per si sols i si abans havia decidit no donar
llicencies atenent el P.T.I., amb una decisió responsable rectificava í votava a favor la Moció de UM.
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El Sr. Pou digué que mentre ell va ser batle i hi havia un altre arquitecte,j^no es ya deixar de
donar llicencies i la normativa era la mateixa, que assumia les llicencies mal donades, que en
definitiva era una voluntat política al donar les llicencies que no tenia sentit.

El Sr. Batle digué que durant aquest espai de temps transcorregut, es pensava adaptar la
normativa urbanística, però el cost havia de ser molt important i la tramitació llarga i això havia
pesat molt amb la seva decisió.

El Sr. Jaume Pou digué que la feina ja l'havia deixada feta que no podia entendre aquest
retard.

El Sr. Batle digué que havia preguntat al Sr. Garcia de Jalon i aquest li havia respost que no
tenia res fet, per tant l'informació que jo tenc no es així.

El Sr. Sebastià Coll pel PSOE digué que la seva postura no era fàcil però si bastant
coherent.

El Sr. Miguel Bernat digué que no entenia que per rectificar s'hagués d'esperar la Moció de
UM.

El Sr. Batle li respongué que vista la problemàtica del poble era una bona ocasió por poder-
ne parlar.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:

Nou (9) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM , quatre (4) PP i un (1 ) UM
Dos (2) vots en contra PSOE

FESTES LOCALS 2007.- La senyora Lourdes Noguera Bosch dóna lectura a la següent
proposta:

PROPOSTA

Vist l'escrit de la Conselleria de Treball i Formació, en el qual ens comunica que
l'Ajuntament ha de designar les Festes Locals per a l'any 2007, és per la qual cosa que venc a
proposar al Ple:

- Aprovar els següents dies de fetes locals per a l'any 2007:

1.- Sant Pere dia 29 de juny de 2007 (divendres)
2.- Segona festa de pasqua dia 9 d'abril de 2007.

- Comunicar-ho a la Conselleria de Treball i Formació

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES.-

La Sra. Dolores Matas demanar:
Quan es convocaria la comissió de Conflicte Juvenil?
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Quans usuaris nous hi havia el Centre de Dia?, també digué que ho havia de demanar
per que no es feien les comissions del Centre de Dia, i quan es convocarien?.

El Sr. Jaume Capel recordar que mitjançant una Moció del PSM s'establi el mes de
setembre fer el dia sense cotxes i que feia dos anys que no es feia.

El Sr. Jaume Pou demanar:
- Demanar que passava amb el POS 2004 I que es pensava fer amb els columbaris?

Respecta de la depuradora s'ha fet revisió del cànon?

El Sr. Miguel Bernat demanar:
Com estava el tema de GESA al voltant del Centre de Dia?

- Per que, respecta a la recollida selectiva dels volques a l'espai 21, s'ha informat que no
es feria fins al mes de novembre, per que s'ha de fer renovació del contracte de fems?

- Que passa al voltant dels moixos assilvestrats? Com esta el conveni?.
Respecta del Pont de Fusta, l'ajuntament va encarregar l'obra, l'assegurança ha pagat?,
com esta el tema?.

El Regidor contestar que ho havia encarregat l'ajuntament i l'assegurança s'havia
compromès a pagar, que s'informaria per poder contestar si ja havia pagat

- Al edifici nou de les escoles Velles, que ha passat amb GESA, electricitat de mitja tensió
i llevar torre?
Com esta l'obra del cementeri?
Com es que s'han carregat totes les comissions:

El Centre de Dia hi ha 16 usuaris i no s'ha convocat la comissió es aprop d'il·legalitat.
A l'escoleta s'han ampliat els alumnes?. Que passa amb l'abordatge juvenil? L'escola de

musica?

Fa nou mesos que no s'ha convocat l'assemblea del Patronat d'escoles municipals,
l'oposició no participa en res. Que ha passat amb el PSM i la seva proposta bandera, d'una
comissió per area?

El Sr. Gabriel Coll de DM demanar:
Que s'ha fet amb les Mocions de prendre mesures contra la processionària? Amb la de
la poda de zones del Veger amb risc d'incendi?, amb el pi del vial central de Jardin de
Flores?.
Com es que l'ajuntament ha enviat una circular a la zona de Ses Rotgetes, recordant
que es tenia un espai adequat, ample , més controlat i com s'havia de dipositar el fems
per la seva recollida etc. i que de no complir-se s'aplicarien les sancions adients. Quines
sancions?

La Sra. Lourdes Noguera digué respecta de la convocatòria del patronat no s'havia feta pel
pressupost, peró que no obstant no es feia res d'amagat i restava a la seva disposició per donar-li
qualsevol informació.

0400545 I

El Batle respongué que s'havien convocat a traves de I'
V* Î. -4'

La Sra. Matas digué que l'educador de carrer no les havia con^^ai;'id^3f%s d'una
deliberació restar clar que hi havia dues comissions i només s'havierTœhvocat les de
tècnics no l'altra.

LES ILLES BALEARS
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El Sr. Sebastià Coll respongué que al Centre de Dia s'ha havia passat de 1^ usuaris a 16 en
poc temps i que efectivament no hi havia hagut prou temps er convocar la comissió, però que es
faria.

El Sr. Batle digué que no li pareixia ètic parlar a la comissió del Centre de Dia de les
problemàtiques dels usuaris per entrar-hi. Respecta de la Comissió de conflicte juvenil que es
convocaria i es posaria al dia del treball i comissions que havien fet els tècnics.

El Sr. Jordi Carrió al voltant del camió que va topar el pont de Fusta digué, que aquest havia
donat compta a la companya, i aquesta havia dit que el podien arreglar al seu càrrec.

El Sr. Jaume Pou demanar si ho havia dit de paraula o hi havia algun escrit que ho
corrobores.

El Sr. Carrió li respongué que suposa que en el proper ple ja estaria pagada, peró que
s'informaria el respecta i li comunicaria.

Respecta dels punts de recollida de Ses Rotgetes el Sr. Carrió respongué, que aquesta
setmana estava prevista una reunió amb l'associació i que el tècnic ambiental de l'ajuntament els
aniria indicant les passes que van fent. Que el problema era que no es col·laborava molt ja que es
feia net i el cap de dues hores es tornaven a deixar coses.

El Sr. Gabriel Coll que el que no trobava adient si s'havien de posar sancions era que
estigues així, si no que entenia que s'havia de posar un sistema de 24h. O qualsevol altre que
pogués detectar qui ho havia deixat, per que inclòs hi ha gent que no viu en aquesta zona i va a
deixar coses.

El Sr. Carrió volgué mencionar al Sr. Coll que des de que s'havia canviat de lloc havia
disminuït la brutícia. I recordar que a Ses Rotgetes quan es pogués es faria la recollida selectiva,
peró que era molt difícil.

El Sr. Batle respongué que l'obra del cementiri estava acabada.

Respecta del pleit de GESA per l'incendií del Centre de Dia, demanaria com es trobava.

Pel que feia als bolquers de moment havien d'anar el rebuig, peró que es feia un sondeig
casa per casa per tenir en compta la problemàtica i intentar una solució.

Respecta de les colònies de moixos , s'intenten controlar el seu seria o sanar-los a dur a
terme alguna actuació que arregles el tema. Però com sempre per falta de recursos no es poden
dur a terme algunes actuacions adients. Els veïns haurien de prendre mesures per ells mateixos i
que això serien colònies de moixos assilvestrats controlats.

Respecta de GESA es va fer un pagament, el proper ple es comprovarà.

Pel que fa el cànon de la depuradora contestarà el proper ple.

El Sr. Jaume Pou digué que els plens es deixen coses damunt la taula i no van a l'ordre del
dia del proper ple.

El Sr. Batle agrair la seva aportació i digué que seria corregida al proper ple.

Es demanar quina era la plaça de tècnic ambiental?
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Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent Tes-^/Int^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.

3VERN DE LES ILLES BALEARS

Es respongué que era una prestació de serveis.

Esporles, 28 de setembre de 2006.
El batle. La secretària.

\l
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 17 D'OCTUBRE DE 2006

DVERN DE LES ILLES BALEARS

Membres assistents:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta
Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jorge Garrió Frau
Sr. Antoni Vidal Matas

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent les vint hores i trenta
minuts del dia deset d'octubre 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.

PRESSUPOST 2006.- El senyor Antoni Vidal Matas dóna complida explicació i lectura a la
Memòria del pressupost i a la següent proposta:

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Exercici comptable: 2006

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Operacions corrents 3.330.880,51 euros

Capítol Denominació Import euros
1 Imposts Directes 968.586,71
2 Imposts Indirectes 174.354,72

Paper transcripció acords i resolucions



DVERN DE LES ILLES BALEARS

3
4
5

Taxes i Altres Ingressos
Transferències corrents

Ingressos patrimonials
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Operacions de capital 2.240.560,00 euros

Capítol Denominació
6 Alineació d'Inversions Reals
7 Transferències de Capital

Import euros
0,00

2.402.560,00

Total pressupost d'ingressos 5.733,.440,51 euros

5-2

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Exercici comptable: 2006

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions 3.202.334,18
corrents
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Capítol
1
2

3
4

Denominació

Despeses de Personal
Despeses de Béns Corrents
Serveis

Despeses Financeres
Transferències Corrents
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órt etífos

946.696,69

52.342,18
1.055.467,13

Oper.de capital 2.088.857,32

Capítol
6

Denominació
Inversions Reals

Import euros
2.088.857,32

Operacions
financer.

213.270,82

Capítol
9

Denominació
Passius Financers

Import euros
213.270,82

Total pressupost de despeses 5.504.462,32

PLANTILLA PERSONAL 2006
D'acord amb allò disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril. Reguladora de les

Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Esporles:

1.FUNCIONARIS Places Grup Nivell Vacants Actual

A) Escala habilit.caràcter nacional 20
SECRETARI-NTERVENTOR 1 A - 1

B) Escala d'Administració General
b)Subescala Administrativa

ADMINISTRATIU 1 C 17 - 1
ADMINISTRATIU 1 C 14 - 1
ADMINISTRATIU 1 C 14 - 1

Tècnic administratiu (interí) 1 B 16 1

c) Subescala auxiliar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS 1 D 11 - 1

C) Escala d'Administració Especial
b)Subescala Serveis Especials

b) Classe Policia Local
POLICIA LOCAL 2 C 14 - 2
Aux. POLICIA LOCAL(extingir).. 1 D 11 - 1

Oficial Policia 1 C 14 1 -

Policia Local (Interí) 3 C 11 3
Policia Local Turístic (Interí) 1 C 11 1

Policia Local 3 C 11 3 -

2. PERSONAL LABORAL

A) Contractes indefinits
CAPATAÇ 2 - - - 2
OFICIAL lera 1 - - - 1
OFICIAL lera Serv. Tècnics 1 - - - 1
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NETEJADORES .(20 h/set)
PEO

OFICIALIA
CONSERGE-OFICIAL V

NETEJADORA (28 h/set)
ADMINISTRATIU
BIBLIOTECA ARXIU I N.L

ARQUITECTE (11 h/set)
AUXILIAR ADMINISTRIU
TREBALLA.FAMILIAR (30h/set)
AUX. ADM.Dispen.Mèdic (16h/set)

COORDINADOR ESPORTIU(35h/set).
OFICIAL 1

B) Contractes interins
PEO (interí)

COORD.CULT. -interí
GERENT

EDUCADOR DE CARRER
PERSONAL MEDI AMBIENT (interí)

5
4
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5
4
1
1
2
2
1

1
2
1
1

1
1
1
1
1

3.- PERSONAL EVENTUAL

ASSESSORS 8
El Sr. Miguel Bernat digué que abans d'entrar en matèria volia felicitar al regidor

d'hisenda per d'espectacular i demagògica exposició. Però el que quedava ben clar era la
incapacitat de l'equip de govern per fer un pressupost i si no els fets es remetia, en la data que
es presentaven i com. Que no es podia entendre el pressupost que tenia davant i encara
pretendre endossar tots el mals a l'equip de govern anterior. No es poden justificar uns
pressuposts com es que es presenten amb uns arguments tant pobres. Es per la qual cosa que
demano que es retirin de l'odre del dia i si voleu ens asseiem i negociem.

El Sr. Jaume Pou digué referint-se al regidor d'hisenda que l'havien sorprès molt les
seves explicacions. Que havien hagut de menester una gran enginyeria financera per poder
justificar l'entrada aquest ajuntament sense reparar en despeses. Tenia que era penós, i abans
d'entrar en números demano que es retirin els pressuposts.

No entraré a discutir totes las partides, no obstant vull fer les següents observacions

Inflat al pressupost d'Ingressos;

Partida 11201 Ibi urbana 10.000 E
11300 Vehicles 5.000 üa esta fet el padró)
13000 Activitat econòmiques 15.000
28200 Impost de construccions 30.000
31003 Taxa abastament aigua 40.000 (Cosa curiosa com veurem a despeses,

aquest any compram menys aigua, no augmentem el preu i en canvi venem mes aigua (sabem fer
màgia)
Partida 34003 Escoleta municipal 30.000

39101 Multes 50.000
39102 Infraccions urbanístiques 110.000 ( això essent molt generós)
42000 Participació d l'estat 35.000.
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Altres partides que no detallaré, ja que seria molt llarg i son la gran majoria, penseu que
estem a octubre i als ingressos son al que son. Tot això fa que al pressupost d'ingressos 2006 esta
inflat molt a prop de 360.000 euros.

La partida 75506- subvenció del Govern Balear de 1.800.000 euros (me mostrareu conveni
0 escrit de on surt dita subvenció)

La partida 75508 - Programa leader per 36.000 euros(a on tenim concedida dita subvenció i
a on esta destinada a despeses?)

La partida 55900 - concessió columbaris 123.255 euros, (vergonyós, dits columbaris, tenen
un cost de aproximadament 40.000 euros, i subvencionats al 80% a traves del ROS del Consell, les
férem concessió a tots i a un preu 8 vegades damunt al cost ¿teniu preu públic aprovat?.

Com veies al pressupost no se aguanta

Parlem de despeses

A la liquidació de despeses a 31 d'agost, tenim moltes partides ja gastades per damunt lo
pressupostat, per posar un parell d'exemples

Partida 3-48010 gastat 37.610,76, pressupostat 36.000
4-22100 gastat 8.050,87 pressupostat 6.500

46-22604 gastat 13.835,95 pressupostat 10.000
així moltes altres

Partida 1-20000 leasing (me podeu dir si esta contratat i com sa fet si no teníem partida?

Partida 44-22101 aigua, com deia a ingressos compram 12.000 euros menys que l'any 2005
1 en canvi venem mes aigua

Partida 3-21211 repar. Elec. Centre de dia (correspon al 2005)

Recollida de fems-taxa, sabeu que es deficitari en 100.000 euros, i que no esta permès

Atencions protocol·laris aquí me tenc que posar a riure, de 6000 euros que es gastaven
passeu a 19.300, suposo que estan inclosos els cafès

Partida 4.21308 associació amics dels animals, (de que serveixen al convenis si firmam una
subvenció de 2000 euros anuals, si després ne pressupostem 3000

Partida serveis odontòleg, (sa rebaixat al servei?, ja que es rebaixa l'import un 40%?

Partida 4-62201, Gesa retirada aèria (es rebaixa un 50%, quant al pressupost es molt clar,
podeu explicar-lo?

Partida 43-61004 Camins rurals 21.202 euros (deixeu perdre una subvenció fa pot temps
del Govern Balear, me podeu explicar a on anem?

Partida 44-22109 productes químics (depuradora, al regidor de manteniment va dir que
actualment es gastava molt menys, com es possible que augmenti al pressupost 2006 en 14000
euros - no funciona la màgia, Jordi).
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Partida 44-22709 fosser, passem a 1 euro, quant es deu l'any passat i aquest, teniu previst
que no tindrem enterraments.

Partida 44-62000 canonada aigua neta Ramon Llull, (com sa contractat si no teníem
partida?

Partida 45-13016 bibliotecari (rebaixem el sou?)

Me podeu indicar a on esta la partida dels convenis amb la Banda de Musica i el conveni de
retirada del motor de gas pobre?

Com veies si a ingressos anem malament, aquí a despeses ja no vos aclariu

Parlem de les bases d'execució?, igualment me explicareu les retribucions de batle i regidors?.

Que ha passat en les inversions 2005, concretament les Pluvials de Miquel Marques i la
Font de Son Trias?

Pel que fa a l'informe economic-financer, es desprèn que el 2005 tanqueu l'exercici en
dèficit de 228.978,19 euros mes despeses sense partida de 28.831,03, això fa un dèficit del 2005
de 257.809,22.

Igualment parla dels dèficits arrastrats d'anys anteriors per un import de 90.241,81 euros (si
mirem els remanents es així, però si vull fer constar que l'any 2005 se incorpora el pressupost un
sobrant de inversió que no esta vinculat, per un import de 115.920,89 euros, molt superior al dèficit
d'anys anteriors i que el gasteu dintre l'any 2005.

A la plantilla de personal

Ja no tenim treballadora social.

Si tenim 4 oficials de 1®, només 3 estan pressupostats a despeses.

També digué que li estranyava sentir-los parlar del Pla D Esporles, ja que tots hi érem el
plenari quan vàreu dir que consentien amb la compra da la farmàcia, però que no si feria res i
ara pareix que s'ha amollat el freni i tot son despeses.

El Sr. Gabriel Coll per UM digué que desprès de l'exposició tan exhaustiva de retrets al
pressupost només li calia afeixi que els pressupost li arribaren diumenge, que entenia que
l'equip de govern havia de treure el carro com pogués, que no era el mateix governar que estar a
l'oposició, que la seva intenció era abstindrer-se, però vista la intervenció del Sr. Vidal , del qual
havia de dir que havia vist gent en més consciència. Com podia donar la culpa de la seva terrible
gestió a l'equip de govern anterior, mai cap equip de govern havia donat la culpa de la seva falta
de previsió a l'equip anterior, per tant rectificava el seu vot i votaria en contra. Afeixi que donava
molt que pensar totes aquestes partides com les dels camins etc. Que havien desaparegut. En
definitiva el que li sabia més greu de tot era que volgués arreglar les coses culpant els altres, el
que volgués vendre fum.

Després van iniciar una seria de retrets entre el Sr. Pou i el Sr. Vidal, el voltant del Pla D
Esporles, de com s'estava desenvolupant, ja que el Sr. Pou entenia que no era la forma
correcte i el Sr. Vidal defensar que no l'havia fet el seu grup i que ara estaven obligat a executar-
lo. Així mateix tingueren punts de vista diferents respecta de la venda de patrimoni, atencions
protocol·làries, que el Sr. Vidal digué que aquestes actualment no es gastaven en sopars etc.
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Per acabar el Sr. Vidal defensar els pressupost que presentava i el Sr* Pou digué que no li
contestava directament a les seves preguntes i el que feia era voler repercutir'contra el seu grup
les males decisions preses per l'equip de Govern actual, que no tenia sentit culpar-les del dèficit
anterior, dient que no es podien incorporar algunes partides , si no s'havien incorporat i el dèficit
havia estat mès gran durant la seva gestió, que ell quan va entrar a formar equip de govern
també havia trobat herències com el pagament d'un misser per valor de 10 milions de les
antigues pessetes.

El Batle digué herències tots n'havien tingut de bones i dolentes, no volem fer llenya de
les decisions preses per l'equip de govern anterior. Però si vull dir que el Pla D, a l'acta del
ple,no era un màrqueting si no la compra i reforma de l'edifici, només es demanava la subvenció
i desprès es poliria el projecte, peró la Conselleria no ens deixa modificar el projecte.

El Sr. Pou insistir en demana on estava la partida pel conveni de la banda de musica, per
la casa de les monges o el gas pobre.

Se li contestar que la del gas pobre a la funció 75.

El Sr. Sebastià Coll digué que desprès d'aquestes intervencions tan apocalíptiques, no
vull entrar amb el que vàreu fer o no, però ma semblat excessiu que en tan poc temps s'hagin
fet tants de desastres.

El Sr. Batle sotmet a votació la retirada dels pressuposts aquesta no es aprovada amb el
següent resultat:

- Sis (6) vots a favor de no retirar els pressuposts, quatre (4) PAS.PSM i dos (2) PSOE
Cinc (5) vots en contra, quatre (4) PP i un (1) UM.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb al següent resultat:

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

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.- El senyor Antoni Vidal Matas dóna
lectura a la següent proposta:

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

Segons el previst a l'article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril i a la base 17 del
pressupost, es proposa l'aprovació del següent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits:

Funció Subpartida Concepte Quantitat
0 31000 Rec.Ext. Interessos 842,18
0 91000 Rec. Ext. Amortizacions 5175,82

1 22611 Rec. Ext. Atenc. Prot. 60,00
1 22612 Rec.Ext. Jurídics 13572,00
1 22613 Rec.Ext. Publicacions 583,60
2 22411 Rec. Ext. Vestimenta 754,00
2 22412 Rec.Ext. Benzina 268,73
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Rec. Ext. Vehicle Policía
Rec. Ext. Varis
Rec.Ext. Energia Eléctrica

Rec. Ext.
Rec. Ext.
Rec. Ext.
Rec. Ext.
Rec. Ext.
Rec. Ext.
Rec. Ext.
Rec. Ext.
Rec. Ext.

Alcantariliat

Aigua
Benzina

Energia Eléctrica
Análisis

Neteja
Mancomunitat
Futbol
Festes

'

560,58
5987,39

1905,0
10766,85

559,10
5633,22
404,04
876,52

33000,00
346,42

6530,71

És sotmet a votació la proposta I és aprovada amb al següent resultat:

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

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues hores, 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, 17 d'octubre de 2006.
El batle. La secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 26 D'OCTUBRE DE 2006

Membres assistents:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Bartomeu Garau Moranta

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

minuts del dia vint-i-sis d'octubre 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.

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

- Conselleria d'Economia, Hisenda, registre d'entrada núm. 2756 de dia 21.09.06, reunió
INE sobre renovació padronal estrangers.
Conselleria d'Economia, Hisenda, registre d'entrada núm. 2758 de dia 21.09.06, dades
distribució quotes provincials lAE des 05-maig06.

- INE, registre d'entrada núm. 2759 de dia 21.09.06 actualització meses electorals.
- Personal laboral ajuntament, registre d'entrada núm. 2806 de dia 26.09.06 sol·licitud

constitució mesa negociació conveni personal laboral.
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, registre d'entada núm. 2822 de dia 26.09.06,
calendari delegació Mallorquina a Nicaragua.
Personal funcionari Ajuntament, registre d'entrada núm. 2840 de dia 27.09.09, sol·licitud
constitució mesa negociació conveni persona funcionari.
Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 2854 de dia 28.09.06 concessió
subvenció serveis d'informació jove.

- Col·legi Oficial pèrits i enginyer tècnics, registre d'entrada núm. 2858 de dia 28.09.06,
incompetència projectes activitat amb enginyers telecomunicacions.

- Col·legi Públic d'Esporles, registre d'entrada núm. 2872 de dia 28.09.06, disposició aules
col·legi per curs català i brodat.
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Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 25B1 de dia 29.09.06,
concessió subvenció manteniment escoleta.
Conselleria d'interior, registre d'entrada núm. 2882 de dia 29.09.06, activitats voluntaris
protecció civil tercer trimestre 2006.
Telefónica Espanya, registre d'entrada núm. 2906 de dia 03.10.06 informació sobre
dotació cobertura telefonia mòbil a S'Esgleieta.
Conselleria d'Economia, Hisenda, registre d'entrada núm. 2919 de dia 04.10.06 resum
baixes recaptació juliol-setembre 2006.
Conselleria d'Economia, Hisenda, registre d'entrada núm. 2920 de dia 04.10.06, resum
baixes provisional recaptació juliol setembre 2006.
Conselleria d'Economia, Hisenda, registre d'entrada núm. 2921 de dia 4.10.06, retenció
import per gestió activitats relacionades amb IBI.
Conselleria d'Economia, Hisenda, registre d'entrada núm. 2930 de dia 04.10.06, període
cobrament recaptació en voluntària.
Ajuntament de Bunyola, registre d'entrada núm. 2964 de dia 05.10.06, cicle conferències
sociosanitàries per a totes les edats.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2973 de dia 6.10.06, concessió subvenció II
Fira Dolça i promoció vins Tramuntana.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2974 de dia 06.10.06 concessió subvenció
equipament fires i mercats.
Conselleria de Treball i Formació, registre d'entrada núm. 3002 de dia 10.10.06, cicles
formatius personal administració.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3004 de dia 10.10.06, concessió subvenció
per conservació pintura crist crucificat.
Conselleria d'Economia, Hisenda, registre d'entrada núm. 3030 de dia 11.10.06, dades
entrega a compte participació tributs estat setembre.
Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 3032 de dia 11.10.06,
termini justificació subvenció dinamització joves.
Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 3032 de dia 11.10.06,
termini justificació subvenció equipaments juvenils.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3058 de dia 16.10.06 resolució subvenció
per gestió prestacions econòmiques a famílies amb menors.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3062 de dia 16.10.06 publicitat bases
convocatòria subvencions patrimoni i identitat cultural.
Govern Balear, registre d'entrada núm. 3070 de dia 17.10.06 reunió informativa sobre
actuacions de control contra processionària del pi.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 3083 de dia 17.10.06 avisos 112
agrupacions voluntaris protecció civil.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de
l'últim Ple, els quals són el següents: des de núm. 412/06 fins al 445/06.

Es donar lectura a la següent :

RESOLUCIÓ DE BATLIA NIJM. 439/06

Atès que per absència no podré exercir les atribucions de Batlia, de conformitat amb el
que 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.
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2on.- La delegació d'atribucions sortirà efectes des de el dia 23 d'octubre de 2006 fins el
dia 25 d'octubre de 2006

Ser.- 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.

La Corporació es dona per assabentada.

Es dona lectura a la següent Resolució de batlia:

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 265/06

Vist el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i l'Ajuntament d'Esporles per a
la coordinació policial i el finançament de la policia turística, per la present venc a resoldre,

- Aprovar el conveni adjunt.
Que es dugui al pròxim ple de la corporació per a la seva ratificació.

Entre a la sala el Sr. Tomeu Garau Moranta.

És sotmet a votació la seva ratificació i el resulta de la mateixa es:

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

Es dona lectura a la següent Resolució de batlia:

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÙM. 66/06

Vista la necessitat que te l'ajuntament d'Esporles de disposar d'un local per desenvolupar
activitats pròpies de una oficina d'Informació Juvenil, espai pels joves i del Cos de voluntaris,
donat que aquest Ajuntament no te un espai acondicionat suficient i les Germanes de la Caritat
disposen de les instal·lacions de l'antiga escola de Sant Vicens de Paül pel present venc a
RESOLDRE:

- Aprovar signar el següent conveni entre la Congregació de les Germanes de la Caritat i
l'Ajuntament d'Esporles :

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES I LES GERMANES
DE LA CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAlllL

Esporles a 10 de febrer de 2006.

Paper transcripció acords i resoiucions



0400559 I

)VERN DE LES ILLES BALEARS

REUNITS

D'una part;

Sra. MARIA DEL PILAR BOSCH CLADERA, amb domicili al carrer Reverend Gabriel Bestart, núm.
3®, de Palma de Mallorca, provista de D.N.I. núm. 41.383.523-Z

Sr. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT, major d'edat, veí d'Esporles, previst de D.N.I. núm.
43.058.368-E.

Obra la Sra. Maria del Pilar Bosch Cladera, com a Superiora General de la Congragació de les
germanes de Sant Vicenç de Paül, Institut de Dret Pontifici, CIF. Q0700009D, amb domicili en el
carrer de Reverend Gabriel Bestart, núm. 3®, de Palma de Mallorca, fent-ho el Sr. Miquel Ensenyat
Riutort, com a Batle de l'Ajuntament d'Esporles, NIF: P0702000A, amb domicili a la plaça
d'Espanya, núm. 1 d'Esporles.

1.- Que les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paul, es una Institut de dret Pontifici, sense
ànim de lucre, que te personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar pel compliment dels seus fins.

2.- Que entre les seves activitats hi consten les de caràcter social i cultural.

3." Que la Congregació de les Germanes de la Caritat, es propietària de l'edifici del carrer
Campanar, núm 7, d'Esporles.

4.-Que l'Ajuntament d'Esporles, es una Entitat Local en personalitat jurídica i capacitat d'obrar.

5.- Que l'Ajuntament d'Esporles te necessitat de l'edifici abans mencionat per activitats de caràcter
social i cultural especialment adreçades a l'àmbit juvenil i per aquest motiu, n'ha sol·licitat l'ús.

6." Que ambdues Institucions coneixen les necessitats de la població juvenil d'Esporles i la
possibilitat de que atravès de la col·laboració, es pugui crear un espai per activitats de caràcter
social i cultural i es reconeixen en capacitat legal per dur a terme el present Conveni de
Col·laboració que es regirà per les següents

Primera." La Congregació de les Germanes de la Caritat cedeix a l'Ajuntament d'Esporles l'ús de
les instal·lacions de l'antiga escola de Sant Vicenç de Paül.

Segona." L'Ajuntament es compromet a col·laborà amb la congregació de les Germanes de la
Caritat en la quantitat de set mil cinc-cents (7.500) euros anuals, per ajudar amb les despeses del
edifici.

Tercera." L'Ajuntament es compromet a desenvolupar a les instal·lacions les següents activitats:
crear una oficina d'informació Juvenil, amb sales d'activitats i tallers, i un local del Cos de Voluntaris
de Protecció Civil.

I de l'altra:

MANIFESTEN

CLAUSULES
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Tercera." L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses que puguin ocasionar, les reformes i
adequació necessàries a les instal·lacions.

Quarta." Les despeses d'aigua i clavegueram seran de càrrec de l'Ajuntament.

Cinquè." L'Ajuntament es farà càrrec de la reparació dels desperfectes que puguin sofrir les
instal·lacions durant el present conveni.

Sisè." La duració d'aquest conveni serà d'un any, i s'entendrà tàcitament prorrogat quan finalitzi, per
idèntics terminis successius d'un any natural, llevat de que qualsevol de les parts, amb una
antelació de tres mesos, procedeixi a la seva denuncia.

Setè." Si es suscites algun dubte sobre la interpretació o aplicació dels deures i drets establerts en
aquest conveni, es procedirà a la bona harmonia entre ambdues parts per aclarir el seu contingut.

I en prova de conformitat amb tot quan antecedeix firmen i segellen el present escrit, per
duplicat exemplar i a un sol efecte, en lloc i data a dalt indicats.

La Superiora General El Batle d'Esporles

" Ratificar la present resolució al primer Ple de l'Ajuntament que es celebri.

El Sr. Jaume Pou digué que el retràs en portar a ple la ratificació del present decret, donava
compta de la improvisació i com es feien les coses. Entenia que ja s'hauria d'haver informat a
l'oposició no només d'aquest tema si no també de les despeses que s'ha fet al edifici.

Sotmès a votació la ratificació del present decret es aprovat per unanimitat.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El senyor Antoni Vidal Matas dóna lectura a la següent
proposta:

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

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

Cobrança Període de liquidació Import
Executiva 01/04/2006 al 30/06/2006 3.027,60 €

Total 3.027,60 €

El Sr. Jaume Pou demanar al Sr. Vidal que li confirmés que el padró de l'aigua sofria una
de 20.000 euros.

El Sr. Vidal respongué que efectivament degut a un error aquest padró sofria l'esmentada

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

baixa

baixa.
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El Sr. Jaume Pou digué que si se'l convocava a una comissió i es suspenia, era lògic que el
menys se'l avises. Se li respongué que s'havia intentat i el telèfon estava ocupat.

CRÈDIT PLA D APORTACIÓ ECONÒMICA DE
retira de l'ordre del dia.

MOCIO PP.- El senyor Miquel Bernat Bosch demana tractar l'assumpte per urgència, és
sotmet a votació la urgència i és aprovada per unanimitat. Seguidament dóna lectura a la següent
proposta:

MOCIÓ

En el ple del 27 d'ctubre del 2005 es va aprovar per unanimitat la suspensió de les llicencies
de parcel·lació i d'edificació plurifamiliar dins la zona suburbana (B) de la barriada de Son Fort per
termini d'un any prorrogable, mentre es feia la modificació puntual de les Normes Subsidiàries.

Vist que no s'ha fet la modificació puntual.

Per aixó es sotmet a la comsideració del Ple l'aprovació dels següents acords:

Prorrogar per un any mes la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació i
d'edificació plurifamiliar dins la zona suburbana (B) de la barriada de Son Fort.

El Sr. Gabriel Coll per UM digué que votaria a favor, peró el que passava era que ja li va
sorprendre la suspensió casi de forma urgent i li agradaria saber com era que ara no s'havia
prorrogat, i que no s'havien fet les modificacions oportunes.

El Sr. Tomeu Garau digué que s'havien suspès llicencies per que els veïns de Son fort així
ho havia demanat, ja que sospitaven que un dels veïns volien fer una urbanització.

El Sr. Batle digué que efectivament havia estat un descuit, peró que restaven pendents de
l'aprovació dels pressuposts, per tenir partida per poder començar al menys la primera fase de les
modificacions de Son Fort, adaptar les NNSS al PTI etc.

El Sr. Pou digué que no ho podia entendre com es tardava tan, ja que aquest temes eren
tan senzills i clar.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

La Sra. Lourdes Noguera informar a la Corporació de que finalment el dia 15 de novembre a
les 11 del mati, la Conselleria li havia dit que seria la inauguració de l'edifici d'infantil. Que també el
mateix dia, seria l'acte a l'Institut per posar la placa amb el nom de l'esmentat institut, que ha de ser
el de Josep Font i Trias.

El Sr. Batle digué queja s'havien fet reunions amb els portaveus dels grups.

Així mateix digué que el Sr. Tomeu Garau viatjaria a Nicaragua i estava previst que el dia 28
d'octubre de 2006, es firmés l'agermanament amb el poble de Sant Ramon.
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PRECS I PREGUNTES."

El Sr. Gabriel Coll preguntar:

Com era que a la fira dolça els comerciants d'Esporles havien estats col·locats a un carrer
que no era dels més concorri't?.

Com era que s'havia suspès la ballada popular?.

Com era que els pressupost s'havia llevat la partida dels camins rurals?, ja que pobles com
Sta. Maria i Bunyola ho havien aconseguit, però el que si era cert que si no es presentaven no
s'aconseguia.

La Sra. Dolores Matas demanar quan es convocaria la comissió del Centre de Dia?.

El Sr. Vidal respongué el voltant de la ballada, que l'agrupació no havia pogut actuar ja que
tenia un altre compromís el mateix dia, amb l'escola de ball de Palma i era necessari que hi assistís,
per motius del seu funcionament.

Al voltant de la col·locació dels comerciants esporlerins al carrer Nou, digué que
efectivament no quedaren contents del tot, ja que el dematí si que tingueren concurrència, peró a la
tarda, la gent no hi arribava, que era una qüestió a tenir en compta pels organitzadors de l'any que
ve.

El Sr. Sebastià Coll contestant a la Sra. Matas, digué que li demanava perdó i que la
convocaria.

El Sr. Batle digué que s'havia de fer algun canvi al respecta de l'esmentada comissió del
Centre de Dia, ja que entenia que els polítics no podien entrar a valorar si s'havien d'admetre o no
els usuaris.

La Sra. Matas digué que no eren els polítics qui ho valoraven, si no que el que feien era fer
un seguiment del funcionament del Centre de Dia, sense entrar en temes que no lis corresponien.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una hores i trenta
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, 26 d'octubre de 2006.

/
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAODINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2006

Membres assistents:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Bartomeu Garau Moranta

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores i
cinquanta minuts del dia setze de novembre 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.

RATIFIACIÓ DE L'URGÈNCIA.- el Sr. Batle sotmet a votació ratificar la urgència del
present ple, aquesta fou aprovada per unanimitat.

AVANT PROJECTE PISCINA.- El Sr. Jordi Carrió dóna lectura a la següent:

Vist els problemes amb la delimitació del solar on s'ha de ubicar la piscina municipal, s'ha
procedit a modificar l'avantprojecte de l'esmentada piscina municipal, per tal d'adaptar-la a la
parcel·la actual, i es per la qual cosa que venc a proposar el Ple de la Corporació el següent
acord:

Aprovar l'avantprojecte de la piscina municipal segons , redactats pels arquitectes Srs.
Antoni Perelló i Pons i Antoni Vilella Sodes.

El Sr. Miguel Bernat digué que s'equivocaven amb aquest amb aquest projecte, que la sala
de maquines es reduïa 40 m2, els vestuaris 60m2 menys. La veritat es que deixa preocupats la
manera de fer aviat i sense reparar en el futur inmediat, no saben on s'ubicarà el bar etc.

Sotmès a votació fou aprovat amb el següent resultat:

- Sis (6) vots a favor del grups municipals PAS PSM i PSOE
- Quatre (4) vots en contra del grup municipal PP.
- Una (1) abstenció de UM.

P R O P O S TA
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SOLAR EDUCACIÓ INFANTIL.- El senyor Miquel Ensenyat
següent proposta:

lectura a la

Vist que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada dia 26 de novembre de 2002,
prengué l'acord de posar a disposició de la Conselleria d'Educació i Cultura una parcel·la de 4.050
m2, part d'una parcel·la de 5.301,70 m2, propietat d'aquest ajuntament per tal de delimitar la
mateixa i com a continuació amb les conversacions mantingudes amb la Conselleria pel present
venc a proposar al ple el següent acord:

Aprovar delimitar el solar del qual aquest ajuntament en fa cessió d'us a la Conselleria
d'Educació i Cultura per ampliació del C.P. Gabriel Comes i Ribes, d'acord amb el plànol adjunt,
cedint un total de 4.050 m2 es a dir la zona marcada en verd el plànol amb la llegenda parcel·la
escola.

El Sr. Miguel Bernat demanar si havien posat d'acord amb el Consell escolar.

El sr. Batle li respongué que no s'havia fet oficialment, peró si havia parlat amb l'APA. Que
el Consell Escolar es trobava dividit, el claustre de professors, no hi estaven d'acord, mentre que
els pares si.

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
- Cinc (5) abstencions, quatre (4) PP i un (1 ) UM

ORDENANÇA CEMENTER!.- El senyor Antoni Vidal Matas dóna lectura a la següent
proposta:

PROPOSTA DE D'APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DELS
DRETS FUNERARIS DEL CEMENTERI MUNICIPAL D'ESPORLES

1." En compliment de alió disposat a l'art. 15 i següents del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i vists els informes
tècnics i econòmics a , venc a proposar el Ple de l'Ajuntament:

Aprovar en caràcter provisional, l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la CONCESSIÓ
DELS DRETS FUNERARIS DEL CEMENTERI MUNICIPAL D'ESPORLES, en els següents
extrems:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DEL
CEMENTERI MUNICIPAL D'ESPORLES

1." OBJECTE." Aquest reglament te per objecte regular la concessió per un període de cinquanta
anys, dels drets funeraris sobre els columbaris que hi ha construïts el cementeri municipal
d'Esporles, així com el cànon que ha de percebre l'ajuntament per aquestes concessions.
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2.- PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA CCNCESSIÒ DELS DRETS FUNERARIS

a).Es donarà preferència en l'adjudlcaclô de la concessió dels drets funeraris a les persones que
figurin a la llista que confeccionarà l'ajuntament i en la que s'han d'anotar correlativament totes les
persones interessades en l'adquisició de la concessió d'aquests drets.

Aquests efectes, a partir del dia següent de la publicació definitiva de la present ordenança i
durant un mes, els interessats per escrit presentaran una sol·licitud d'acord al model que figura a
l'annex n° 1.Tendrán preferència en aquesta llista els veïns d'Esporles.

Si esgotat aquest termini no s'haguès aconseguit assignar totes les unitats, podran obrir-se
noves convocatòries, amb els terminis que fixi la batlia o si fa el cas assignar directament les
sol·licituds que es vagin presentant , subjectant-se sempre a les directrius assenyalades a la
present ordenança.

b) L'elecció de les diferents unitats de columbaris, per part dels interessats es farà per ordre
correlatiu, d'acord amb el número en que figurin a la llista, i d'acord a la mateixa, es subscriurà el
contracta que s'adjunta com annex n°2.

3.- QUANTIA DEL CANON I FORMA DE PAGAMENT

La quantia del cànon de concessió dels drets funeraris queda establerta d'acord amb la següent
tarifa ;

Unitat columbari 700 euros mès els imposts que
gravin la present operació.

Aquest cànon es farà efectiu en la següent forma:

a) Un 30% en el moment de formalitzar la sol·licitud.
b) La resta a la firma del contracte i com a requisit previ a l'expedició del títol concessional.

Per la firma del contracte l'interessat serà requerit per escrit, per la batlia, atorga'n-li un
termini per passar per les oficines municipals a signar el corresponent contracte i pagar.

La manca de pagament dins termini, s'entendrà com renuncia, sense dret a devolució de
cap quantitat satisfeta.

4.- ORGAN DE CONCESIÒ DEL DRET FUNERARI.

Els dret funeraris es concediran per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

En cap cas es podran concedir drets funeraris sobre les unitats a favor de persones
jurídiques.

ANNEX N°1.

SOL·LICITUD CONCESSIÓ DRET FUNERARI

Sr / Sra
domicili a

telèfon
núm

, amb D.N.I núm
de
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Compareix davant aquest Ajuntament i, als efectes prevl^^ J'àrtHÍ^Í:^3;'del Reglament
regulador de les concessions dels drets funeraris del cementiri iroi^cipal"^.'^el qual declara
expressament tenir-ne coneixement i acceptar-lo en la seva integritat,

MANIFESTA:

l.-Que està interessat/ada en la concessió dels drets funeraris sobre una unitat
d'enterrament del següent tipus:

• Columbari.

3.-Que ha abonat a la tresoreria municipal la quantitat de €, corresponents a la
tercera part del cost total del cànon aplicable, adjuntant a aquesta instància el pertinent document
justificatiu.

Sgt:
ESPORLES

ll.lm. Sr. BAILA DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES.

ANNEX N° 2

MODEL DE CONTRACTE A SUBSCRIURE

A Esporles

REUNITS:

D'una part, , Batle-President de l'Ajuntament d'Esporles, Illes Balears; obrant en
nom i representació de l'Ajuntament.

D'altra part, el Sr / Sra , amb D.N.I i domicili al 0/
núm de ; obrant en nom propi; d'ara en

endavant el / la sol·licitant.

I reconeixent-se mútuament capacitat legal per a obligar-se, DECLAREN:

ANTECEDENTS

l.-L'Ajuntament d'Esporles ha procedit a construir uns columbaris al cementiri municipal, el
dia d'avui es troben finalitzats.
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II.-L'Ajuntament en Ple en sessió celebrada dia
regulador de les concessions dels drets funeraris .

III.-D'acord amb aquest Reglament regulador, el / la sol·licitant ha presentat instància
ajustada al model oficial, sol·licitant la concessió dels drets funeraris sobre una unitat d'enterrament
del tipus columbari.

IV.-Que vist el plànol que als efectes del punt anterior figura a les dependències municipals,
el / la sol·licitant està interessat en què se li concedeixin els drets funeraris sobre la unitat
d'enterrament columbari núm

V.-Que d'acord amb el Reglament regulador de les concessions dels drets funeraris , el / la
sol·licitants ha abonat la quantitat de €, corresponents al el cànon de la concessió del
dret funerari que sol·licita sobre la unitat d'enterrament de referència; adjuntant document justificatiu
d'aquest pagament a la corresponent instància.

I convenint ambdues parts en formalitzar el pertinent contracte sobre el que resulta del
Reglament regulador, el formalitzen en el present document administratiu, d'acord amb les
següents.

0400730 I
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PRIMERA.-EI / la sol·licitant accepta en la seva integritat el reglament regulador de les
concessions dels drets funeraris, aprovat per l'Ajuntament d'Esporles en sessió de dia

SEGONA.-EI preu del cànon per a la concessió dels drets funeraris sobre la unitat
d'enterrament columbari núm , ès de €.

TERCERA.-EI primer termini de pagament, per import de €, ja abonat, tal com
resulta del punt V dels antecedents d'aquest contracte, s'entén com a paga i senyal, renunciant
expressament el / la sol·licitant a tota possible reclamació d'aquesta quantitat en el cas de renunciar
a la seva sol·licitud.

QUARTA.-EI / la sol·licitant abona en aquest acte la resta del pagament per un import
de €.

I per a la deguda constància de tot el que han convingut, signen aquest contracte en el lloc i
data assenyalats a l'encapçalament.

EL BATLE EL / LA SOL·LICITANT

2." De conformitat amb alló disposat a l'esmentat art. 17 del R.D.L.2/2004, de 5 de març, el present
acord provisional, s'exposarà al públic pel termini de trenta dies, a fi que els interessats puguin
exeminar l'expedient i presentar les reclamacións que estimin oportunes. En cas de que no es
presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà en el BOIB.
El Sr. Jaume Pou que trovaba que l'estudi econòmic no era serios, peró que ha quadrat
curiosament.
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I sobre tot l'arquitecte valora i actualitza el preu, inclòs fa una valoració d'interessos, cosa
incomprensible si no s'ha liquidat el total de l'obra el contractista. Un altre punt de la valoració
incorrecte es que agafa tot el POS i n o només es feren columbaris, vist tot aixó en pareix es vol fer
negoci damunt aquest tema.

El Sr. Batle digué que no es tractava de fer negoci damunt els columbaris, si no simplement
d'atorgar una concessió, que per concedir-la precisava valorà.

Peró el que si es feia notar eren les deficiències del projecte, ja que no estava definit el
número d'urnes que hi cabien, i per molt poc no hi cabia una caixa amb restes.

El Sr. Jaume Pou digué el Batle que estaven discutint una taxa no un projecte, i que no veia
reflectit a l'ordenança el número de columbaris que quedaven per l'ajuntament i aixó si que era
obligatori reservar-ne una quantitat.

El Sr. Batle digué que el projecte no tenia cap estudi de viabilitat o de necessitats, per tant
no es sabia els columbaris que s'ocuparien i sempre era lògic que l'ajuntament en fer l'anunci
només en possés a disposició un número determinat i a més que podia passar que vist que no hi
ha cap previsió no tinguessin demanada.

El Sr. Pou insistir amb el preu desorbitat per columbari i la poca fiabilitat dels informes i per
tant el seu vot seria contrari.

El Sr. Miguel Bernat digué que no hi havia cap ordre amb la concessió, que la gent
s'apuntava i ja esta, que podia passar que una mateixa família en compres uns quans i d'altres no
en tinguessin.

Digué que agraïa el Batle que fes callar al públic ja que tot hom xerrava, demanar que
possés ordre i que agrairia que els plens no fossin així.

Respecta del tema que en ocupa digué que el seu vot seria d'abstenció, no per passotisme,
si no per que no trobava que la valoració no era correcte i no era lògic que l'ajuntament s'enriquís
amb aquest tema.

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
Quatre (4) vots en contra del PP
Una (1 ) abstenció UM

000032

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint hores i cinquanta
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, 16 de novembre de 2006
El batle. La secretària.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2006

DE LES ILLES BALEARS

Membres assistents:

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou Reynés
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jorge Carrió Frau
Sr. Bartomeu Garau Moranta

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
cinquanta minuts del dia trenta de novembre 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 pregunta si qualque membre de la Corporació ha de
fer qualque observació a les actes de la sessió ordinària de dia 28 de setembre de 2006, de dia 17
d'octubre de 2006, 26 d'octubre de 2006.

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

A la de dia 16 de novembre de 2006 el Sr. Miquel Bernat digué que s'havia de modificar en
el sentit de que era una "sessió extraordinària i urgent" " i que el Sr. Carrió havia dit que les
mesures de la piscina eren iguals a la del passat POS".

Sotmesa a votació amb les modificacions i es aprovada per unanimitat.

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

Conselleria d'Económia Hisenda Innovació, registre d'entrada núm. 3443 de dia
17.11.06, quantitat líquida total recaptació voluntària novembre 2006.

Paper transcripció acords i resolucions



0400570 I

;OVERN DE LES ILLES BALEARS
'-•i 000034

-P ^ ^ l *

Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3446 de dia 17.11.06, convocatoria
subvencions per obres i serveis de comptència municipal.
Gesa - Endesa, registre d'entrada núm. 3463 de dia 20.11.06 aplicació nova tarifa 2.0
enllumenat públic menor 15 kw.
SOIB, registre d'entrada núm. 3475 de dia 21.11.06, reintegrament quantitat no
justificada subvenció treballadors desocupats.

- SOIB, registre d'entrada núm. 3476 de dia 21.11.06 reintegrament quantitat no
justificada subvenció treballadors desocupats.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3517 de dia 23.11.06 reconeixement i
liquidació subvenció restauració imatge crist crucificat.
Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 3373 de dia 10.11.06 dades
històriques qualitat aire a Esporles

- Conselleria d'Económia Hisenda Innovació, registre d'entrada núm. 3373 de dia
10.11.06, resolució conseller sobre acceptació cesio terrenys per institut.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3383 de dia 13.11.06 informe sobre
administració competent per exercici tutela financera consorci.

- Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 3384 de dia 13.11.06 guia "Bones
pràctiques contra el canvi climàtic"

- Asociación de empresarios de salsa de fiestas discotecas y similares, registre d'entrada
núm. 3413 de dia 15.11.06 prohibició espectacles i activtats a locals sense llicència
d'activitat
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3446 de dia 17.1106 convocatòria
subvencions per obres i serveis de competencia municipal.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3150 de dia 23.10.06 no concessió
subvenció fulletó activitats esportives.
Conselleria d'Educació, cultura, registre d'entrada núm. 3154 de dia 23.10.06, concessió
subvenció innovació educativa espai familiar.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3174 de dia 24.10.06, termini presentació
justificants subvenció fuites aigua c/Ramon Llull.

- Conselleria Comerç, Indústria i Energia, registre d'entrada núm. 3195 de dia 25.10.06
termini justificació despeses subvenció enllumenat urbà.
Conselleria de Presidència i esports, registre d'entrada núm. 3202 de dia 26.10.06,
sol·licitud col·laboració per pla d'acció a favor de persones en situació de dependència.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3205 de dia 26.10.06 acord sobre gestió
instal·lacions de la xarxa d'aeroports espanyols.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3206 de dia 26.10.06 convocatòria acte
interinstitucional per signar conveni PPB 2006.
Direcció General de Recursos Nidrios, registre d'entrada núm. 3215 de dia 27.10.06,
requeriment factures 2006 per indemnització costos conservació manteniment i
explotació depuradora.
Conselleria de Presidència i esports, registre d'entrada núm. 3220 de dia 27.10.06,
convocatòria distinció Cornelius ATTICVS 2006.
Conselleria de Salut i Consum, registre d'entrada núm. 3238 de dia 30.10.06 campanya
compres nadalenques i juguetes.
SOIB, registre d'entrada núm. 3273 de dia 02.11.06 requeriment documentació
justificació despeses projecte participació i desenvolupament cultural.
Col·legi públic "Gabriel Comas i Ribas", registre d'entrada núm. 3300 de dia 7.11.06,
sol·licitud llibre "Esporles: Imatges d'ahir i agraïment donació"
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3313 de dia 7.11.06 remissió annex
conveni marc col·laboració per ajudes famílies amb menors risc social.

- Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3314 de dia 7.11.06 remissió annex
conveni mar col·laboració per confinament pla prestació socials bàsiques 2006.
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DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batlia haguts des de
l'últim Ple, els quals són el següents: des de núm. 446/06 fins al 518/06.

I especialment de les següents:

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 480/06

Atès la renúncia del senyor Josep Rosselló Lozano com a cap de l'Agrupació de Voluntaris
de Protecció Civil d'Esporles.

Atès el Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d'Esporles, publicat al
BOIB núm. 182, de dia 03.12.05 i

Atès l'article 9 d'aquest Reglament que diu que el cap de l'agrupació serà designat pel batle,
per la present venc a resoldre,

PRIMER." Nomenar la senyora Tania Peinado Rodríguez , amb DNI 32.695.996-R, cap de
l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d'Esporles.

SEGON." Notificar aquesta Resolució a la interessada.

TERCER." Donar compte d'aquesta Resolució a la Conselleria d'Interior del Govern de les
Illes Balears i al Servei d'Emergència 112.

Atès que per absència no podré exercir les atribucions de Batlia, de conformitat amb el que
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 23 de novembre de 2006 fins el
dia 24 de novembre 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.

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 495/06

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 486/06.

Paper transcripció acords i resolucions



0400572 I

[OVERN DE LES I LLES BALEARS / g / ,M 0 0 3 6

* ' :^4^̂
'v. /•

De conformitat amb l'atribuclô que me confereix els articles 21.3 dé\|a Llei-7/1985,'de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 43 del ROF, amb la finalitaixi'èconsegüir una
major eficàcia en la gestió, HE RESOLT realitzar en favor del regidor que seguidamehTé's relaciona
les delegacions especials que es detallen a continuació:

A favor del Sr. Bartomeu Garau Moranta

1.- Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació, a mès de les que ja ostentava:

Àrea de Turisme

2." Treballs concrets i específics que es deleguen:

Estudi, preparació i informe dels assumptes

Es donarà compte al primer Ple de la Corporació que es celebri d'aquesta Resolució i es
donarà trasllat de la mateixa a l'interessat.

Tot seguit es sotmet a ratificació les següents resolucions:

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 448/2006

Atès l'escrit del Consell de Mallorca, Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca,
registre d'entrada d'aquest Ajuntament, núm. 3206, de dia 25/10/06,

HE RESOLT:

1.- Signar el conveni del Ple de Prestacions Socials Bàsiques 2006 i el conveni d'Ajudes a famílies
amb menors en situació de risc i persones en situació d'urgent necessitat 2006, entre l'Institut de
Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l'Ajuntament d'Esporles.

2." Ratificar el present acord al proper Ple

És sotmet a votació la ratificació de la Resolució de batlia i és aprovada per unanimitat.

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM 449/06

La Conselleria de Treball i Formació per Resolució del conseller de Treball de 11 d'agost de
2005, publicada en el BOIB de 1 de setembre de 2005, la convocatòria per l'any 2005 per presentar
les sol·licituds per a l'obtenció de subvencions públiques per contractar agents d'ocupació i
desenvolupament local, per la present venc a resoldre,

1) Aprovar la memòria de les activitats realitzades per l'Agent d'Ocupació i
Desenvolupament Local.
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2) Sol·licitar la prorroga de la subvenció concedida l'any 2005
d'octubre de 2005. El cost de la sol·licitud de subvenció per a la
de l'AODL és de 33.806,92 €. L'import sol·licitat al SOIB és de
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3) Habilitar les partides corresponents per fer front a les despeses i disposar de
finançament per cobrir la part no subvencionada.

4) Facultar al Batle per fer les gestions i firmar els documents que facin falta per executar
els presents acords.

5) Que es dugui al pròxim ple de la corporació per a la seva ratificació.

unanimitat.
És sotmet a votació la ratificació de la Resolució de batlia i és aprovada per

DECRET DE BATLIA núm. 452/2006

Vista la Resolució de la Conselleria d'Immigració i Cooperació de 9 d'octubre de 2006, per la qual
es convoquen ajudes destinades a corporacions locals per a l'organització i desenvolupament de
programes i activitats dirigides a l'acollida i a la integració de la població immigrada per a l'any 2006,
HE RESOLT:

1.- Sol·licitar una ajuda de 5.015 euros per al projecte Esporles, més que un sol poble.

2." Ratificar el present decret al proper ple.

És sotmet a votació la ratificació de la Resolució de batlia i és aprovada per unanimitat

COMPTE GENERAL." El senyor batle dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vist que la Comissió de Comptes d'aquest Ajuntament informà favorablement el Compte
General 2005, i quedà exposat al públic per quinze dies i vuit més, al BOIB núm. 157 de dia
07.11.2006, d'acord amb l'article 212 del Real Decreto Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el Test refós de la Llei reguladora de les d'hisendes locals. S'ha presentat una al·legació
subscrita pel regidor Sr. Jaume Pou en el següent sentit:

A la liquidació del pressupost, a la partida 1.62212 ( compra immoble), al pressupost de 2005,
lo previst era 0, no obstant s'incorpora una partida del 2004 (sobrant d'inversions) per un import de
13.470,96 euros, i a la mateixa apareix com obligacions reconegudes la quantitat de 11.022,75
euros, dita quantitat correspon a interessos, per lo que el meu entendre no correspon carregar dita
partida a inversions de compra.
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Vist que la quantitat a que fa referència el Sr. Jaume Pou correspon^^^agament de la compra
del edifici de la farmàcia, no es pot dir que sigui una partida financera, si no ufirnajor cost del edifici.
Es per la qual cosa que venc a proposar al Ple el següent acord:

- Aprovar el Compte General del Pressupost 2005.

El Sr. Jaume Pou digué que el seu grup votaria en contra, ja que entén que el raonament no
es vàlid, per que els interessos de compra no van a inversions.

El Sr. Gabriel Coll per UM digué que el seu vot seria l'abstenció.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:
Cinc (5) vots a favor, tres (3) PAS.PSM i dos (2) PSOE

- Una (1) abstenció UM
Quatre (4) vots en contra PP

CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ ROS.- El Sr. Jordi Carrió dona lectura a la següent:

Vista la convocatòria del Consell Insular de Mallorca, adreçada a les Corporacions Locals
de Mallorca per obres i serveis de competència municipal (BOIB 162) de dia 16 de novembre de
2006, pel present venc a proposar el Ple el següent acord:

1.- Aprovar la sol·licitud de finançament al consell Insular de Mallorca, de l'Obra RENOVACIÓ
ASFALTICA DELS CARRERS MIQUEL MARQUES, QUARTER, MORAGUES, PONT DE FUSTA,
COTONER, CAMÍ D'ES RAFAL, LLORENÇ VILLALONGA, CAMI ESTABLECEDORES I MILLORA
DE LA MOBILITAT PER A VIANANTS AL PASSEIG DEL REI I PL ESPANYA ", amb un pressupost
d'execució de .( 198.849,65 ) cent noranta-vuit mil vuit-cents quaranta-nou euros amb seixanta-cinc
cèntims. La subvenció a fons perdut que se sol·licita puja un import de ( 159.079,72) cent
cinquanta-nou mil setanta-nou euros amb seixanta cinc cèntims (80%), essent l'aportació
municipal de (39.769,93) trenta-nou mil set-cents seixanta-nou euros amb noranta-tres cèntims
(20%). (Tipus d'actuació "B").

2." Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria de Subvencions adreçada a
les Corporacions Locals de Mallorca per a Obres i Serveis de Competència municipal 2006 i al
Reglament de Cooperació Local del CIM.

3." Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.
El Sr. Miguel Bernat demana s' hi havia l'informa de l'arquitecte i si el camí era públic o

privat.
El Sr. Batle li respongué que s'hi era l'informa de l'arquitecte en quant a que el camí fos

públic o privat hi havia divisió de criteris.
El Sr. Jaume Pou digué que estava d'acord amb la proposta, però que volia un informe

jurídic de que si el camí era públic o no.

El Sr. Gabriel Coll per UM digué que votaria a favor.

PROPOSTA
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Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.

MOCIO UM. GESTIÓ COMPARTIDA AEROPORTS.- El senyor Gabriel Coll dóna lectura a
la següent proposta:

El Ple del Consell de Mallorca a la reunió de dia 2 d'octubre de 2006 aprovà, per unanimitat,
la moció presentada pel Grup de Consellers d'Unió Mallorquina sobre gestió compartida dels
aeroports de les Illes Balears i que diu el següent:

"El Sr. Miquel Nadal i Suades, actuant com a portaveu del Grup de Consellers d'Unió
Mallorquina al Consell de Mallorca, presenta, per a ser debatuda a la propera sessió del Ple
d'aquesta institució, la següent

El model de gestió de les instal·lacions que formen part de la xarxa d'aeroports espanyols,
actualment unificant entorn d'AENA, se troba actualment en qüestió.

A l'indubtable vàlua estratègica, social i económica d'aquestes instal·lacions per als territoris
en els quals s'ubiquen, s'ha d'afegir l'aplicació per part dels actuals gestors de criteris que posen
traves al correcte desenvolupament econòmic d'alguns territoris.

No se tracta tan sols de tenir en compte l'existència d'un model radial, polaritzat
essencialment a l'aeroport de Barajas, sinó també tenir en compte l'estratègia constant al llarg dels
anys d'aprofitar els beneficis generats pels aeroports de les Illes Balears per dur a terme inversions
a altres Comunitats que són competidores en el mercat turístic.

Unió Mallorquina manifesta el seu compromís amb la solidaritat. Peró també demana que
les nostres institucions polítiques i la nostra societat puguin participar de manera directa en la gestió
d'aquestes instal·lacions.

No pareix admissible que les nostres institucions quedin completament al marge de la gestió
d'unes instal·lacions que, si per a la resta de Comunitat són essencials, per a cada una de les
nostres illes ès absolutament imprescindible.

El nostres model econòmic depèn en bona part de l'aplicació d'uns o altres criteris en al
gestió aeroportuària. I no podem romandre per més tems al marge d'ella.

En base a tot l'exposat, es proposen els següents:

1." El Ple del Consell de Mallorca manifesta la necessitat d'assolir per a totes les instal·lacions que
pertanyen a la xarxa d'aeroports espanyols un model de gestió basat en la figura del consorci, en el
qual hi participi no tan sols l'Administració de l'Estat sinó també l'Administració de la nostra
Comunitat Autónoma, els diferents Consells i els Ajuntaments en els quals s'ubiquin aquestes
instal·lacions.

2.- El Ple del Consell de Mallorca manifesta la necessitat de que en aquesta gestió hi participin
també representants del nostre teixit econòmic i social, que hauran de prestar el seu
assessorament a les institucions públiques implicades.

ACORDS
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3.-
model de gestió de les Instal·lacions aeroportuàries de les Illes Balears en el termini de temps més
breu possible, i mai més enllà del primer trimestre de 2007.

4." El Ple del Consell de Mallorca manifesta que aquest canvi de model en la gestió, passant d'un
model centralitzat a un model consorciat, afavorirà no tan sols la competitivitat de les nostres
instal·lacions, sinó també la nostra economia en general, així com la nostra projecció internacional.

5." El Ple del Consell de Mallorca acorda remetre aquests acords a les Corts Generals, a tots els
Ajuntaments de Mallorca i al Parlament de les Illes Balears.

El Sr. Gabriel Coll digué que seguia en la proposta per que era posterior a la presentació a
tràmit del Estatut.

El Sr. Miguel Bernat digué que tant el PSOE com el PP estaven d'acord amb l'Estatut i per
tant respaldarían l'acord.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- El senyor Sebastian Coll dóna lectura a la següent proposta:

El greu problema social que suposa la violència de gènere portà a l'Assemblea General de
l'Organització de les Nacions Unides, a designar el 25 de novembre com a dia internacional per a
l'eliminació de la violència contra la dona mitjançant la Resolució 54/134, de 17 de desembre del
1999.

Des de les hores, el 25 de novembre ens serveix per recordar que el problema encara
persisteix i que és necessari arbitrar totes les polítiques i actuacions necessàries per aconseguir la
total eradicació.

Peró les dones pateixen un altre tipus de violència molt greu també, desconegut i fins i tot
ocultat: les agressions sexuals que, desgraciadament, han incrementat notablement i que fan
necessari un requeriment especial a tota la societat, especialment a les administracions, per a
treballar intensament per eradicar-la.

Per tot aixó, es proposa al Ple que adopti els següents:

A CO R D S

1. El Ple de l'Ajuntament expressa el seu compromís amb la lluita contra la violència de gènere
i reitera la voluntat de treballar en la prevenció i eliminació de situacions susceptibles de conduir a
actes que puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a les dones,
així com les amenaces de dur a terme aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la
llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada.

2. El Ple de l'Ajuntament es mostra especialment preocupat per l'alarmant increment de les
agressions sexuals contra les dones, és per aixó que insta el Govern de les Illes Balears perquè, en
col·laboració amb les diferents institucions i administracions implicades, posi en marxa un protocol
que possibiliti:

LES ILLES BALEARS

I Ple del Consell de Mallorca manifesta la necessitat d'escometre aquei
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a. L'atenció a les víctimes de violacions i agressions s
psicològica posterior.

b. L'assistència forense a les víctimes en el mateix centre sanitari on fian acudit les
víctimes.

c. La creació d'un registre de totes les denúncies i atencions per violació i agressió
sexual que permeti, a més de disposar d'estadístiques fiables, treballar més
efectivament tant en la persecució dels delictes com en la seva prevenció.

El Sr. Miguel Bernat digué que era una declaració d'intencions, peró així i tot entenia que
s'havia de comunicar tant el Govern Balear com al Govern Central.

És sotmet a votació la proposta amb les esmenes del Sr. Bernat i és aprovada per
unanimitat.

TRANSPORT PÚBLIC ENLLAÇ UIB-PALMA.- El senyor Bartomeu Garau Moranta dóna
lectura a la següent proposta:

Vist que el proper mes de maig esta prevista l'entrada en funcionament de la línia de metro
Palma-UIB-Palma, i per tal de millorar el servei de transport públic actual de Palma-Esporles-
Palma, venc a proposar al ple el següent acord:

Aprovar instar a la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports a crear un enllaç
des de Esporles fins a l'estació de metro de la Universitat de les Illes Balears.

El senyor Jaume Pou presenta una esmena de modificació de la proposta d'allà on diu: "vist
que el proper mes de maig prevista l'entrada en funcionament..." digui: "Vista la futura entrada en
funcionament...."

És sotmet a votació la proposta amb l'esmena és aprovada per unanimitat

El Sr. Miguel Bernat digué que davant la manca d'equipament el Centre de Dia el grup
Popular havia fet una recol·lecta i entregava en aquest acta un microones per l'esmentat Centre.

El Sr. Batle agrair el seu obsequi

Per part del grup popular es demanar que fos inclòs a l'inventarií municipal. Així mateix
volgueren fer constar que no entenien com per 100 euros havien estat sense un electrodomèstic
tan bàsic el Centre de Dia durant dos mesos.

PROPOSTA

PRECS I PREGUNTES."
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El Sr. Jaume Capel demanar si l'avant projecte de la piscina cptrijjlía en totes les normatives
Estatals i de la Comunitat Autònoma i concretament amb les normes d'accessibilitat per els
minusvàlids.

Així mateix informar que en el carrer del Sol amb C/ Rafal hi havia una mata que impedia la
visibilitat i demanar de podar-la.

El Sr. Jaume Pou digué que com era que FCC havia presentat al registre d'entrada d'aquest
ajuntament una factura i el nostre l'ajuntament no te cap contracte de fems el FCC, si no que la
contracte es en la Mancomunitat.

El Sr. Batle digué que se li comuniqui a FCC que s'adreci a la Mancomunitat.

El Sr. Miguel Bernat demanar:
Si ja es disposava de la documentació de l'assegurança respecta de l'accident ocorri't el
Pont de Fusta.

- Demanar de que es retiressin els cotxes abandonats que ja eren una molèstia pel
poble, donat el seu nombre i que es prenguessin les mesures oportunes per que es
respectessin els guals permanents.
Així mateix volgué saber com estava el tema de GESA a l'escoleta d'educació infantil.

- Respecta de l'incendií del Centre de Dia, demanar si ja estava posada la demanda.
- Demanar quan es faria la comissió del Centre de Dia, ja que pareixia que s'estava

amagant algo, després de tants mesos de demanar-ho i no convocar-la.

El Sr. Jordi Carrió contestar al respecte de la piscina que es contemplava una rampa i
entenia que l'arquitecte per redactar l'avant projecte estava obligat adaptar-se a les normatives,
com devia ser.

El Carrer del Sol miraria d'arreglar-ho.

El Sr. Sebastià Coll agrair al PP la seva aportació del microones, ja que per falta de
l'oportuna partida pressupostaria no s'havia pogut adquirir.

Respecta de la comissió del Centre de Dia li volia dir que no s'amagava res a ningú.

El Sr. Batle el voltant de GESA a l'escola d'educació infantil digué que ja hi havia una
quantitat pagada per la retirada de la torre eléctrica. Que per l'augment de potencia havia arribat a
un acord amb GESA i per l'any que venia es procediria a pagar i GESA arreglaria el problema.

El Sr. Bernat demanar si funcionaven amb el comptador d'obres, se li respongué que si.

Digué que no es podia marxa indefinidament amb el comptador d'obres.

El Sr. Pou digué que una vegada acaba l'obra l'ajuntament havia de donar exemple i s'havia
de posar el comptador normal.

El Sr. Batle li recordar el Sr. Pou que les obres no eren acabades.

Respecta del plet del Centre de Dia es contestar que era ja el jutjat pendent del
assenyalament de la vista.
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El Sr. Batle informar de que s'havia canviat el cap de protecció,^cívíH ja qiyé com s'havia
compromès d'anterior que astèria un any i després una vegada consolidât l'organització dimitiria
passant el tema el poble.

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

Esporles, 30 de novembre de 2006
El batle. La secretària.
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El Sr. Batle informar de que s'havia canviat el cap de proteccil, ¿ívil, ja^é com s'havia
compromès d'anterior que astèria un any i després una vegada consolidada l'^g^r^tegció dimitiria
passant el tema el poble.

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

la present Acta al lloc i la data assenyalats a
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