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GOVERN DE LES ILLES BALEARS

LLIBRE D'ACTES DE LES SESSIONS
DEL PLE

(VOLUM II)

2005

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

El

present llibre d'Actes consta de noranta-quatre
enquadernats, numerats i legalitzats cada
un d'ells amb la rúbrica del President i el segell de la
Corporació.

fols útils

Esporles, 31

d é desembre de 2005

Vist-i-Plau

EÜ PRESIDEN T,
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CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 18 d'AGOST DE 2005

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

Capel Rotger
Noguera Bosch

Sra. Lourdes

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr.
Sr.
Sr.

Jorge Carrió Frau
Miquel Bernat Bosch
Miquel Enseñat Riutort

Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Jaume Pou

Reynes

Membres que han excusat
Sr.Gabriel Coll Barceló

A la Vila

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

hores i trenta minuts del dia devuit
la Casa de la Vila, en
del Sr. Batle,
relacionen
els

a

la seva absència:

d'agost de dos mil cinc, es reuneix a la Sala d'Actes de

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència

Miquel Ensenyat Riutort i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es
l'encapçalament,

a

l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar

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

Secretari accidental de la

Corporació, senyor Pere Aulí Matas

FESTES LOCALS 2006.- La senyora

Lourdes Noguera 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 2006, és per la qual cosa que
proposar al Ple:

venc a

-

Aprovar els següents dies de festes locals per a l'any 2006:

1.- Sant Pere dia 29 de
2."

-

Segona festa de pasqua dia 17 d'abril.

Comunicar-ho

És

juny de 2006 (dijous)

sotmet

a

a

la Conselleria de Treball i Formació.

votació la

proposta i ès aprovada per unanimitat.
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Carrio Frau dóna lectura a la

següent proposta:
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PROPOSTA
PLA D'OBRES I SERVEIS
Vista la convocatòria del Consell Insular de Mallorca a tots els
es

Ajuntaments que

vulguin incloure dintre del Pla d'Obres i Serveis per al 2006,

al Ple d'aquest Ajuntament l'aprovació de la següent proposta de
modificació del dictamen de la Comissió Informativa de 4 d'agost de 2005:
Venc

a

proposar

Primera

proposta:
Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de
Mallorca per a l'obra anomenada "PISCINA MUNICIPAL D'ESPORLES I FASE (A)." a
Ca l'Amet, d'Esporles, amb un pressupost d'execució per contracte de (557.347,13) cinccents cinquanta-set mil tres-cents quaranta-set euros amb trezte cèntims. Demanar la
seva inclusió en el Pla d'Obres i Serveis per al 2006. La subvenció a fons perdut que se
sol·licita puja un import de (390.142,99) tres-cents noranta mil cent quaranta-dos euros
amb noranta-nou cèntims
(70%), essent l'aportació municipal de (167.204,14) cent
seixanta-set mil dos-cents quatre euros amb catorzes cèntims (30%). (Tipus d'actuació
1r.-

"B").
Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla

2n.-

d'Obres i Serveis per al 2006 i al Reglament de Cooperació Municipal del CIM.
3è.- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.

Jorge Carrió diu hi ha una modificació en el sentit de que la 1® fase es farà amb
on la primera part seran les excavacions, forjat, enrajolat i la segona part la dels

dues,

vestuaris.

Miquel Bernat, pregunta si es podrà utilitzar la piscina sense el vestuaris
Jorge Carrió, es llogaran uns mòduls de vestuaris per 2 mesos d'estiu.
Miquel Bernat, no estam en contra de la modificació sinó en la forma de presentarse,

ja

aquesta modificació no s'ha duit a la Comissió Informativa, és un servei

que

necessari

però

No votarem

només la

en

no es

correcte canviar la proposta sense informar d'aquesta modificació.

contra, però ès la forma en que es

fa. Presentar al Pla d'Obres i Serveis

piscina ès una coacció perquè donin dobles per això, i sinó , no donaran res. Hi

ha altres necessitats dins del

poble per demanar al Pla.

Jorge Carrio, l'any passat només ens donaren dos euros per la reforma del carrer
coliseu, i com que és una necessitat, si ès una espècie de coacció per poder-la dur a
terme.

És

sotmet
Sis

a

votació la proposta

i ès aprovada amb el següent resultat:

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

Quatre
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local de protecció civil.- La senyora Lourcíé^

^OVERN DE

Noguera Bosch dóna lectura a la següent

proposta:

PROPOSTA

risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què
seguretat i la vida de les persones poden perillar i sucumbir massivament per l'acció
d'elements natural, mitjans tècnics o conductes humanes, que hi ha en el terme
municipal d'Esporles, per la present venc a proposar al ple de l'Ajuntament
Vist el greu

la

1Aprovar la creació de la junta local de protecció civil d'Esporles, d'acord
amb les següents bases annexes aplicades a la realitat del municipi.
2." Autoritzar al batle per signar els documents necessaris
3." Sol·licitar Autorització al Conseller d'Interior per a la creació de l'associació
de voluntaris de protecció civil a Esporles.

És

sotmet

a

votació la proposta

i ès aprovada per unanimitat

pressupost 2005.- El senyor

Antoni Vidal Matas dóna lectura a la següent

proposta:

5- 1

AJUNTAMENT D'ESPORLES
Exercici

comptable: 2005

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER

2.736.834,72

Operacions corrents

3

Denominació
Imposts Directes
Imposts Indirectes
Taxes i Altres Ingressos

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

Capítol
1
2

Capítol

Denominació

6

Alineació d'Inversions Reals
Transferències de Capital

Total

euros

Import euros
824.240,37
260.471,72
826.832,58
818.690,05
6.600,00
2.280.569,32 euros

Operacions de capital

7

CAPITOLS

pressupost d'ingressos

Import euros
0,00
2.280.569,32

5.017.404,04 euros

5-2
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Exercici comptable:

2005

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES

PER CAPÍTOL

2.489.974,90

Operacions
corrents

Capítol

Denominació

1

Despeses de Personal
Despeses de Béns Corrents

2

Import euros
861.028,11
792.183,21

i

Serveis
3

Despeses Financeres

4

Transferències Corrents

47.396,86
789.366,72
2.311.200,98

Oper.de capital

Import euros
2.311.200,98

Denominació
Inversions Reals

Capítol
6

216.228,16

Operacions
financer.

Capítol

Denominació

9

Passius Financers
Total

Import euros
216.228,16
5.017.404,04

pressupost de despeses

9-1
PLANTILLA PERSONAL 2005.
D'acord amb allò
Bases

del

Reguladora de les
relaciona la plantilla de personal de l'Ajuntament

disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril.

Règim Local, es

d'Esporles:

1.FUNCIONARIS

Places

Grup

Nivell

1

A/B

20

1
1

C
C
C

17
14
14

Vacants

Actual

A) Escala habilit.caràcter nacional
SECRETARI-NTERVENTOR

1

-

B) Escala d'Administració General
b)Subescala Administrativa
ADMINISTRATIU

ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU

1

-

-

1
1
1

c) Subescala auxiliar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS

1

D
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b) Classe Polida Local
POLICIA LOCAL
Aux. POLICIA LOCAL(extingir)..
Oficial Policia
Policia Local

(Interí)

Policia Local Turístic (Interí)
Policia Local

2

C

14

1

D

11

1

C

14

3

C

11

3

1

C

11

1

3

C

11

2

-

1

-

1

-

3

-

2. PERSONAL LABORAL

A) Contractes indefinits
CAPATAÇ

2

OFICIAL lera

1

OFICIAL lera Serv. Tècnics
NETEJADORES .(20 h/set)

1
5
4

PEO

INTERÍ
OFICIAL 1^ INTERÍ

1

PEO

1
1

CONSERGE-OFICIAL V
NETEJADORA (28 h/set)
ADMINISTRATIU
BIBLIOTECA ARXIU 1 N.L. -interí

2
2
-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1
-

-

-

4

1

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

2
2
1

1

BIBLIOTECA ARXIU I N.L
ARQUITECTE (11 h/set)
COORDIN.ESPORTIU (35h/set) interí.
AUXILIAR ADMINISTRIU
TREBALLA.FAMILIAR (30h/set)

1
1

1

1

1

2
1

2

COORD.CULT. -interí
COORDINADOR ESPORTIU(35h/set)..
TREBALLADORA SOCIAL (interí)

1

1

1
1

1

TREBALLADORA SOCIAL

1

AUX.

ADM.Dispen.Mèdic

(16h^et)

1

1

3.- PERSONAL EVENTUAL
8

ASSESSORS
BATLE

pressupost d'enguany es un pressupost atípic per les
les despeses del primer semestre corresponen a l'anterior govern,
que els ingressos venen donats per dades aproximadament reals.
Per primera vegada es destina el 0.79% al Fons Mallorquí de Solidaritat.
Cultura i Educació, el pressupost del Patronat d'Escoles Municipals ha augmentat en
50.000 euros, el Patronat de Cultura i Esporles en 8.000 euros
S'ha reduït la partida d'atencions protocol·làries dels 12000 gastats a 6000 de
pressupostat per enguany. Es destina 7.500 e. com a sou del Batle i es redueix la de
Antoni

Vidal,

el

circumstàncies de que

càrrec electes

importants per enguany son els destinats al POS, piscina municipal,
coliseu, aprofitament aigua de sa Font de son tries, compra
ordinadors, també es important la destinació que es fa a la neteja del poble.
Les inversions més

pavimentació

carrer
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pSftidSS d© d6Sp0S6S ©liminSr d©
B^ètjÒ^^uros, d© la d© la piscina d© 95.302,00 a 89.902.23 i d©
partid©s d'lngr©ssos induir 3.000,00 ©uros als aparcamants d© Can Campos,

1 T;

D'C

n

l©s

900,00 ©uros ©n ©xtintors i 2.000,00 ©n mobiliari C©ntr© d© Dia.
Jaim© Pou domana al Bati© ratirar ©Is
ratirar quan va

faltar

un

prassupost ja qu© ©I nostra grup ©Is va

ragidor.

El sanyor batia, hi ha
nacassària la sava aprovació

Jaim© Pou, pran

altras circumstancias com la qu© ©staim al mas d'agost i ©s
sobra tot par las invarsions.

la paraula par ©xposicions sobra als sagüants punts:

És al punt més important d© l'any, son tamas qua impliquan dabat.
A la mamòria qua as

antarior

prasanta a las daspasas as concadaix a l'aquip da govarn
raalitat varan sar uns 4 masos i an canvi no parlau dais

samastra quan an

un

ingrassos qua també ans corrasponan.
passa al 0.79 dal Fons da solidaritat, s'ha da tanir an compta qua
l'Ajuntamant d'Esporlas fins ara, quan hi ha hagut nacassitat par las catàstrofas, sampra
hi ha participat i qua hi ha altras nacassitats com las ajudas pals jubilats.
□al

0.70

as

quadar clar a las basas d'axacució quin sou ta, la sava
jornada. S'astà a favor qua al Batia ha da cobrar un sou, paró s'ha da datallar

En ralació al
dadicació i

sou

dal Batia ha da

ba.
A las basas d'axacució la

partida 43-60 da Sas Rotgatas as ampliabla amb la partida

39900, paró aquasta no aparaix al prassupost d'ingrassos. Da la
damana

Aparaixan 6 ragidors quan an raalitat,
l'aquip da govarn. Es diu qua as rabaixa al import dais ragidors, paró no s'ha da
lo prassuposts sinó la liquidació dal qua raalmant as va gastar. A l'any 2004 només
gastar 45.600 auros.

Las diatas dal Batia
5

son

mirar
as va

partida 45506 SOIB

quin tipus d'ingrassos tanan an convani.
son

incorractas si ta

un sou.

a

parsonal avantual aparaixan 8 assassors, i damana qua s'axpliquin las fainas, horaris i
qui son. Qua al havar-hi 5 ragidors, hi més assassors qua ragidors.

A

A la

partida d'invarsions da Son Quint in falta inclourà al finançamant dal MAP

partida dal Camantari ROS 2004 hi ha una quantia da 3.364,00 auros, i l'obra asta
acabada, i damana si han sobrat o han faltaT doblas, i si és un afagit qua s'informi i si ta
ras a vaura amb al mataix import qua aparaix com a drats raconaguts a la liquidació.

A la

A la

partida da Font da Son Trias aparaix 9.925 auros, amb aixó no as farà ni al projacta,
sarvaix par ras. Ara as fa l'obra da sa Granja i
pico d'auros.

si és par dur aigua potabla al pobla, no
només la canalització sa'n va a nou mil i
En ralació
o

a

qua no as

No

as

ta an

la

piscina,
faci.

as

rabaixa la partida i as considara qua l'obra s'ha da far ban fata

compta ras dal punt vard ni da la raforma circulatòria
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Esport

que

te aprovat un pressupost de 22.000

Del Patronat d'Escoles
dos coordinadors
Ja han

a

la

Municipals, la plaça de coordinadora no es correcte ja que figuren
plantilla de personal quan en realitat només n'hi ha un.

passat 2/3 parts de l'any i per tant ja podria ser una liquidació.

Impost sobre construccions de 260.000 de pressupost a 30 de juliol només n'hi ha
liquidats.

Del

89.000 de

Falta la subvenció per a

la restauració del quadre de

sa

Capelleta

A la Mancomunitat de Tramuntana s'ha anat al
mirar la
De la

liquidació

pressupost aprovat a gener, peró s'ha de
és lo realment que s'haurà de pagar, i faltaran uns 15.000 euros

que

seguretat social i personal faltaran un 15.000 euros

També faltaran dobles
A l'Institut i al
hi haurà
De la

pavelló no
despeses.

depuradora

De les
un

unes

a

la

màquina granadera ja que s'ha espanyat dues vegades

es

te en compte que pel setembre es començaran les classes i

no es preveu

despeses de representació 30 de juny hi ha gastades 1.900 euros i en sobraran
ja que enguany no hi ha hagut eleccions

3.000

A iniciativa el Sr. Jaime Pou, el
A les 21:23
Pren la

reprèn de

paraula el

se

nou

Sobre els

jubilats

es

el Ple.

a

les

sou

del

similar

la

Dels

a

per exposar

sobre els següents punts:

despeses però també els ingressos

la mateixa proposta

A les bases d'execució hi ha
afecta

Sr. Batle suspèn per 10 minuts el plenari.

Antoni Vidal

A la Memòria surten les

El

els viatges de fangs

que es va

un error en

fer

que

per anys

el sentit de que

ja estan donats

anteriors.

han de

ser

5 regidors, peró no

partides pressupostaries.
Batle, son un 1500 euros nets, ha baixat la quantia de càrrecs electes i es
partida de l'any passat.
és per que

hi ha temes concrets que es necessiten opinions de gent
experta i son 400 euros per 8 persones. Es una quantia simbòlica de 8 euros al mes.
assessors

Sa Font de Son Trias és el

començament d'una inversió per a començar a aprofitar

l'aigua.
La reforma circulatòria, per ara no es

té prevista

Del Patronat
que

Municipal de Cultura i Esporles, no es molestaran si donen més dobles del
tenen aprovat, ja que sempre han demanat augment de la subvenció.
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Moltíssimes

govern
A la

partides han augmentat raportació pressupostaria i la previsió del equip de
anterior anava per davall de l'actual previsió.

depuradora hi ha

unes

despeses

que

amb la

nova

ja no es realitzaran.

peró ara pel juliol ja se sap be el que es liquidarà.
pagarà el pressupostat sinó el que s'ha gastat.
Del Impost sobre Construccions ja se sap el cobrat a juliol i faltaran uns 100.000 euros.
De personal faltarà uns 15.000 euros i per poder fer modificacions hi ha d'haver
ingressos.

Jaime Pou, pel febrer era una previsió,
A la Mancomunitat de Tramuntana no

Es considera que

hi haurà
grup polític serà en contra.

És

sotmet

Sis

a

un

votació la

es

desfasament de 150.000

euros

i

per

tant el vot del nostre

proposta i és aprovada amb el següent resultat:

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

Quatre

RATIFICACIÓ CONTRACTE APLAÇAMENT COMPRA FÀBRICA.- El senyor
Batle demana tractar l'assumpte per urgència, es sotmet a votació aquesta urgència i ès
aprovada per unanimitat.
A data d'avui no hem rebut la subvenció de turisme, que ja l'hauríem d'haver
rebuda i a causa d'aixó s'ha hagut de negociar l'aplaçament de tres mesos. Si abans del
20 de novembre es rep la subvenció es farà el pagament amb el interessos pertinent. Es
un fet lamentable i per ara no tenim notícies de quan es reunirà el Consorci. S'hauria
d'haver pactat des del principi que es pagaria quan es rebés la subvenció.
Seguidament es dóna lectura

a

la proposta:

PROPOSTA

Vista la necessitat que té aquest Ajuntament de concertar una prórroga al
contracte de compra venda amb els hereus del senyor Gamundi, donada la impossibilitat
de fer efectiu el pagament convingut, pel present venc a proposar al ple el següent:
-

Aprovar el present addenda

a

l'escriptura signada dia 28 d'octubre de 2005

Esporles devuit d'agost de dos mil cinc.
REUNITS
D'una

nom

i

part MIQUEL ENSENYAT RIUTORT, Batle de l'Ajuntament d'Esporles, en
representació d'aquest, en virtut de les atribucions que li confereix l'article 41.12)
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I de l'altra

part JUAN REINES MORENO, major d'edat, advocat, amb domicili
Palma de Mallorca, carrer Sant Miquel núm. 30 - 3°E, amb DNI-NIF
43.014.826-L, actuant en nom i representació de:

professional

a

ISABEL MARIA GAMUNDI COLOM,
amb doble nacionalitat

major d'edat, casada en separació de bens,
dominicana,
veïna de Sóller, amb domicili en el carrer
espanyola i

Ses Germanes Casesnovas núm. 16 baixos. Amb DNI-NIF 41.099.763-M
Les

facultats per aquest

acte resulten de l'escriptura de poder de dia 4 de
març de 2004, autoritzada pel notari de Palma de Mallorca senyor Julio Trujillo Zaforteza,
amb el número 547 del seu protocol.
seves

MARGARITA GAMUNDI

COLOM, major d'edat, vídua, amb doble nacionalitat
dominicana,
veïna
de
espanyola i
Calvià, amb domicili a la Avinguda de Bendinat núm.
17 baixos. Amb DNI-NIF 41.249.012-F.

Les

facultats per aquest acte

resulten de l'escriptura de poder de dia 4 de
març de 2004, autoritzada pel notari de Palma de Mallorca senyor Julio Trujillo Zaforteza,
amb el número 547 del seu protocol.
seves

BARTOLOME
nacionalitat

GAMUNDI

COLOM, major d'edat, solter, amb doble
espanyola i dominicana, veïna d'aquesta ciutat, amb domicili al carrer trenta-u

de desembre núm. 36
Les

PEDRO

-

4°. Amb DNI-NIF 41.108.175-F.

facultats per

aquest acte resulten de l'escriptura de poder de dia 4 de
març de 2004, autoritzada pel notari de Palma de Mallorca senyor Julio Trujillo Zaforteza,
amb el número 547 del seu protocol.
seves

MARIA ISABEL GAMUNDI COLOM, major d'edat,
amb doble nacionalitat espanyola i dominicana, resident a
domicili

a

efectes de notificacions

a

l'esmentat domicili

casada en separació de bens,
la República Dominicana, amb
professional de JUAN REINES

MORENO. Amb DNI-NIF 41.099.762-G.
Les seves facultats per aquest acte
setembre de 2003, autoritzada pel notari

Zaforteza, amb el número 1310 del

resulten de l'escriptura de poder de dia 10 de
de Palma de Mallorca senyor Julio Trujillo
protocol.

seu

PEDRO OSVALDO GAMUNDI

PEÑA, major d'edat, casada

en

separació de

bens, amb nacionalitat dominicana, resident a la República Dominicana, amb domicili a
efectes de notificacions
NIEX-2717219-E.
Les

seves

en

el

facultats per

despatx professional de JUAN REINES MORENO. Amb
aquest acte resulten de l'escriptura de poder de dia 29 de

setembre de 2003, autoritzada pel l'advocat i notari públic senyora Cecilia Garcia Bido a
la ciutat de Santo Domingo, Districte Nacional, Capital de la República Dominicana.
MARIO ALBERTO GAMUNDI PEÑA, major d'edat, casado en separació de bens,
amb nacionalitat dominicana, resident a la República Dominicana, amb domicili a efectes
de notificacions en el despatx professional de JUAN REINES MORENO. Amb NIE X-

2717232-N.
Les seves facultats per aquest acte resulten de l'escriptura de poder de dia 29 de
setembre de 2003, autoritzada pel l'advocat i notari públic senyora Cecilia Garcia Bido a
la ciutat de Santo Domingo, Districte Nacional, Capital de la República Dominicana.

Ambdues parts, en la

representació

que

ostenten,

EXPOSEN
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j i\y|ario Alberto Gamundi Peña, com

únics hereus de
ANTONIO JUAN GAMUNDI COLOM, veneren a l'Ajuntament d'Espores en escriptura
autoritzada el vint-i-vuit d'octubre de dos mil quatre per la senyora Patricia Gala Ramírez,
amb el número dos cents noranta-cinc de protocol, els dos immobles que es descriuen a
continuació:

A) URBANA.- Consisteix en cada d'un sol habitatge, soterrani, planta baixa, dos
pisos i corral, senyalada amb el número tres (abans dos), de la plaça
Espanya, del poble d'Esporles, la seva cabuda es d'uns cents metres
quadrats. Confronta: enfront, amb l'esmentada plaça i amb finques de
l'Ajuntament i de Miguel Seguí; dreta, entrant, amb romanent a "Companyia
Fabril, S.A." o sigui la casa número 1 del carrer Joan Riutort, per l'esquerra,
amb romanent i amb corral de Antonio Mir i pels fons, amb romanent a
"Companyia Fabril, S.A".
REFERÈNCIA

CADASTRAL.-

3812511DD6931S0001ZW y

Tributa

amb

les

referències

3812511DD6931S0002XE.

DESCRIPCIÓ CADASTRAL: Un habitatge situat a la plaça Espanya número 3
d'Esporles, la superfície del sol és de 147 m2, amb una superfície construïda
de 366 m2, repartida en tres plantes, baixos de 75 m2, pis primer, 122 m2 i pis
segon 122 m2.
DADES REGISTRALS:

Esporles. Finca número 1872, del tom 2942 de l'arxiu,

llibre 46, fol 35.

B) URBANA.- Terra procedent de la finca Tanca de la Capelleta, en el terme
municipal d'Esporles, Té una superfície de tres-cents set metres vint-i-cinc
decimetres quadrats i confronta: al front, mirant des de el carrer Ramon Llull,
amb l'esmentat carrer -en una línia de setze metres-; dreta, entrant, finca de
Regina Fortuny Maura, esquerra, finca de Catalina Bosch i finca de la Caja de
Ahorros; y en el fons, finca de Antonio Gamundi, Existeixen a l'esmentada
porció certes edificacions.
CÀRREGUES:

Servitud de vistes

a

favor de la finca inscrita amb el número

I.972, fol 10, llibre 48 d'Esporles segons inscripció primera.

REFERÈNCIA

CADASTRAL:

Tributa

amb

la

referència

cadastral

núm.

3812507DD6931S0001 SW.

DESCRIPCIÓ CADASTRAL: Magatzem situat en el carrer Ramon Llull núm. 3
d'Esporles, la superfície del sól es de 342 m2 en el que es troba una
construcció de 456 m2.
DADES REGISTRALS:

Esporles. Finca número 2580, del tom 4307 de l'arxiu,

llibre 58, fol 83.
II.- Que

el

dispositiu segon de l'esmentada escriptura es fitxa un preu de la
MILIÓ VUITANTA-UN MIL VUIT CENTS VINT-I-UN EUROS
(1.081.821,00), dels que DOS CENTS MIL EUROS (200.000), es varen pagar
prèviament a l'atorgament de l'escriptura de compravenda, servint la mateixa
com a carta de pagament, quedant aplaçat la resta del preu, per un import de
en

venda de UN

VUIT

-CENTS

VUITANTA-UNA

MIL

VUIT-CENTS
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'^'ons
it de ser satisfet abans del 20

OVERN DE LES

art

d'agost de 2005, sense

adquirent.

III.- Que havent sol·licitat

l'Ajuntament d'Esporles a la part venedora un
de VUIT -CENTS
pagament de l'esmentat import
VUITANTA-UNA
MIL VUIT-CENTS
VINT-I-UN
EUROS (881.821,00),
ambdues parts subscriuen el present CONTRACTE de aplaçament de part del
preu de la venda, d'acord amb les següents
aplaçament del

ESTIPULACIONS
PRIMER.- Oue els hereus del senyor

Antonio Gamundi Colom, representats en
aquest acte pel senyor JUAN REINES MORENO concedeixen a favor de l'Ajuntament
d'Esporles un aplaçament en el pagament VUIT -CENTS VUITANTA-UNA MIL VUITCENTS VINT-I-UN EUROS (881.821,00), que segons la reiterada escriptura de compra
venta s'haurien de satisfer abans de dia 20 d'agost de l'any en curs.
SEGON.-

L'aplaçament es concerta per un període màxim de tres mesos, havent
per tant l'Ajuntament d'Esporles fer el pagament del total del preu aplaçament per un
import de VUIT -CENTS VUITANTA-UNA MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS
(881.821,00), abans de dia 20 de novembre de l'any en curs.
TERCER.- El
interès del cinc per

present aplaçament devengara a favor de la part venedora un
cent anual, que serà fet efectiu simultaneament al pagament del preu

aplaçat.
Si

l'Ajuntament fes efectiu el pagament abans de l'esmentada data convenida sols
devengará els interessos de la part proporcional del temps transcorregut.
I en prova de conformitat i acceptació,
el lloc i data esmentats a l'encapçalament.

És sotmet

a

votació i és

signen abans part en exemplar duplicar, en

aprovat per unanimitat.

MOCIO VIA URGENCIA.- Pren la

paraula el

senyor

Batle

per exposar que es

presenta una moció per via d'urgència.
Jaime Pou, si es vota una moció en un
nul de

que no

esta a l'ordre del dia es

ple dret

Pere Trias, quan
arribar

ple extraordinari

a

un

dins el mes no hi
acord que es podrien

ha un ple ordinari el portaveus del grups polítics es va
presentar en els extraordinaris, igual que els precs i

preguntes.
Jaime Pou. Mai s'ha duit per via d'urgència en un ple extraordinari, per tant demanen que
no s'hi dugui. El grup
del partit Popular fa constar que aquest punt no està a l'ordre del
dia i per tant és nul de ple dret, i que si es vota la urgència consideram que no hem de
ser a

la sala. Tot

seguit el membres del grup popular abandonen la sala de Plens.

Seguidament el Senyor Batle sotmet
del

seus

membres

a votació la urgència i es aprovava per unanimitat
presents en aquest moment.
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Govern

de

les

Illes

Balears

œnvoca cada
any la concessió d'ajudes
econòmiques als ajuntaments dels municipis de la Serra de Tramuntana.
D'acord amb l'exposició de motius de la resolució del Conseller de Interior, aquestes
ajudes van destinades a pal·liar la manca de pressuposts de poblacions petites que, per
densitat demogràfica i característiques del territori municipal, no tenen possibilitats
econòmiques per atendre les despeses necessàries per mantenir les infraestructures
bàsiques de serveis per a residents i visitants
Durant els anys 2000 a 2003, amb el govern del pacte de progrés, les ajudes anaven
destinades als municipis fins a 2000 habitants.
L'any 2004 es va ampliar a tots els municipis fins a 5000 habitants, per tant Esporles va
poder rebre una ajuda de 90.000€.

El

Amb la convocatòria del 2005

( Resolució del Conseller d'interior del dia 22 de
juliol de 2005), es modifiquen una sèrie de requisits tals com el nombre d'habitants,
percentatge de superfície protegida etc, que fan que Esporles no pugui concórrer a
l'esmentada convocatòria, a l'igual que el Municipi de Puigpunyent, curiosament,
ajuntaments amb un color polític diferent al del Govern de les Illes Balears.
,

Consideram que no
que suposen un

hi ha una explicació coherent als canvis de la convocatòria,
greu perjudici i dificultat de finançament dels ajuntaments afectats.

Per tot això, proposem que
Sol·licitar

el Ple adopti la següent resolució:

entrevista amb el President del Govern de les Illes Balears per

tal
explicacions sobre les modificacions de la convocatòria d'ajudes als
ajuntaments dels municipis de la serra de Tramuntana i en el seu cas que es reconsideri
una

de demanar

la resolució del Conseller d'interior

en

És sotmet a votació la moció i és aprovada
aquest moment a la sala de plens.

Quan

son

les 21:51 hores entren

a

per

la sala el membres del

PRECS i REGUNTES.- El Sr. Batle cedeix la

compte de la

seva

renuncia

com a

unanimitat dels membres presents

partit popular.

paraula al Sr. Pere Trias

per a

donar

Regidor.

El senyor

Pere Trias Aulí dóna compte de la
regidor d'aquest Ajuntament,

seva

"Pere Trias Aulí amb DNI 42.949.295-S,

renúncia presentada

com a

present la renúncia de regidor de
l'Ajuntament d'Esporles atesa la dedicació que em suposa la meva responsabilitat actual
a
la gerència, executiva i comissió permanent del PSM-Entesa Nacionalista. Per
incompatibilitat d'horaris, me és molt difícil assistir a les reunions de plenaris i diferents
comissions de l'Ajuntament. Sense tenir les responsabilitats de regidor, podré seguir i
seguiré col·laborant, si cal d'una forma més efectiva, amb l'equip de govern municipal en
el lloc que el batle i el meu grup PAS-PSM considerin més oportú."
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per

El senyor Batle agraeix la seva dedicació i col·laboració durant tots aquest any i
la seva feina a l'Ajuntament d'Esporles.
El senyor

Jaime Pou, ja fa molts d'anys que esteim junts en aquest Ajuntament,
que no esteim d'acord en quasi res, vull dinar-li les gràcies per tot aquest temps
de dedicació, que es una personal intel·ligent, que sap el que vol i on va, i que com a
persona val molt.
encara

Pere Tries, dona les

gràcies per les paraules rebudes i que es poden tenir
polítiques mol fortes, peró sempre que hem sortit de l'Ajuntament hem
quedat com amics, i no han d'afectat a les relacions personal i per aixó ho agraeix
personalment.
discussions

Seguidament obert el torn de precs i preguntes
contestacions

a

les formulades

en

es

donen les següents

Plens anteriors:

El Sr. Batle sobre que a
membres que no hi podien
manifestat que es

les sessions de la Mancomunitat de Tramuntana hi havia
participar, és una pràctica molt habitual i que el President ha
ratificaran tots els acords.

Jaime Pou, mai a

Esporles hi ha participat

Sebastian

cap persona que no

tengui representació.

Coll, els usuaris del Centre de Dia són 11 persones.

Jorge Carrió, el

nivell de l'aigua del pou esta a 33 metres i treu entre 5500 i 6000

tonelades setmanals

Miguel Bernat es prega que se li faci arribar un llistat de les persones que s'ha contractat
amb el SOIB indicant data inici, llocs i funcions de feina i dates de Junta de Govern,
també demana que hi hagi aigua en els plenaris.

Un

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

hores i dos minuts, el senyor
|g Cl3t3

o
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EL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2005

Membres assistents:

Sra. Lourdes

Noguera Bosch

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas

Sr.

Jorge Carrió Frau

Sr.

Miquel Enseñat Riutort

Sr. Bartomeu Garau Moranta

Es retiren per

entendre

que

el ple comença amb 20 minuts de

retard:
Sr.Gabriel Coll Barceló
Sr. Jaume Pou

Reynes

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime

Sr.

A la Vila
hores i

Capel Rotger

Miquel Bernat Bosch

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

cinquanta minuts del dia tretze de setembre de dos mil cinc,

d'Actes de la Casa de la

Vila,

en

es

reuneix

a

la Sala

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la

Presidència del Sr.

Batle, Miquel Ensenyat Riutort i amb l'assistència dels Senyors

Regidors

relacionen

que

extraordinària i

es

a

a

l'objecte

urgent i en ella tractar els assumptes inclosos

degudament notificat. Assisteix com
Sureda

l'encapçalament,

a

a

de celebrar sessió

l'ordre del dia, el qual fou

Secretària de la Corporació, senyora Maria Dolores

Trujillo.

RATÍFICACIO

URGÈNCIA.-

Es sotmet

a

votació la ratificació de la

urgència i

es

aprovada per unanimitat.

PRESSA

benvinguda al
lectura

a

POSSESSIÓ

senyor

NOU REGIDOR.- Els membres de la

Bartomeu Garau Moranta i seguidament el

la credencial de

regidor

Conforme amb el que
electoral

general, el

prometre acatament

nou
a

regidor,

remesa per

corporació donen la
senyor

batle dóna

la Junta Electoral Central.

estableix l'article 108.6 de la Llei orgànica del règim
per

tal d'adquirir la condició del

seu

càrrec ha de jurar

la constitució amb la qual cosa s'efectua la pressa de possessió.
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promesa
5 d'abril

és l'establerta en el Reial Decret 707/1979, de

(BOE núm. 83 de 6 d'abril), segons l'article 1, i es procedeix a fer la següent

pregunta:
El senyor

Batle dóna lectura del següent:

"Jurau

prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor de complir

fidelment les
observar la
El

o

obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, i d'observar i fer

Constitució,

com a norma

fonamental de l'Estat?

regidor senyor Bartomeu Garau Moranta, si ho promet.

PLA D

-

ESPORLES.- El senyor

Antoni Vidal Matas dóna lectura

a

la següent

proposta:
PROPOSTA

El BOIB de 25 de març de
convocatòria d'ajuts urgents

2004 va publicar la resolució del Conseller de Turisme de
als municipis de les Illes Balears per pal·liar l'estadonalitat

turística.
El 29 d'abril de 2004 el
compra del
de Turisme

ple de l'Ajuntament d'Esporles va aprovar el conveni per a la
immobles llindants amb la Casa de la Vila, així com sol·licitar a la Conselleria
ajuda per un import de 3.974.622€.

El 27 d'octubre de 2004 el Director General d'ordenació i

planificació turística, com a
president de la comissió avaluadora, certifica que la comissió "a informat favorablement la
concessió d'una subvenció de 2.000.000€ amb un primer pagament de 850.000€ per a la
adquisició i la resta quan s'acrediti la titularitat dels immobles per a la seva rehabilitació".
Aquesta certificació va ser un element fonamental per que el ple extraordinari i urgent
aproves el mateix dia 27 d'octubre de 2004, la compra dels immobles, autoritzant al batle
a signareis documents necessaris, amb les
següents condicions: preu total 1.081.821€,
pagant 200.000C en el moment de la firma de l'escriptura pública (que d'acord amb el
conveni aprovat el 29 d'abril de 2004 s'havia de fer abans del 30 d'octubre de 2004) i la
resta 881.821€ abans del 20 d'agost del 2005. L'escriptura de compra es va firmar el 28
d'octubre de 2004.
El passat

21 de juliol de 2005 el ple extraordinari de l'Ajuntament d'Esporles, considerant
part del projecte referent a l'adquisició de l'immoble (la compra
s'havia realitzat el 28 d'octubre de 2004) va aprovar: sol·licitar a la Conselleria de Turisme
la tramitació urgent de la subvenció per que l'Ajuntament pogués fer el pagament previst
per dia 20 d'agost del 2005.
totalment executat la
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l'Ajuntament, donat que encara no s'havia fet efectiu el
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œncedida, va haver d'aprovar aplaçar el pagament de
881.821€ previst a l'escriptura de compra dels immobles a un interès del 5%.

El passat 2 de setembre de 2005 va tenir entrada a l'Ajuntament d'Esporles la Resolució
definitiva del Conseller de Turisme de 16 d'agost de 2005, així com la proposta definitiva
del Conveni i Addenda entre la Conselleria de Turisme, l'Ajuntament d'Esporles i el

Consorci Pla D-Esporles per el finançament/pagament de la subvenció concedida. A la
resolució definitiva la subvenció concedida es complementa amb la quantitat de

981.021,17€, corresponents al còmput de les despeses financeres de l'operació de

finançament de la subvenció concedida.
Amb la resolució definitiva

es

poden iniciar els tràmits per el cobrament de la subvenció
previstes al Pla D-Esporles.

concedida i la contractació de les obres
Es

especialment urgent tramitar el cobrament dels 850.000€ destinats a l'adquisició dels
poder liquidar el pagament previst inicialment per dia 20-8-5, ja que
s'estan generant interessos del 5%.
immobles i així

Considerem que

aquests interessos, que ha d'afrontar l'Ajuntament per l'aplaçament del
pagament previst inicialment pel 20 d'agost del 2005, i que no estan prevists als
pressuposts municipals, han d'anar a càrrec de la subvenció concedida. Tanmateix la
subvenció corresponent als interessos prevista per l'any 2005 (de 19.340,49€)
necessàriament ha de ser, bàsicament, pels interessos corresponents a la part de la
subvenció destinada a l'adquisició dels immobles, ja que dins el 2005 es molt improbable
que es puguin realitzar pagaments corresponents a les obres de reforma.

Per aixó proposo

al Ple el següent acord,

1.- Cedir al Consorci Pla

D-Esporles els drets de cobrament derivats de la Resolució

provisional del Conseller de Turisme de 19 de novembre de 2004 i definitiva de 16
d'agost de 2005 de concessió d'una subvenció a l'Ajuntament d'Esporles per un import
de 2.981.021,17€ (principal 2.000.000€, del qual 850.000€ són per l'adquisició i
1.150.00€ per la reforma, i interessos 981.021,17€) per pal·liar l'estacionalitat turística,
subvenció concedida dins el marc de la convocatoria de subvencions convocades pel
Conseller de Turisme mitjançant Resolució 10 de març de 2004.
2."

Aprovar signar

el CONVENI, l'ADDENDA i ANNEXES,

que

s'adjunten, entre la

Conselleria de Turisme de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, el Consorci Pla D-

Esporles i l'Ajuntament d'Esporles, per el finançament/pagament dels ajuts urgents als
municipis de les Illes Balears per pal·liar l'estacionalitat turística
3." Sol·licitar

la Conselleria de Turisme i al Consorci Pla-D

Esporles, que l'import dels
liquidin per l'aplaçament del pagament previst inicialment pel 20
d'agost del 2005 corresponent a l'adquisició dels immobles sigui a càrrec de la subvenció
concedida (de la part corresponent als interessos).
a

interessos que es

4.- Facultar al Sr. Batle per a

la gestió i signatura dels documents relatius a la consecució

d'aquests acords
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proposta i és aprovada per unanimitat.

SUBVENCIÓ AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL.- El
senyor Antoni Vidal Matas dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA SOL·LICITUD

SUBVENCIÓ SOIB PER ADL

La Conselleria de Treball i Formació per
de 2005, publicada en el BOIB de 1 de

Resolució del conseller de Treball de 11 d'agost
setembre de 2005, ha obert la convocatòria per
l'any 2005 per presentar les sol·licituds per a la obtenció de subvencions públiques per
contractar agents d'ocupació i desenvolupament local.
Aquestes subvencions, que cofinança el Fons Social Europeu, poden cubrir el 80% dels
costs laborals totals de l'agent d'ocupació i desenvolupament local, amb un màxim de
27.045,54€.

Esporles necessita la promoció i implantació de polítiques actives d'ocupació orientades a
activitat empresarial dins uns paràmetres de sostenibilitat i respecte ambiental
d'aconseguir
per tal
una millor ocupació i qualitat de vida.

generar

Per aixó proposo

al ple l'adopció del següent acord,

1) Aprovar la memòria - projecte adjunt que ha de dur a terme l'Agent de
Desenvolupament Local amb un cost total de 33.818,06€
2) Habilitar les partides corresponents per fer front a les despeses i disposar de
finançament per cobrir la part no subvencionada.
3) Sol·licitar la subvenció al SOIB

per un

import de 27.054,45€ corresponent al 80%

del cost salarial total del ADL

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

sotmet

Un

a

votació la proposta

i és aprovada per unanimitat.

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

hores i dos minuts, el senyor
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celebrada pel ple de l'ajuntament
EL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2005

Membres assistents:

Sra. Lourdes

Noguera Bosch

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr.

Jorge Garrió Frau

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

Reynes

Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime
Sr.

A la Vila

Capel Rotger

Miquel Bernat Bosch

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

hores i trenta minuts del dia vint de setembre de dos mil
de la Casa de la
del Sr. Batle,
relacionen

a

Vila,

en

cinc,

es

reuneix a la Sala d'Actes

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència

Miquel Ensenyat Riutort i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es
l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i urgent i en

ella tractar els

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

Assisteix

Secretària de la

com a

RATIFICACIÓ
El Sr. Jaume Pou
dos hàbils

pels mig.

Es sotmet

a

Corporació,

URGÈNCIA.-

senyora

Maria Dolores Sureda Trujillo.

El Sr. Batle motivar la

urgència.

digue que votaria a favor, però no entenia aquesta urgència en dos

votació la ratificació de la

urgència i

es

aprovada

per

unanimitat.

AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2005.- El senyor
batle dóna lectura a la següent proposta:
PROPOSTA

Vista la reclamació del Sr. Manuel Bennassar Gutiérrez de la Concha

registre
Ajuntament 2489, de dia 9 de setembre de 2005, vist l'informe de la
Secretària-Interventora de l'Ajuntament, venc a proposar el ple el següent acord:

d'entrada aquest

1." Resoldre
"

no

acceptar la següent reclamació presentada pel Sr. Bennassar:

A l'annex 8.- Detall

d'ingressos
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Ç| partida

'¿ii'¿üü, impost sobre construccions,

figura la quantitat de 260.000

euros,

d'acord amb l'informe econòmic- financer del pressupost annex número 4.1 a on diu " pel
càlcul dels imposts s'ha pres com base les ordenances fiscals aprovades, els rendiments

obtinguts durant el passat exercici econòmic etc... La liquidació del passat exercici es
molt inferior a la quantitat pressupostada, i la liquidació a 30 de juny del present any de dit
impost annex 15, figura com dret reconeguts 84.882,35 euros per lo que entenc, que la
partida d'ingrés, s'hauria d'ajustar a la realitat....
Per tot l'exposat, demanem se acceptin la reclamació exposada i siguin modificats i
revisats els pressupost de 2005
L'esmentada denegació es motiva, en base a l'informe emès per la SecretariaInterventora i a la combinació dels següents arguments:
.

En

primer lloc el promedi dels drets liquidats els darrers anys, pel concepte de
l'impost sobre construccions, que fan preveure que les previsions no estem tan
enfora de la realitat.
Així mateix

expectativa, el ritme de construcció a Mallorca els anys anteriors.
Govern, d'aquest Ajuntament celebrada dia 2 de
juny aprovar recepcionar la Urbanització de S'hort de Son Trias que és possible
que provoqui un augment amb la sol·licitud de llicències, respecta d'anys anteriors.

-

I

com

com

element nou, la Junta de

,

2.-

Aprovar definitivament el pressupost i la plantilla de personal de l'Ajuntament

per a

2005.
El Sr. Jaume Pou

digue que el seu grup no votaria a favor de la proposta ja que la
quantitat objecte de reclamació, es podria demostrar amb la liquidació del pressupost
que no superia els 130.000 euros.
És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:
-

Sis

-

Cinc

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

Un

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

,

assenyalats

a

l'encapçalament.

Esporles, 2
El batle.

) de setembre de 2005.
La secretària
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CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2005

Membres assistents:
Sra.

Maria Dolores Matas Cendra

Sr. Jaime
Sra.

Capel Rotger
Lourdes Noguera Bosch

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Jorge Carrió Frau

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta

Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Jaume Pou Reynés
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 trenta minuts del dia vint-i-nou de setembre de dos mil
d'Actes de la Casa de la Vila, en

cinc,

es

reuneix a la Sala

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la

Presidència del Sr. Batle,

Miquel Ensenyat Riutort i amb l'assistència dels Senyors

Regidors

a

en

que es

ella tractar els

Assisteix

com a

relacionen

l'encapçalament,

assumptes inclosos

Secretària la de la

a

a

l'objecte de celebrar sessió ordinària i

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

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
juliol de 2005,
El Sr. Jaume Pou digue que en tres mesos s'havien fet mès plens extraordinaris
que no en quatre anys. Així mateix explicar que no entenia com podia constar que havia
dit etc., si no constava la seva assistència. Restar clar que si havia assistit i que
es
corregiria l'error.
Sotmès a votació, amb la modificació, fou aprovat per deu (10) vots a favor dels
grups PAS -PSM, PSOE, PP, UM i una (1) abstenció del PAS -PSM.
A la de sessió extraordinària dia 18 d'agost de 2005,
El Sr. Jaume Pou demanar de que es corregís a la pagina 6 de l'acta, quan
parla
dels pressuposts, concretament del cementiri, on diu " errors" toca dir euros.
I

a

Son Trias obra canalització

Sotmès

votació

on

diu "9.000" ha de dir 90.000.

amb les modificacions, es aprovada amb vuit (8) vots a favor
dels grups PP,PAS-PSM, PSOE i dues (2) abstencions dels grups PAS-PSM i UM.
I de sessió extraordinària i urgent 13 de setembre de 2005. El Sr. Jaume Pou
digue que hi havia de constar que els grups PP i UM se'n havien anat de la sala de plens
quan passaven vint minuts de l'hora de començament assenyalada a la convocatoria, ja
que el plenari encara no havia començat.
a

,

Paper transcripció acords i resolucions

0257505 I

GOVERN,~ns "e,"p.^firPSoT'
CORRESPONDÈNCIA I
DISPOSICIONS
correspondència, es dóna compte del següent:

OFICIALS.-

^
A

l'apartat

/ Pfl
de

Ministeri d'Economia i Hisenda,

registre d'entrada núm. 2407 de dia 01.09.05,
entrega a compte participació tributs juliol.
Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 2413 de dia 01.09.05,
Resolució definitiva concessió subvenció ajuts per pal·liar estacionalitat
turística.
Conselleria de Presidència,

registre d'entrada núm. 2417 de dia 01.09.05,
juvenil.
Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2423 de dia
02.09.05, resolucions devolucions ingressos indeguts.
Vicepresidència i relacions institucionals, registre d'entrada núm. 2426 de dia
05.09.05, nomenament plaça notaria Esporles.
Congreso de los Diputados, registre d'entrada núm. 2427 de dia 05.09.05
concessió subvenció dinamització

-

-

credencial Bartomeu Garau Moranta.
Conselleria d'Interior,

-

registre d'entrada núm. 2435 de dia 05.09.05 sol·licitud
esportives
programació proves
marxes excursions
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2436 de dia 05.09.05
convocatòria ponència tècnica patrimoni.
Conselleria de Presidència i Esports registre d'entrada núm. 2438 de dia
05.09.05 concessió subvenció promoció participació social dels joves.
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 2449 de dia 06.09.05
concessió subvenció equipaments instal·lacions.
Conselleria de Sanitat, registre d'entrada núm. 2457 de dia 07.09.05 previsió
activitats salut escolar.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, registre
08.09.05 sol-licitud informe residència deutor.

d'entrada núm. 2481 de dia

Conselleria d'Interior,

registre d'entrada núm. 2512 de dia 13.09.05 sol·licitud
programació proves esportives marxes excursions per a 2006.
Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 2513 de dia 13.09.05
compensació telefònica 2n TR 2005.
Conselleria d'Interior registre d'entrada núm. 2518 13.09.05 normativa
protecció civil obligació plans especial per fer front riscs específics.
Ibsalut, registre d'entrada núm. 2521 de dia 13.09.05 sol·licitud reserva
estacionament minusvàlids davant centre salut.
Pares Escoleta,

registre d'entrada núm. 2528 de dia 13.09.05 sol·licitud
ampliació horari guarderia.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2532 de dia 14.09.05 informe
sobre tutela financera consorci.
Consell de

Mallorca, registre d'entrada núm. 2281 de dia 12.08.05 atorgament
ajut pla prestacions social bàsiques 2005.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2292 de dia 17.08.05 sol·licitud
col·laboració actes diada de Mallorca
Conselleria d'Economia i

Hisenda, registre d'entrada núm. 2296 de dia
18.08.05, informació sobre empreses públiques, patronats amb participació

ajuntament.
Conselleria de Medi Ambient,

registre d'entrada núm. 2313 de dia 19.08.05
atorgament subvenció implantació Agenda Local 21.
Conselleria de Sanitat, registre d'entrada núm. 2314 de dia 19.08.05
comunicació trasllat oficina farmàcia.
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esborranys
-

-

col·laboració per realització penes tribunals justícia
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2376 de dia 29.08.05 jornada
informativa serveis públic gestió residus construcció demolició.
Conselleria de Sanitat, registre d'entrada núm. 2378 de dia 29.08.05
Resolució expedient Agroturisme Son Galceran S.L.
Institut Serveis Social i Esportius Mallorca, registre d'entrada núm. 2386 de dia
30.08.05 remissió nou conveni marc de col·laboració per canvi de Batle.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 2388 de dia 30.08.05
autorització pas per Esporles volta a Mallorca.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2565 de dia 16.09.05 autorització
conveni

cartell anunciador fira.
-

Conselleria d'Economia i

Hisenda, registre d'entrada núm. 2569 de dia
liquidacions IBI
Institut Balear de la dona, registre d'entrada núm. 2577 de dia 19.09.05 resum
activitats 2004 participació dones.
Conselleria d'Educació i Cultura, registre d'entrada núm. 2588 de dia 20.09.05
16.09.05 acords baixa

certificacions núm. 12 i 13 obra IES
Ministeri d'Economia i Hisenda,

registre d'entrada núm. 2599 de dia 21.09.05
quotes provincials lAE des 04 - maig 05.
Conselleria de Salut i Consum, registre d'entrada núm. 2611 de dia 22.09.05
mesures preventives contra producte que incompleix legislació.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, registre d'entrada núm. 2630 de dia
23.09.05 requeriment documentació per subvenció vehicle adaptat centre de
dades

-

-

dia.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm.
obres carretera millora xarxa abastiment.

-

2636 de dia 23.09.05 autorització

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna

compte dels decrets de Batlia
haguts des de l'últim Ple, els quals són el següents: des del núm. 354/05 fins al 438/05.
I en especial dels decrets 417 on es resolen les següent delegacions a favor del
Sr. Bartomeu Garau Moranta:
1.- Ambit dels

assumptes a que es refereix la delegació:
Àrea d'Urbanisme.
Àrea d'Administració Municipal i Promoció económica.
2." Treballs concrets i específics que es deleguin:
Estudi, preparació i informe dels assumptes.
I decret 418
La

on es nomena

Corporació

es

al Sr. Bartomeu Garau Moranta segon

dona per assabentada

REGLAMENT VOLUNTARIS

Noguera dóna lectura

a

tinent de batle.

DE

PROTECCIÓ CIVIL.-

La senyora

Lourdes

la següent proposta:
PROPOSTA

Vist el greu

risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què
seguretat i la vida de les persones poden perillar i sucumbir massivament per l'acció
d'elements natural, mitjans tècnics o conductes humanes, que hi ha en el terme
municipal d'Esporles, i vist l'acord del ple de l'Ajuntament de dia 18 d'agost de 2005
de la creació de la junta local de protecció civil per la present venc a proposar al ple de
l'Ajuntament,
la
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L^S ^L^E^^^AL^EARS^^ ragrupadó de voluntaris de protecdó dvil a Esporles

amb el

reglament adjunt.
2- Autoritzar al batle per signar

els documents necessaris.
Miguel Bernat digue que i estava d'acord amb la creació del grup de voluntaris,
però que volia saber si l'assegurança que tenia subscrita l'Ajuntament els cobria o es
precisava subscriure una nova assegurança.
El Sr. Batle digue que es precisaria una nova assegurança.
El Sr.

És

sotmet

PLEC

a

votació la

CLÀUSULES

proposta i és aprovada per unanimitat.
ADMINISTRATIVES CENTRE DE DIA.-

El

Sr.

Batle

demanar

disculpes per les correccions que havia sofert el plec, degut a les errades
tècniques que tenia i alguns articles que es prestaven a confusió, el nou servei de
transport que s'incorporava etc. que en principi s'havia pensat inclòs de retirar-lo de
l'ordre del dia, però degut a la necessitat que es te
de portar a terme aquesta
contractació i la manca de temps, s'havia optat per continuar
Així mateix digue que
demanava compressió. Així mateix parlar de que la treballadora social no hi era aquests
dies i la nova treballadora social no coneixia en tanta experiència el tema.
El Sr. Miguel Bernat que s'havia aprovat a la comissió informativa diferent, per tant
,

.

s'havia de fer

una esmena a

la totalitat.

Desprès d'una deliberació al voltant de si l'esmena havia de

ser a

la totalitat

a

sols als

articles canviats.
El Sr. Sebastià Coll

presentar el plec com una esmena a la totalitat, explicant el seu
contingut, per que de la seva redacció i dóna lectura al següent plec:

PLEC DE

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER

D'ESTADES DIÜRNES

A LA

CONTRACTACIÓ

DEL SERVEI

(SED) EN EL CENTRE DE DIA D'ESPORLES

Procediment obert

concurs

OBJECTE DEL CONTRACTE, NORMES APLICABLES I
FORMA D'ADJUDICACIÓ
La contractació

regularà per l'establert al present Plec, pel TRLCAP aprovat pel RDL 2
juny de 2000, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i demés legislació
vigent amb la matèria.
es

de 16 de

Sense

perjudici de l'abans expressat, l'empresari queda obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria laboral, seguretat social i seguretat i higiene en el treball.
L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista no implicarà cap
responsabilitat per aquesta administració.
FORMA

D'ADJUDICACIÓ: CONCURS-SUBHASTA.

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA.
GESTIÓ DEL SERVEI D'ESTADES
DE DIA, MENJADOR SOCIAL I TRANSPORT.

OBJECTE DEL CONTRACTE:
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1

PRESSUPOST DEL CONTRACTE:

88.200,00 (VUITANTA-VUIT MIL DOS-CENTS)
EUROS PER A L'ANY 2006. PER ALS ANYS 2007 I 2008 I PRÒRROGUES ES

PRODUIRÀ AUGMENT

D'ACORD AMB L'IPC.

QUADRE DE CRITERIS PER

L'ADJUDICACIÓ

DEL CONCURS

1.- Valoració

qualitativa del projecte presentat
(Objectius, metodologia, qualificació plantilla)

fins

2.- Millores
fins
3."

màxim de

a un

presentades

a un

40

per

punts

la prestació del servei

màxim de

17

"

Característiques de l'empresa gestora
(Organigrama, diversitat de serveis que presta)
fins

màxim de

a un

6 "

4." Rebaixa de la remuneració

d'Esporles,
fins

a un

per

a

pagar per

cada baixa de mil

l'Ajuntament
1 punt

euros

màxim

20

"

5." Solvència tècnica
sense

professional com empresa
afany de lucre fins a un màxim de

Total màxim

ÒRGAN

DE

7"

90

concurs

punts

CONTRACTACIÓ

Correspon al Ple de l'Ajuntament d Esporles.
Les ofertes dels licitadors determinaran el preu

de contracta per a la prestació del servei,
l'import de l'impost sobre el valor afegit de l'anterior i de qualsevol impost que li
pugui correspondre.

inclòs

PRESCRIPCIONS

TÈCNIQUES

1.- Objecte: L'objecte del contracte serà la prestació del Servei
amb menjador i transport, pels beneficiaris dels municipis

d'Estades Diürnes (SED),
d'Esporles, Valldemossa,

Banyalbufar i Estellencs.
2.-- Duració del contracte: El contracte del SED cobrirà el

període comprès entre el dia

01/01/2006 i 31/12/2008.
Es

pot prorrogar dues vegades pel termini d'un any, si no ès denunciat per una de les

dues parts amb tres mesos d'antelació.
3.- Funcionament i Oraanitzacló: El funcionament i

organització del SED estarà regulat
pel que disposen aquestes prescripcions tècniques, així com supeditat a les directrius de
l'Ajuntament d'Esporles i la Direcció del Centre que serà el/la Treballador/a Social
designat/da per l'Ajuntament d'Esporles. El ple de l'Ajuntament d'Esporles aprovarà el
Reglament de Funcionament i Organització del Servei d'Estades Diürnes.
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continu de matí i horabaixa, de dilluns a divendres,

^^'^'^'^^epVe^s dlb fès^us a^d^ inclosos, de 8 a
D'acord amb

l'Ajuntament

es

19 hores.
podrà modificar l'horari definit en aquestes bases.

4.- Beneficiaris: Seran beneficiaris els residents en els

municipis esmentats en el punt 1
que compleixin els requisits que assenyali el Reglament de Funcionament i Organització
del SED..
5.- Característiques del Servei d'Estades Diürnes: El SED és un recurs que

ofereix
pateixen mancança, tant en la seva situació
psicofísica com social, amb la finalitat de millorar o mantenir el seu nivell d'autonomia
personal, mentre romanen en el seu entorn familiar.
Així mateix, els usuaris del SED prendran, diàriament, un berenar al matí i un a
l'horabaixa (que seran subministrats en el Centre de Estades Diürnes). El servei de
menjador (dinar) anirà a càrrec del contractista que percebrà de l'Ajuntament l'import de
4,5 euros diaris per usuari.
El servei de transport serà a càrrec del contractista, qui aportarà el personal necessari per
dur a terme aquest servei.
L'Ajuntament aportarà el vehicle les hores necessàries per realitzar el servei de transport i
atenció durant el dia

es

a

las persones que

farà càrrec del manteniment i del combustible.

6.- Personal i serveis complementaris: L'entitat
del servei del

adjudicatària disposarà
personal i mitjans mínims següents:

per a

la prestació

A) UN TERAPEUTA OCUPACIONAL: 25 hores setmanals (5 hores diàries)
Haurà d'entendre i

parlar la llengua catalana.
dependència del director del centre o de la persona en qui delegui.
És el professional que realitzarà les funcions següents:
1." Elaboració de les d'activitats del Centre, preparació dels treballs manuals i
altres propis de la seva competència.
2- Participació amb l'equip multidisciplinari del centre, en els casos que se'l
requereixi per a la realització de proves i valoració dels aspectes propis de la seva
especialitat.
3- Seguiment i avaluació de les activitats i dels tractaments que dugui a terme, en
coordinació amb als professionals de l'equip multidisciplinari del centre.
4- Coneixement, informació i avaluació, si n'ès el cas, de tractaments de la pròpia
especialitat, quan es produeixen mitjançant l'aplicació de recursos aliens.
5- Participació en l'execució i control de programes socioculturels i recreatius.
6- En general totes aquelles activitats no especificades anteriorment que li siguin
sol·licitades per la direcció, i que siguin pròpies de la seva professió i adequades a la
seva preparació tècnica.
Estarà sota la

B) DUES AUXILIARS D'INFERMERIA O TITULACIÓ EQUIVALENT: 37,5 hores
(7,5 hores diàries) I UN/A AUXILIAR D'INFERMERIA O TITULACIÓ
EQUIVALENT (Q TREBALLADOR/A FAMILIAR): 20 hores setmanals (4 hores diàries).

setmanals

Aquests professionals hauran d'entendre i parlar la llengua catalana.
Estaran sota la dependència del director del centre o de la persona en qui delegui.
Són els professionals que realitzaran les feines auxiliars referides tant a la vida diària del
beneficiari que les precisi per necessitat de la seva discapacitat,
com al procès
recuperador o d'habituació per a l'autonomia personal. Això últim sempre en coordinació i
seguint les directrius dels professionals pertinents.
Realitzaran les funcions següents:
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relació amb les feines de la seva vida diària que no
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sortides, passeigs, gestions, transport, jocs i temps lliure
en
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Acompanyament en
general.
3- Participació amb els altres professionals del SED, mitjançant la realització de
feines elementals que completin els serveis especialitzats d'aquells, per afavorir
l'autonomia personal i la formació del beneficiari.
4- L'atenció de la higiene personal, així com l'ajuda a l'usuari en las seves
necessitats fisiològiques, recepció i distribució de menjars a malalts i incapacitats, així
com subministrament dels aliments als beneficiaris que no puguin fer-ho per sí mateixos.
5- Neteja i preparació del mobiliari, material i aparells clínics.
6- Preparació i control de la roba neta dels usuaris.
7- Comunicació als responsables de qualsevol signe que cridi la seva atenció de
les espontànies manifestacions dels beneficiaris sobre els seus símptomes.
8- Realitzar un seguiment de l'assistència dels usuaris.
9- Administració dels medicaments orals i tòpics prescrits, així com la presa de
constants quan les necessitats del servei ho requereixin.
10- Control nutricional dels usuaris del SED supervisât pels professionals sanitaris
en

del Centre de Salut.
11- En

general totes aquelles activitats no especificades anteriorment que li siguin
SED, que siguin pròpies de la seva professió i adequades

sol·licitades per la Direcció del
a la seva preparació tècnica.

C) PERSONAL NECESSARI PER ATENDRE EL SERVEI DE CUINA I TRANSPORT.
7.-- Informe anual:

L'empresa s'obliga a emetre i a entregar a l'Ajuntament un informe
s'entregarà una certificació acreditativa que les
despeses de gestió i seguiment no superen el 7% de l'import de la contracta.
tècnic i ecónomic anual. Així mateix,

EMPRESES

PROPONENTS, DOCUMENTACIÓ I OFERTES

1.

Empreses licitadores.- Podran presentar proposicions les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin la
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
La

presentació

de

proposicions presumeix per part del licitador l'acceptació
d'aquest Plec i la declaració responsable que reuneix
les condicions exigides per contractar amb l'Administració.

incondicionada de les clàusules
totes i cadascunes de

2. Documentació.- Els licitadors

presentaran tres sobres tancats i signats per ell mateix o
persona que els representi, en els quals s'indicarà a més de la raó social i denominació
de l'Entitat concursant, el títol del concurs i contindran: el primer (A), la documentació

exigida per formar part al concurs, el segon (B), la corresponent a les referències
tècniques i el tercer (C), la proposició econòmica que s'inclou a aquest Plec.
Documentació administrativa. Sobre A
A l'esmentat sobre hauran d'incloure's

obligatòriament els següents documents:

a) La capacitat d'obrar dels empresaris

que

fossin

persones

jurídiques, la qual

s'acreditarà mitjançant l'escriptura de constitució i de modificació, en el
el

seu cas,

inscrites

Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació
mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l'acreditadó de la capacitat d'obrar es
realitzarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional.
en
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les

quals

es

regula la

seva

activitat, inscrits,

en

el

seu

La

capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la
Europea i signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà
mitjançant la inscripció en els Registres, o presentació de les certificacions que s'indiquen
a l'annex 1 del Reial Decret 390/1996, d'l de març (BOE 21-111-96), en funció de l'objecte
del contracte. La resta d'empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat
d'obrar amb certificació expedida per l'Ambaixada d'Espanya a l'Estat corresponent, de
conformitat amb el que es disposa a l'article 6 del Reial Decret 390/1996, d'l de març.
Comunitat

En el

supòsit de concórrer

un

empresari individual acompanyarà el Document
d'apoderament degudament legalitzada o

Nacional d'Identitat i, en el seu cas, l'escriptura
les seves fotocòpies degudament autenticades.

b) Declaració responsable de

estar inclòs el licitador en les prohibicions per
TRLCAP, que comprendrà expressament la
circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. La prova d'aquesta
circumstància podrà fer-se per qualsevol dels medis assenyalats a l'article 21.5 del
contractar recollides

a

l'article 20

no
del

TRLCAP.

c) Poder abastament a l'efecte a favor de les persones que compareguin o signin
proposicions en nom d'un altre. Si el licitador fos persona jurídica, aqueix poder haurà de
figurar inscrit en el Registre Mercantil.
d) Els
professional.

que

justifiquin els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica

No obstant això, aqueixa acreditació es
establerts a l'article 16 i 17 del TRLCAP.

podrà realitzar

per

o

qualsevol dels mitjans

e) Resguard acreditatiu d'haver constituït a favor de l'Ajuntament d'Esporles, una
garantia provisional per import equivalent al 2 per 100 del pressupost màxim
i en
qualsevol de les formes previstes a l'article 35 del TRLCAP i en el seu desenvolupament
en els articles 15 a 17 del Reial Decret 390/1996, sempre
i quan l'indicat pressupost sigui
superior a la quantitat fixada a l'article 135.1 del TRLCAP.
En el

cas

d'unions

temporals d'empresaris, la garantia provisional podrà constituirconjunt
Decret

per una o per vàries de les empreses participants a la unió, sempre que en
s'arribi a la quantia requerida a l'article 35.1 del TRLCAP (art. 18.2 del Reial
se

390/1996).
En relació amb la resta de formes de constitució de la

garantia provisional s'estarà
la llei al Reglament de Contractació d les Administracions públiques. De la
mateixa manera, l'execució i la cancel·lació de l'esmentada garantia provisional es
regularan, respectivament pel previst a l'esmentada normativa.

al

disposat

a

f) Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre's a
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directe o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
la

licitador.
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seves

comunitàries, a més a més, hauran d'acreditar
dfterra suwsai^tspanya, amb designació d'apoderats o representants per a
operacions i

que

estiguin inscrites

en

el Registre Mercantil.

h) Una relació de tots els documents inclosos a aquest sobre. Els documents
podran presentar-se originals o mitjançant còpies dels mateixos que tinguin caràcter
d'autèntiques, conforme a la legislació vigent.

Referències tècniques. Sobre B

Contindrà entre d'altres aquells documents que

especifiquin els criteris de millora
desenvolupats en el present plec al "QUADRE DE CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ
DEL CONCURS-SUBHASTA", acreditatius de les circumstàncies a tenir en compte a la
valoració del concurs amb els criteris d'adjudicació del mateix i sí n'és el cas, el
corresponents comprovants de la seva veracitat.
Proposició económica. Sobre 0.
La

proposició expressarà el valor ofert com a preu de contracta per a la realització del
objecte de concurs, inclòs l'import de l'impost sobre el valor afegit que
correspongui.

treball

Se

presentarà en la forma especificada l'oferta, afegint la referència «Proposició
Econòmica», redactada conforme al model que s'insereix a continuació:
El

Sr

amb

natural d

DNI,

núm.

província d
major d'edat i amb domicili a
C/
telèfon
actuant en nom (propi o de l'empresa a la qual representa),
manifesta que, assabentat de l'anunci publicat a (BOE o Diari Oficial de la Comunitat
Autònoma), de data
conforme amb tots els requisits i condicions que
s'exigeixen
per adjudicar mitjançant concurs, procediment obert, el contracte de
i del Plec de Clàusules Administratives, Plec de
Prescripcions Tècniques, Projecte d'obres i projecte de seguretat i salut que ha de regir
dit concurs, i en la representació que ostenta, es compromet assumir el compliment de
l'esmentat contracte pel preu alçat d
euros. Lloc, data i signatura del proponent."
,

,

,

Cada licitador

podrà presentar més que una proposició, qualsevol que sigui el número
dependències on aquesta pugui ser presentada. Tampoc podrà subscriure cap
proposta en agrupació temporal amb altres, si ho ha fet individualment. La contravenció
d'aquest principi donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les presentades
per ell, una proposició conforme als elements i condicions que es determini en el mateix.
no

de

TERMINI I LLOC DE

PRESENTACIÓ

Els sobres abans

ressenyats hauran de ser presentats a l'Ajuntament, en horari
d'oficines, el termini de presentació acabarà a les 10 hores, del dia següent, en aquell en
que faci vint-i-sis dies naturals, comptats des de el dia següent al de la data de publicació
de l'anunci en el
en el Butlletí Oficial de
Oficial de les Illes Balears. Una vegada
presentada una proposició, no podrà ser retirada baix cap pretext.
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correu, rempresari haurà de justificar la data (9 / ? ^

de correus, i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l'oferta mitjançant
fax o telegrama el mateix dia. Sense la concurrència
d'ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per l'órgan de contractació
amb posterioritat a la data d'acabament del termini. Transcorreguts, no obstant, 10 dies
naturals a la indicada data sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa
œ

,

en

cap cas.

L'acta d'obertura de les

proposicions tindrà lloc a les 18 hores del segon dijous hàbil
després del final dels terminis establerts en el present plec, per a la presentació de
proposicions.
Els successius anuncis,

respecte d'aquesta licitació, es faran al tauló d'anuncis de

l'Ajuntament.

TAULA DE

CONTRACTACIÓ

La taula de contractació estarà
President: El Batle
-

o

integrada de la

manera

següent:

regidor en qui delegui.

Vocals:
.

.

.

.

.

Un

representant de cada

un

dels grups polítics de l'Ajuntament.

Un/a treballador/a Social.
Un tècnic de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears.
El Secretari-Interventor de la Corporació o funcionari en qui delegui.
Secretari

(que ho serà

funcionari de la corporació).

un

a) Examen de les proposicions.La Mesa de Contractació qualificarà prèviament els
forma en el sobre A. Als efectes de l'expressada

documents presentats en temps i
qualificació el President ordenarà
l'obertura dels sobres A i B
amb exclusió del relatiu a la proposició económica i el
Secretari certificarà la relació de documents que figurin a cadascun d'ells. Si la Mesa
observés defectes materials a la documentació presentada podrà concedir, si ho estima
oportú, un termini no superior a tres dies per a que el licitador esmeni l'errada.
,

Seguidament la Mesa procedirà a l'obertura del sobre C, de les proposicions admeses
que conté la proposta económica. La Mesa avaluarà les proposicions mitjançant els
criteris de valoració que es recullen el present plec, per ordre de creixent d'importància i
ponderació

i formularà la proposta que estimi pertinent a l'órgan de contractació. La
podrà sol·licitar abans de formular la proposta els informes tècnics
que considerin necessaris que tinguin relació amb l'objecte del contracte.
Mesa de Contractació

b) Adjudicació."
La Mesa de Contractació, d'acord amb el

disposat a l'article 88 del TRLCAP elevarà les
proposicions presentades juntament amb l'acta i la proposta d'adjudicació a l'órgan de
contractació. L'administració tindrà alternativament la facultat d'adjudicar el contracte a la
proposició més avantatjosa de conformitat amb els criteris d'adjudicació sense atendre
necessàriament al valor econòmic de la mateixa

o

declarar desert el

concurs.

L'órgan de contractació, previs els informes tècnics corresponents, adjudicarà el
contracte

en

el termini màxim de tres

mesos

a

comptar des de l'obertura de les
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proposîcîb'l

,

l'empresari té dret a retirar la

li rom la garantia dipositada.
^úé se'li'fdifii

seva proposicio I a que se

vegada adjudicat el contracte es tornaran als interessats, les ofertes dels quals no
haguessin estat admeses, els resguards o documents acreditatius de la constitució de la
garantia i l'altra documentació que hagi acompanyat la proposició que prèviament es rebé
Una

dels mateixos.

DOCUMENTACIÓ

a) Abans de l'adjudicació del contracte es concedirà a l'empresari proposat, un termini de
5 dies hàbils per presentar certificació administrativa expedida per l'órgan competent,
acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. S'entendrà que les empreses es troben al corrent quan concorrin les
circumstàncies assenyalades als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, d'l de març
(BOEnúm. 70, 21-111-96).
b) En el cas que el servei fos adjudicat a una agrupació d'empreses hauran aquestes
d'acreditar la constitució de la mateixa amb escriptura pública dins del termini atorgat per
a la formalització del contracte i NIF assignat a l'agrupació.
GARANTIA DEFINITIVA

a) Notificada l'adjudicació del contracte, l'adjudicatari estarà obligat a constituir, en el
termini de quinze (15) dies naturals una garantia definitiva del 4 per 100 de l'import
d'adjudicació. La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes a
l'article 36 del TRLCAP, amb els requisits establerts a l'article 15 i següents del Reial
Decret 390/1996, d'l de març, o mitjançant la garantia global amb els requisits establerts
a l'article 36.2 del TRLCAP. De no complir aquest requisit per causes imputables al
mateix, es declararà resolt el contracte.
b) En el supòsit d'adjudicació a un empresari, proposició del qual hagués estat incurs
inicialment en presumpció de temeritat, a la qual es refereix l'article 83.2.b), l'órgan de
contractació exigirà al contractista la constitució d'una garantia definitiva pel 20 per 100
de l'import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en
funció de preus unitaris, que substituirà a la del 4 per 100 i per a la qual cancel·lació
s'estarà al disposat a l'article 47 del TRLCAP.
c) La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'article 43 del TRLCAP.
d) La devolució i cancel·lació de les garanties s'efectuarà de conformitat amb el disposat
a

l'article 47 del TRLCAP.

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
La formalització del contracte s'efectuarà dins dels 30
de la data de la notificació de

(trenta) dies naturals a comptar des

l'adjudicació.

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
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l'empresa adjudicatària, a on es reflexa l'estat de funcionalitat, prestant si així fos el cas la
seva

conformitat

a

l'inventari esmentat.

b) De la mateixa manera en el moment de la resolució/conclusió del contracta, es
procedirà ha aixecar acta, estant obligada l'empresa adjudicatària a reposar i deixar en
perfectes condicions d'us, els bens posats a la seva disposició al començament del la
prestació del servei. En cas contrari l'administració procedirà a la reparació o reposició a
que dones lloc amb càrrec a la garantia.
c) L'adjudicatari s'obliga a prestar la gestió del Servei d'Estades Diümes: GESTIÓ DEL
CENTRE DE DIA, MENJADOR SOCIAL I TRANSPORT.

COMPLEMENTÀRIES

NORMES

a) Obligacions de l'Entitat prestadora del servei:
Amb relació al

personal la direcció del centre se reservarà el dret a no autoritzar, amb
l'execució del objecte del contracte, a las persones que, a judici de
l'Ajuntament, perjudiquen el bon funcionament del centre.
anterioritat

o

seu

durant

Les

despeses i carregues socials del personal que presti els seus serveis per l'entitat
adjudicatària aniran al seu càrrec, essent de la seva total incumbència els drets i deures
inherents a la relació laboral, inclòs el risc d'accidents de treball i malaltia professional.
L'entitat

adjudicatària serà responsable del bon comportament del seu personal
d'aquest amb els usuaris. Quan el reiterat incompliment
d'aquest precepte sigui, a judici de l'Ajuntament, causa de desprestigi per la institució
podrà exigir el canvi de la persona causant i l'entitat adjudicatària estarà obligada a
i del tracte cortès i amable

executar-lo.
Dels uniformes i

complements del personal del servei s'encarregarà l'entitat adjudicatària.
Aquestes persones aniran convenientment identificades i prestaran, en tot moment,
l'aspecte pulcre i higiènic que els seus llocs de treball requereixen.
b) Obligacions tributaries:
L'entitat

adjudicatària tendra obligació de satisfer, en temps i forma, les seves
obligacions tributaries amb l'Hisenda Autonómica, Estatal i local, així com les de
Seguretat Social, de conformitat amb les normes aplicables al seu cas, entès que no
existirà vinculació de tipus laboral amb l'Ajuntament d'Esporles, o d'algunes de les seves
dependències, desvinculació que també afectarà al personal que pugui contractar el
servei de l'entitat adjudicatària.
c) En

cas

de tancament dei centre'.

En el

supòsit de tancament temporal o definitiu del centre, decidit per l'Ajuntament per
qualsevol causa, l'entitat adjudicatària, tendrá dret a la indemnització de una mensualitat.
L'Ajuntament es reserva el dret d'inspecció permanent sobre el compliment de les
obligacions anteriors, així com de sol·licitar de l'entitat adjudicatària tota la informació o
documentació que precisi, referent a la activitat que desenvolupa.
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de
œ

resoTucio oel

contracte,

en

qualsevol de les condicions que es pacten podrí,
aquest cas sense cap tipus d'indemnització.

d) Abonament dels serveis: L'Ajuntament abonarà

a

l'entitat adjudicatària,

per

mensualitats, l'import del servei prestat, una vegada que els documents i factures siguin
conformats.

e) L'adjudicatari no podrà exigir la modificació de les instal·lacions actualment existents
per prestar el servei. Amb autorització expressa de l'Administració podrà executar a la
seva costa les modificacions que consideri convenients.
f) L'adjudicatari s'obliga

en tot moment, a tenir a disposició
de reclamació, el mateix dia o el següent hàbil

dels usuaris fulles de
remetrà a l'Ajuntament
d'Esporles els fulls corresponents acompanyats, si ho considera oportú, amb informe
sobre els fets objecte de la reclamació..
reclamació. En

cas

g) L'adjudicatari està obligat al compliment de l'establert als Estatuts dels Treballadors i
les lleis vigents en matèria de seguretat social i disposicions complementaries i demés
normativa vigent amb la matèria.

a

h) Són de compte de l'adjudicatari les despeses i imposts dels anuncis oficials
diària i demés derivats de la licitació.

o

premsa

i) L'administració s'obliga a posar a disposició del contractista adjudicatari els locals del
dia, així com el mobiliari i instal·lacions i estris que es ressenyaran a l'acta
prèvia a la posada en funcionament del servei.

centre de

j) Revisió de Preus: Només procedirà la revisió de l'I.P.C. pels
corresponents pròrrogues.

PRERROGATIVES DE

a)

L'órgan

de

L'ADMINISTRACIÓ

contractació

I

anys

2007 i 2008 i

per

les

JURISDICCIÓ.

ostenta

la prerrogativa d'interpretar els contractes
ofereixi el seu compliment. Igualment, podrà
modificar per raons d'interès públic, els contractes i acordar la seva resolució i determinar
els efectes d'aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats
en el TRLCAP, de 16 de juny
de 2000, Reial Decret 390/1996, d'l de març, de
desenvolupament parcial de la Llei i en el Reglament General de Contractació de l'Estat.
administratius i resoldre els dubtes que

Els acords que dicti l'órgan de contractació, previ informe de l'Assessoria Jurídica, en
l'exercici de les seves prerrogatives d'interpretació, modificació i resolució seran

immediatament executius.

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

social.
El Sr. Batle

explicar que la treballadora social estava subvencionada pel SOIB.
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te^fcoit igk wi^icle estava subvencionat amb la seva totalitat per la
estatd^ssumptes socials.
El Sr. Miguel Bernat digue que entenia que no era gratuït, ja que s'hauria de pagar la
benzina, el manteniment, assegurances etc. i si el vehicle s'espanyava els usuaris no
podrien ser traslladats, en definitiva que s'hauria d'estudiar que li sortiria més rentable a
l'ajuntament.
La Sra. Dolores Matas digue que si s'espanyava els usuaris quedarien penjats, com els
pensaven traslladar?.
El Sr. Batle digue que si venia el cas hi havia empreses de llogue d'aquests tipus de
secretaria d

cotxe.
El Sr.

Miquel Bernat digue que aquest cotxe a la llarga podia costar molts diners a
l'ajuntament.
El Sr. Jaume Pou demanar si la benzina havia de ser de càrrec de l'ajuntament, i si
s'havia previst quant li costaria a l'usuari i com se li cobraria?. Així mateix demanar si el
primer de gener el cotxe ja seria a l'ajuntament.
El Sr. Batle li respongué que pel gener, esperava que el cotxe ja seria aquí i que
s'aprovaria l'oportuna ordenança.
Sotmesa a votació la proposta amb l'esmena a la totalitat

És

sotmet

votació és

a

aprovada

per

unanimitat.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- La secretària dóna lectura

a

la

següent proposta:

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que acompanya
proposa

que es

detallen

a

continuació,

es

a

continuació,

es

la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut

Contribuent

2240/04 Nieto

És

Padró

Izquierdo M. Mgta IVTM

sotmet

a

Import Motiu baixa

168 Baixa Temp. 2001

votació la proposta

PROPOSTA

i és aprovada

DEVOLUCIÓ

Examinada la documentació que acompanya
proposa

als rebuts

per

unanimitat

IMPORT REBUTS

als rebuts

que es

la devolució del imports assenyalats.

Referència

Contribuent

Padró/impost

Import Motiu devolució
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d'Economia, Hisenda i

Urbana

254,90

Acord

Conselleríà

Innovació.
4213210

Noguera Bosch A.

29808B7

Nadal GuaspR.

8393114

Reche Fernandez M.

194/04

AuIiVichPere

350/02

Bosch Ferra Juan

"

"

"

1217,81

"
"

720,80
283,66

"

IVTM

Baixa Trànsit

12,78

IVTM

8,33

"

369/03

"

"

"

IVTM

8,33

"

370/04

"

"

"

IVTM

11,36

"

És

sotmet a votació la

"

"
"

proposta i és aprovada per unanimitat

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que
Tributs de la Conselleria d'Hisenda i
proposa

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

la baixa dels esmentats rebuts

Cobrança

període de liquidació

Import

Executiva

01/04/05 al 30/06/05

610,33 euros
610,33 euros

Total

És

sotmet

a

votació la proposta

i és aprovada per unanimitat

MOCIO PR i UM. CAMINS RURALS.- El senyor
a

la

Jaime Capel Rotger dóna lectura

següent proposta:

MOCIO CAMINS RURALS

al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el grup municipal del Partit Popular
regidor d'Unió Mallorquina.
Que present

i el

EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

Vista la Resolució de la consellera
per la qual es convoquen
les Illes Balears, i publicat

d'Agricultura i Pesca de 25 de juliol de 2005,
subvencions per actuacions en camins rurals dels municipis de
al BOIB número 113 de data 30 de juliol.

1.- Son inversions auxiliars, les obres de

construcció de nou camins o de millora
de camins rurals existents, de titularitat municipal, no inclosos dins la xarxa general de
carreteres i que discorren pel sól no urbanitzable.
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població del municipi es subvencionable^
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3.- Que el camí del Pinar de Canet i el camí des de l'entrada al

Verger, passant
pel Sobremunt i fins a l'entrada de Ciutat, són de titularitat municipal, i que els darrers 10
anys, no sa rebut subvenció pels mateixos.
4." Que es troben amb un estat de deterioro molt important.
5." Pel que fa el camí del Pinar de Canet, es molt important, degut al perill
d'incendis que esta exposat la zona, i que difícilment podria pujar els camions dels
bombers.
Per tot lo

exposat, el grup municipal del Partit Popular, i el regidor d'Unió Mallorquina a

l'Ajuntament d'Esporles proposem al Ple que adopti els següents
ACORDS
1." Sol·licitar

a

la Conselleria

el Camí del Pinar de

d'Agricultura i Pesca, acollir-nos a la subvenció per asfaltar
Canet, i el tram des de l'entrada al Verger fins a la partió amb

Ciutat.
2." D'acord amb el BQIB

assenyalat a l'encapçalament, redacció de l'avantprojecte signat
per tècnic competent, així com presentar juntament amb la sol·licitud tota la
documentació del punt dotze.
3." Habilitar la partida corresponent als pressuposts.
El Sr. Gabriel Coll demanar de que es
títol que tenia l'assumpte, no quedava

És

sotmet a votació és

MOCIÓ

reflectís que la Moció
clar.
aprovada per unanimitat.

PP. RUTES AERIES." El senyor

era

conjunta PP-UM,

que

Miquel Bernat Bosch dóna lectura

pel

a

la

següent proposta:

MQCIQ RUTES AEREES

Que presenta

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

Popular
EXPQSICIÓ

DE MQTIUS

Aquest estiu s'ha pogut observar un gran trànsit de aeronaus que han sobrevolat
municipi, suposa'm que per l'increment de passatgers a l'aeroport, en les
conseqüents molèsties pels nostres veïnats.
Aquest fet puntual podria provocar que les autoritats fixin aquesta ruta com a
permanent, fet que ja sa donat a altres municipis.
Per tot l'exposat, el grup municipal del Partit Popular proposar al Ple de
l'Ajuntament d'Esporles els següents

el nostre

ACQRDS
1.- Que
aclarir si

l'Ajuntament d'Esporles faci les gestions oportunes amb l'organisme pertinent
se vol establir una ruta permanent.
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instar a l'autoritat competent a eliminar-la.

0VERN%)Í1.^
El PSOE

És

sotmet

digue que si era instar que el seu vot seria a favor.

a

MOCIO PP.
lectura

a

la

-

votació i

es

aprovada

EXEMPCIÓ

per

unanimitat.

TAXES FIRA

DOLÇA 2005.- El senyor Jaume Pou dóna

següent proposta:

MOCIÓ EXEMPCIÓ TAXES
Que presenta

FIRA

DOLÇA 2005

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

Popular.
Vist el BOIB de data 17 de setembre de 2005, al

qual es publica l'ordenança
reguladora de la taxa per la instal·lació de trats, barraques, casetes de venda,
espectacles, atraccions o esplai, situats en terrenys d'ús públic local, així com indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

1." A l'article 2n. Fet

imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o
l'aprofitament especial constituït per la instal·lació de trasts, barraques, casetes de venda,
espectacles, atraccions o esplai, situats en terrenys d'ús públic local així com indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o
entitats a favor de les quals s'atorgin les llicències, o aquelles que se'n beneficien de
l'aprofitament, si es que es varen procedir sense autorització corresponent.
2." A l'article 3r.

Subjectes passius. Son subjectes passius d'acord amb l'article 23 de la
Llei 39/88, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les
entitats a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, les que gaudeixen,
utilitzin o aprofitin el domini públic local en benefici particular.
3.- A l'article 5e. Quantia "entre d'altres", al

punt 2.3 trast de venda, parades, casetes,
barraques, espectacles, atraccions o esplai els dies de la fira anual per m2... 2 euros/dia
Per tot lo

proposem

exposat, el grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament d'Esporles
al Ple que adopti els següents

ACORDS
1.- Eximir del

pagament de la taxa d'instal·lació de trasts, barraques, casetes de venda,
espectacles, atraccions o esplai, situats en terrenys d'ús públic local a tots els esporlerins
o entitats sense ànim de lucre dins el marc de la Fira Dolça 2005.
2.- Iniciar el procés de adaptació de l'ordenança municipal segons el punt anterior, pels
anys propers.
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corregir l'error de publicació en^^
que 'Tes personesfisiques i jurídiques amb residència al municipi d'Esporles i
entitats sense ànim lucre, gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota establerta a
l'art. 5.2.3". Ja que a l'acta anterior era veritat que el Sr. Jaume Pou havia demanat
aquesta modificació. Al mateix temps agrair que se li hagués recordat, ja que digue li
havia passat per alt.
entenia s'havia de

'

sentit

lèsí^^

oe

És

sotmès

a

votació la moció i aprovar

publicar l'error esmentat, ès aprovat

per

unanimitat.

MOCIO PP. PAC COMARCAL." La senyora
a

la

Dolores Matas Cendra dóna lectura

següent proposta:

MOCIO RAC ESPORLES

Que presenta al Ple de

l'Ajuntament d'Esporles, el

grup

municipal del Partit

Popular
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vista la

manca

d'espai existent al

P.A.C actual per atendre correctament els

usuaris.
Vista la

d'espai adients a on desenvolupen la seva tasca els professionals
que hi fan feina, compartint despatxos. Donat-se el cas per exemple que el dentista
ocupa la mateixa consulta que el metge de capçalera o el pediatre amb la comare.
Fa una sèrie de mesos es va realitzar un estudi per la Conselleria de Sanitat de
les necessitats d'espais que hauria de tenir el PAC comarcal durant els propers 20 anys.
També que durant l'any 2002 es va fer una estudi per la Conselleria de Sanitat
damunt la impossibilitat d'ampliar l'actual PAC existent.
Per tot

manca

l'exposat, el grup municipal del Partit Popular

proposa

al Ple de

l'Ajuntament d'Esporles el següent
ACORDS
1er.- Cedir el solar de

els

l'Ajuntament d'Esporles situat al carrer ca l'Onclo a devora
habitatges de protecció oficial, qualificat com a zona d'equipaments, al Govern de les

Illes Balears.
2on.- Instar
del

nou

a

la Conselleria de Sanitat

a

redactar el

projecte i iniciar la construcció

PAC.

El Sr. Batle

digue que demanava que la moció es retires de l'ordre del dia, degut a que
hi havia llocs mès adients, com el quarter de la Guardia Civil etc. Que li
pareixia que era un tema que s'havia de parlar amb mès deteniment, per intentar de
aconseguir un màxim de consens. Que per altre banda s'havia demanat hora amb el
Delegat del Govern per tractar el tema i per tant entenia que era millor demorar la
entenien que

decisió.
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possiblement havia quedat petit al respecta dels
professionals, pero que a nivell d usuaris entenia que no hi havia cap queixa. Que una
solució podia ser el que havia apuntat el Batle i un altre ampliar el que ja tenim.
La Sra. Dolores Matas digue que el Batle no havia donat cap solució. Que per ampliar-lo
a l'ajuntament obrava un informe en el que restava clar que no era possible i que
respecta de que l'espai només faltava pels professional no era la realitat, per que en
definitiva qui utilitzava els despabcos eren els usuaris, que havien de compartir una sala
el PAC

de

cures

etc.

El Sr. Sebastià Coll

digue que per ventura no s'havia expressat bé ja que el que volia
que els usuaris no havien de fer moltes coes per ser atesos, que no havia entrat
amb els problemes que poguessin tenir els professionals.
La Sra. Matas digue que si no era falta d'espai el que la comare hagués de fer las
classes de preparació al part a cases particulars i que a la sala de cures s'estigues
atenent a la vegada un infant d'una cosa lleu i a la vora hi haguí algú que s'estigui morint,
no podia entendre que era falta d'espai.
El Sr. Miguel Bernat digue que era evident que no hi havia altres solars, ni altres
solucions, que el que s'havia proposat tot passava per un termini de dos o tres anys com
a mínim i el tema era prou important per que restes solucionat abans.
El Sr. Batle digue que les preses no eren bones conselleres i que preferia estudiar millor
el tema i donar una solució no sols momentània, si no de futur, amb previsió.
El Sr. Bernat digue que l'estudi que es presentava estava fet a vint anys.
dir

era

És

sotmet

a

votació la proposta

i

no

és aprovada amb el següent resultat de la

votació:
Cinc

-

Cinc

-

(5) vots
(5) vots

El vot de

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

a

en

qualitat del

senyor

batle fa

que

la moció no quedi aprovada.

HABILITAR LA PARTIDA CORRESPONENT PER FER FRONT A LA DESPESA DELS

CAMINS RURALS." El Sr. Batle, com havia demanat el Sr. Jaume Pou que

partida per fer front a
sol.licitud de subvenció de
una

Sotmesa

votació la

s'habilites
la despesa que li corresponia a l'ajuntament, respecta de la
camins rurals, demanar de tractar el tema per urgència.

aprovada per unanimitat
d'habilitar la partida corresponent al pressupost
poder afrontar la despesa de part de l'ajuntament als camins rurals.
a

urgència

es

El Sr. Jaume Pou proposar

per

Partida de baixa
162502 olis fills Il·lustres

24.000

euros

Partida alta
La que

Sotmès
dos

(2)

en

correspongui al pressupost pel concepte abans esmentat.
a

votació

es

aprovat amb vuit (8) vots a favor del PAS PSM, UM, PP i

contra del PSOE.

PRECS I PREGUNTES.-
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i tancament del Centre de Dia, la sala d'activitats

tenc entès que el passat dimarts quedaren els llums encesos i suposadament la
porta oberta tota la nit.
Que pensa l'equip de govern del resultat de la festa del loco circo de la vida?
Es cert que s'han realitzat festes a la piscina municipal? Qui les ha organitzat?,
l'ajuntament, els joves.
Quines mesures s'han pres per evitar les begudes alcohòliques al bus que patrocina
l'ajuntament pels joves?
Un prec podria ser possible que durant el ple es pogués disposar d'aigua durant'els
plenaris.
que

-

-

El Sr. Jaume

-

-

Digué que el mes de maig a la Punta de Son es sembraren el arbres corresponents el
projecte de la dotació de serveis i que s'han havien mort una trentena, demanar si
s'havia tingut la cura corresponent i que es pensava fer?.
Com estan les obres de la nova cononada d'aigua potable?, ja que entenia que
portaven un retràs considerable.
Respecta de la maquina netejadora, fa varies vegades que s'espanya, no es hora de
pensar amb una solució definitiva.
Respecta de les obres del pavelló esportiu, quan es col·locaran les cistelles?
El Plenari que es va parlar de reduir el tonelatge, que ha pesat a Son Cabaspre, que
de 12 Tm. Ha passat a 13Tm.
El Sr.

-

Capel formular las següent preguntes:

Miguel Bernat demanar:

Podria tenir l'informe de la
No

piscina?.

donaran llicències d'obres

Ses

Rotgetes?.
l'ajuntament de dia 25 de febrer de 2003, el grup PAS PSM, presentar una
Moció respecta de l'ús de la bicicleta, acordant que el 1° diumenge de setembre de
cada any es feria el dia de la bicicleta, com es que aquest any no s'ha fet?.
Fa dos anys constantment es demanava com estava el tema de la UA4, restava
pendent del projecte de compensació, s'ha seguit ?, com esta ara?.
Es permet la càrrega i descàrrega davant les pasteres?.
es

a

El Ple de

Com esta la llicència d'obres

a

les ermites?.

El Sr. Gabriel Coll amb el títol de prec,

demanar de que a el servei de recollida de
actualment s'ha pogut constatar que per Ses Rotgetes passa a les 19, 30,
procuri complir l'horari establert al contracte, ja que del contrari, ocasiona una
distorsió del servei, aquest lloc, per que abans de l'hora esmentada la gent no ha tirat
la brossa i desprès queda d'un dia per l'altra, amb les consegüents molèsties i
possibles problemes sanitaris.
El Sr. Jaume Pou agraí que la inauguració de l'Institut, es reconeguessin els molts
anys d'esforç per aconseguir que aquest fos una realitat.
Demanar disculpes per haver propiciat que es retiressin els diners dels olis.
Recordar, com digue que així ho faria a cada plenari, el que ja esta com drets
reconeguts i que a 30 d'agost teníem ingressats 101.904 euros, molt enfora de la
previsió del pressuposts.
Recordar que les taxes eren per complir-les. I pareixia a ser que les taxes esportives
fems que

no

s'havien cobrat

com

havia de

ser.

Respecta del PQS 2005, carrer del Coliseu, digue que acceptava l'adjudicació com es
fer per que pogués esta dins termini, peró que havia passat l'u de setembre data
límit del CIM, per a començar les obres i no havia vist ni siquiera un rètol, que fes

va

referencia al

cas.
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Termini

molt

Serra de Tramuntana, que havia estat rebuda ambjJh

dáy

Temps pel President de la Comunitat Autònoma, al voltant
pobles que no havien quedat exclosos de la convocatoria de subvencions. No com
cunae

amb el President Antic.
La Sra. Lourdes

Noguera contestar:
Respecta del Centre de Dia qui tancava era el Sr. Jaume, però va dir que no volia fer
aquesta feina i s'ha optat per donar clau al usuaris una per cada responsable de grup o
associació. Si un dia va queda obert digue que no en tenia coneixement, però que
preguntaria sobre el particular i hi posaria cura. Respecta de la sala de d'alt si vaig parlar
-

amb el Sr. Salamanca.
El Sr. Batle

digue que si veien

coneixement

.

un fallo com aquest que els agrairia que li
També demanar esment amb l'utilització dels despatxos,

posessin el seu
ja que te entès

el del grup PP, va restar obert tres dies.
Respecta del loco circo, digue que no queda satisfeta de la seva actuació. El Batle
digue que reconeixia les dificultats, però que no estava gens d'acord amb la carta del
diari, digue que hi havia insults molt desafortunats.
La Sra. Matas digue que havia passat el mateix de l'any passat. La Sra. Noguera li
recordar que ja havien vingut a parlar amb ella. La Sra. Matas digue que no havien
quedat a res.
Sr. Batle respongué:
Al voltant de les llicencies d'obres a Ses Rotgetes, digue que era un tema prou greu
sorgit arrel de l'aprovació del Pla Territorial, ja que durant el termini d'al·legacions, no
se'n havien presentat, per aquest ajuntament i per aquest motiu, fins que s'adaptin les
NNSS, no es podran atorgar llicencies. Però entenia que tots els grups s'havien
d'asseure a parlar del tema.
El Sr. Gabriel Coll demanar el per que no s'havien adaptat les NNSS, que entenia
que era una feina que ja podia estar feta. Que per altre banda tampoc se'n podien
donar de llicencies abans i es trobar la formula, "que no n'hi havia d'altre".
El Sr. Batle digue que no havien trobat cap encomana de feina de l'equip de govern
d'abans, per fer aquesta adaptació i que havian parlat amb l'arquitecte Sr. Angel
Garcia de Jalon, que havia dit que no havia fet res de l'esmentada feina, que si volien
s'asseien i en parlaven.

que

El
-

-

El Sr. Bartomeu Garau contestar:

Respecta de la U A 4,

que

l'arquitecte municipal li havia fet

esmenar una

seria de

deficiències.
El Sr. Jaume Pou demanar si havia
la

aprovat? I si li havien comunicat les deficiències

a

propietat?.

El Sr. Garau li contestar que no

s'havia aprovat i

que se

li havia dit

a

la propietat.

El Sr. Jordi Garrió contestar:

Respecta dels arbres de la Punta de Son Quint, que el arbres havien estat cuidats
convenientment, que de 200 arbres amb l'estiu de sequera que havien hagut de suportar,
que se'n haguessin mort 30 no ho trobava significatiu.
El Sr. Capel demanar si els arbres en qüestió ja havien aferrat ?.
El Sr. Jordi Garrió contestar que se'ls havia fet un manteniment correcte.
Pel que feia a la màquina netejadora digué que havia tingut una averia molt grossa i
com les peces eren d'importació i havia coincidit amb el mes
d'agost, tot plegat havia
fet que el tema s'allargues més del previsible. Que s'havia parlat amb EMAYA per
aconseguir que els en cedis una mentre durava la reparació, però que de moment ja
-

funcionava.
Que les obres de la depuradora estaven en marxa, però que degut a que
de l'obra havia dimitit, que l'encarregat de COBRA havia canviat i que les
que

s'havien de col·locar

no

el director
màquines

estaven reparades i precisaven unes peces que
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moment i havia

OVERN

fetaTOat

tingut que encarregar, tot plegat havia

consideraDÎemenfles previsions.

feia al dipòsit de l'aigua digue que l'enginyer no havia posat el preu que
tocava, hi havia tingut que fer algunes adaptacions, que al dia d'avui ja restava
finalitzada l'obra accepta la connexió als dipòsits, que havien esperat que passes
l'estiu per no aturar l'aigua. I ja que no es poden canviar totes les vàlvules, es farà el
Pel que

més

important.
Respecta del fems de Ses Rotgetes digue que no en tenia coneixement, que

-

prendria

mesures.

piscina el tinc. El Sr. Miguel Bernat digue que no podia creure que el
juliol ja el tingues, i no li hagués donat ja que l'informe tenia data del 20 de
juny. El Sr. Coll demanar per que no s'havia registrat? Se li respongué que era un fax
i no s'havia registrat.
La Sra. Dolores Matas demanar per les sortides dels usuaris del Centre de Dia?, si tenien
un programa?
El Sr. Sebastià Coll digue que les sortides havien anat molt bé, que estaven molt
contents, tant els usuaris com els tècnics, del resultat aconseguit. Que no hi havia un
programa encara establert, però que vist el resultat s'estudiaria el tema.
El Sr. batle digue:
El voltant del bus nocturn, que clar que estava prohibit dur alcohol dintre de les
moxiles, però que hi havia coses, que com era obvi, no es comprovaven, ja que cap
dels acompanyants estaven autoritzats per realitzar registres. Que l'educador del
carrer estava al cas de les situacions de risc. Que dels pares no havien rebut més
que alabances.
Pel que feia al pavelló esportiu digue, que s'havia parlat amb l'empresa respecta de
les millores proposades a la contractació, entre d'elles de vestir el pavelló esportiu i
després d'unes reunions tenses, ja que l'empresa entenia que hi havia hagut unes
desviacions a l'obra i que hi havia fet més despeses de les que havia proposat.
S'havia aconseguit que li col·loquessin les cistelles de bàsquet i la xarxa de voleibol.
El Sr. Jaume Pou digue que no estava d'acord amb la desviació, si no que eren unes
modificacions proposades pel director de l'obra.
Respecta del tonatge a Son Cabaspre, digué que no en tenia constància.
Pel que feia a la diada de bicicletes era cert que intentaria reconduir el tema per anys
L'informe de la

-

dia 28 de

-

-

propers.

Respecta dels parterres la policia hi estava el damunt i de fet hi havia denúncies
damunt el tema.
-

-

A les ermites hi havia fet feina dos camps de treball i a la
El POS 2005, una vegada duies a terme els treballs
continuar l'obra

Font de Son Tries.
preliminars, es demanar de

després de la fira dolça.

La visita del President del Govern, ens va donar audiència el dia que jo no hi era i el
mateix President proposar de que hi anés un representant. Que va ser el Sr. Antoni
Vidal.

impressió de la visita contents, però poc satisfets del resultat. Ja que agraiesc el
que ens rebés amb un termini tan curt de temps, però pel que va dir el Conseller
Rodriguez la possibilitat de finançament, d'algunes actuacions 'proposades, restava a
l'espera de la disponibilitat pressupostari.
Pel que feia al camp de futbol era la primera noticia que en tenia, de que no es
complís l'ordenança, creia que el coordinador esportiu actuava en conseqüència, ho
averiguaré.
Respecta de les festes a la piscina municipal digue que s'havien autoritzat tres festes
de joventut i oci nocturn, que els joves d'aquesta edat tenien mancança d'un espai,
per la seva distracció. Que si havia fet una festa sense autorització i que ja s'havia
amonestat els responsables.
La
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punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-dues
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
cop

hores i trenta

la data

assenyalats

a

l'encapçalament.

Esporles, 29 de setembre de 2005.
1:1

batle,

/

La secretària.

L/
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sessió ordinària

celebrada pel ple de l'ajuntament
el dia 27 de octubre de 2005

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

Capel Rotger
Noguera Bosch

Sra. Lourdes

Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Jorge Carrió Frau

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

Miquel Bernat Bosch
Reynés

Sr. Jaume Pou

Sr. Antoni Vidal Matas

A la Vila

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

hores i trenta minuts del dia vint-i-set d'octubre de dos mil cinc, 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

a

en

que es

ella tractar els

Assisteix

com a

relacionen

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

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

Secretària la de la

Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr.

President

Corporació ha de fer qualque observació

pregunta si qualque membre de la
de la sessió extraordinària de dia 20

a les actes
de setembre de 2005 i 29 de setembre de 2005.
No

es

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

CORRESPONDÈNCIA I
DISPOSICIONS
correspondència, es dóna compte del següent:

-

Direcció

General

OFICIALS.-

A

l'apartat

de

d'Emergències, registre d'entrada núm. 2830 de dia

13.10.05, autorització creació agrupació voluntaris protecció civil.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 2852 de dia

14.10.05,
aplicació pla gestió residus construcció i demolició.
Ministeri d'Economia Hisenda, registre d'entrada núm. 2854 de dia 14.10.05,
entrega a compte participació tributs setembre.
recomanacions
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DECRET DE BATLIA 468/05

REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

1 de GENER de 2005.

a

Atès que una vegada finalitzat el procediment per a l'obtenció de la proposta de xifres
oficials de població, que s'estableix a la Resolució de 16 de desembre de 2003, el INE
ens ha comunicat que la xifra de població oficial al nostre municipi, que es sotmetrà al
Govern per a

població

a

1 de

l'aprovació del Reial Decret pel qual es declaren oficials les xifres de
gener de 2004, és la de 4.457 habitants.

Pertot aixó HE RESOLT:

gener
La

Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants
de 2005 amb 4.457 habitants.

corporació

es

dona

per

a

1 de

assabentada.

DE COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ.
D'INTERVENCIÓ SOClOEDUCATIVA.- La senyora Lourdes Noguera
lectura a la següent proposta:

CONVENI
PROGRAMES
Bosch dóna

PROPOSTA
Vist que

l'institut d'educació secundària d'Esporles a entrar en funcionament el
passat setembre i donada la necessitat d'establir una connexió entre la Conselleria
d'Educació i aquest Ajuntament, respecta de la intervenció socioeducativa, 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 els documents necessaris.

El Sr.

Miguel Bernat demanar el número d'hores lectives que cada alumne invertiria en el
i si només i cooperaria l'Ajuntament o si també s'inclourien el programa
empreses privades.
El Sr. Batle li respongué que depenia de cada alumne. Respecta de la cooperació digue
que en principi l'ajuntament i després entenia que hi podien cabre empreses privades.
programa

És

sotmet

CONVENI

a

votació la proposta

DE

i és aprovada

COL·LABORACIÓ

UTILI2IACIÓ EDIFICI POLIESPORTIU.a la següent proposta:

AMB

per

unanimitat.

D'EDUCACIÓ.
Lourdes Noguera Bosch dóna

LA CONSELLERIA

La senyora

lectura

PROPOSTA
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secundària

d'Esporles a entrat en fundonament e

passat setembre i donada la necessitat de utilitzar conjuntament les instal·lacions
esportives de l'edifici, la Conselleria d'Educació i aquest Ajuntament es per la qual cosa
que 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 perquè aquest Ajuntament pugui utilitzar
l'edifici poliesportiu de l'IES d'Esporles per a les seves activitat culturals,
artístiques, esportives o socials fora de l'horari lectiu de l'institut.
Autoritzar al senyor Batle per signar els documents necessaris
^

-

-

És

sotmet

CONVENI

a

i és aprovada per unanimitat.

votació la proposta

COL·LABORACÍÓ FUNDACIÓ D'AJUDA A LA REINSERCIÓ ILLES
Sebastian Coll Jaume dóna lectura a la següent proposta:

BALEARS.- El senyor

PROPOSTA
Vist l'escrit de la Fundació

d'Ajuda a la Reinserció Illes Balears, referent al
compliment de treballs en benefici de la comunitat
per aquelles persones que resultin penades, pel present venc a proposar el Ple el
següent acord:
conveni de col·laboració al voltant del

1."

Aprovar el conveni adjunt de col·laboració entre la Fundació d'Ajuda a la
compliment de treballs en benefici de la
pels tribunals de justícia de les Illes Balears.

reinserció i l'Ajuntament d'Esporles. Pel
comunitat afectes a persones condemnades

2." Autoritzar al Batle per signar els documents necessaris.
3." Comunicar a la Fundació Ajuda a la Reinserció.

És sotmet

a

votació la proposta

i és aprovada per unanimitat.

MOCIO PAS.PSM. SUPORT A L'AGRICULTURA LLIURE DE TRANSGENICS.El senyor

Bartomeu Garau Moranta dóna lectura a la següent proposta:

regions i 3400 governs locals de setze països de la Unió
Europea, i coneixedor dels riscs que per a la biodiversitat i per a la salut suposen
l'alliberament d'Organismes Modificats Genèticament (OMG) al Medi Ambient, conscient
dels efectes irreversibles i imprevisibles que la contaminació genètica produirà en els
ecosistemes, en defensa de l'aplicació del principi de precaució, proposa a l'emparament
del que s'estableix en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals elevar al Ple Municipal de l'Ajuntament d'Esporles la següent MOCIÓ:
Recollint la iniciativa de 78
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Espanya es sembren 58.000 hectàrees de blat de moro Bt (transgènic). Al 2004 passà
dels 14 països - la majoria d'ells en vies de desenvolupament - que en tot el món
compten amb més de 50.000 hectàrees dedicades a aquest tipus de cultius. I és l'únic
país de la Unió Europea amb terres sembrades amb llavors modificades genèticament
amb finalitats comercials (Alemanya i França compten amb hectàrees amb cultius
biotecnològics, a mode d'experiment).

A

a ser un

desconeixement

El

i

la

total

absència

de

control

administratiu

d'aquests tipus
d'organismes modificats genèticament (registres de les parcel·les, seguiment del cultiu,
etc.).
A

França i

Bèlgica gran quantitat de comunes ja han aprovat una moció prohibint el
comercial d'OMG en el seu territori.

a

cultiu experimental i

L'expansió i la generalització del cultiu de blat de moro transgènic ès l'horitzó més
probable per a l'agricultura a Balears i la resta de l'Estat Espanyol si no es prenen les
mesures de precaució urgent i adequades a la gravetat dels fets per les autoritats locals,
autonòmiques i estatals en el seu àmbit de competències.
Cap autoritat científica pot assegurar conèixer els efectes dels organismes genèticament
modificats sobre el medi ambient i la salut dels consumidors.

És un fet provat que el cultiu d'organismes genèticament modificats representa un risc
important de contaminació per a la flora i la fauna si aquests cultius no són objecte de
confinament.
Les autoritats de la UE han

ecológica i
ecològics.

apostat clarament pel desenvolupament de l'agricultura
els OMG representen un risc de contaminació irreversible pels cultius

que

La utilització de cultius d'OMG

aporten cap avantatge social ni mediambiental
pogués compensar els riscos que reporta la seva utilització i que cap
problema agronómic o alimentari requereix avui de solucions transgéniques.
no

de relleu que

Els consumidors han manifestat clarament el
alimentaris
Els

cultius

contaminar

seu

desinterès i

rebuig pels productes

obtinguts de cultius transgènics.
a
a

l'aire

les

lliure

d'organismes genèticament modificats són
espècies vegetals naturals.

capaços

de

És un deure d'aquest Ajuntament vetllar per la salut pública dels seus veïnats, per la
qualitat del medi ambient en el seu terme municipal i per les condicions de vida i
desenvolupament econòmic en aquest municipi.
El Decret 2414/1961, de 30 de Novembre, Reglament d'Activitats Molestes,
Nocives i Perilloses, preveu la qualificació d'activitats insalubres per a aquelles

Insalubres,
"que donin
lloc a despreniment o evacuació de productes que puguin resultar directa o indirectament
perjudicials per a la salut humana" i la qualificació de nocives per a "les que, per les
mateixes causes, puguin ocasionar danys a las riquesa agrícola, forestal, pecuària o
piscícola" (art. 3), pel que en base al que s'ha exposat i tenint en compte que de
conformitat amb l'art. 2 d'aquest mateix Reglament quedaran sotmeses al mateix totes
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ambles

nomenclàtor

àefinicions

cfeTart.

molestes, insalubres, nocives o

3 i següents i independentment que

perilloses-'(9 /

constin o no en el

annex.

s'ha expressat anteriorment, proposem al Ple de l'Ajuntament
d'Esporles. L'adopció dels següents:
Per tot el que

ACORDS
El Ple de

1.

l'Ajuntament d'Esporles acorda:

Posicionar-se contra el cultiu de
venda
com

plantes genèticament modificades, tant per a la
humà) a les pròpies explotacions, així
experimental.

per a l'autoconsum (animal i/o
sobre les possibles parcel·les de cultiu
com

2.

pública l'oposició d'aquest Municipi al cultiu a l'aire lliure comercial o
experimental de blat de moro transgènic o altres plantes genèticament
modificades i als aliments transgènics.

3.

Realitzar les
establiments

Fer

menjars

o

gestions necessàries amb l'objecte de garantir que en els
dependents d'aquest Ajuntament no es dispensin o serveixin
begudes que continguin entre els seus ingredients OMG o els seus

derivats
4.

els establiments privats de venda d'aliments situats al terme
serveixin o venguin aliments modificats genèticament o productes

Promoure que

municipal

no

derivats.
5.

Aprovar les disposicions necessàries
municipals declarin activitats insalubres
del terme municipal les proves de camp

amb l'objecte de que les ordenances
i nocives no autoritzables, en part alguna
amb llavors o qualsevol altre alliberament
intencionat d'organismes modificats genèticament amb fins experimentals.

6.

Declarar la sembra de varietats comercials de llavors modificades

genèticament
mitjançant tècniques d'ADN recombinant activitat insalubre i nociva, i en
conseqüència sotmesa a les obligacions genèriques legalment previstes en
aplicació i desenvolupament del Reglament 2414/1961. La sol·licitud de llicència a
l'efecte haurà d'especificar en tot cas la ubicació, límits i superfície de la zona de
cultiu, tipus de varietat que es pretén sembrar, documentació acreditativa del fet
que tal varietat conta amb la pertinent autorització per al seu cultiu comercial en el
territori espanyol i les mesures de precaució previstes per evitar possibles casos
de pol·linització creuada i la conseqüent contaminació genètica, entre les que
obligatòriament es contemplarà l'establiment d'una franja lliure de tot cultiu en un
perímetre de 200 metres d'amplada al voltant de la parcel·la en que es promou la
sembra d'OMG.

7.

Sol·licitar al Consell de Govern de les Illes Balears que
necessaris per a aconseguir que
de cultius transgènics.

8.

Traslladar las decisions

iniciï els tràmits normatius
les Balears sigui un dels territoris de la DE lliures

preses al Ministeri d'Agricultura, Pesca
a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Ministeri de Medi Ambient i
9.

Prendre les

mesures

necessàries per

fer respectar aquest acord.
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dubtes a I'hora de posicionar-se al respecta, ja que
corporació no eren ni biòlegs, ni metges i que lògicament entendre
d'aquesta qüestió li correspondria a la Conselleria de Sanitat o al Ministeri de Sanitat.
I més a quins productes es feia referencia, i si el fruit o el pinyol.
També demanar si les temàtiques híbrides eren trangeniques i sobre tot quin informes
havien recabat per definir-ho.
El Sr. Batle li respongué que entenia que no era el moment de definir quins productes
estaven afectats si no de prendre l'iniciativa per evitar que un tipus de cultiu no progressi.
El Sr. Pou demanar que si s'havien de prendre mesures, contra que?
El Sr. Capel entenia que era una contradicció, si no hi havia cap autoritat científica que ho
pogués demostrar.
El Sr. Batle digue que era un fet provat.
El Sr. Miguel Bernat digue que a la moció que es debatia sobre les tomatigueres, no li
quedava clar de quina manera incidia sobre l'organisme humà i si les tomatigues dels
hortets particulars, o sigui els cultius domèstics estaven en perill.
El Sr. Bartomeu Garau digue que es sol·licitava un control.
És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:
entenia que la

Sis

-

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

Cinc

DE
GESTIÓ
AL
CONSORCI
ENDEUTAMENT." El senyor Antoni Vidal Matas dóna lectura a la
ENCOMANDA

PLA D: ENCOMANA

GESTIÓ

OPERACIÓ
següent proposta:
PLA-D

AL CONSORCI PLA D DE L'ENDEUTAMENT TRAM

AJUNTAMENT
El Conveni firmat entre la Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears,

l'Ajuntament

d'Esporles i el Consorci Pla D- Esporles per al
finançament/pagament dels ajuts urgents als municipis de les illes balears per pal·liar
l'estacionalitat turística, preveu que el Consorci Pla-D Esporles pugui gestionar una
operació d'endeutament per el tram de l'Ajuntament corresponent a l'import no
subvencionat del projecte objecte del Conveni.
Per tal de

poder executar el projecte previst en el Conveni i considerant la situació
l'Ajuntament d'Esporles es imprescindible encomanar la gestió al Consorci
Pla-D Esporles.

financera de

En

aquests moments el projecte està aprovat per la Conselleria de Turisme i existeix un
projecte bàsic de la reforma a realitzar als edificis. D'acord amb la disposició 7.3 del
conveni, l'Ajuntament d'Esporles a de trametre a la Conselleria de Turisme abans del 3112-05 el pla d'execució de les obres.
Es per tant

urgent elaborar el projecte d'execució i a la vegada iniciar els tràmits per
aconseguir el finançament adequat de l'import que ha d'aportar l'Ajuntament d'Esporles al
projecte, ja que sense el finançament no es podran contractar les obres.
No

podem esperar a iniciar els tràmits per aconseguir finançament a tenir el projecte
aconseguir finançament no
impossibilita ni impedeix la resolució final ni del projecte ni del seu finançament.
d'execució consensuat i elaborat. Iniciar els tràmits per

Per això proposo

al Ple de l'Ajuntament,
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a) Encomenar al Consorci Pla D-Esporles la gestió per concertar una operació
d'endeutament per el tram de l'Ajuntament per l'import no subvencionat per la Conselleria
de Turisme del projecte objecte del "CONVENI".
b) L'Ajuntament d'Esporles es compromet a aportar al Consorci el principal i les despeses
financeres derivades d'aquesta operació d'endeutament i, si escau, les inherents al
funcionament del Consorci. Aquestes aportacions s'ha ajustaran al calendari de
pagaments financers de les operacions d'endeutament.
2) Autoritzar al Sr. Batle per signar els documents que facin falta.
El Sr. Jaume Pou

digue que el dia 21 de juliol de 2005 tingué lloc un Ple extraordinari
i va ser retirat, avui tornava i es demanava amb quins criteris es feia
l'operació de crèdit per aquesta quantitat ja que a la liquidació del pressupost 2004 de
despeses hi constava que ja la quantitat de 215.819 euros i al pressupost de 2005
31.353 més 5.000 més un decret d'incorporació d'uns 13.000 euros, que per aquests
imports entenia que ja no era necessari l'endeutament. Per que del contrari tornarien ha
pressupostar els diners que ja estaven pagats Que el previst era només l'endeutament
del Govern Balear no de l'Ajuntament. Que per aquestes i més raons que seguiria
explicant el seu vot seria en contra.
Que quan es proposar la compra de l'immoble, es va dir que d'acord peró que no hi
posaria una pedra, com ara es pot canviar la proposta? I més com es pot aprovar un
endeutament, sense saber la quantitat total de la despesa?, sense un projecte, de veritat
es comença pel final. També es va dir que l'endeutament només era per la compra de
patrimoni i ara sense projecte ens endeutem?, i si el cost es molt inferior?. El que resta
clar es que ens endeutem i ja pagarem d'aquí a tres anys, ja veurem el que passa.
El Sr. Batle li respongué que era una herència seva. I que no entenia una sola paraula del
que diuen contradictori, que el projecte afectava tot el poble i era necessari.
El Sr. Pou digue que si ara es necessari abans també ho era.
El Sr. Batle li digue que el projecte l'havia fet l'havia fet el Sr. Pou que l'equip actual de
Govern no pensaven en fer altra cosa.
El Sr. Antoni Vidal li recordar el Sr. Pou que l'únic que havia venut patrimoni era ell.
El Sr. Jaume Pou recordar el patrimoni que l'ajuntament havia adquirit el temps que ell
havia estat batle, anomenar els terrenys de l'Institut, els de ca l'Amet, es Rafal etc.
El Sr. Miguel Bernat digue que tal volta era tornar el que en Jaume Pou havia explicat,
peró el que era cert que el PP havia sempre havia tingut present l'interés del poble i
l'havia posat per endavant en les seves actuacions sempre amb la mateixa línia. Que el
Sr. Batle de reuní als grups amb l'objectiu de parlar del futur projecte i que havien passat
tres mesos i no se'ls havia convidat, que el projecte que hi havia només era per demanar
la subvenció i que abans de tirar endavant en cap altre actuació era precisa la reunió.
El Sr. Gabriel Coll digue que el seu grup s'abstindria, no per que no estiguessin d'acord
amb fer el millor pel poble si no per que no podien jutjar si aixó era bo, ja que no sabien el
que es parlava a la Conselleria de Turisme.
amb aquest punt

.

,

És

sotmet

a

votació la

proposta i és aprovada amb el següent resultat:

Sis

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

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

1." En

compliment de allò 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
Flisendes Local, i vists els informes tècnics - econòmics a que es refereix l'art. 25 de la
mateixa, s'acorda, en caràcter provisional, l'aplicació de la taxa
d'expedició de
documents i

l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la mateixa, en els termes

següents:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA

D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

ADMINISTRATIUS

Article 1 r." Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides

pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
per l'article 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local,
i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 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, aquest Ajuntament estableix la Taxa d'expedició de documents
administratius, que se regirà per la present Ordenança Fiscal, normes de la qual
atenen el que preveu l'article 57 de l'esmentat R.D.L. 2/2004, de 5 de març.
Article 2n.- Fet

imposable.

1.- Constitueix el fet

imposable de la taxa, l'activitat administrativa desenvolupada
tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que
expedeixi i d'expedients que realitzi l'Administració o les Autoritats Municipals.
amb motiu de la

2."

A

aquests efectes, s'entendrà tramitat a instància de part, qualsevol
redundi en el seu

documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o
benefici malgrat no hagi mediat sol·licitud expressa de l'interessat.
3." No estarà

subjecte a aquesta Taxa la tramitació de documents i expedients
al compliment d'obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els
expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra les
resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de serveis o
realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament
especial de béns del domini públic municipal, els quals estan gravats per una altra Taxa
Municipal o pels que s'exigeixi un preu públic per aquest Ajuntament.
necessaris per

Article 3r.-

Subjecte passiu.
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les persones físiques i jurídiques i les entitats

pQnisutiaetfK/^p^^

rïVFPM DF I
^
ales quals ta
0 en

Oi

regència l^mae 33.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin

interès del qual redundi la
Article 4t.-

tramitació del document o expedient de què es tracti.

Responsable.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a les quals fan referència l'article 42 de la Llei General
1.-

Tributària.
2." Seran

responsables subsidiaris els administradors de les societats i els

síndics, interventors o liquidadors de pèrdues, concursos, societats i entitats en general,
en els suposats i amb l'assoliment que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è.-

Exempcions subjectives.

d'exempcions els contribuents en els qui concorrin alguna de les
següents circumstàncies:
Gaudiran

1.- Haver estat declarats
2." Estar inscrits

en

pobres per precepte legal.

el Padró de la Beneficència

com a

pobres de solemnitat.

obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte dels expedients que
sorgir efecte precisament, en el procediment judicial en el qual hagin estat
declarats pobres.
3." Haver

han de

Article 6è.- Quota tributària.

quota tributària es determinarà per una quantitat assenyalada segons la
o expedients a tramitar, d'acord amb la tarifa que conté
l'article següent.
1.- La

naturalesa dels documents

quota de Tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
expedient de què es tracti , des del seu inici fins a la seva resolució final,
inclosa la certificació i notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
2.- La

document

o

quotes resultants per aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran un
100 quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels
expedients que motivin el dret a percebre.
3.- Les

50 per

Article 7è.- Tarifa.
La Tarifa

a

la

qual fa referència l'article anterior s'estructurà en els següents conceptes:
euros

Conceptes
efectes de la Llei 46/1981

1

Certificat de residència

2

expedit quan es refereixi a fets o acords, la data
quals sigui inferior a 5 anys
A la resta de folis, per foli
Primer foli útil de cada certificat expedit quan es refereixi a fets o acords la data
dels quals sigui superior a cinc anys
A la resta de folis, per foli
(Cap dels supòsits anteriors serà d'aplicació a les persones a que es refereixi el
Decret 36/1995 de 6 d'abril pel qual es constitueix el suport transitori comunitari

a

Primer foli útil de cada certificat

dels
3

0.60
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:d'1 de febrer d'acció social)
ertificât de dades contingudes a padrons municipals d'habitants (PMH) que no
9.00
figurin en suport informàtic o microfilmació
3.00
Llicències municipals de qualsevol classe, excepte les obres
18.00
Pilques participació en licitacions
0.12
Fotocòpies de documents

8

1.20

Expedició de qualsevol altre document
urbanístiques

15.00

Cèdules
10

Certificats final d'obra

30.00

11_

Llicències d'obres

6.00

12

Llicències d'obres majors

24.00

11.

Llicències d'obertura establiments

30.00

14

Certificacions de referència Cadastral Padrons I.B.I.

12.00

15

Participació

16

en exàmens:
1Sense estudis universitaris

6.00

2." Amb estudis universitaris

18.00

Certificats
no

o

informes de caràcter urbanístic que

emetin els tècnics municipals i
30.00

impliqui desplaçament

Certificats

17

menors

informes de caràcter urbanístic que

emetin els tècnics municipals i
requereixin desplaçament
Pròrrogues de llicències urbanístiques
Copia en suport informàtic
Informes tècnics no municipals
més un 1% del pressupost del projecte.
Llicència per tenència d'animals classificats potencialment perillosos segons la
Llei 50/1999, de 23 de desembre
o

que

18
19
20
21

Article 8è.- Bonificacions de la

43.00
40.00
5.00
90.00
16.00

quota.

D'acord amb lo
a

previst a l'article 12)c de la "Llei 40/2003, de 18 de novembre de protecció
les famílies nombroses", s'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa de

"participació

en

exàmens" pels membres de família nombrosa

que

fenguin reconeguda tal

condició.
Article 9è.- Dret

a

percebre

1.- Es fendrà dret

presenti la sol·licitud que

percebre la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan se
iniciï la tramitació dels documents i expedients subjectes al
a

tribut.
2.- En els

als

quals fa referència el número 2 de l'article 2n, el dret a
percebre es produeix quan fenguin lloc les circumstàncies que proveeixin l'actuació
municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense prèvia sol·licitud de l'interessat però redundi
en

el

seu

casos

benefici.

Article 10è.- Declaració i
1.-

La

ingrés.

Taxa

s'exigirà en règim d'autoliquidació, pel procediment de segell
municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en
aquests mateixos si aquell escrit no existís, o la sol·licitud no fos expressa.
2.- Els escrits rebuts

pels conductes als quals fa referència l'article 66 de la Llei de

Procediment Administratiu, que no venguin degudament reintegrate, seran admesos
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s'esmeni la deficiència, a fi
a riníeressat per a que, en el termini de deu dies aboni les quotes
corresponents amb l'apercebiment que, transcorregut l'esmentat termini sense efectuarlo, es tindran els escrits per no presentats i serà arxivada la sol·licitud.
curs sense

que

d^ quaTes requeria

Article 11è.- Infraccions i sancions.
En tot el relatiu

les mateixes
Tributària.
a

la

qualificació d'infraccions tributàries, així com de sancions que
corresponguin en cada cas, s'estarà al disposat a la Llei General
a

Disposició final.
present Ordenança fiscal, entrarà en vigor i s'aplicarà a partir de l'endemà de la

La

seva

publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i

estarà

en

vigor fins

a

la

seva

modificació

o

derogació

expressa.

2.- De conformitat amb alló

disposat a l'esmentat art. 17 del R.D.L. 2/2004, de 5
el present acord provisional, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a fi
que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat i s'exposarà en el BOIB el text integra de l'ordenança.
de març,

El Sr. Pou

digue que el seu vot seria en contra per que a la comissió de comptes no se'ls
copia de la documentació sol·licitada fet que reprovable, ja que propiciar que
l'oposició no pogués estudiar el tema.
El Sr. Gabriel Coll digue que el seu grup s'abstindria, per que no volien ser participes
d'aquesta puja.
És sotmet a votació la proposta i ès aprovada amb el següent resultat:
va

donar

Sis

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

Quatre

a

la

ORDENANÇA ENDERROCS.- El
següent proposta:

senyor

Bartomeu Garau Moranta dóna lectura

PROPOSTA
Vista la necessitat que tè aquest Ajuntament de regular la gestió dels residus de
construcció i demolició a l'àmbit del nostre municipi, d'acord amb l'art. 6.c. del

PDSGRCDVPFUM, pel present venc a proposar el ple de l'Ajuntament el següent acord:
1.-

Aprovar l'ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la

construcció i demolició.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
DE LA

GESTIÓ

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
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L'objecte d'aquesta Ordenança és donar compliment, pel que fa a la gestió dels residus de
construcció i demolició, a l'article 6 i article 8, darrer paràgraf, del Pla Director Sectorial
per a la Gestió dels Residus de construcció, demolició, voluminosos i pnemnàtics fora d'ús
de l'illa de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 8
d'abril de 2002 (correcció d'errades aprovada pel Ple de dia 29 de juliol de 2002) i publicat
íntegrament al BOIB núm. 141, de 23 de novembre de 2002.
L'esmentat article 6 del Pla Director

disposa que correspon als ajLmtaments traslladar a les
al compliment de les obligacions que se'n
derivin. D'altra part, l'article 8, en el darrer paràgraf, assenyala que els ajuntaments han de
revisar les seves ordenances municipals amb l'objectiu d'adaptar-les al que disposa
l'article 9 d'aquest Pla director sectorial.
seves

ordenances les

mesures

necessàries per

Article 2.

Als efectes de

l'aplicació d'aquesta ordenança, es consideren residus de la construccióa la categoria 17 del Catàleg Europeu de Residus aprovat per Decisió
2001/118/CE de la Comissió de les Comunitats Europees de 16 de gener de 2001. Aquesta
categoria 17 s'incorpora com a Annex a l'ordenança. Tindran aquesta consideració aquells
residus assimilables procedents d'activitats extractives i de fabricació de productes
ceràmics, rajoles, teules i altres materials de construcció.
demolició els definits

Article 3.

Els

productors de residus de construcció i demolició estan obligats
1-

a:

A presentar

adjunt a la corresponent sol·licitud de llicència d'obra -tant si es tracta
major com d'obra menor- un contracte formalitzat amb un gestor autoritzat
pel servei públic insularitzat per gestionar els residus generats.
d'obra

2-

Incorporar al projecte d'execució que es presenti amb la sol·licitud de la llicència
d'enderrocament, construcció, excavació o Lma altra que generi residus de
construcció i/o demolició els següents continguts:
a) Una avaluació del volmn i les característiques dels residus que
s'originen.
b) L'avaluació, si escau, dels residus que no necessiten cap tipus de
tractament i que es puguin destinar directament a restauració de pedreres.
Es poden destinar directament a la restauració de pedreres els residus de
construcció i demolició que tinguin la consideració d'inerts nets (els
desmimts i terres no contaminades), sempre i quan es compleixin les
següents condicions:
i)
Que la decisió sigui presa pel promotor i/o pel constructor.
ii)
Que ho autoritzi el director tècnic de l'obra.
iii)
Que estigui previst al corresponent projecte d'obra o que ho
decideixi el director tècnic.

iv)

Que es comrmiqui al Consell de Mallorca.
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fase d'execució de l'obra.

separació en origen o reciclatge in situ durant la

d) Una valoració econòmica del cost d'una gestió adequada dels residus
generats.
3-

l'Ajuntament, en el cas d'obra menor, o al Consell de
Mallorca, en el cas d'obra major, en el moment d'obtenir la llicència municipal,
l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a una
adequada gestió de residus generats en l'obra per mitjà del certificat de l'autor del
projecte. En aquells casos en què es demostri la dificultat per preveure el volum de
residus, l'import de la fiança serà d'un O'l5% del pressupost total de l'obra
sotmesa a llicència. Quan l'Administració tingui constància que la valoració
econòmica del cost d'una gestió adequada dels residus generats o el pressupost de
l'obra no s'adapten a la realitat, o detecti algun defecte en la base de càlcul, podrà
efectuar una valoració econòmica addicional, que serà la que es tindrà en compte
per calcular l'import de la fiança.
Dipositar

una

Per tramitar la

fiança

a

fiança s'han de tenir en consideració els següents aspectes:

a) La fiança es pot constituir de qualsevol de les formes següents:
i)
ii)

En metàl·lic.
Mitjançant aval atorgat per

un

establiment de crèdit, d'acord

amb la normativa

iii)

vigent.
Mitjançant aval d'una societat de garantia recíproca, d'acord
amb la normativa vigent.

b) En el document de formalització de la fiança prestada per mitjà d'aval
s'ha de fer constar el consentiment prestat pel fiador o avalista a l'extensió
de la responsabilitat davant l'Administració en els mateixos termes que si la
garantia fos constituïda pel mateix titular.
c) La fiança es toma després de la concessió del final d'obra i d'haver
justificat la gestió adequada dels residus generats presentant el rebut de
lliurament dels residus a les plantes del servei públic. El no compliment de
les determinacions d'aquesta ordenança quant a la correcta gestió dels
residus de constmcció-demolició, serà motiu d'execució de la fiança,
independentment de les sancions que puguin resultar d'aplicació.
4-

Realitzar la

separació

en

origen de la manera següent:

a) En tots els casos, separar i emmagatzemar de forma diferenciada els
perillosos de la resta.

residus

b) Sempre que tècnicament sigui possible, i a excepció de les obres menors
en les quals es generi un volum inferior a 5 metres cúbics de residus,
s'estableix l'obligatorietat de separar les següents fi"accions de residus no
perillosos:
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inerts (ceràmics, restes de formigó, terres i
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similars).
Restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes
metàl·liques, restes de fusta, plàstic i similars i altres residus
no perillosos.

ii)

c) Els contenidors han de disposar de tancament

per

evitar abocaments

incontrolats.
5-

Responsabilitzar-se del transport de residus, mitjançant transportista registrat, fins
als centres de transferència i pretractament o a les plantes de tractament incloses en
el servei públic insularitzat del Consell de Mallorca.

6-

Abonar els costs que

origini la gestió dels residus de construcció i demolició

generats.

Article 4.

Responsabilitat administrativa i règim sancionador.

Les infraccions

d'aquesta ordenança

10/1998 de 21 d'abril de
civils i

residus,

seran

sense

sancionades d'acord amb el previst

a

la llei

peijudici de les corresponents responsabilitats

penals, mitjançant procediment sancionador tramitat d'acord amb el Decret

14/1994 de 10 de

febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment

l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

en

a

seguir

per

l'exercici de la potestat

sancionadora.

Disposició addicional única.
En tot allò

no

Sectorial per a

previst

en

aquesta ordenança, serà d'aplicació el Pla Director

la Gestió dels residus de construcció i demolició, voluminosos i

pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca (BOIB núm. 141 de 23-11-2002), i
normativa

complementària.

Disposició fínal única.
Aquesta ordenança, d'acord amb rarticle 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de

previst
als

a

règim local, entrarà

en

vigor

una

vegada hagi transcorregut el termini

l'article 65.2 del mateix text legal, sense perjudici que les obligacions imposades

productors

no

siguin exigibles fins tres

mesos

insularitzat del Consell de Mallorca, en virtut de la
Director Sectorial per a la

abans de l'inici del servei públic
disposició transitòria quarta del Pla

gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i

pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca i, per tant, aquesta ordenança s'aplicarà a les
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les

si
mesos

abans de l'inici del servei

quals tinguin entrada a l'Ajuntament a partir de

tre^ ^ 6

públic insularitzat del Consell de Mallorca previst en el

Pla Director Sectorial.

ANNEX

Categoria 17; Residus de la construcció i demolició del Llistat Europeu de
Residus.
17. RESIDUS DE LA

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA
CONTAMINADES).

EXCAVADA DE ZONES
17 01

Formigó,

17 01 01

maons,

teules i materials ceràmics.

Formigó.

17 01 02 Maons.
17 01 03 Teules i materials ceràmics.
17 01 06 Mescles
que

fraccions

separades, de formigó,
contenen substàncies perilloses.
o

17 01

07 Mescles de

17 02

Fusta, vidre i plàstic.

formigó,
especificades en el codi 17 01 06.

maons,

maons,

teules i materials ceràmics

teules i materials ceràmics, distintes de les

17 02 01 Fusta.
17 02 02 Vidre.
17 02 03 Plàstic.
17 02 04
per

Vidre, plàstic i fusta

que

contenen substàncies perilloses o estan contaminades

elles.

17 03 Mescles

bitumiuoses, quitrà d'hulla i altres productes quitrauats.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen

quitrà d'hulla.

17 03 02 Mescles bituminoses distintes de les
17 03 03

en

el codi 17 03 01.

Quitrà d'hulla i productes quitranats.
17 04 Metalls

17 04 01

especificades

(inclosos els

seus

aliatges).

Coure, bronze, llautó.
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04 02 Alumini.
17 04 03 Plom.
17 04 04 Zinc.
17 04 05 Ferro i
17 04 06

acer.

Estany.

17 04 07 Metalls mesclats
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies
17 04 10 Cables que

eontenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

17 04 11 Cables distints dels
17 05 Terra

perilloses.

especificats

en

el codi 17 04 10.

(inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i fangs de drenatge.

17 05 03 Terra i

pedres

17 05 04 Terra i

pedres distintes de les especificades

que contenen

substàncies perilloses.
el codi 17 05 03.

contenen substàncies perilloses.

17 05 05

Fangs de drenatge

17 05 06

Fangs de drenatge distints dels espeeificats

que

en

17 05 07 Balast de vies fèrries que

en

el codi 17 05 05.

conté substàncies perilloses.

17 05 08 Balast de vies fèrries distint de

l'especificat

en

el codi 17 05 07.

17 06 Materials d'aïllament i materials de construcció que

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen

contenen amiant.

amiant.

17 06 03 Altres materials d'aïllament que

consisteixen

en

,

o

contenen, substàncies

perilloses.
17 06 04 Materials d'aïllament distints dels

especificats

17 06 05 Materials de construcció que contenen
17 08 Materials de construcció

a

base de

17 08 01 Materials de construcció

a

en

els codis 17 06 01 i 17 06 03.

amiant.

guix.

base de

guix contaminats amb substàncies

perilloses.
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abase de

guix distints dels especificats

en

el codi 17 08

17 09 Altres residus de construcció i demolició.
17 09 01 Residus de construcció i demolició que

contenen mercuri.

17 09 02 Residus de construcció i demolició que

contenen PCB (per exemple, segellants
que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB,
acristallaments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició
contenen

substàncies

(inclosos els residus mesclats)

perilloses.

17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició distints dels
17 09

que

especificats

en

els codis

01,17 09 02 i 17 09 03.

2."

Exposar al públic, el present acord provisional, pel termini de trenta dies, a fi
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat i s'exposarà en el BOIB els text integra de l'ordenança.
que

És

sotmet

a

votació i és

SENYALITZACIÓ
següent proposta:

MOCIO PP-UM.

dóna lectura

a

la

aprovat per unanimitat.

CARRETERA.- El senyor

Gabriel Coll Barceló

MOCIÓ SENYALITZACIÓ CARRETERA ESPORLES-S'ESGLEIETA

Que presenta

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

Mallorquina

EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

El trànsit de vehicles per

la carretera de S'Esgleieta a Esporles, així com d'Esporles a
S'Esgleieta, es cada dia més nombrós, tenint aquest municipi el nucli urbà de Jardin de
Flores Ses Rotgetes.
No existint

dita carretera cap

senyalització de creuer, aquest fet pot provocar qualque
situació de perill degut als vehicles que tenen que entrar al nucli de Ses Rotgetes,
sobretot amb direcció S'Esgleieta-Esporles.
a

Per tot el exposat,
de

el grup municipal del Partit Popular i Unió Mallorquina proposar al Ple
l'Ajuntament d'Esporles el següent
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GOVERN DE LES ILLES BALEARS
1." Instar al Consell de Mallorca, que

té les competències de dita carretera, que faci les
gestions oportunes i els estudis pertinents, per senyalitzar la mateixa.

El senyor

Batle digué
s'arreglas l'assumpte.

que

ja s'havia sol·licitat i

que

estaven pendent de que

El senyor

Gabriel Coll Barceló digué que a Ses Rotgetes no estava arreglat i que
entenia que s'havia de mantenir la moció fins que estigues fet que era millor insistir.
El senyor batle digué que vist que estava sol·licitat que era interessant afegir una
esmena a la moció que digués "
que amb caràcter d'urgència es faci les gestions
oportunes
"
És

sotmet a votació la

proposta amb l'esmena presentada i és aprovada per

unanimitat.

SUBVENCIÓ
lectura

la

a

SERRA TRAMUNTANA.-

El senyor

Antoni Vidal Matas dóna

següent proposta:

MOCIO AJUDES DE TRAMUNTANA

Aquest any l'Ajuntament d'Esporles no ha obtingut cap quantitat en quan a les
ajudes als pobles petits de la Serra de Tramuntana.
Arrel d'una moció d'aquest mateix Ajuntament aprovada per tots els grups, es va
demanar al Govern de Illes Balears la reconsideració de l'atorgament d'aquestes ajudes.
Per tal motiu
d'Interior

es varen

tenir entrevistes amb el President del Govern i amb el Conseller

obtenir cap resposta en afirmatiu.
La modificació de les condicions per a l'atorgament
sense

d'aquestes ajudes afecta de
al tenir uns 300 habitants més del que
marca la nova normativa, 4.000 habitants no entram al
repartiment de les mateixes. Cal
recordar que els anys anteriors es fixava un límit de 5.000 habitants.
Cal assenyalar, per altre banda, que a altres ajuntaments que tampoc entraven a
les ajudes segons la nova normativa, si que se'ls han donat finalment les ajudes.
manera

greu a

l'Ajuntament d'Esporles, ja

Per tot aixó

demanam,

1.- Es revisi

una

que,

vegada més la concessió de les esmentades ajudes.
una ajuda per un import a l'any anterior.

2." Es concedeixi

El Sr. Jaume Pou

digue que el seu grup només volia el millor pel poble i que votarien a
favor, però entenia que no s'havia d'enganyar la gent, i no s'ha de dir que hem estat
perjudicats durant quatre anys del 2001 al 2004 i a més si l'any passat ens donaren
90.000, no s'han de demanar per aquest 130.000 per que no se a qui es vol enganyar,
per tant demanaria de no jugar aquestes coses si no remitir-se el que deia el BOIB.
El Sr. Batle digue que s'havia demanat i no es tenia resposta.
Tots els grups vingueren acord si s'esmenava la proposta en el sentit de llevar el punt 2
igual a l'any anterior " per " segons la convocatoria actual."
"
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MOCIO AJUDES DE TRAMUNTANA

Aquest any l'Ajuntament d'Esporles no ha obtingut cap quantitat en quan a les
ajudes als pobles petits de la Serra de Tramuntana.
Arrel d'una moció d'aquest mateix Ajuntament aprovada per tots els
grups, es va
demanar al Govern de Illes Balears la reconsiderado de l'atorgament d'aquestes
ajudes.
Per tal motiu

tenir entrevistes amb el President del Govern i amb el Conseller
obtenir cap resposta en afirmatiu.
La modificació de les condicions per a
l'atorgament d'aquestes ajudes afecta de

d'Interior

es varen

sense

l'Ajuntament d'Esporles, ja que, al tenir uns 300 habitants més del que
normativa, 4.000 habitants no entram al repartiment de les mateixes. Cal
recordar que els anys anteriors es fixava un límit de 5.000 habitants.
Cal assenyalar, per altre banda, que a altres ajuntaments que
tampoc entraven a
les ajudes segons la nova normativa, si que se'ls han donat finalment les
ajudes.
manera
marca

greu a

la

nova

Per tot aixó demanam,
1.- Es revisi

una

vegada més la concessió de les esmentades ajudes.
una ajuda per un
import al que correspongui a la convocatòria

2." Es concedeixi
actual.

És

sotmet

a

votació la proposta

i és aprovada

per

unanimitat.

COMPTE GENERAL 2004.- La senyora secretària Maria Dolores Sureda
dóna lectura a següent proposta:

Trujillo

PROPOSTA

Vist que

la Comissió de Comptes d'aquest Ajuntament informà favorablement el
Compte General 2004, i quedà exposat al públic per quinze dies i vuit més, al BOIB núm.
119 de dia 11.08.2005, 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,
sense que s'hagin presentat reclamacions,
pel present venc a proposar al Ple el següent
acord:

Aprovar el Compte General del Pressupost 2004.
digue que no votarien a favor per que entenia
d'exercicis anteriors i el càlcul del romanent de l'any passat
-

El Sr. Batle

És

sotmet

a

votació la proposta

que
que

i és aprovada amb el següent resultat:

Cinc
Sis

hi havia algunes factures
havien de comprovar

(5) vots a favor, quatre (4) PP i un (1 ) DM.
(6) abstencions, quatre (4) PAS.PSM i dues (2) PSGE.
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lectura

MOCIÓ PP. MAQUINA NETEJADORA.- El
a la següent proposta:

senyor

Jaume Capel Rotger dóna

MQCIQ

Que presenta

al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el

grup

municipal del Partit Popular

EXPOSA

Que la
de

màquina netejadora de l'Ajuntament té una antigüitat de 7
màquines la seva amortització és d'uns 7 o 8 anys.

Dita

màquina hem vist durant el darrer

any

anys que

la quantitat de rompudes

que

aquest tipus

ha sofert amb el

cost que suposa.

Que cada dia la
nucli de Ses

Per tot

població, es més difícil la neteja, i tenint amb compte
Rotgetes i molt aviat el de Son Trias i Ca l'Amet.

l'exposat, el grup municipal del Partit Popular
adopti els següents

a

que sa

l'Ajuntament d'Esporles

afegit el

proposem

al Ple que
ACORDS

1." La compra

d'una

nova

màquina netejadora, d'acord amb les necessitats

que

té el

municipi.
2.- Habilitar la

partida al pròxim pressupost del 2006.
El Sr. Batle digue que tenia pendents unes gestions amb EMAYA. Que una maquina
més grossa, entenia que no responia a les necessitats del poble i per altre banda hi havia
temes més urgents que resoldre.
El Sr. Jaume Capel digue que no tenia clar que fos competència de EMAYA, treure del
seu terme la maquinaria i que si era urgent.
És
-

sotmet a votació la

Sis

proposta i no és aprovada amb el següent resultat:

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

Cinc

SON FORT.- El senyor

demana tractar per
per

regidor de l'àrea d'urbanisme Bartomeu Garau Moranta
urgència l'assumpte. És sotmet a votació la urgència i és aprovada

unanimitat.

Seguidament el

senyor

SUSPENSIÓ
La

barriada

de Son

Bartomeu Garau Moranta dóna lectura
DE

LLICÈNCIES

Fort esta

a

la proposta:

BARRIADA SON FORT

situada

just a l'entrada del poble (carretera
Banyalbufar direcció Esporles). La manca de connexió amb la trama urbana del poble, la
manca d'algunes infrastructures (com l'evacuació d'aigües brutes) i el fet de que estigui
formada per 5 cases de caràcter unifamiliar li donen un marcat caràcter rural.
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Son Fort com un àrea consolidada
(Plànol M06 Consolidació). Tanmateix les mateixes Normes Subsidiàries, tot i que
reconeixen que l'ús característic és l'unifamiliar, permeten la construcció
d'habitatges
plurifamiliars en qualificar una part de la barriada de Suburbana (B) que sí permet aquest
ús. Si es fes efectiva aquesta possibilitat podria significar triplicar el nombre
d'habitatges
existents la qual cosa suposaria una transformació radical d'una barriada
que les Normes
Subsidiàries vigents quantificaren com si estàs consolidada i descrigueren com a d'ús
característic unifamiliar.
Per aixó i d'acord amb l'article 8 del Reial Decret Legislatiu 16/1981 d'adaptació
Plans Generals d'Ordenació Urbana, per tal de procedir a la modificació puntual de
les Normes Subsidiàries que asseguri el manteniment del caràcter rurals de la

del

barriada,

present la següent proposta:
La

suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació i, també, d'edificació
plurifamiliar dins la zona suburbana (B) de la barriada de Son Fort, (en el plànol adjunt
s'assenyala la barriada de Son Fort) per termini d'un any prorrogable.
El Sr. Miguel Bernat digue que com només Son Fort i no altres indrets amb les mateixes
característiques
El Sr. Bartomeu Garau digue que en principi el que es proposava era
aquesta zona, que
així ho havien demanat els veïns, peró no descartava l'estudi d'altres zones si els tècnics
així ho entenguessin.
.

És

sotmet

a

votació la proposta i és aprovada per unanimitat.

CONVENI SERVEIS SOCIALS.- El senyor Sebastian Coll Jaume demana tractar

l'assumpte

per

urgència, és sotmet

Seguidament el

senyor

a

votació la urgència i és aprovada per unanimitat.

Sebastian Coll Jaume dóna lectura

a

la següent proposta:

PROPOSTA

Vista la resolució

adoptada per la presidència de l'Institut de Serveis Socials i
de Mallorca, referida a l'ajut per a famílies amb menors en situació de risc
social i per a persones en situació de greu i urgent necessitat, i donat
que l'esmentada
ajuda implica signar un conveni marc entre ambdues entitats, es per la qual cosa que
venc a proposar al ple el següent acord:
Esportius

-

-

-

És

Acceptar la subvenció atorgada.
Aprovar el conveni adjunt, marc de col·laboració entre l'Institut de serveis
socials i esportius de Mallorca i l'Ajuntament d'Esporles.
Autoritzar el senyor Batle per signar el documents necessaris.

sotmet

a

votació la

urgència i és aprovada

per

unanimitat.

TRANSPORT PUBLIC.- El senyor

l'assumpte

per

Bartomeu Garau Moranta demana tractar
sotmet
a
votació
la
urgència, és
urgència i és aprovada per unanimitat.
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l^§S^rt5l0Ê^'léy^LÉ?'CRi5 Bartomeu Garau Moranta dóna lectura a la següent
El proper

dia 1 de novembre de 2005, entra en vigor una reestructuració de
freqüències de la línia regular del transport públic que cobreix el trajecte Palma-Esporles i
viceversa. Aquesta reestructuració suposar un retall important en el nombre de trajectes
que es realitzaven amb el conseqüent perjudici per a tots aquells esporlerins i
esporlerines que en feien us. Segons les converses matingudes amb la direcció de
l'empresa concessionària, aquest retall es produeix pel dèficit econòmic que produeix la
línia regular i per la manca de finançament per part de la Conselleria d'Obres Públiques,
habitatge i transport.
Per tot aixó i per tal d'aconseguir un transport públic de qualitat
necessitats reals dels habitants, es presenta al Ple per a la seva aprovació

i adaptat a les
la següent

MOCIÓ
Sol·licitar

la Conselleria d'Obres

Públiques, Habitatge i Transport l'ampliació
trajectes de la línia regular Esporles Palma o bè instaurar un servei de transport
públic que connecti el municipi amb les línies 16/19 (Universitat/Muntant) de l'Empresa
Municipal de Transports de Palma.
a

dels

És

sotmet a votació la

proposta i ès aprovada per unanimitat.

CREDIT PONT.- El

urgència ès sotmet

a

Senyor Antoni Vidal Matas demana tractar l'assumpte per
votació la urgència i ès aprovada per unanimitat.

Seguidament el

senyor

Antoni Vidal dóna lectura

a

la proposta:

Vist que el proper mes de novembre finalitza el termini per a fer front al segon
pagament per a la compra de l'immoble de l'antiga farmàcia, inclosa dins el Pla D, i que
encara la Conselleria de Turisme no ha fet efectiu el
corresponent pagament.
Es presenta

al Ple

Sol·licitar
front al

per a

la

seva

aprovació la següent proposta:

la Conselleria de

Turisme, realitzi un préstec pont per tal de fer
pagament abans indicats, tal i com s'ha realitzats als Municipis de
a

Valldemossa i Fornalutx.
El Sr. Jaume Pou

favor, peró que

digue que una vegada mès si era bo pel poble el seu vot seria a
les coses clares, el que s'havia fe era una bona gestió davant la

Conselleria de Turisme.
El Sr. Batle

És

sotmet

Deu
Una

a

agrair el suport del PP.
votació la proposta

i ès aprovada amb el següent resultat:

(10) vots a favor, quatre (4) PP, (4) quatre PAS.PSM i dos (2) PSOE
(1 ) abstenció de UM.
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La Sra. Dolors Matas demanar:
Com estava el tema del
-

quadre elèctric del Centre de Dia ?
Respecta de la Proposta referent al RAC del ple passat com estan les negociacions

amb G.B.
-

-

-

Al Centre de Dia entenc que hi ha nous usuaris, quan es farà la comissió
El Sr. Sebastià Coll li respongué que ho tenia present i que es faria.
Demanar la llista d'expositors de la fira dolça.

?

Així mateix demanar quan es faria la comissió de prevenció i abordatge juvenil?
Com era que el PAS PSM dins el marc de la fira Dolça, realitzar una activitat a la seva
seu, en

personal de l'Ajuntament?. Com es que no es va oferir els altres partits.?
Capel demanar formular les següents preguntes:

El Sr. Jaume

-

Entenia que el que s'havia
la previsió de futur.

fet amb el parc verd era canviar el problema de lloc. Quina

era
-

-

-

-

Que passa

amb el canvi de 12 a 16 tones a Son cabaspre?
Digue que sabia que s'havia fet una recollida de cans, quina empresa I' havia feta?.
Com estan les obres del pavelló ?
Com es que s'han podat el plateros tan prest, ja que quan els arbres encara estan en
fulla, no es apropiat ?
Demanar una solució pel camp de futbol de gespa, ja que digue el moixos hi anaven
sovint i deixaven els seus excrements i pels jugadors era molt desagradable.

El Sr. Jaume Pou demanar:
-

La

liquidació del pressupost de despeses de la depuradora, canon de sanejament
presentats amb l'aigua de l'any. Així mateix digue que tenia coneixement
que tocava la revisió de la subvenció de la depuradora S'ha demanat?
El Camp de futbol hi ha equips que l'han emprat? Quines taxes s'han cobrat?
Esta feta la liquidació definitiva de la cononada d'aigua ?
Recordar com cada mes, que l'impost de construccions d'un pressupost de 260.000
euros, només s'han havien cobrat a la data 111.565,10 euros.
Sr. Miguel Bernat Demanar:
Les infraccions urbanístiques de juny a octubre.
Prega que l'aigua que es reparteix al plenari, sigui producte balear.
Demanar de ubicar millor les pasteres i el contenidor de fems del carrer de Francesc
de Borja Moll.
Com esta la recepció de la UA 4 bis?
I el projecte de la urbanització de la LIA4.
Com era que hi ha gent que anava amb les llistes del PSM, que fa feina per
l'Ajuntament, quins tipus de contracte o nomenament tenen ?
Com es que a la Moció del PP DM camins rurals, on es demanaven dos camins, a la
proposta que es va presentar n'hi ha tres i curiosament s'ha donat preferència el que
no s'havia posat a la moció, no s'entén molt be, per que?
Demanar que es dones una solució els contenidors de reciclatge de ses Rotgetes que
donaven molt mala imatge.
dels rebuts

,

El

-

-

El Sr. Gabriel coll demanar:
-

-

-

Quines Associacions havien rebut subvencions per

festes i si estaven pagades?.

Agrair

que s'hagues solucionat el tema de la recollida de fems a Ses Rotgetes.
Tornar a demanar el Sr. Batle que soluciones el problema del seu seient al plenari,
que com ja li havia dit altres vegades no li agradava donar l'esquena el públic. Que la
contesta era que

posar

només uns quants plenaris, peró que ja entenia que s'havia de
remei aquesta situació.
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restant el seu lloc el Sr. Sebastià Coll.

El Voltant de
fer

-

l'exposició

l'exposiclô a la seu del PSM, digue que no hi havia altre instal·lació per
on hi cabessin les brodadores etc. i estigues situat a un lloc tan de
,

pas.
La Sra. Dolores Matas li

digue

que

volien prestar a fer el mateix, que
definitiva no ho trobava ètic.

s'havia de haver informat els altres partits per si
el no haver informat era per alguna cosa. I que

es
en

El Sr. Batle entre a la sala i torna a ocupar el seu lloc.
La Sra Lourdes digue que el local del PSM s'havia oferit a tothom.

Respecta de les ajudes per festes:
Rotgetes i Sa Vilanova, i no tenia coneixement de que s'haguessin pagat.
El Sr. Antoni Vidal respongué:
Pel que feia al polisportiu, digue que entenia que
ja s'anaven arreglant el temes, com
omitats, abombament del cautxú etc. que havien esta objecte de retardar el final de
l'obra. Que entenia que faltaven pintar les ratlles i podria acabar, donat
que el tema
de les cistellas ja estava solucionat.
Pel que feia els moixos, mirarien de trobar una solució.
Les taxes anteriorment, que s'emplenaven les taxes
anteriors, que degut al canvi de
coordinador es podria haver despistat el tema i que no s'haguessin cobrat. Peró
que
l'intenció era deja regularitza-ho, per evitar en un futur aquests
problemes.
El Sr. Jaume Capel digue que demanava el que s'havia cobrat.
El Sr. Vidal contestar que no s'havia cobrat res.
El Sr. Bartomeu Moranta respongué al voltant de la LIA4 bis que
quedaven alguns temes
pendent com la reixeta de l'escola etc.
Respecta de la UA4 el proper ple contestaré.
El Sr. Jordi Carrió digue:
Que els contenidors del punt verd s'havien col·locat a la vora de la
depuradora, per
que la intenció era de fer un parc verd dintre del recinte de la depuradora i es llevaran
d'aquest lloc. Explicar el que tenia la intenció de fer dins el parc verd, col·locació de
contenidors en capacitat suficient, vigilància de 7 del mati a les 21 hores, col·locació
Ses

-

-

de

cameres

de vídeo etc.

Pel que feia al
havien fet així.

platers digue

que

la brigada municipal tenia els

seus

tècnics i ho

Respecta de les despeses de la depuradora, digué que s'havia consultat el tècnic i
que havien dit que les despeses podrien ser les mateixes, ja que en les noves
instal·lacions i podria haver un estalvi en altres despeses i una cosa
podria
compensar l'altre.
En quan a la liquidació de les obres de la canonada de l'aigua,
digue que contestaria
el proper plenari.
El Sr. Sebastià Coll digue:
Que efectivament no havia convocat la comissió del Centre de Dia i que tenia intenció
de convocar-la properament. I que efectivament hi havia baixes i altes d'usuaris.
Pel que feia el PAC de situar-lo el lloc on està ubicat el
quarter de la Guardia Civil,
que havien tingut una xerrada amb la Delegació del Govern.
El Sr. Batle explicar que havien mantingut una entrevista amb el
Delegat de Govern el
voltant de la Casa del Poble i del Quarter de la Guardia Civil,
que per ambdues
actuacions, havien obtingut una bona resposta per part de la Delegació del Govern. Que
passava per la construcció d'unes oficines i una seria d'habitatges pels guàrdies destinats
aquí i pareixia que hi havia intenció de solucionar el tema.
Pel que feia el quadre de corrent del Centre de Dia s'havia iniciat un
plet amb GESA
per intentar recobrar el 14.000 euros que costen el desperfectes.
-
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conflicte

juvenil, digué que l'educador de

ca?ref Havía'anunciat que aeixava el lloc de feina. Que s'havia iniciat el projecte amb
l'institut. Però que

efectivament la comissió es convocarà el mes que ve.
Respecta del tonatges no entenia qui ho havia col·locat, ja que no era l'ajuntament qui
ho havia ordenat.
Pel que
tenia un

feia a les caneres municipals l'associació d'amics dels animals d'Esporles
projecte per donar suport aquest tema.
Camins rurals me sorprèn ja te contestaré.
Pel que feia els assessors ja s'informarà de la seva contractació. La seva feina era de
crear una figura intermitja per donar suport a les distintes àrees.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent
hores i trenta minuts, el senyor batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar

tractat, jo la Secretària en donc fe, i amb el seu
la data

assenyalats

a

les vint-i-dues
el que s'hi ha
Vist i Plau estenc la present Acta al lloc i

l'encapçalament.
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«VERN DE LES ILLES

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2005

Membres assistents:
Sra.

Maria Dolores Matas Cendra

Sr. Jaime

Capel Rotger
Noguera Bosch

Sra. Lourdes

Sr. Sebastian Coll Jaume

Sr.

Jorge Carrió Frau

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

Miquel Bernat Bosch
Reynés

Sr. Jaume Pou

Sr. Antoni Vidal Matas

A la Vila

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

hores i trenta minuts del dia

vint-i-quatre de novembre de dos mil cinc,

Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en
la Presidència del Sr. Batle,

Regidors
en

que es

relacionen

ella tractar els

Assisteix

com a

es

reuneix

a

la

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota

Miquel Ensenyat Riutort i amb l'assistència dels Senyors
a

l'encapçalament,

a

l'objecte de celebrar sessió ordinària i

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

Secretària la de la

Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS." El Sr.

President

Corporació ha de fer qualque observació

a

pregunta si qualque membre de la
les actes de la sessió ordinària de dia 27

d'octubre de 2005.
Es deixa damunt la taula.

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

OFICIALS.-

Consell

de Mallorca, registre d'entrada núm. 2981
convocatòria reunió presentació temporada àrea esports.
Consell de Mallorca, registre d'entrada
circulació carreteres terme Esporles

A

l'apartat

de

de dia 27.10.05,

núm. 2982 de dia 27.10.05, índex

Ministerio

Trabajo y Asuntos Sociales, registre d'entrada núm. 2984 de dia
27.10.05, conveni per subvenció vehicle adaptat per centre de dia.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3002 de dia 28.10.05 conveni

-

implantació Agenda Local 21
Conselleria d'agricultura i pesca, registre d'entrada núm. 3004 de dia 28.10.05
prohibició concentració aus en fires, mercats.
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3021 de dia 31.10.05 atorgament
subvenció Fira Dolça
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registre d'entrada núm. 3026 de dia 31.10.05 concessió

inventariables per fira.
cultura, registre d'entrada núm. 3048 de dia 02.11.05
concessió subvenció projecte ludoteca II
Govern Balears, registre d'entrada núm. 3085 de dia 7.11.05 esborrany bases
subvencions per 2006.
Conselleria de Presidència i Esports, registre d'entrada núm. 3095 de dia
07.11.05 notificació proposta resolució PCE 18/2005 manteniment Centre
compra bens
Conselleria d'educació i

-

estades diürnes
Conselleria

de

Turisme, registre d'entrada núm. 3098 de dia 08.11.05
pal·liar estacionalitat turística.
registre d'entrada núm. 3149 de dia
10.11.05, adjudicació contracte de consultoria relatiu Pla-D
Consell de Mallorca, registre d'entrada núm. 3160 de dia 11.11.05 inici servei
públic gestió residus construcció.
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 3164 de dia 11.11.05
proposta concessió subvenció manteniment escoleta.
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 3165 de dia 11.11.05
proposta concessió subvenció adaptació equipament Aula 0-1 any escoleta.
Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 3166 de dia 11.11.05
proposta concessió subvenció continuitat ludoteca escola pares.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 2899 de dia 19.10.05 aclariment
integració membres Policia Local circular 1/2005.
Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 2900 de dia 19.10.05 circulars
informatives integració Policies Locals a internet
Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 2902 de dia 19.10.05
tramesa concessió subvenció implantació Agenda Local 21.
Conselleria de Presidència registre d'entrada núm. 2950 de dia 25.10.05
recordatori ús logotip subvencions per
Conselleria d'Economia i Hisenda,

-

-

-

-

-

-

convocatòria distinció conrnelius Atticvs
Institut Nacional

d'Estadística, registre d'entrada núm. 2952 de dia 25.10.05
préavis caducitat inscripció padró per estragers no comunitaris.
Institut Balears de la dona, registre d'entrada núm. 2960 de dia 26.10.05 dia
mundial contra violència cap a les dones.
Ministerio de Industria Turismo y Comercio, registre d'entrada núm. 2962 de
dia 26.10.05 jornada proyectos eficiencia energètica y energías
renovables.
Conselleria de Treball i Formació registre d'entrada núm. 2971 de dia
26.10.05 concessió subvenció agent ocupació i desenvolupament local.
model

-

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dóna

des de l'últim Ple, els

compte dels decrets de Batlia haguts
quals són el següents: des del núm. 469/05 fins al 518/05.

RESOLUCIÓ

DE BATLIA núm. 472/05

Vista la Resolució del "Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales" de la Secretaria
de Estado de Servicios Sociales Familias y Discapacidad de dia 14 de juliol
de 2005 en
la que es resol la concessió directa per interès públic i social d'una subvenció a
,

l'Ajuntament d'Esporles per un import de trenta-cinc mil vint-i-set (35.027,00) euros per
l'equipament del centre de dia amb un vehicle adaptat, per la present venc a

cofinanciar
resoldre:
1.-

Acceptar la subvenció de trenta-cinc mil vint-i-set (35.027,00)
l'adquisició d'un vehicle adaptat pel Centre de Dia d'Esporles.
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col·laboració entre el "Ministerio de Trabajo y Asuntos
^
Sociales, a Traves de la "Secretaria de Estados de Servicios Sociales, familias y
discapacidad" i l'Ajuntament d'Esporles, per cofinanciar l'equipament del Centre de Dia
amb un vehicle adaptat.
3." Autoritzar al senyor Batle per signar els documents necessaris.
4." Dur al pròxim ple de la corporació per a la seva ratificació.

És

sotmet

votació la ratificació de la Resolució de batlia i és

a

aprovada

per

unanimitat.

REGLAMENT SERVEI AJUDA DOMICILI.- El senyor
lectura a la següent proposta:

Sebastian Coll Jaume dóna

PROPOSTA

Vista la necessitat de

regular la utilització del servei d'ajuda a domicili d'aquest
Ajuntament pel present venc a proposar al Ple el següent acord:
-

Aprovar el Reglament general del servei d'ajuda a domicili.

REGLAMENT DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI
DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

MARC LEGISLATIU
La Llei

7/85, reguladora de les Bases de Règim Local estableix entre les competències
municipis: La prestació dels Serveis Socials de Promoció i reinserció socials (art.
25.2 k) i l'obligació dels municipis amb la població de mès de 20.000 habitants d'atorgar
la prestació de Serveis Socials (art. 26.1 c).
dels

La llei 9/87 d'Acció

Social, de la CAIB,

a

l'article 9.c especifica que la finalitat del servei

ès: prestar atencions de caràcter domèstic, psicològic i rehabilitador
seves famílies quan es troben en situació d'especial necessitat.
El Decret 66/99 que

als individus i

a

les

regula els serveis socials municipals.

L'Ordre de la Conselleria de Benestar Socials per
domicili (BOIB n° 126 de 14-10-2000).

la qual

es

regula el Servei d'ajuda

a

DEFINICIÓ
El Servei d'Ajuda a Domicili
de caire universalista, i es

(SAD) ès un servei de caràcter municipal i/o d'entitats locals,
configura com una prestació psicosocial bàsica del sistema

públic dels serveis socials.
El

servei

esmentat

constitueix tot

un

conjunt d'actuacions dirigides

desenvolupament

a

facilitar el

o manteniment de l'autonomia personal, prevenir o retardar el
deteriorament individual o social i promoure condicions favorables envers les relacions
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integrado 1 permanènda de les persones en
l'adequada intervenció i suport de tipus personal,
psicosodal, domèstic, educatiu i assistencial.
^

^

er seu entorn

nabiw^; nnitjançant

Aquest servei

CONDICIONS

dóna mitjançant personal
responsabilitat de la família.
es

circumstància la

especialitzat,

i

suplirà

no

en

cap

D'ADMISSIÓ

Podran sol·licitar el SAD les persones

i/o familles

que

compleixin amb els següents

requisits:
•

Estar vivint al

•

Estar

municipi d'Esporles.

empadronat a Esporles o tenir els familiars cuidadors empadronats al municipi
presentin dificultats per atendre'l.

i que
•

Requerir alguna de les prestacions.

OBJECTIUS

•

Promoure

•

Evitar l'internament

una

millor

qualitat de vida de les

en

persones

del municipi.

centres assistencials de les persones

(ancians, adults

o

infants).
•

Prevenir situacions de crisi familiar que

•

Proporcionar elements formatius i estructuradors

perjudiqui

a
a

alguns dels

seus

membres.

families desorganitzades o

desestructurades.
•

Proporcionar suport tècnic i assistencial

•

Potenciar i estimular els nivells d'autonomia i

•

Donar

a

suport i ajudar a desenvolupar les
la convivència familiar i comunitària.

les families

en

situació de crisi.

independència de les

capacitats personals

persones.

per a

la integració

en

PRESTACIONS
El SAD

amb la finalitat d'oferir

una

atenció

integral als ciutadans, les

seves

actuacions

bàsiques són:
Actuacions de caràcter domèstic.

Són aquelles activitats i tasques quotidianes que es realitzen a la llar,

dirigides al suport
Entre
cal
destacar
les
relacionades
amb
personal.
d'altres,
l'alimentació,
vestimenta i el manteniment i l'adequació de l'habitatge.
de l'autonomia
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Son

aquelles activitats i tasques que recauen sobre la propia persona beneficiaria i van
dirigides a mantenir el seu benestar personal i social. Entre d'altres, cal destacar: la
higiene personal, ajuda directa per a vestir-se, menjar, control de la medicació, suport per
a la mobilitat i companyia dintre i fora del domicili.
Actuacions de caràcter educatiu

Dirigides

a fomentar hàbits de conducta
destacar: l'organització económica

cal

i adquisició d'habilitats bàsiques. Entre d'altres,
i familiar, formació d'hàbits convivencials i

competència parental.
Actuacions de caràcter

Són

aquelles dirigides

a

integrador
fomentar la participació de la persona dins la

seva

comunitat.

Actuacions de caràcter rehabilitador

Aquells conjunts d'actuacions de caràcter formatiu i de suport psicosocial dirigides al
desenvolupament de les capacitats personals i a la integració de la persona en la seva
unitat de convivència, en el seu context relacional, així com el suport emocional cap els
seus

cuidadors.
Actuacions de caràcter tècnic

Són totes

aquelles activitats derivades de l'adaptació funcional de la llar, en la resolució
concretes i
específiques. Tendrán consideració d'ajudes tècniques
específiques:
de

•

situacions

La teleassistència, la

qual garanteix, davant situacions d'emergència, que el/la
mantengui comunicació permanent amb l'exterior i es realitzi una
intervenció immediata mitjançant la mobilització de recursos existents en la
beneficiari/ria

comunitat.
•

El

menjar a domicili.

DESTINATARIS
Amb

caràcter

prioritari ho seran totes aquelles persones majors amb dificultats
personal, persones amb discapacitats definitives o temporals, que afectin la
seva autonomia personal. També tendrán prioritat famílies o nuclis de convivència amb
situacions relacionals conflictives, famílies desestructurades o multiproblemàtiques amb
menors en situació de risc psicosocial.
d'autonomia

Els criteris que

s'aplicaran

per a

la concessió dels servei

•

El grau

•

Dificultats

•

La situació

•

Situació social, amb valoració

de discapacitat física, psíquica
l'organisme competent.

o

seran

els següents:

sensorial, amb valoració prèvia de

personals especials, amb valoració tècnica prèvia de la situació
psicosocial de la persona.

familiar, amb valoració prèvia de la composició de la família i del grau
d'implicació d'aquesta a la contribució en la resolució de la problemàtica.

prèvia de la xarxa de suport social

persona.
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de la
vivencia

valorado de les condicions d'habitabilitat de la

persona.

MODALITAT DE

GESTIÓ

El SAD estarà directament

gestionat

per

l'Ajuntament mitjançant el seu propi personal.

COMPOSICIÓ DEL SAD

L'equip del SAD estarà format com
(TF).

a

mínim per un/a Treballador/a Social (TS) i dos/dues

Treballadors/es Familiars
Seria

molt

recomanable

comptar amb la figura d'un/a Psicòleg/a amb habilitats

psicosocials.

FUNCIONS DELS PROFESSIONALS
Treballador/a Social

•

Estudi i valoració de les necessitats i dels

recursos

•

La

a

informació, assessorament i orientació

de la comunitat.

la població vers l'ajuda a domicili i la

forma d'accedir al servei.
•

Els contactes i acords amb entitats i serveis del municipi susceptibles
derivar o col·laborar amb el servei, entitats i voluntaris, en especial

de captar,
la xarxa

sanitària i escolar.
•

•

Recepció de la sol·licitud, valoració inicial de la situació.
Valoració

en

el sí de

l'Equip del tipus de servei

a

donar i el personal més adequat

la situació de necessitat.
•

Coordinació de tots els

•

Reunions de

•

Intervenció

•

Coordinació tècnica amb els

•

seguiment i supervisió amb els treballadors familiars i els voluntaris.

en

d'Atenció

els processos

de Seguiment i Avaluació de cada
recursos

de la zona, de

cas

i del servei.

l'Equip de Serveis Socials

primària.

Realització d'estudis i anàlisi de la demanda que
necessitats de la

•

professionals i voluntaris.

afavoreixi la planificació de les

població.

Elaboració de propostes de formació interna i

reciclatge de l'equip.

Treballador/a Familiar
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funcions.

d'estar formats adequadament

per a

Han de
treball

-otsi

les seves

participar en les sessions de l'equip, coordinada i corresponsablement, fent
interdisciplinari amb la resta de professionals.

un

Correspon al TF l'execució del pla de treball acordat pel SAD en el context familiar.
Aquest podrà ser assistencial, preventiu, orientatiu, de suport o educatiu.
Les funcions dels/de les TF

•

•

seran

Funció d'assessorament de

les

següents:

l'organització de la llar

♦

Organització i manteniment de llar

♦

Higiene personal

♦

Realització de compres,

que

comprèn:

cuinar, etc.

Funció preventiva:
♦

Control del

règim alimentari, del control i ús del medicament degudament

receptat, etc..
♦

Incentivar el control de vacunacions d'infants.

♦

Observar i comunicar el

comportament psicològic dels membres de la unitat

familiar.
Educar per al compliment
membres de la família.
♦

correcte dels tractaments mèdics de les malalties dels

♦

Informar i donar suport per

♦

Detectar

♦

Detecció de

accedir als

recursos

comunitaris.

problemes d'integració educativa i d'integració social.

possibles maltractaments físics, emocionals, negligència, o de
incompetència parental amb menors i dels fills cap als pares.

situacions de clara

•

Funció d'orientació:
♦

•

Aquesta funció comprèn la modificació d'hàbits de neteja i alimentació.

Organització i economia familiar:
♦

Entrenament d'habilitats de caràcter domèstic, personal i social.

♦

Implicar

manera
♦

•

a la família en la col·laboració en les tasques quotidianes i facilitar-li la
més senzilla de dur-les a terme en funció de la situació personal o familiar.

Orientar

a

la família

en

la

planificació de l'economia familiar.

Relacions convivencials:
♦

Ajudar

♦

Ajudar

en

a

la família

a

a la família a
l'entorn social.

definir els rols paterns i l'assumpció de les responsabilitats.

desenvolupar actituds positives, d'integració i col·laboració
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♦

Estimular els pares a

que

•

Dins

afavoreixi

una

modificar les seves respostes cap els seus fills, de forma
més adequada resolució de conflictes entre pares i fills

l'equip:

♦

Participarà

♦

Participar en el disseny de les tècniques i de les estratègies de motivació de les
beneficiàries.

persones
♦

el disseny del projecte individual.

en

Participar

en

el seguiment del servei, facilitant la informació sobre l'evolució del

cas.

PSICÒLEG/A:

•

Col·laborar

•

Orientar sobre les intervencions

•

Participar

•

Col·laborar

•

Disseny de tècniques i estratègies de motivació als beneficiaris.

•

Diagnòstic de conflictes familiars, investigació de les competències familiars i
personals i col·laborar en la valoració psicosocial de les persones beneficiàries
i/o els

en

en

l'estudi i valoració de les necessitats i dels

recursos

psicofamiliars.

el disseny amb l'equip del projecte individual.

en

seus

la

supervisió de les intervencions i del servei

Determinar les variables associades

•

Desenvolupar habilitats socials i

•

Modificar

•

Participar en la formació de voluntaris i treballadors familiars
i tècniques bàsiques d'intervenció.

•

Col·laborar

•

Participar

el sí de l'equip.

a

conflictes familiars.

recursos en

el personal d 'intervenció.

pautes familiars.

en

en

TRAMITACIÓ

les

o

l'aplicació de criteris

les reunions de coordinació amb l'equip de SAD.

DEL SERVEI
es

faran al TS, essent el

Recepció de la demanda:
situació

en

tasques de sistematització de la informació.

Les sol·licituds de SAD

•

en

familiars.

•

•

de la comunitat.

que
altres serveis.

Anàlisi de la demanda:

es

procediment el següent:

efectua el propi usuari,

realitza

una

una persona que

valoració de la demanda i

elements relatius al

un

coneix la

estudi dels

problema de necessitat (el grau d'incapacitat física, psíquica i
social, la situació i composició familiar, els aspectes socials, etc.).
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•

aconseguir

un

major

grau

de coneixement de

sîtuacio.

la

Elaboració d'una

proposta de Projecte d'Intervenció Individual,

o

la denegació del

cas.

•

En relació al

•

En el

•

procediment d'urgència: en situacions d'extrema urgència dictaminada
per la/el TS, es podrà acordar la prestació provisional i urgent del servei,
informant el mès aviat possible per tal de procedir a l'aprovació de la demanda.

cas que SAD estigués saturat, s'aplicarà
establir una priorització dels casos.

S'informarà

a

l'usuari i/o familiars el

la baremació dels punts B i C

per

pla de feina a desenvolupar o els motius de la

denegació del servei.
El/la TS,

abans
comenci la intervenció del servei, posarà en coneixement dels
professionals el pla de feina i es concretaran els espais de regulació i supervisió.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

•

Una

•

La

•

Una

•

El certificat de minusvàlua de la Direcció General de Serveis socials

•

El llibre de família.

•

Qualsevol altre document que

fotocòpia del DNI de l'usuari.

targeta sanitària i un informe del metge d'atenció primària.

justificació dels ingressos de l'usuari i de la unitat de convivència.

l'equip consideri necessari
característiques del nucli de convivència.

en

(si n'és el cas).

funció de les

LES BAIXES
Les
•

causes

d'extinció de la

prestació de SAD

La resolució de la situació

fixats al

objecte de la prestació

o

el compliment dels objectius

pla de feina.

•

La defunció de l'usuari

•

El canvi de

municipi de residència.

•

L'incompliment dels acords de prestació.

•

La

•

La modificació de la situació que va

manca

seran:

col·laboració de l'usuari i la família beneficiària.

determinar l'inici dels servei.
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aportades juntament amb la sol·licitud
concessió del servei.
•

Altres

causes

de caràcter greu que

Les baixes podran ser de dos

per a

la

impossibilitin la prestació del servei.

tipus: Temporals

o

Definitives.

VOLUNTAR!AT
El volontariat el composen totes

aquelles persones que actuen de forma solidària,
expectatives de remuneració económica.
Donat el

seu

caràcter de relació

disponibilitat del
seran

sense

les que no

interpersonal, de diversitat, de flexibilitat d'horari i
temps lliure, les tasques que podran desenvolupar els voluntaris
precisin d'una periodicitat estricta (la companyia, els passeig, la lectura,

seu

etc.)
Sense

perjudici de l'ajuda donada per la xarxa de solidaritat primària de caràcter
espontani, la intervenció del voluntari en el SAD sempre estarà organitzada des d'un pla
de feina professional dissenyat pel TS.
Serà
Llei

d'aplicació als voluntaris que participin en la prestació del SAD el que
3/1998, de 18 de maig, reguladora del voluntariat a les Illes Balears.

es preveu a

la

ANEXES

ANEX I: Baremació de SAD.

ANEX I

BAREMACIÓ

DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

A.

BAREM DE L AUTONOMIA PERSONAL

Per

a

(SAD)

valorar el grau

d'autonomia personal en la realització de les activitats de la vida
quotidiana s'analitzaran els 10 ítems següents, valorant cada un fins un màxim de cinc
punts, en relació als nivells que s'indiquen:
•

Menjar/beure.

•

Vestir-se/desvestir-se.

•

Rentar-se/arreglar-se.

•

Banyar-se/dutxar-se.

•

Control dels esfínters i l'ús del

wc.

•

Desplaçaments dins la vivenda.

•

Relació amb l'entorn.

Paper transcripció acords i resolucions

0257562 I

T70f85

ÉtePÎPBSaît'EiÇRS

pVERN*

•

Conducta social.

•

Tasques de la llar.

NIVELL-DESCRIPCIÓ

PUNTUACIÓ

I

Completa dependència dels altres:

II

Limitacions greus:
Necessita

i

no en

ajut

III Limitacions

IV Autonomia

d'una

altre

persona,

malgrat

encara

2
que

necessita certs recolzaments o adaptacions.

completa:

0

SITUACIÓ SOCIOFAMILIAR

BAREM DE LA

NIVELL-DESCRIPCIÒ
I

PUNTUACIÓ

Cap relació amb l'entorn social:
Carència de familiars

II

No tè cap

Només
o

3
sigui parcial

lleugeres:

Pot tot sol/a

B.

supervisió

o
totes les ocasions.

5

o

veïnats que

30

li puguin donar

un

mínim d'atenció.

família

o no es relaciona amb ella:
relaciona amb qualque veïnat.

es

25

L'atenció

que

rep

ès

poca

totalment insuficient.

III

Tè relació amb els familiars i/veïnats:
Van al domicili esporàdicament o

20
quan

se'ls

crida.

L'atenció

que

rep

ès molt deficient.
IV

Els familiars i/o veïnats l'atenen amb certa

periodicitat:
atenció insuficient per a les seves necessitats.

15

Els familiars i/o veïnats l'atenen de forma continuada i habitual:

10

Rep
V

una

Malgrat això
VI

el

seu

precisa actuacions ocasionals per completar el que li dona

suficientment atesa:
del
precisa
suport que dona el SAD

BAREM DE LA

0

SITUACIÓ ECONÓMICA DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA.

Es considera Renda
la Unitat de

5

entorn.

La persona es troba
No

C.

cobreixen els serveis que precisa

Els familiars i/o veïnats li donen suficient atenció:
Tant sols

VII

no

Disponible Mensual la quantitat resultant de restar els ingressos de
convivència, de les despeses fitxes, calculat de forma mensual.
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la normativa estatal.

,

s'aplicarà el que en aquell moment estigui vigent

segons

PUNTUACIÓ

NIVELL-RENDA DISPONIBLE MENSUAL

Inferior al 10% del SMI:
40
Entre el 10% i el 25% del SMI:
30

Entre el 25% i el 40% del SMI:
20
IV

Entre el 40% i el 50 del SMI:
10

V

Superior al 50% del SMI:
0

D.

BAREM D'ALTRES FACTORS SOCIALS

En

l'apartat "altres aspectes

tenir

en

a

valorar",

per

la qual

cosa es reserven

20 punts, es poden

compte les següents situacions:

1. Que en el mateix domicili convisquin
de discapacitat i/o dependència.
2. Altres circumstàncies

especials

♦

Deteriorament de la vivenda.

♦

Deteriorament

♦

Discapacitat física.

♦

Discapacitat mental.

♦

Demència senil.

♦

Problemes de salut mental.

♦

Altes que es

que

amb el sol·licitant altres

han dut al sol·licitant

psicofísic generalitzat degut a

una

a

persones en

situació

l'estat de necessitat

com:

avançada edat del beneficiari.

considerin oportuns.

3. Famílies amb greus càrregues que necessitin un suport en
cuidador principal del familiar depenent i possible usuari.

ANEX II: Servei de

Menjar

a

Domicili.
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DEFINICIÓ
El

menjador social és un recurs que com a finalitat la d'atendre a totes aquelles persones
majors de 60 anys i/o pensionistes del municipi d'Esporles, Valldemossa, Banyalbufar i
Estellencs.

Es Troba ubicat al Centre d'Estades Diürnes, i és una
de Dia. Però amb la idea d'oferir
del Servei

d'Ajuda

a

un recurs

per a

prestació més del servei de Centre
tots, també és un servei dins el projecte

Domicili (SAD).

El Servei de

Menjar a Domicili (SMD), com una prestació més del SAD, té
objectius diferenciats del perfil dels destinataris del servei de Centre de Dia.

uns

criteris i

DESTINATARIS
El SMD estarà

dirigit amb caràcter prioritari a aquelles persones majors que estiguin
empadronades al municipi o hi visquin i que en un moment donat presentin dificultats
d'autonomia personal, per raons de malaltia i/o discapacitat física; i que no tinguin cap
suport familiar per realitzar les tasques de l'alimentació i preparació del menjar.
Els criteris que

s'aplicaran

per a

la concessió del servei

•

Que la persona

•

Que la persona sol·licitant es trobi convalescent

estigui empadronada al municipi

o

seran

els següents:

hi visqui

Que la persona sol·licitant no
el dinar

tingui cap familiar que pugui atendre'l, ni que pugui recollir
dispensat al menjador social.

MODALITAT DE

GESTIÓ

El SMD estarà
empresa

gestionat per l'Ajuntament d'Esporles mitjançant personal propi o el d'una
amb la que es contracti aquesta prestació.

El

menjar a domicili tendrá el mateix preu que el menú dispensat al Centre de Dia,
segons la normativa dels preus públics vigents.
TRAMITACIÓ DEL SERVEI
La sol·licitud

farà al Treballador/a social

(TS).
pot rebre la sol·licitud directament de l'usuari, de la treballadora familiar, d'un
familiar i/o del centre de salut per part del personal sanitari.
es

El TS

L'anàlisi de la sol·licitud

farà valorant la situació

personal del sol·licitant (la situació de
malaltia, la composició familiar i altres aspectes socials).
Es realitzarà

una

es

visita al domicili de l'usuari, on s'informarà del servei

d'atenció, motius de la denegació i/o finalització del servei...)
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dictaminada

pel treballador/a social, es podrà realitzar
provisional i urgent, informant el més aviat possible per tal de
procedir a l'aprovació de la demanda.

erservei amo caràcter

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
En

principi serà la mateixa documentació que

per a

la demanda de SAD

BAIXES
Les

causes

d'extinció de la

•

Resolució de les

•

El canvi de residència.

•

A

•

L'ocultació

causes

prestació SMD
per

les quals

seran:

es va

demanar el servei.

petició de l'usuari.
falsedat

o

en

les dades que

s'havien tingut

en

compte per a la concessió

del Servei.
•

Per defunció de l'usuari.

La Sra. Dolors Matas demanar de que

restes damunt la taula, per poder estudiar millor
alguns punts i més concretament les funcions de la treballadora familiar, ja que no
quedava clar la detecció de problemes, ni possibles indicis de una necessitat, i més
concretament com ha d'ajudar, incentivar i informar. Amb altres aspectes digue que hi
podia estar d'acord peró per exemple en el barem de la renda disponible mensual no hi
estava ja que no es comptava per res amb la renda dels familiars.
El Sr. Sebastià Coll digue que en principi s'havia de tenir un instrument per començar a
caminar i era el que s'estava fent i per aixó no ho retirava.
El Sr. Batle sotmet a votació la proposta i per tant que no sigui retirada i és aprovada
amb el següent resultat:
-

Sis

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

Cinc

JUTGE DE PAU SUBSTITUT.- El senyor
a

la

Bartomeu Garau Moranta dóna lectura

següent proposta:
PROPOSTA
Vist l'escrit del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears, interessant
idònia que durant el termini de quatre anys desenvolupi les funcions
pròpies de Jutge de Pau substitut.
l'elecció de persona

Havent estat exposar
s'han

al públic per qué els interessats ho poguessin sol·licitar,

presentat els següents:
Xavier Rosselló Oliver
I és per

la qual

cosa que es proposa

el següent acord:

Paper transcripció acords i resolucions

O/é

0257566 I
■

0VERN DE

Pgy gytjgtjtijt Sr. Xavier Rosselló Oliver.
2." Que

es

remeti l'aœrd al II. Sr.

Magistrat Jutge Degà dels Jutjats de Palma de

Mallorca, per què ho remiteixi al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que
procedeixi el seu nomenament.

És

sotmet

a

votació la

proposta i és aprovada per unanimitat.

BAIXA AMIB.- El senyor

Bartomeu Garau Moranta dóna lectura

a

la següent

proposta:
PROPOSTA

Vist que en

l'actualitat existeixen dues associacions de municipis i que aquest
Ajuntament ja estava donada de alta a la FELIP, que venia funcionant d'anys enrera, per
tal de evitar la duplicitat d'acord amb l'art. 18.1 dels Estatuts de l'associació AMIB,
pel
present venc a proposar al ple el següent acord:
D'acord amb l'art. 18.1 dels Estatuts AMIB, aprovar causar baixa de l'esmentada
associació.
El Sr. Jaume Pou recordar que quan es va crear l'AMIB hi va haver una fuita
generalitzada de molts municipis que abandonaren la FELIP, peró que l'Ajuntament

d'Esporles optar

per estar en les dues associacions i que fins a la data no havia estat una
decisió desencertada ja que de ambdues associacions s'havien pogut treure coses
bones. Per demanem seguir amb l'AMIB per mantenir una postura coherent i realista i ja
que

nosaltres seguirem amb la FELIP.

El Sr. Gabriel Coll digue que estava d'acord amb les manifestacions
demanar de no causar baixar a l'AMIB per coherència i per tenir almenys la

postura que quan es donaren d'alta de l'AMIB que

És

sotmet a votació la

Sis
-

no causaren

baixa

a

del PP i
mateixa

la FELIP.

proposta i ès aprovada amb el següent resultat:

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

Cinc

SOL·LICITAR

OBERTURA

Sebastian Coll Jaume dóna lectura

a

NOVA
la

OFICINA

DE

FARMÀCIA.-

El

senyor

següent proposta:

PROPOSTA

Vista la Llei d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears i estant el terme

d'Esporles compres dintre de la zona farmacèutica que engloba els municipis d'Esporles,
Banyalbufar, Valldemossa i Estellencs.
Entenent que pel nombre d'habitants que tè Esporles seria necessària una altra
oficina de Farmàcia, ja que si estudiem el creixement de població d'aquests darrers anys,
que s'adjunta, les dades per si soles deixen clar aquesta necessitat, es per la qual cosa
que venc a proposar al ple de l'Ajuntament el següent acord:
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Consellera de Sanitat la iniciació, tramitació i
expedien! cfautoritzadó d'una nova oficina de farmàcia al municipi

resolució cFun

d'Esporles.

És

lectura

sotmet

a

votació la

MOCIÓ UM. TELEVISIÓ
a la següent proposta:

proposta i és aprovada per unanimitat.

DE MALLORCA.- El senyor

Gabriel Coll Barceló dóna

El Sr. Gabriel Coll Barceló,
sotmesa al proper

Regidor de l'Ajuntament d'Esporles presenta per a
plenari ordinari d'aquesta Corporació, la següent MOCIO relativa a

SUPORT A LA

EXPOSICIÓ
Fa poques

TELEVISIÓ

ser

DE MALLORCA

DE MOTIUS

setmanes, el Consell de Mallorca aprovà per unanimitat una iniciativa
abans i un després en el món de la comunicació audiovisual a la

que pot marcar un
nostra illa.
Ens referim

a

l'acord de posar en marxa, a

la major brevetat possible, la televisió

de Mallorca.
Les modificacions introduïdes

la Llei de Televisió

Digital Terrestre atorguen al
possibilitat de comptar amb una televisió de caràcter públic i local.
Aquesta possibilitat repara l'oblit que deixava de banda els Consells Insulars de
les Illes Balears, així com els Cabildos Canaris, a l'anterior legislació sobre televisió local.
Com a conseqüència d'aquestes modificacions, el Pla Tècnic Nacional de
Televisió Digital atorgà una freqüència de televisió per a Mallorca.
Aquesta realitat suposa assentar fermament les bases per a la supervivència de
a

Consell de Mallorca la

les nostre televisions locals.
La ràdio i televisió local

són, avui per avui, la fórmula comunicativa ideal per
desenvolupar conceptes tan importants com la proximitat, la participació, la vertebració
social i la normalització cultural i lingüística d'una Mallorca cada dia més diversa i plural.
La televisió i ràdio locals permeten que els ciutadans coneguin el què passa en
els seu entorn més immediat, que s'identifiquin com a membres d'una comunitat i que la
seva presència participativa sigui real.
Desprès de més de vint anys de trajectòria d'existència de la televisió local a
molts municipis de Mallorca, aquestes televisions no varen poder optar a una freqüència
local quan es va convocar els concurs per a les freqüències de televisió local que va
convocar el Govern de les Illes Balears i per tant, estaven condemnades a la seva
desaparició.
Per aixó, el naixement d'una Televisió de Mallorca a través del Consell de
Mallorca permet mantenir una ferma esperança en el futur de la nostra televisió local, que
podrà seguir treballant per informar els ciutadans d'alló més proper, d'alló que els hi
afecta més directament.
En base

a

tot

l'exposat,

se

presenten els següents

ACORDS
1."

L'Ajuntament d'Esporles manifesta el

seu

suport

a

la iniciativa aprovada per

unanimitat al Consell de Mallorca de posar en marxa la Televisió de Mallorca.
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de donar coniTnuitai a les televisions locals de

al Consell de Mallorca en el seu objectiu
Mallorca

dida a dia i en condicions
precàries, han anat desenvolupament una tasca que mereix ser reconeguda.
3.- L'Ajuntament d'Esporles dóna suport al Consell de Mallorca en el seu objectiu
de fer de la Televisió de Mallorca un ens públic, amb la màxima voluntat de participació i
de pluralitat, que serveixi per mantenir la nostra cohesió com a societat, assolint els
objectius de proximitat i de normalització cultural i lingüística.
4." L'Ajuntament d'Esporles acord fer arribar aquests acords al Consell de
Mallorca com a demostració de suport a aquesta iniciativa, sumant la voluntat del nostre
municipi a la voluntat expressada de forma unànime per totes les forces polítiques
representades al Consell de Mallorca.
És

sotmet

MOCIÓ
lectura

a

la

a

votació la

UM.

que,

proposta i és aprovada per unanimitat

ESTATUT AUTONOMIA.- El senyor

Gabriel Coll Barceló dóna

següent proposta:

El Sr. Gabriel Coll
sotmesa al proper

Barceló, Regidor de l'Ajuntament d'Esporles presenta per a
plenari ordinari d'aquesta Corporació, la següent MOCIO relativa a

ser

EN DEFENSA D'UN NOU ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Se viuen, a tot l'Estat

Espanyol, moments de canvi.

Totes les Comunitats Autònomes han iniciat

procés, que és una oportunitat
aconseguir que les Illes Balears siguin una Comunitat de primer nivell,
que rebi el tractament que se mereix i que disposi dels mecanismes legals i polítics
necessaris per fer front a la seva realitat de territori insular.
Alguns pareix que volen desviar l'atenció, donant protagonismo als processos de
un

immillorable per

reforma dels Estatuts d'altres Comunitat Autònomes.
No podem cometre aquesta errada. Per a les

Illes Balears, l'Estatut important ha

de ser, única i exclusivament, el nostre Estatut.
El nostre Estatut és l'instrument per resoldre
tractats amb

nombrosos problemes i per ser

justícia

per part de l'Estat.
Les Illes Balears han de rebre el tractament d'alló que
històrica.
Han de

són,

una

nacionalitat

poder exercir totes les competències que permetin assegurar el nostre
poble, sempre aplicant conceptes de solidaritat i de cooperació.
El nostre Estatut ha d'aprofundir en la nostra realitat insular, que ha de suposar la
consolidació del nostre edifici institucional i l'exigénda a l'Estat del finançament just que
ens ha estat negat al llarg dels anys.
Un finançament que s'ha de fonamentar en l'autonomia en la recaptació de tributs
i en l'acord amb l'Estat per finançar les despeses que siguin comunes.
D'aquesta manera, les Illes Balears disposaran dels recursos necessaris per fer
front als reptes de futur.
I aquesta disponibilitat de recursos haurà d'afectar positivament a les entitats
locals, als Ajuntaments, les institucions més properes als ciutadans i damunt les quals
futur

com a
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serveis bàsics que suposen grans

despeses

econòmiques.
També per a les entitats locals, per als Ajuntament,
d'Autonomia de les Illes Balears ha de ser una oportunitat que no
Per tot això, es proposen

la reforma de l'Estatut
podem deixar escapar.

els següents

ACORDS
1."

L'Ajuntament d'Esporles manifesta el

seu

suport al procés de reforma de l'Estatut

d'Autonomia de les Illes Balears.
2."

L'Ajuntament d'Esporles manifesta que les Illes Balears sòn una nacionalitat històrica,
aquesta condició ha de ser recollida a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i
acceptada per l'Estat Espanyol.
3.- L'Ajuntament d'Esporles manifesta que a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears s'ha d'incrementar el sostre competencial de la nostra Comunitat Autònoma,
assumint competències noves com Justícia, Gestió de Ports i Aeroports, Policia
Autonòmica i Immigració, entre d'altres.
4.- L'Ajuntament d'Esporles manifesta que a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les
i que

Illes Balears s'ha d'abordar definitivament la realitat insular de la nostra Comunitat

Autònoma, amb les conseqüències institucionals i financeres que se desprenen
d'aquesta realitat.
5." L'Ajuntament d'Esporles manifesta que a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, s'ha d'abordar amb claredat el sistema de finançament de la Comunitat
Autònoma, que ha de basar-se en la màxima autonomia en la gestió i recaptació dels
recursos, sense deixar de banda els necessaris acords amb l'Estat per al finançament
dels serveis

comuns.

6."

L'Ajuntament d'Esporles manifesta que aquest sistema de finançament proposat al
punt anterior permetrà assegurar una millor gestió de les necessitats dels ciutadans i la
supervivència econòmica de les entitats locals.
El Sr. Tomeu Garau digue que el seu grup estava majoritàriament d'acord amb el que
s'exposava però creien que d'aquesta reforma havien de sortir les Illes Balears com una
realitat nacional i abordar un concert econòmic per què ens poguessin anar bè els punts
516.
El Sr.

Miguel Bernat digue que estava d'acord amb l'esperit de la moció,

en

ampliar

l'Estatut, en el finançament etc. que estava d'acord amb el seu company de UM però
entenia que no s'havien de precipitar les coses que s'havia creat una comissió de savis i
que era prudent esperar com es resolia l'estatut de Catalunya per abans de demanar ser
o no ambiciosos. Que el parlament de Madrid es el govern legítim i qui ha de marcar les
pautes i les diverses comunitats s'ha d'ajustar a les regles i per tant el seu vot no era en
contra però si de relentir fins veure fins a on es podria estirar.

És

sotmet

votació la

proposta i ès aprovada amb el següent resultat:
(1 ) vot a favor UM.
Deu (10) abstencions, quatre (4) PAS.PMS, quatre (4) PP i dos (2) PSOE.
a

Un
-

MOCIÓ

UM.

LLICÈNCIES

Gabriel Coll Barceló dóna lectura

a

SES ROTGETES I JARDIN DE FLORES.- El senyor
la següent proposta:

El Sr. Gabriel Coll Barceló,

presenta per a

Regidor de Unió Mallorquina a l'Ajuntament d'Esporles
ser sotmesa al proper plenari ordinari d'aquesta Corporació, la següent

MOCIO
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Vist que per l'equip de govern PSM, PAS-PSIB-PSOE, s'ha procedir a
llicències de construcció a les zones de Ses Rotgetes i Jardin de Flores.

aturar les

ACORD

Que

siguin concedides les llicències pendents d'atorgar-se així com les que
puguin entrar a partir d'avui, per tant que sigui revocada la decisió de no concedir
llicències

a

la

zona

esmentada anteriorment.

El Sr. Bartomeu Garau

digue que l'equip de govem no havia procedit aturar les llicencies,
aplicar la normativa del Pla Territorial. Explicar que el tema afectava a 13 parcel·les,
que el únic que s'estava fent era la lectura de l'informe emès per l'arquitecte municipal.
Que l'anterior equip de govern durant l'exposició pública del Pla Territorial no havia
demanat l'exoneració, que es podria deixar damunt la taula a l'espera dels informes de la
si

no

Secretaria i del Consell Insular.
El Sr. Gabriel Coll, digue que en cap moment

s'havien aturat llicencies abans i no havia
passat res i que l'esperit del pla no va en contra d'una urbanització mès que consolidada
com aquesta, si no que era una decisió
política.
El Sr. Bartomeu Garau digue que no era una decisió de l'equip de govern si no que era
per una normativa, i que no volia anar contra dels informes tècnics.
El Sr. Coll digue que no retirava la moció.
El Sr. Miguel Bernat digue que donar suport aquesta moció era una decisió política com
seguir donant les llicencies. Que el PAS PSM quan es van presentar les al·legacions al
pla hagués pogut presentar esmenes i no en va presentar cap. I que fa sis mesos que
hagués pogut demanar informes i no ho havia fet.
El Sr. Batle digue que no s'havia presentat el cas i que el ple tenia competències per
donar llicencies urbanístiques. Que s'havia d'haver demanat una exoneració i no es va
fer. I que no era l'esperit del Pla Territorial de Mallorca, el que regia, si no el texte. Que en
aquests moments fins a una nova situació no es podien donar llicencies.
El Sr. Jaume Pou digue que la competència per donar llicencia les tenia la Junta Local
de Govern. Que per què el ple pogués atorgar llicencies, no sabia el resultat de la votació
peró si el vot del Batle no era favorable no sortien efectes. Que sempre havia tingut la
intenció de fer una oposició constructiva, intentant aportar coses bones per exemple amb
l'ordenança de la fira dolça, no només fiscalitzar.
Entenc que es podria seguir donant llicencies en 15 anys que s'han seguit donant, totes
son totalment il·legals. Peró hi havia un acord plenari, i els
corresponents informes. Els
responsables son els polítics. No entenc com no s'ha emès informe respecta del Jardin
de Flores o s'Esgleita que estan en el mateix cas.
És

sotmet

a

votació la

proposta i no ès aprovada amb el següent resultat de la

votació:

-

Cinc

-

Sis

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

MOCIÓ UM. RESTAURANT S'ESGLEIETA.lectura a la següent proposta:

Que presenta al Ple de

El senyor

Gabriel Coll Barceló dóna

l'Ajuntament d'Esporles, Regidor de Unió Mallorquina, Biel

Coll Barceló.
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En els últims

vandàlics que

s'ha vist incrementada de forma considerable els actes

mesos

ha sofert al construcció

encara

existent, trencament de porta, pintades,

baranes,...
A més i més

preocupant per motius d'higiene, rates i el perill que comporta que un
pugui entrar allí han llençant dintre i fora del recinte, gran quantitat d'enderrocs, molts
pneumàtics variats, i escombraries diverses.
Per tot l'exposat el regidor d'Unió Mallorquina proposa al Ple de l'Ajuntament
d'Esporles el següent
nen

ACORD
1." Que

l'Ajuntament d'Esporles insti a l'actual propietari a la neteja, retirada
adequada del recinte.
2." Que en cas de no voler portar-lo a terme sigui l'ajuntament qui realitzi aquestes
tasques, denunciï al propietari li carregi tots els costos al mateix.
d'enderrocs i tancament de forma

És

sotmet

MOCIÓ
la

votació la

a

proposta i és aprovada per unanimitat.

UM. CARRETERA NOVA.- El senyor

Gabriel Coll Barceló dóna lectura

a

següent proposta:
Que presenta al Ple de

l'Ajuntament d'Esporles, Regidor de Unió Mallorquina, Biel

Coll Barceló.

EXPQSICIÓ
Lloc,

com

DE MQTIUS

ja

sap

aquest ajuntament, el nucli urbà de S'Esgleieta no té

clavegueram.
Els veïns

d'aquest nucli veient

les obres de la carretera nova i pel que els
tècnics, tenen por que al pujar el nivell en altura de les carreteres, quan
plogui tot l'aigua que es reculli acabi en la plaça de l'església i en els carrers i cases
que

han comentat els

interiors.
Per tot lo

exposat el regidor d'Unió Mallorquina
d'Esporles el següent

proposa

al Ple de l'Ajuntament

ACQRD
1." Que
zona

l'Ajuntament d'Esporles i abans que acabin les esmentades obres en aquesta
recapti la informació pertinent d'altura final de carretera i nivells de caiguda d'aigua

de la mateixa.
2." Que si

els mateixos existeix

algun indici de possible inundació insti als organismes
competents que estan portant a terme la reforma de la carretera per a preveure el
drenatge de la mateixa i evitar futures inundacions.
en

El senyor

Jorge Carrió digué

el seu vot seria favorable, peró que volia
proposar una esmena en el sentit de que en el punt 2 si afegeixi " que es restitueixi el
sobrant del aijub de s'Esgleita amb caràcter de urgència"
El Sr. Jaume Pou digue que l'Ajuntament va presentar al·legacions el projecte de
la carretera i la rotonda es desplaçar més dins el terme de Valldemossa, que el problema
que
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passarà ha ser una plaça i que hi ha uns terrenys
i al carrer de l'església, que ja van tenir problemes quan
se'ls va denegar una llicencia i posaren un contenciós. Pel que crec que s'hauria de
pensar en tenir una reunió amb el director de les obres per tal de resoldre el tema, en
primer lloc demana com quedarà i si s'ha de fer alguna actuació el lloc d'expropiar etc.
El Sr. Carrio insistí amb la canonada, i les queixes dels veïns, digue que els de
manteniment de l'Ajuntament van anar a desembossar la cononada i se li havia de donar

propietattie TOM entre

una

aquesta

solució.

És

sotmet

votació la proposta amb l'esmena i és

a

MOCIÓ UM. NUCLI RURAL
a la següent proposta:

lectura

Que presenta al Ple de

aprovada

ES VERGER.- El senyor

per

unanimitat.

Gabriel Coll Barceló dóna

l'Ajuntament d'Esporles, Regidor de Unió Mallorquina, Biel

Coll Barceló.

EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

En vista de que

diversos

grups

municipals

en

el

seu programa

electoral incloíem

aquest punt.
Una

vegada parlat amb els veïns d'aquesta zona i recollides les seves inquietuds,
urbanística de la zona els mateixos es troben amb diverses

doncs per la qualificació
dificultats i deficiències.

En vista que les NN.SS d'Esporles ja
aquesta zona.
Per tot lo exposar el regidor d'Unió

fan esment a aquesta figura de nucli rural

en

Mallorquina proposa al Ple de l'Ajuntament

d'Esporles el següent
ACORD
1.- Oue

l'Ajuntament d'Esporles, a través del Regidor d'Urbanisme realitzi informe
la creació de 2 nuclis rurals en la zona d'es Verger.
2." Oue una vegada realitzat aquest estudi es creuen els dos nuclis rurals en Es
Verger.
El Sr. Bartomeu Garau digue que estava d'acord amb el primer punt i una vegada
fet l'estudi ja s'actuaria.
El Sr. Miguel Bernat digue que recolzava la moció presentada per U M, que la
figura de nucli rural ja es recollia a les NNSS.
El Sr. Jaume Pou digue que tot plegat era una declaració d'intencions si no
s'adaptaven les NNSS al Pla Territorial. Digue que el seu grup ja havia recollit a les
mateixes la possibilitat dels nuclis rurals.
El Sr. Batle digue que estava sorprès, per que ses Rotgetes eren una cosa
diferent, peró ara per aquest cas les NNSS deixen obert el tema. I presentar la següent
per a

esmena:
"

El

punt 2

rurals

-

Oue

una

vegada realitzat l'estudi

"substituir dos per els" nuclis

-

És

sotmet

a

votació la

proposta amb l'esmena i és aprovada amb el següent

resultat:

-

Nou

-

Dues

(9) vots a favor, quatre (4) PAS.PSM, quatre (4) PP i
(2) abstencions PSOE.
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CAUBET."

El

senyor

Batía demanar tractar

l'assumpte per urgència.

aprovada per unanimitat.
digue que no era molt monàrquic però el que el movia a
qüestionar aquest usufruit, era per que una institució pública no tenia per que fer
publicitat. I a mès era una responsabilitat molt grossa per l'Ajuntament haver de
respondre de qualsevol cosa que li pogués passar al bust.
El Sr. Miguel Bernat pel grup FF digué que hi podia estar d'acord amb una
donació, no amb un dipòsit, no era per estar en contra de la monarquia.
El Sr. Batle deixar l'Assumpte damunt la taula.
Sotmès

a

votació

es

El Sr. Jaume Pou

Jaume Fou demanar de tractar una moció in voce al
respecta de les donacions de diners que fan alguns bancs i caixes, és sotmet a votació la
realització d'aquesta moció in voce que és aprovada per unanimitat.
MOCIO IN VOCE DONACIONS CAIXES I BANCS.- El Sr. Jaume Fou explicar el
següent:
Vist que la situació dels Ajuntaments i concretament del nostre no es molt
abundant i donat que últimament hem sentit que hi ha bancs i caixes que fan donacions
de diners o que exoneren del pagament de deutes a partits polítics.
Demanar a l'obra social de la Caixa que ens exoneri de la deute que te pendent
aquest Ajuntament, amortitzacions i interessos.
El Sr. Sebastià Coll digue que li pareixia de mal gust la intervenció del Sr. Fou.
Que de tots era sabut el tema a que es referia, que res tenia a veure amb aquest
Ajuntament.
El Sr. Antoni Vidal digue que era un tema molt folklòric, que no havia anomenat
partit, que el del Sr. Fou i d'altres podien haver estat exonerats, que el finançament dels
partits era efectivament un tema prou delicat, que no per això no s'havia d'aclarir però el
que si era cert és que no tenia res a veure amb una exoneració de les deutes de
l'Ajuntament.
El Sr. Batle digue que per que no es demanava al banc de Santander que l'esperit
MOCIO IN VOCE." El senyor

era

el mateix.

És

sotmet a votació i no és

aprovada amb el següent resultat:

(4) vots a favor del FF.
(6) vots en contra, quatre (4) FAS.FSM i dos (2)
Una (1) abstenció UM.

Quatre
Sis

FAS.FSM

FRECS I FREGUNTES.-

El Sr. Gabriel Coll demanar el

següent:

1.- Han cobrat totes les associacions

pel que respecta a les festes d'estiu, quan
2." Fa 26 dies que

pensen

les subvencions per fer front a les despeses

cobraran?

hi ha un contenidor de fems trencat, al Vial Central, quan

retirar-ho?
3.- Quantes persones o

famílies reben el serveis local d'ajuda a domicili?

4.- Indicacions de 16 tm?
5.- Dues voltes de la carretera al

Verger que es batle es va comprometre arreglar¬

ies, quant?
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jemanar:
Ulian es convocaran les comissions de Centre de Dia

DVERN DE

al Conflicte
Com

i Prevenció i Abordatge

juvenil.

se'ns

no

'0197

va convocar a

la comissió de les Barres de Bar de

les festes de

St. Rere.

digue que només i havia un projecte.
Capel demanar:

El Sr. Batle
El Sr. Jaume

tiraven les restes dins el torrent.
que s'havien podat tan prest el plateros, ja que el lògic era espera a
que l'arbre perdés la fulla.
Quan entrarà en funcionament el pavelló esportiu.
Per que no s'han canviat els discs de regulació de tones als pels camions, que

Com

-

Com

que quan granaven

era

era

no

corresponen.
Demanar el llistat dels cans

-

recollits i dels adoptats.

El Sr. Jaume Pou recordar que

l'impost de construccions a 30 d'octubre era de

124.160,24 euros.
El Sr. Batle li

respongué que la quantitat que s'havia posat el pressupost, era la
Pou havia contemplat els pressuposts que ell presentà el seu
de preveure que s'havia recepcionat la urbanització de Son

mateixa que el Sr.
dia. I que s'havia
Trias.

digue que el pressupost s'havia aprovat pel setembre i que ja
la partida estava inflada i que cada mes ho recordaria.
Sr. Pou seguir demanant el següent:
Que el passat mes d'octubre no s'havia pagat el serpreisal, que estava sense
disposar ni obligació reconeguda. Com esta?.
S'ha pagat a l'empresa que construeix l'Institut.
Com esta el pagament del POS del Cementiri, fa mesos que s'ha acabat. S'ha

El Sr. Jaume Pou

havia avisat de que
El
-

rebut la subvenció del CIM?.

d'aigua s'ha fet?, esta acabada?, s'ha pagat?.
mes d'octubre
es de 1.987,08 euros més seguretat
social, no esta contemplat a les bases del pressupost, d'on s'ha tret?, hi ha
contracte?, on és l'informe de secretaria?.
Sr. Miguel Bernat digue que:
Volia insistir amb el quadre elèctric del Centre de Dia, com estava?.
Demanar un llistat de gent que feia feina a l'Ajuntament.
Com estava la subvenció dels camins rurals?.
Com estava el tema dels moixos el camp de futbol?.
Que passa amb els contenidors de reciclatge de Ses Rotgetes?.
Com esta el conveni en ca les Monges?.
Com es que no se'ns remeten les actes de la Junta local de Govern.
Amb les darreres pluges el camí del pinar de Canet hi esllavissaments, quan
s'arreglaran ?.
La canonada

-

El

El
-

-

-

sou

del Batle del

,

Com esta la UA4?.
Com esta el tema de les infraccions

urbanístiques ?.

esportiu s'ha utilitzat?
expositors de la fira, quan se me donarà?.
Respecta de la taula del Centre de Dia, quan es convocarà, no creïs que ja ha
passat un temps prudent?
Sr. Tomeu Garau respongué:
respecta de la LIA4, que faltava una seria de documentació.
Respecta del tema de les infraccions urbanístiques que no se'n havien obert
degut el volum de feina que tenia el nou arquitecte, i que s'havia donat
preferència a les llicencies, peró que la voluntat era de començar tot seguit, ja
que actualment el sistema de feina s'està tornant més àgil, que el
començament.
El Pavelló

-

El

La llista dels
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comissió del Centre de dia es convocaria pel

proper aimans.

d'aigua el Sr. Jordi Garrió digue que faltava la
liquidació, que encara no s'havia pagat res.
El Sr. Batle respecta del camins rurals digué que el tema no era ben bé com
s'havia dit, si no que de la proposta s'havien dividit en dos un dels camins,
una errada administrativa, no tres camins.
La resta de preguntes es contestaran el proper ple.
El Sr. Miguel Bernat digue:
Respecte de les infraccions urbanístiques, si el zelador havia continuat amb la
seva feina, o estàvem davant una mena de paradís de la infracció urbanística.
Pel que feia els camins rurals manifestar que no havia entés molt bé
l'explicació
pues que passa amb el camí del Verger? L'equivocació es
intencionada? I si no ho es' per que no s'ha enviat un escrit de rectificació?.
Respecta de la cononada
darrera certificació i

,

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

hores i

Esporles, 24 da novembre de 2005.
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BALEAW^
CELEBRADA PEL PLE DE LAJUNTAMENT
EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2005

Membres assistents:
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Jorge Carrió Frau

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta
Sr. Antoni Vidal Matas

Membres que

han excusat la seva absència:

Sr.

Miquel Bernat Bosch
Reynés
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Jaume Pou

A la Vila
una

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

hores del dia vint-i-dos de desembre de dos mil cinc, es reuneix a la

la Casa de la Vila, en
del Sr. Batle,
relacionen

a

Sala d'Actes de

primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència

Miquel Ensenyat Riutort i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es

l'encapçalament,

a

l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els

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

Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

CONTRACTACIÓ
Jaume dóna lectura a la

SERVEI D'ESTADES

DIÜRNES.- El

senyor

Sebastian Coll

següent proposta:
PROPOSTA

Vista l'acta de la Mesa de Contractació del Servei d'Estades Diümes en
de

Dia

d'Esporles,

ESPANYOLA, per la

on es proposa la contractació
present venc a proposar

el Centre

de Servicios de CREU ROJA

Aprovar la contractació de la gestió del servei d'Estades diümes del Centre de
d'Esporles amb Creu Roja Espanyola, per un import de vuitanta-set mil quatre-cents
noranta-quatre euros amb noranta-sis (87.494,96) euros.
2." Autoritzar el Sr.Batle per signar la documentació necessària.
1.-

Dia

És

sotmet

a

votació la proposta i ès aprovada per

unanimitat.
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30VERN DE LES ILLES BALEARS
Un cop examinats els punts
hores i trenta minuts, el senyor batle

assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-una
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, 22 de desembre de 2005.
El

batle,

/

La secretària.

Paper transcripció acords i resolucions

/v...*—H—

0257578 I

m
sessió extraordinària i urgent

:OVERN DE LES ILLES

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2005

Membres assistents:
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr.

Jorge Garrió Frau

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Bartomeu Garau Moranta
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr.

Miquel Bernat Bosch
Reynés
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Jaume Pou

A la Vila
hores i

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

quaranta-cinc minuts del dia vint-i-nou de desembre de dos mil cinc,

la Sala d'Actes de la Casa de la
sota la Presidència del Sr.

Regidors

que

es

extraordinària i

en

reuneix

a

primera convocatòria, el Ple de la Corporació

Batle, Miquel Ensenyat Riutort i amb l'assistència dels Senyors

relacionen

a

l'encapçalament,

a

l'objecte de celebrar sessió

urgent i en ella tractar els assumptes inclosos

degudament notificat. Assisteix
Sureda

Vila,

es

com a

a

l'ordre del dia, el qual fou

Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores

Trujillo.

RATIFICACIÓ URGÈNCIA." El Sr. Batle explicar que la urgència venia motivada
per la necessitat de resoldre abans de finalitzar l'any el assumptes a tractar.
El Sr. Jaume Pou digue que si era urgent entenia que s'havia d'haver fet abans.
És sotmet a votació la ratificació de la urgència i aquesta ès aprovada amb el
següent resultat:
Sis

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

Cinc

SUPLEMENT DE CREDIT.- El senyor

Antoni Vidal Matas dóna lectura

a

la

següent proposta:
SUPLEMENT DE CREDIT 1/2005
Per tal de realitzar

despeses que no poden demorar-se fins el proper exercici, i no
ampliable el crèdit consignat al pressupost de la corporació, d'acord amb l'art. 177
RDL 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el texte refós de la Llei reguladora de les

essent

del

Hisendes Locals, es proposa:

-

Aprovar el següent suplement de crèdit:

Paper transcripció acords i resolucions

0257579

¡OVERN DE LES ILLES BALEARS
2-21

Reparadons, mant.i conservado
Materials, sub. i altres
Materials, sub.i altres
Materials, sub.i altres

2-22
43-22
75-22

Total

360,00
1.800,00
7.700,00
20.000,00
29.860,00

FINANÇAMENT
Partides amb baixa de crèdit:

1-22

Materials, sub.i altres

1-62 Inversions

noves

43-61 Inversions

reposició

func. Servei

Total
El Sr. Jaume Pou

digue

15.000,00
6.000,00

8.860,00
29.860,00

la liquidació que se li havia passat a la partida 1.62 només
per tant no se'n podia utilitzar 6.000 i que la partida 1-22 no bastaria
per cobrir les despeses de novembre i desembre.
El Sr. Vidal digue que ell no ho entenia així peró que podia ser possible, per tant que no
retirava el suplement peró que ho comprovaria.
hi havia 4.500

És

sotmet

Sis
-

que a

euros

a

votació la

proposta i és aprovada amb el següent resultat:

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

Cinc

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDIT.- Es retira de l'ordre del dia.

Un

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

,

assenyalats

a

l'encapçalament.
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0257579 I

:íovern de les illes balears
2-21

Reparacions, mant.i conservació

2-22

Materials, sub.i altres

Materials, sub.i altres

360,00
1.800,00
7.700,00
20.000,00

Total

29.860,00

43-22 Materials, sub.i altres
75-22

FINANÇAMENT
Partides amb baixa de crèdit:

CLASSIC

15.000,00
6.000,00
8.860,00
29.860,00
li havia

passat a la partida 1.62 només
la partida 1-22 no bastaria

6.000 i que

;ue

podia

ser

possible,

Ja amb el següent

per

tant que no

resultat:

i dos

(2) PSOE.
(1)UM.

.-

a

Es retira de l'ordre del dia.

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

1-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
[stenc la present Acta al lloc i la data
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