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

VOLUM I

2002

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

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

Esporles, 31 de desembre de 2002.
Vist-i-Plau
EL PRESIDENT, LA SECRETÀRIA,
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GOVERN DE LES ILLES

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 29 DE GENER DE 2002

BALEARS

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sra. Francisca Gili Nebot
Sr. Antoni Vidal Matas

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent
les vint hores i trenta minuts del dia vint-i-nou de gener de l'any dos mil dos,
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 Batle Sr. Jaume Pou Reynés, i
amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a
l'encapçalament, amb el fi de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els
assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat.
Assisteix com a Secretària, la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda
Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. Batle preguntà si algun membre de la
corporació havia de fer alguna observació de les actes de les sessions de
dia 27 de novembre de 2001 i de dia 11 de desembre de 2001, repartides
juntament amb la convocatòria.

No es presentà cap observació, per la qual cosa les actes es
consideren aprovades.
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CORRESPONDÈNCIA 1 DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de
correspondència, es dóna compte del següent:

- Conselleria d'Obres Públiques, registre d'entrada núm. 13 de dia
02.01.02, resolució abonament adequació Escoleta.

- Institut Balear Afers Socials, registre d'entrada núm. 35 de dia
07/01/02, subvenció ludoteca, escola pares.

- Gerència Territorial del Cadastre, registre d'entrada núm. 73 de dia
10.01.02, resolucions administratives IBI.

- Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 100 de
dia 14.01.02, conferència gestió tributs locals.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 108 de dia 14/01/02,
lliurament diplomes policia.

- Gerent d'Atenció Primària, registre d'entrada núm. 146 de dia
16.01.02, agraïment.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 152 de dia
17.01.02, prórroga subvenció aparcaments, biblioteca.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 153 de dia
17.01.02, desestimació ajut pla protecció.

- Conselleria de Treball, registre d'entrada núm. 157 de dia
17.01.02, convocatòria junta rectora Codefoc.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 172 de dia
18.01.02, resum jornada regidors i tècnics esport.

- Conselleria d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 208 de
dia 23.01.02, conveni gestió Tributària.

- Conselleria d'Interior, registre d'entrada núm. 3671 de dia
21.11.01, acta reconeixement treballadors temporal.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 3672 de dia
21.11.01, ajuda económica reparació danys temporal.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 3674 de dia
21.11.01, jornada regidors i tècnics esport

- Conselleria de Benestar Social, registre d'entrada núm. 3675 de
dia 21.11.01, campanya prevenció violència gènere.

- Govern Balear, registre d'entrada núm. 3711 de dia 23.11.01, de
sol·licitud relació danys temporal.

- Conselleria Medi Ambient, registre d'entrada núm. 3726 de dia
26.11.01, recomanacions finques afectades temporal.

- Institut Balear d'Afers Socials, registre d'entrada núm. 3725 de dia
26.11.01, pla estratègic persones discapacitat.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 3741 de dia
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17/11/01, convocatòria reunió junta general.
- Consell Insular Mallorca, registre d'entrada núm. 3742 de dia

27.11.01, termini subvenció adquisició terrenys.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 3773 de dia

29.11.01, homologació instal·lacions esportives.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 3833 de dia

05.12.01, circuit arts escèniques 2002.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 3834 de dia

05.12.01, subvenció manteniment cubilets oli.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 3883 de dia

12.12.01, aprovació revisió tarifes gestió residus sòlids.
- Conselleria d'interior, registre d'entrada núm. 3912 de dia

13.12.01, instruccions festes Nadal a locals.
- Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 3916 de dia

13.12.01, millora qualitativa serveis turístics.
- Institut d'Afers Socials, registre d'entrada núm. 3926 de dia

15.12.01, pròrroga conveni Ajuda Domicili.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 3955 de dia

18.12.01, acord trasllat informe revisió NN.SS.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 3969 de dia

18.12.01, aprovació NN.SS.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 3987 de dia

19.12.01 subvenció xeremiers.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 4029 de dia

22.12.01, comparativa pressuposts Ajuntaments.
- Associació Psicopedagógica Suport Infància, registre d'entrada

núm. 4034 de dia 27.12.01, memòria projecte Sporta.
- Fons Mallorquí Solidaritat i Cooperació, registre d'entrada núm.

4035 de dia 27.12.01, convocatòria finançament projectes
desenvolupament.

- Gerència territorial del Cadastre, registre d'entrada núm. 4039 de
dia 27.12.01, modificació gestió recaptació.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària donà compte dels decrets de
Batlia haguts des del darrer Ple, i afegí que anaven des del núm. 417/01
fins al 473 /OI.

Així mateix es donà compte del conveni signat entre la Conselleria
d'Interior i aquest Ajuntament, pel qual es cedeix l'ús d'un ciclomotor, per
a que sigui utilitzat pels auxiliars de policia.
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També es donà compte de l'acta de la sessió celebrada per la Junta
del Patronat Municipal del dia 4 d'octubre de 2001.

DEVOLUCIÓ I BAIXES DE REBUTS.- El Sr. Rafel Bosch donà
lectura a la següent proposta:

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

Examinada la documentació que acompanya els rebuts que es detallen a

continuació, es proposa la devolució del imports assenyalats.

Rebut Contribuent Padró/impost Import Motiu devolució

Exp. 3245/00 Alonso Arranz F. Impost obra 780.000
9920000372 Segura Rossello F. lAE 10.929
9614001905 Ribas ArbosP. IBI Urbana 11.494

9714001905 " " " " " 11.793

9814001946 " " " " " 12.040

Renuncia obra

Baixa 28/02/99

Acord CAIB

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

AFILIACIÓ AMIB.- El Sr. Rafel Bosch donà lectura a la següent
proposta:

El passat dia cinc de desembre es va constituir l'Associació de
Municipis de les Illes Balears, entitat que neix per integrar els municipis, el
quals així ho vulguin, per a representar-los, defensar i promoure els seus
interessos generals, així com les seves competències i autonomia
municipal d'acord amb la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears.

L'Associació de Municipis de les Illes Balears és una agrupació plural
que uneix els municipis de les Illes amb independència de llur composició
política i orienta la seva estructura i acció, d'acord amb aquest pluralisme i
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al marge dels partits i les organitzacions polítiques, assumint la
representació dels municipis que la integren a tots els àmbits i estaments,
salvaguardant la plena personalitat jurídica i política de cada municipi
associat.

L'Associació de Municipis de les Illes Balears ha marcat des de la
seva constitució i així ho fa saber la seva Acta fundacional el seu desig de
cooperació amb altres associacions amb objectius similars que existeixin al
nostre país, per això entre els acords de la reunió de constitució, es va
encarregar la gestió de la seva adhesió a la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), així com també promoure entre els
municipis associats a l'AMIB, l'afiliació a la FEMP per d'aquesta manera
enfortir el moviment municipalista d'Espanya.

És evident que la legislació emanada del Parlament de les Illes
Balears, fa a vegades que els interessos municipals es vegin afectats per
l'esmentada, essent necessari un instrument d'unió municipal que possibiliti
una major projecció dels interessos municipalistes a la nostra Comunitat
Autónoma.

Per tant, des de la promulgació de la Llei de Consells és indubtable
que aquestes institucions, anteriorment entitats locals, s'han convertit en
autèntics governs de cada illa per voluntat del legislador, peró no pareix
oportú que municipis i consells formin part d'una associació la qual defensi
l'autonomia local per la qual cosa l'AMIB només estarà formada per
municipis.

Es pertot aixó que la Corporació Municipal podria prendre el següent

ACORD

1." L'Ajuntament d'Esporles, d'acord amb l'art. 10 i següents dels
Estatuts de l'Associació de Municipis de les Illes Balears (AMIB) sol·licita
l'alta a l'esmentada associació, a la qual el Batle comunicarà aquesta
decisió.

2.- L'Ajuntament d'Esporles, d'acord amb l'art. 8 i següents dels
Estatuts de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
sol·licita l'alta a l'esmentada federació, a la qual el Batle comunicarà
aquesta decisió.

El Sr. Pere Trias digué que el seu grup votaria en contra perquè no
tenia cap sentit la creació d'una nova unió de municipis, sinó que era una
jugada política del grup PP, que la FELIP venia funcionant des de fa molts
anys i era un organisme democràtic a nivell institucional formal i dins la

V./I'4949« I
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seva seu, existia debat polític.
El Sr. Vicens Matas digué que votaria en contra perquè entenia que

era una jugada política, que no hi havia cap causa justificada, que no hi
havia res en contra de la FELIP, que només era crear una duplicitat. Que
entenia que s'havia de retirar de l'ordre del dia, hi demanar que així es
fes.

El Sr. Rafael Bosch digué que aquí no es jutjaven els mecanismes
democràtics de la FELIP, però que el que si era cert era que a l'executiva
i a la junta directiva, el tant per cent de municipis del PP, no hi estava
reflectit, la representació dels municipis del PP no hi quedava patent. Que
no era un caprici de l'Ajuntament de Palma, ni dei PP, que no es donaven
de baixa de la FELIP i que estar present a ambdues associacions no era
per crear una repetició del mateix ens, si no crear un nou foro, per reflectir
aquesta distribució de municipis, arribar a un acord polític d'intercanvi de
presidència, etc.

Sotmès a votació és aprovat amb el següent resultat:
- Sis (6) vots a favor, cinc (5) del PP i un (1 ) de l'independent.
- Quatre (4) vots en contra, tres (3) del PAS.PSM i un (1)

PSIB.PSOE

ESTUDI DE DETALL." El Sr. Gabriel Coll donà lectura a la següent
proposta:

El Sr. Rafel Bosch surt de la sala de plens.

Vista la sol·licitud d'estudi de detall per a la reordenació de volums de
solar ubicat al 0/ Costa de Sant Pere, núm. 11, presentat per l'entitat
Control Zeta, S.A.

Atès que dia 4 de desembre de 2001, per Decret de Batlia, es va
aprovar inicialment el mateix.

Atès que els serveis tècnic i jurídic han emès informe favorable.
Atès que s'ha sotmès l'expedient a informació pública mitjançant

anunci al BOIB i a un dels diaris de major circulació de la província, sense
que s'hagin presentat al·legacions.

Propós al Ple l'adopció del següent acord:

PROPOSTA D'URBANISME
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1r.-Aprovar definitivament l'estudi de detall per a la reordenació de
volums del solar ubicat al C/ Costa de Sant Pere, núm. 11.

2n.- Procedir a la publicació de l'acord al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

3er.- Notificar l'acord als interessats.

4t.- Comunicar l'acord d'aprovació definitiva a la Comissió Insular
d'Urbanisme del CIM.

El Sr. Pere Trias digué que el projecte de reconvertir una casa amb
hotel li pareixia interessant, peró que l'estudi de detall no li acabava de
quadrar, respecte de la situació actual. Que el decret de Batlia estava fet en
data de desembre, desprès de la informació pública. Que la façana
posterior no hi havia forma de situar-se, no tenia veïns, que havia hagut de
personar-se al lloc i que entenia que no tenia 14 m. Respecte del segon
soterrani de serveis d'hoteleria no era premés a les NNSS.

Que no votarien en contra, peró que demanaven que l'edifici
s'adeqüés totalment a les NNSS i es tingués en compte si era un edifici fora
d'ordenació.

El Sr. Vicenç Matas digué que l'estudi podia haver estat presentat
d'una forma més clara, que aquest havia de reportar una reordenació de
volums, sense variar els paràmetres edificables. El que li desagradava era
tota l'obertura proposada, també curiosament denunciada al casc antic
"Can Campos". Que el resultat no havia de ser un augment de volum, i que
l'estudi no havia de servir per augmentar la llicència i fregar el límits de les
NNSS , que s'havian de vigilar molt els possibles buits legals manifestats.

El Sr. Gabriel Coll digué que hi havia hagut un lapsus en el decret
d'iniciació, que desprès havia estat esmenat.

Pel que feia a l'estudi de detall, aquest tenia a favor els informes tècnics,
que entenien que complia i que, es clar, devien haver comprovat el tema.

Sotmès a votació és aprovat amb el següent resultat:
- Sis (6) vots a favor, quatre (4) del PP, un (1) de l'independent i un

(1)del PSIB-PSQE.
- Tres (3) abstencions del PAS.PSM.

Entra a la sala de Plens el Sr. Rafel Bosch Sans
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PRESCRIPCIONS NN.SS.- El Sr. Gabriel Coll Barceló donà lectura a

la següent proposta:

PROPOSTA

Vist que la Comissió Insular d'Urbanisme i Patrimoni Històric, en
sessió celebrada dia 23 de novembre, aprovà definitivament la Revisió de
les NNSS de Planejament del municipi d'Esporles, tot subjectant-la a les
prescripcions enumerades.

Vist que l'equip redactor de les NNSS ha recollit les prescripcions
esmentades i ha elaborat un text refós.

Venc a proposar al ple la següent proposta:

- Aprovar les prescripcions proposades per la Comissió Insular
d'Urbanisme i Patrimoni Històric.

- Remetre a l'esmentada Comissió, el Text Refós.

Sotmès a votació és aprovat amb el següent resultat:
- Sis (6) vots a favor, cinc (5) del PP i un (1) de l'independent.
- Quatre (4) abstencions, tres (3) del PAS.PSM i un (1) del PSIB-

PSGE.

CONVENI ESCOLA DE MUSICA.- El Sr. Miquel Bernat Bosch donà
lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vist l'esborrany del conveni de reconeixement de l'escola de música
d'Esporles, a signar entre la Conselleria d'Educació i Cultura i l'Ajuntament
d'Esporles.

Venc a proposar al Ple el següent acord:
- Aprovar el conveni proposat per la Conselleria d'Educació i

Cultura, amb les correccions següents:

"Al punt II especificar que l'Organisme gestor de l'Escola de Música i
Dansa d'Esporles és : el Patronat d'Escoles Municipals d'Esporles."
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- Autoritzar el Sr. Batle per signar els documents necessaris.

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

MORATORIA.- El Sr. Gabriel Coll Barceló donà lectura a la següent
proposta:

Vist l'acord del Consell Insular de Mallorca de dia 22 de gener de
2002, referent a la Moratòria Urbanística per l'Illa de Mallorca i que dins la
mateixa i resta inclòs el terme municipal d'Esporles.

Vists els criteris emprats pel Consell Insular de Mallorca per l'aplicació
de la moratòria a tots els municipis inclosos.

Vist que el terme municipal d'Esporles queda afectat per l'esmentada
moratòria, venc a proposar al Ple de l'Ajuntament el següent acord:

Elevar al Consell Insular de Mallorca escrit de revisió, respecte de
l'acord de dia 22 de gener de 2002, en relació a la Moratòria Urbanística de
l'Illa de Mallorca,

Per tal que el CIM exclogui el terme d'Esporles de l'esmentada
moratòria.

I explicar que si es feia un estudi comparatiu de pobles similars al
d'Esporles, com era el cas de Sta. Maria, Puigpunyent, etc. no s'entendrien
els criteris aplicats, perquè uns pobles sí i els altres no, però que no era el
cas d'entrar en discussions , sinó de defensar que Esporles restés exclòs
de la moratòria i l'esborrany d'informe que tinc de l'arquitecte Garcia de
Jalon , i que serà finalitzat abans de presentar el recurs, ho ha vist així. Per
la qual cosa es proposa fer un escrit de revisió demanant que quedi exclosa
Esporles, no anar en contra de la moratòria.

El Sr. Pere Trias digué que no pretenia que es posàs a votació un
assumpte que es basa en un informe que no esta fet.

El Sr. Batle digué que era un criteri polític i que era molt clar el que
demanava Esporles. Que si es volia es podia fer una esmena a la
proposta, llevant l'informe de Garcia de Jalon i demanant només, que

PROPOSTA
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Esporles restàs exclosa de la moratòria.
El Sr. Trias digué que desconeixia els criteris emprats a la moratòria

i portant el seu grup s'abstindria.
El Sr. Vicenç Matas digué que s'abstindria, ja que no podia votar el

que encara no estava fet, que li podria parèixer bé però que havia de tenir
els elements de judici necessaris.

El Sr. Rafael Bosch recordà com a grup del PP, al PSOE, que unes
NNSS tan recents, que complien i en elles hi constaven tots els estudis,
una normativa que es podia anomenar d'adequada i moderna i que
marcava una línia de futur. No hi podia haver cap excusa per suspendre
llicències.

El Sr. Matas li recordà que el seu grup s'havia oposat a l'aprovació de
les NNSS.

El Sr. Bosch digué que abans de l'aprovació de les NNSS s'havien
emès el corresponents informes, tant tècnics, com jurídics i polítics i que no
n'hi havia cap en contra.

El Sr. Matas digué que el seu grup hauria fet una normativa diferent.
El Sr. Coll digué que si bé mai es pot dir que són perfectes les NNSS,

perquè tot és millorable, el que si és cert és que estaven ben fetes i
adequades a normativa.

I que a part de l'abans esmentat, el que era just, és que s'aplicassin
el mateixos criteris a tots el pobles a l'hora de establir una normativa.

Sotmès a votació és aprovat amb el següent resultat:
- Sis (6) vots a favor, cinc (5) del PP i un (1) de l'independent.
- Quatre (4)abstencions, tres (3) del PAS.PSM i una (1) del PSIB-

PSGE.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Pere Trias protestà pel tema tantes vegades reclamat al Ple, com era
la neteja del poble, que lluny de estar millor, cada cop estava mes
abandonat i brut, i que no s'havian destinat a manteniment, mai tants
recursos com ara, tant el material com en personal.
Demanar que estiguessin atens els dissabtes a que els comerciants no

trepitja-se'n les pasteres, ja que si no desprès la feina feta no servia per res
i mai estaven be.
També protestar per la circulació i els aparcament, digue que ja hi
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començava ha haver accidents, i que l'únic responsable era el Sr. Batle,
que donava les intruccions equivocades a la policia, perquè incomplís el
deure, de fer complir la normativa i existeix un perill constant a la carretera.

Que el Batle aparcava a lloc prohibit el cotxe particular.
A l'entrada i sortida de l'escola hi ha un desordre total, que demostra la

falta d'organització del tràfic.
Dels auxiliars de policia, a partir del mes de desembre ni ha un que és

oficial. Com s'ha fet?.
Demanar informació de com estaven les dutes en les associacions i

entitats del poble. Que tenia entès que el club d'esplai va bestreure per la
festa de la Vilanova 350.000 ptes. I no havian cobrat, que aixó mateix
passava amb altres grups.

Que el regidor de cultura s'ha queixa de que el patronat no és més que
una repartidora, peró si quan participen, no se'ls paga.

Respecte del Centre de dia demanar quan estaria acabat i quin cost
havia tingut.

El Sr. Vicens Matas digue que s'havia de repetir, per que no se li
contestava, encara que en aquesta ocasió, no ho repetiria tot.

Pel que fa a les actes de la Comissió de Govern digue que la freqüència
en que li eren remeses no era admissible, ja que se li entregaven uns
mesos després.

Demanar llegir les actes de les obres del carrer de ca l'Amet.
Demanar que es retira-se'n el cotxes de damunt les voravies, que ja era

un tema preocupant.
Demanar que es tapes el forat de l'asfalt de davant can Cabot.

El Sr. Batle li respongué:
Respecte de l'oficial de policia, que seguia com auxiliar, peró que havia

fet el curs d'oficial i aprovat en bons resultats, i mitjançant decret de batlia,
se li havia autoritzat a utilitzar el galons, que tan meritóriament s'havia
guanyat.

En quant el cotxes que es posen damunt les voravies, no ni voldria, peró
la gent ho fa, i que la policia posava multes.

El criteri de deixar el cotxes que aparquin a la carretera, altres pobles ho
fan i no genera la polèmica que te a Esporles. Per altre banda si hi hagués
molts aparcaments , digue el Batle, que ell seria el primer que no ho
deixaria fer.

Hi que faltaven policies per fer un seguiment com calia del trànsit.
El Sr. Pere Trias digue que la circula que surt de cap a la carretera era

molt major que altres pobles. Que la pintada de les ratxes grogues dobles,
no estaven ni el codi.
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El Sr. Matas que rafirmació del Batle, que mentre ell ho sigui ho deixarà
fer, demostra la falta de voluntat, per moltes multes que és posin i que per
exemple a Son Trias no hi havia cap necessitat d'aparcar damunt la
voravia.

La Sra. Francesca Gili, respecte del Centre de dia digue, que tenia la
intenció que dins el mes vinent, l'arquitecte els informés, i per tal una
vegada aquest hagués fet el seu estudi, convocaria la comissió, per donar
complida informació de quan s'acabaria i del cost total.

El Sr. Miguel Bernat, respecte de les obres de les escoles, digue que
aquestes no es fan a l'època adequada, que s'haurian de fer el temps de
vacances, però que s'estaven fent ara, i que aixó va ocasionar problemes
de trànsit el primers dies, ja que el policia normalment es posava el pont de
fusta, que era a on més perillós era el trànsit, peró des de que es va
prendre la determinació de tancar el carrer, que havia estat una mesura
efectiva.

Respecta de la subvenció del club d'esplai digue que no era una
subvenció del patronat, ja que era una subvenció de l'Ajuntament per la
festa concreta i que podia ser tant problemes de que no s'hagues presentat
la documentació, com el problema que ha tingut l'Ajuntament amb els
ordinadors, amb el pas a euros o simplement la falta de tresoreria.

I que el que havia dit de que el patronat era una repartidora, no que no
fessin activitats , que el planin de les activitats del patronat era molt gros i
feixuc de dur i que les Associacions no s'hi apuntaven.

El Sr. Rafael Bosch digue que l'Ajuntament d'Esporles no tenia fama de
mal pagador, el que havia volgut dir el Sr. Bernat, era que hi havia hagut un
problema de transició cap els euros bastant defectuosa, per part de
l'organisme encarregat. D'aquí la falta de liquides, que si estava
degudament justificat es pagaria en poc temps.

El Sr. Antoni Auli que en descarrega del regidor, com membre d'un grup
cultural no hi havia res a dir.

També digue que volia denunciar un fet que li va ocorri a ell personalment,
l'altre dia que quan anava a peu per la voravia, una furgoneta, no li passar
per damunt de miracle, ja que la va veure venir per damunt la voravia i
tingue temps de retirar-se. Que li agradaria que no tornés a passar.

El Sr. Pere Trias digue el Sr. Batle que hi havia una diferència entre
aparcar damunt les voravies que eren propietat particular i les públiques.
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Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia,
essent les vint-i-dues hores i quinze minuts , el Sr. Batle aixecà la sessió, i
per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en dono fe, i amb el
seu Vist-i-Plau estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a
l'encapçalament.

ÍGOVERN DE LES ILLES BALEARS

Esporles, 29 de gener de 2002.
La Secretària,

!
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el dia 7 de febrer de 2002

Membres assistents:

Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sra. Francisca Gili Nebot

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears,
essent les vint hores del dia set de febrer de l'any dos mil dos, 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 Batle Sr.
Jaume Pou Reynés, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es
relacionen a l'encapçalament, amb el fi 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. • ■

PRESSUPOST 2002.- El Sr. Rafael Bosch, donar complida
explicació gràfica i escrita del contingut del pressupost, per a l'any
2002 i presentar la següent :

PROPOSTA

capítols econòmics

Ingressos

Impostos Directes 613.933,87
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3 Taxes i altres ingressos
4 Transferencies corrents

5 Ingressos Patrimonials
6 Alienació d'Inversions Reals
7 Transferències de Capital

Total Pressupost de ingressos

Despeses

1 Despeses de Personal 663.284,65
2 Despeses en bens corrents i serveis 406.941,14
3 Despeses Financers 103.818,83
4 Transferències corrents 493.480,65
6 Inversions Reals 348.606,11
9 Passius Financers 171.188,28

Total pressupost de despeses 2.187.319,28

ff^yU i S

teM71^,59',S
^553v7^,0^'

■3^648,09
6,01

332.993,40
2.187.319,66

9-1

PLANTILLA PERSONAL
D'acord amb allò disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l'Ajuntament
d'Esporles:

1.FUNCIONARIS Places Grup Nivell Vacants Actual
A) Escala habilit.caràcter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR 1 B 18 - 1
Escala d'Administració General

b)Subescala Administrativa
ADMINISTRATIU 1 C 16 - 1
ADMINISTRATIU 1 C 12 - 1
ADMINISTRATIU 1 C 12 - 1
ADMINISTRATIU 1 C 12 1 -

c) Subescala auxiliar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS 1 D 9 - 1
Escala d'Administració Especial
b)Subescala Serveis Especials
b) Clase Policia Local i Auxiliars
Aux.POLICIA LOCAL 2 E 9 - 2
AUX. POU CIA LOCAL 1 E 14 - 1

(Cap Auxiliars policia )
Auxilar Policia Local Ónterí) 1 E 9 - 1
Auxiliar Policia Local 1 E 9 1 -

2. PERSONAL LABORAL

A) Contractes indefinits
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OFICIAL lera Serv. Tècnics
GFICIALIera Serv. Tècnics interí....
OFICIAL 2ona
PEO
NETEJADORES
NETEJADORA- Interí
ADMINISTRATIU - RECAPTADOR
BIBLIOTECA ARXIU I N.L
ARQUITECTE (1/5 jornada )
COORD.ESPORTI.INTERI (35h/set)
COORDIN.ESPORTIU (35h/set)
AUXILIAR ADMINISTRIU
TREBALLA.FAMILIAR (30h/set)
TREBALL. FAMIL. INTERI(30h/set)
AUX. ADM.Dispen.Mèdic (16h/set)
COORDINADOR CULTURAL
COORDIN.CULTURAL INTERÍ
CONSERGE-OFICIAL 2^
ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRAT. INTERÍ
AUXILIAR ADMINISTRATIU

•149485

1
2
2
1
1
1
1
1

1
2

El Sr. Antoni Vidal demanar la paraula i en primer lloc agrair
l'esforç de presentació del pressupost realitzat pel regidor d'Hisenda
Sr. Rafael Bosch.

i digue que era d'agrair que amb els problemes informàtics derivats
de l'implantació l'euro ja estigues enllestit.

Respecte de la partida dels membres de la corporació, digue que
pujava molt respecte de l'any passat, que no era criticable la
distribució, peró si l'increment, i no entenia per què uns tenian
limitació de sessions i d'altres no, que aixó rompia el pacte que
tenian el regidors de l'Ajuntament.

A més digue que un any com el 2002, tan ajustat de partides, no
entenia aquesta puja i que les partides més necessaris no creixien.

Els quatre milions per l'institut si haguessin volgut aquesta partida
ja havia de estar dins l'any passat, i aquest diners ara podrien ser
per altres coses, ja que aixó s'havia de haver fet ja.

No entenia com en la canalització de les aigües de ca l'Amet no
s'imposaven contribucions especials. El mateix cas era Ses
Rotgetes i els veïns pagaven.

Bibliotecari, se'ns va dir que era una cosa temporal, perqué no és
soluciona, no es que tinguem res en contra de la persona que fa les
funcions, peró es necessari que el lloc l'ocupi una persona titulada.
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GOVERN mesos del personal de policiar si
tan mafeix no es donen les ordres ben donades, no te sentit,'
l'augment.

Els Ingressos d'un milió, de l'escola de musica, venda de llibres^"
etc. no els veia suficients, ja que la mancomunitat estava editant un
llibre i la venda augmentarà, respecta de l'any passat.

Demanar pels diners del preu públic de la venda d'entrades del
festival Isladencanta.

I el que si qualificar d'escandalós era la venda del solar, quan
l'any passat s'acabava d'endeutar l'Ajuntament per falta de sol per
equipaments. Endeutament que havia fet pujar la carrega financera
fins el 24,5 %. Quan a l'any 1995 s'havia iniciat una campanya de
desprestigi contra l'equip de govern per haver dut a I' Ajuntament a
la "fallida", segons es deia, per un trist endeutament del 19%.

El Sr. Batle fer una proposta de retirar 3005,06 euros de la
partida del membres electius.

El Sr. Vicens Matas també agrair l'esforç del regidor d'hisenda en
la presentació dels pressuposts, tinent en compta la complicació de
l'euro.

Peró no estigué tant d'acord amb el contingut del mateix, ja que
digue, que hi havian partides que s'havien de tenir prioritat unes
damunt les altres. Com exemple posar la partida de la canalització
del porrentó, que no era seriós, que la pagues l'Ajuntament.

Respecte de la planificació dels llocs de treball, s'havia de tenir en
compta que el substitut, tingues la mateixa formació que el titulat.

Respecte de la policia no hi estava d'acord, i digue que les feines
no és feien com s'haurian de fer.

L'augment dels ingressos de naturalesa urbana es massa fort, ja
que del que es pot deduir de l'informació que ens donar el cadastre,
no pot pujar aquest import.

Les infraccions urbanístiques s'inflen una mica massa, l'any
passat, no havian estat capaços de complir les previsions.

L'ocupació de via publica s'han liquidat quantitats inferiors.
Conclusió , els gran objectius és compleixen?. Acabar el Centre

de dia Quant?, haurem gastat més?, que valdrà l'equipament?, si no
es signa conveni de on sortiran els diners?

Respecte de l'energia solar i el compromís adquirit pel Ple, no es
veu reflectit el pressupost etc. és un altre compromís incomplit?.

L'objectiu no es atacar sistemàticament, cridar l'atenció en
aquelles situacions que no son correctes.

- La neteja i manteniment viari, es un desastre i la partida no
s'incrementa.
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L'objectiu es solucionar el porrento, el nostre vot serà en contr
El Sr. Antoni Auli digue que no tenian res en contra de la

persona que substitueix a la bibliotecari, però que era sempre
convenient, cobrir la plaça per concurs oposició.

El Batle respongué:
- Publicitat digue que no s'havia gastat cap partida en publicitat

per l'Ajuntament.
- Respecta de les aigües a ca l'Amet, que hi havia un conveni

signat i s'havia de complir.
- Policia local digue que teòricament tocaria tenir set auxiliars de

policia i n'hi ha tres, no es que se donin ordres mal donades,
es que molts de moments ni hi son.

- A la partida de les festes, no es que sigui molt elevada, si no
que s'inclouen totes les festes de l'any, no és només la de sant
Pere.

- L'escola de musica s'ha baixat per que no s'havian cobert les
previsions.

- Respecta de la partida d'infraccions urbanístiques digue, que
no podia precisar si s'havia complert amb exactitud el
pressupostat l'any passat, per que la comptabilitat deguts els
problemes amb el programa, no estava el dia, però el que si
tenia clar era que la recaptació executiva, fins ara no
funcionava com devia ser, però que esperava solucions amb el
nou sistema de recaptació.

- Respecta de la venda d'entrades del festival llladencanta, no
fou una venda d'entrades, si no una donació i com a tal s'ha
comptabilitzat.

- La venda de solar, no és refereix a ca l'Amet, si no a possibles
solars que és puguin adquirir de Son Trias.

- Respecta de la deute financera, digue que ja sabien com
funcionava, que mentre no és liquida-se'n els crédits anteriors
la deute s'anava acumulant i s'augmentava la carrega
financera, també digue que la carrega no era definitiva.

- Pel que feia a l'energia solar digue que el seu equip de govern
va ser el primer en instal·lar-ne i que foren sostretes per dues
vegades.
Que havia tingut conversacions en empreses, que estarien
disposades a instal·lar-ne, con tal de que l'energia sobrant fos
seva, però que entenia s'havia d'estudiar l'impacte que pogués
ocasionar etc.
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DE ÇÉ§RËEfe digue que es seguia fent
demagogia, ja que des de 1996 s'havia dotat d'aparcament a
sa Vilanova, estaven per començar els dels estenedors, a ca
l'Amet s'havia fet un aparcament provisional , el carrer Cotoner
i Sant Pere estava previst dotar d'aparcament d'acord amb allò
establert a les NNSS. Per tant no és pot dir que no hi pensa.

- La bibliotecària, si bé és cert que no teniu res que dir de la
persona que ocupa el seu lloc, la titular m'ha va dir que per
abril o març, si no s'incorpora per no llevar qualitat a la
biblioteca ja és veurà.
Respecta de la partida del membres electius, proposar baixar

la partida en 500.000 ptes i passar les mateixes a la partida
pertinent per arreglo dels voravies espanyades.
El Sr. Rafael Bosch, com portaveu del grup PP, digue que
degut a una situació personal del Batle, dos regidors havian de
fer més hores de feina i es pensava retribuir-los mitjançant
l'augment en les assistències, la feina seguirà sent les
mateixes hores, que és podia estudia preveure la modificació el
llarg de l'exercici.
Respecta de la venda del solar digue, que si era per una
inversió important, valia la pena.
I partant mantenia el pressupost i l'esmena
El Sr. Antoni Vidal digue que el que s'estava ficant el carrer de
ca l'Amet, era molt millor que s'afixis a la partida de
drogodependencia.
No podia entendre l'augment brutal de la partida dels membres
electius, i que només s'augmentaven els regidors del PP,
s'havia romput el pacte de les sessions, la disminució de la
seguretat social revertia en el PP no en el poble.
Pel que fa a la carrega financera la que es rosega és d'un 19%
peró el vostre augment ha estat del 13%, demagògia la vostra.

El Batle li respongué que respecte de la carrega financera, si
no ho volia entendre que hi podia fer, peró que si llevava el que
aportava el Govern Balear, veuria el que sortia.
El Sr. Pere Trias digue que només rebia la documentació el
grup polític i se les havian de passar i no sempre podien tenir
coneixement de la mateixa, per tant demanava que aquesta és
donés a cada un dels membres del grup, que per raons de
feina a vegades era impossible.
Demanar les liquidacions de 1999,2000,2001,2002 i un
pressupost per a cada regidor.
El Sr. Batle digue que cada any s'havia donat un pressupost
per a cada regidor.
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GOVERN DE l'endeutament digue, que quan
lAjuniament, deia el PP, que estava en fallida, despres de la
primera expropiació de ca l'Amet, hi que no entenia l'explicació
del Sr. Batle. Peró el que era cert era que desprès de la segona
expropiació de ca l'Amet, que no hi havia d'haver pagat mai.
La carrega financera fa un gran augment.
Si aixó no es demagògia digue, amb una expressió poc

afortunada, ja me contaràs.
El Batle el convidar a no perdre la comportament.

El Sr. Trias es disculpar de l'expressió, no del contingut de la
seva intervenció.
El Sr. Antoni Auli surt del plenari.
Així mateix digue que el que volia el Sr. Batle era equivocar
idees, en plantejaments que desvirtuaven la realitat i voler
enganyar.

Que les donacions de les entrades, no eren més que preu
públic, per que no eren voluntàries les tal donacions, si no
pagaves, no entreves.
El Sr. Batle li recordar que per a ser un preu públic primer
s'havia d'aprovar la corresponent ordenança etc. I no entenia
que el debat del pressupost quedes tan desvirtuat i és dirigís a
altres bandes. Pel que feia a ca l'Amet si no l'haguessin pagat
no el tindrien.

El Sr. Rafael Bosch digue respecta de la carrega financera
que un increment tan brutal, com el de l'any que es va paga ca
l'Amet, després de la sentencia.

Pel que feia a l'IBI, és tenia unes valoracions actualitzades i
l'augment de vivendes havia estat considerable.
Entre el Sr. Antoni Auli.

El Sr. Vicens Matas digue que el problema no era el que estava
passant en la carrega financera, si no el que el Batle havia dit
de entrar el fallida i ara que l'endeutament es més gros que te
un augment del 13% més, resulta que no esta tan en fallida, és
aquesta demagògia no es pot aguantar.
Entre el Sr. Bartomeu Llinàs.
El Sr. Batle donar l'enhorabona el Sr. Llinàs pel seu nou
nomenament, i afixi que esperava ajudes el poble.
El Sr. Batle digue que l'any passat no s'havian oposat a
l'aprovació del pressupost, ni havian parlat tant de la carrega ni
havian fet tot aquest tipus d'acusacions.

El Sr. Vicens Matas digue que no faltava més que per que
l'any passat no es van oposar el pressupost el Sr. Batle els ho
recriminés. Que ja que l'equip de govern emprava
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GOVERN DE '■o?®'®' R"® ,"'°''®® ^®® l'°Posi(|&voigues esiar informada i critiques algunes actuacions que rT|;f-
les pareixien oportunes. I més concretament digue que estavei%^<?
totalment en contra del conveni signar el voltant del porrento, ja^""
que per culpa d'aquest conveni s'ha fet una despesa, i hi
havian coses més necessaris.

Respecta dels aparcament digue que rectificaria, que
efectivament no n'havia fet, s'han havia trobat.

El auxiliars de policia municipal no s'han qüestionat, no en
tenen cap culpa del que passa , i te recordaré que quan hi
havia l'amo Antoni sol funcionava més bé.

Respecta a llocs de feina de l'Ajuntament, li recordar el Sr.
Batle que la capacitat, publicitat i mèrit de les persones que
feien feina per l'administració, era obligat, i no es podien fer
coses rares.

I com no havia sentit cap argument que el fes canviar d'opinió
el seu vot seria encontre.

El Sr. Batle digue que les despeses inversions, que no s'han
pogut dur a terme aquest any s'incorporen per a l'any que ve. I
que retirava l'esmena presentada, ja que entenia que els
pressupost havian esta molt elaborats i ben estudiats.

Sotmès a votació és aprovat amb el següent resultat:

- Sis (6) vots a favor, cinc (5) del PP i un (1 ) de l'independent.
- Cinc (5) vots en contra, tres (3) del PAS.PSM i dues (2) del

PSIB.PSOE.

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

Esporles,/
El Batle,

febrer de 2002.
La Secretària,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 26 DE FEBRER DE 2002

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

14&-479 I

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sra. Francisca Gili Nebot
Sr. Antoni Vidal Matas

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà
Sr. Vicenç Matas Rosselló

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores
i trenta minuts del dia vint-i-sis de febrer de l'any dos mil dos, 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 Batle Sr. Jaume Pou Reynès, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es
relacionen a l'encapçalament, amb el fi de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els
assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a
Secretària la de la Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. Batle preguntà si algun membre de la corporació
havia de fer alguna observació a les actes de les sessions de dia 29 de gener de 2002,
de dia 7 de febrer de 2002, repartides amb la convocatòria.

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

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

- Conselleria d'Educació i Cultura, registre d'entrada núm. 302 de dia 04.02.02,
Pla de normalització lingüística de l'Administració local per a l'any 2002.

- Patronat Municipal de Cultura i Esports d'Esporles, registre d'entrada núm.
315 de 05.02.02, remissió de l'ordre del dia i còpia de l'acta de la Junta del
Patronat.

Paper transcripció acords i resolucions
I



1494781

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 402 de dia 13.02.02,
sol·licitud Servei Bombers de Mallorca.

- Institut Balears d'Afers Socials, registre d'entrada núm. 408 de dia 14.02.02,
justificació subvenció atenció a la primera infància.

- Institut Balear de la Dona, registre d'entrada núm. 421 de dia 14.02.02,
memòria sobre les mesures dirigides a eliminar a les traves que impedeixen o
dificulten la igualtat real entre ambdós sexes.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 426 de dia 14.02.02,
remissió còpia de l'aprovació del Pla Territorial Insular de Mallorca, aprovada
pel Consell Insular de Mallorca en data 22 de gener de 2002.

- Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació registre d'entrada núm. 428 de dia
14.02.02, recordatori dels mecanismes per a la canalització de les aportacions
i l'aprovació dels projectes de cooperació.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 433 de dia 14.02.02,
subvencions adreçada a l'estalvi i l'eficiència energètica i la reducció de la
contaminació lumínica dels enllumenats públics municipals.

- Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, registre d'entrada núm. 442 de dia
14.02.02, informe proposta relatiu a les entregues a compte de la recaptació
voluntària.

- Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, registre d'entrada núm.485
de dia 19.02.02, reunió per la posada en marxa del Programa TUO-Titulars
Universitaris a l'Ocupació.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària donà compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, dient que anaven des del núm. 1 /02 fins al 47 /02.

"Vista la moratòria urbanística acordada pel Consell Iqsular de Mallorca, dia 22 de
gener de 2002, a la qual inclou el municipi d'Esporles

HE RESOLT:

1r.- Fer nostres els informes de l'arquitecte Angel García de Jalón Lastra.
2n.- Remetre el present decret i l'informe al Consell Insular de Mallorca.
3er.- Donar compte al primer Ple de la Corporació per a la seva ratificació.

Sotmès a votació la seva ratificació i es aprovada amb el següent resultat:
- Sis (6) vots a favor, cin (5) del PP i un (1 ) de l'independent.
- Tres (3) vots en contra del PAS.PSM.

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 43/02

RESOLUCIÓ DE BATLIA num. 44/02.
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Vist el seu escrit registre d'entrada aquest Ajuntament núm. 423 de dia 14 de
febrer de 2002, donant trasllat del recurs interposat pel Sr. Miguel Munar Qués, contra
l'acord de la CIUM de dia 23 de novembre de 2001, relatiu a l'aprovació de les NNSS,
terme municipal d'Esporles, i estant dins termini HE RESOLT:

1r.- Presentar les següents al·legacions:

Que l'acord d'aprovació inicial de les NNSS, fou publicat al diari de Balears dia 9 de
novembre de 1999 i al BOIB núm. 143 de dia 16 de novembre de 1999, arrel de les
esmentades publicacions es presentaren prop de varis centenars d'al.legacions, la qual
cosa demostra que l'aprovació fou prou coneguda.

Resta clar que els drets de l'administrat en front de l'administració no han estat
menguats, ja que va presentar al·legacions, fet que prova que conegué la publicació que
anunciava el canvi de NNSS. Si bé es cert que el primer cop que presentà les al·legacions
ho va fer fora de termini, Peró entenem que no resta prou provat, que aquest fet tingues a
veure amb la publicació, i no es menys cert que les al·legacions que avui presenta tenen el
mateix valor que les que bagues pogut presentar abans i si foren legitimes es podrien
acceptar igualment.

Pel que fa el fet de canvi de qualificació dels terrenys de "Àrea Rural de Règim
General" per "Àrea Rural d'Interés Paisatgístic", aquest fet obeeix a l'exercici del " lus
variandi" que te l'administració i que ha exercit a tants llocs, al dur a terme la revisió de les
NNSS, no a un fet puntual que afecta només a la parcel·la en qüestió.

Respecte de la dotació de serveis de Ses Rotgetes, queda clar que no te res a
veure amb la parcel·la propietat del Sr. Munar, ja que aquesta es el desenvolupament d'un
Pla Parcial aprovat el seu dia, en el qual no hi quedava inclosa aquesta propietat ni
tampoc consta a aquest Ajuntament que el Sr. Munar hagués tingut interés algun al llarg
dels anys, que son molts, des de que s'aprova el nucli urbà de Ses Rotgetes i Jardin de
Flores, en incloure la seva propietat dintre de la urbanització en qüestió.

No es pot veure arbitrarietat en les línies que delimiten la urbanització si no que

aquesta s'adapta al projecte presentat en el seu dia i es prou conegut que tot projecte ha
de tenir una delimitació, i no es pot entendre que tots els voltants de les urbanitzacions,
per una arbitrarietat, no són part de la urbanització, fet aquest que ens portaria a l'absurd,
per més bona comunicació que puguin tenir els terrenys.

Respecte de la normativa recentment aprovada, no es cert que existesqui cap buit
legal, si no que esta prou clar a la mateixa la qualificació dels terrenys objecte d'aquest
recurs.

I es per la qual cosa que interés no s'estimi el recurs d'alçada presentat.

2n.- Remetre el present Decret a la Comissió Insular d'Urbanisme del Consell
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Insular de Mallorca.

3r.- Donar compte al primer Ple de la Corporació per a la seva ratificació

Sotmès a votació la ratificació i és aprovada per unanimitat.

D'acord amb els articles 21.2 i 34.3 de la llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les
Bases de Règim Local, per la present venc a resoldre,

- Nomenar com a primer Tinent de Batle al Sr. Miquel Bernat Bosch i com a
segon Tinent de Batle a la Sra. Francisca Gili Nebot.

- Donar trasllat del present Decret de Batlia als interessats.
- Donar compte al Ple de la Corporació.

Es dona compte.

Vist el seu escrit amb registre d'entrada aquest Ajuntament núm. 310 de dia 4 de
febrer de 2002, donant trasllat del recurs interposat pel Sr.Juan Sastre Avila, contra
l'acord de la CIUM de data 23 de novembre de 2001, relatiu a l'aprovació de les NNSS,
del terme municipal d'Esporles. I estant dins termini HE RESOLT:

1er.- Presentar les següents al·legacions:
- Que si be es cert, en part, el que al·lega el Sr. Duarte pel que fa a les NNSS

d'Esporles i que existia un conveni signat entre l'Ajuntament i propietat, no es
menys cert que l'Ajuntament d'Esporles en tot moment ha actuat d'acord amb
la llei i essent respectuós amb els drets adquirits per la propietat.

- Efectivament l'Ajuntament d'Esporles signà un conveni amb la propietat, que
s'adjunta, arrel del qual la Comissió de Govern de dia 4 de juny de 1991,
concedi la corresponent llicència i COM QUE NO ES VAN REALITZAR LES
OBRES, desprès de sobrepassats, per mès del temps prudencial els terminis,
s'instrui l'oportú expedient de caducitat de llicència, que acabà amb la
resolució el dia 19 de febrer de 1996, declarant la caducitat de la llicència.

- El Ple de dia 4 de juny, per tal de redactar millores en el planetjament existent,
va acordar la suspensió de les llicències a la zona "Jardin de Flores" i eliminar
grans impactes ambientals a l'urb.

- El Sr. Duarte dia 9 juny de 1998, interessa prórroga de la llicència ja
caducada, pròrroga que li denegà la Comissió de Govern de dia 23 de juny de
1998, en base els arguments abans esmentats i els informes emesos pel
Sr.Barceló del CIM i l'informe de la secretària de l'Ajuntament.

DECRET DE BATLIA núm. 33/02

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 37/02
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- Per tant l'Ajuntament entén que en tot moment ha estat respectuós amb la
legislació vigent i la seva actuació ha sobre passat la cautela exigida en
aquests casos.

- Que a les NNSS aprovades el 23 de novembre de 2001, l'Ajuntament no ha
exercitat el "lus variandi" sense cap tipus de fonament, com manifesta el
Sr.Duarte, sino que a les mateixes NNSS, resten ben clar els motius.

- I no s'entén greuja comparatiu, entre d'altres propietaris, ja que el seu solar no
gaudeix de la façana exigida a les NNSS.

- Respecte del conveni, durant la seva vigència el Sr.Duarte tingué l'oportunitat
de construir, oportunitat que per motius desconeguts no va aprofitar.

- Pel que fa a les converses, no nombroses ja que sols van ser dues, que
segons manifesta el Sr.Duarte tingue amb l'Ajuntament, els arguments que
s'esgrimiren per no accedir a la seva petició, foren els mateixos que obren als
informes que s'adjunten.

- I respecte de la petició de procedir a la redacció d'un estudi de detall, vist que
el conveni el dia d'avui ja no es vigent ni resta recollit cap extrem del mateix a
les NNSS i que un Estudi de Detall te per objecte concretar el planetjament,
del que constitueix l'últim extrem i per tal el seu contingut i la seva tramitació
es redueix i abrevia per poder portar a bon fi el planetjament de la manera
més ràpida i senzilla sense merma de garanties jurídiques.

I que el Reglament de Planetjament mitjançant l'art. 65, restringeix aquesta
possibilitat al reduir la seva finalitat exclusivament a establir "alineacions i rasants" i
"ordenar volums". No cap per tant, determinar per mija d'aquest instrument, unes majors
condicions d'edificabilitat al solar en qüestió.

Ni es pot incrementar l'ocupació del sol ni les altures màximes edificables, ni la
densitat de població. Ni l'ús exclusiu assignat al terrenys pel pla.

I es per la qual cosa que es pregue resti tal com es va aprovar definitivament a
les NNSS

2n.- Remetre el present decret i la documentació que a continuació es relaciona a
la Comissió Insular d'Urbanisme del Consell Insular de Mallorca:

Llicència d'obres atorgada en base el conveni.
Informe jurídic i resolució de caducitat de llicència.
Informe jurídic prórroga llicència caducada.
Acord de la comissió de govern denegant la pròrroga
Informe suspensió llicències.
Informe jurídic emès pel Consell Insular de Mallorca

Ser." Donar compte al primer Ple de la Corporació per a la seva ratificació.

Sotmès a votació la ratificació i és aprovada per unanimitat.
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CONVENI DE GESTIÓ IBI.- El Sr.Rafel Bosch donà lectura a la següent :

PROPOSTA

Vist el conveni que subscrit aquest Ajuntament amb la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts , sobre la gestió tributària de l'impost sobre béns immobles, per a la
realització de determinades activitat relacionades amb la gestió d'aquest impost , per la
present venc a proposar al ple de l'Ajuntament,

1Aprovar el següent annex a l'esmentat conveni.

2.- Autoritzar al Sr.Batle per signar l'esmentat annex i la documentació que sigui
necessària.

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

MOCIO PAS-PSM. LOU.- El Sr. Antoni Vidal donà lectura a la següent proposta:

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles el Grup Municipal del PAS-PSM a
iniciativa dels Joves d'Esquerra Nacionalista -PSM (JEN-PSM).
Atés que recentment ha estat aprovada la Llei Orgànica d'Universitat (LOU), fet que ha
produït el rebuig de la immensa majoria de la comunitat universitària i de quasi la meitat
dels governs autonòmics.
Atés que la legislació universitària afecta a una institució que constitucionalment té
reconegut el dret a la seva autonomia i que, a més, és de vital importància per a la
societat per la seva condició de creadora de nous coneixements.
Atés que la competència en política universitària va ser transferida ja fa uns quants anys
a les institucions de govern de les Illes Balears, i que el govern de l'Estat tan sols
conservava unes poques atribucions bàsiques;

Aquest Ple municipal

ACORDA

1." Lamentar que el Govern de l'Estat espanyol hagi aprovat un llei d'Universitats amb
uns continguts que lesionen les actuals competències autonòmiques en educació
universitària i que minimitzen el principi constitucional d'autonómia que és inherent a la
institució universitària.
2.- Demanar al Govern de les Illes Balears que presenti un recurs d'inconstitucionalitat a
la Llei Orgànica d'Universitats, amb l'objectiu doble de defensar les competències que
corresponen a les institucions de govern de les Balears i a la vegada, per salvaguardar
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de fet l'autonomia de les Universitats.
3." Demanar al Govern de les Illes Balears i a la Universitat de les Illes Balears que, en
el marc d'obligat compliment de la LOU, desenvolupin unes actuacions que siguin
compartides al màxim per tota la comunitat universitària, tenint també en compte el
sector dels estudiants, el més nombrós de la Universitat.
4." Traslladar aquests acords al Govern de les Illes Balears i al Rector de la Universitat
de les Illes Balears.

El Sr. Rafael Bosch digue que el seu grup no era del parer de presentar cap recurs i
que entenia que la llei podia fer bastant per millora l'àmbit universitari, i per això el seu
vot seria contrari a la moció presentada.

Sotmès a votació la proposta no es aprovada amb el següent resultat:
- Tres (3) vots a favor del PAS.PSM.
- Cinc (5) vots en contra del PP.
- Una (1 ) abstenció de l'independent.

MOCIO PAS.PSM. CONVENI CARRETERES CAÍB I ESTAT ESPANYOL.
Sr.Antoni Vidal donà lectura a la següent proposta:

El

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles el Grup Municipal del PAS.PSM
El Conveni de col·laboració en matèria de carreteres signat entre el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat, signat el 21 de gener de 1998, declara d'interès general
una sèrie d'obres d'infraestructura viària i compromet el finançament per part de l'Estat
per un import total de 57.650 milions de pessetes en vuit anys.

El canvi de Govern a les Illes Balears ha suposat la modificació en les prioritats en la
política de carreteres, procurant evitar les vies que creen un fort consum de territori, per
altres no tan agressives amb el medi ambient.
La competència en matèria de carreteres ès de la Comunitat Autónoma sense que hi
hagi vies integrades en la Xarxa d'interès General de l'Estat, i per tant, ès evident que
són les institucions autonòmiques les que han d'establir el model i la planificació de la
xarxa viària.
Ara bè, aquesta singularitat, no han significar un perjudici per als ciutadans de les Illes
Balears, un perjudici que es sumaria a l'insostenible dèficit de la balança fiscal balear.
Així ho reconeixen el mateix conveni de carreteres i fins i tot la llei 30/88, de 29 de juliol,
de règim especial de les Illes Balears.
Això no obstant, incomprensiblement, el Govern de l'Estat ha expressat la seva negativa
a modificar les obres incloses en el conveni de carreteres a sol·licitud del Govern de les
Illes Balears

Per aquest motiu, el ple de l'Ajuntament d'Esporles aprova els següents:

ACORDS
Primer." L'Ajuntament d'Esporles rebutja la pretenció del Govern de l'Estat de
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condicionar la política de carreteres de les Illes Balears negant-se a la modificació de les
obres incloses en el annexes del Conveni de col·laboració en matèria de carreteres,
signat entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de l'Estat el 21 de gener de 1998.

Segon.- L'Ajuntament d'Esporles insta a la renegociació del dit conveni de carreteres,
procurant la millora del seu finançament i, en cap cas, la seva minva, incloent les obres
considerades prioritàries pel Govern de les illes Balears, prèvia consulta als Consells
Insulars.

El Sr. Rafael Bosch digue que el seu vot seria en contra per coherència, ja que el
pacte que signar el PP, no es tractava de fer grans autopistes, si no una fins Artà i el
demés eren carreteres que no eren agressives amb el medi ambient i complien la funció
de comunicar l'illa, segons les seves necessitats.

Sotmès a votació la proposta no es aprovada amb el següent resultat:
- Tres (3) vots a favor del PAS.PSM.
- Cinc (5) vots en contra del PP.
- Una (1 ) abstenció de l'independent.

MOCIO PAS.PSM SERVEI MILITAR OBLIGATORI.- Es retira de l'ordre del dia.

MOCIO PAS.PSM COMITÈ DE LES REGIONS UNIÓ EUROPEA.- El Sr. Antoni
Aulí, donà lectura a la següent proposta:

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles del Grup Municipal del PAS.PSM
Des de l'entrada en vigor del Tractar de la Unió Europea, els ens regionals dels estats
membres compten amb instàncies europees on expressar la seva voluntat, sobretot a
través del Comitè de les Regions
Tanmateix, des del PSM-Entesa Nacionalista, considerem insuficient l'actual fórmula de
participació de les instàncies subestatals en la conformació de la voluntat europea,
donat el dèficit democràtic de les institucions europees, inclus el Comitè de les Regions,
considerant la incidència de la transferència de competències a la Unió Europea en el
sistema intern de distribució de competències de l'Estat Espanyol i tenint en compte les
reticències de determinats estats en accelerar el progressiu trasllat de competències a
Brussel·les.
A més a més, cal afegir la pràctica impossibilitat política de vincular i fiscalitzar l'actuació
estatal en l'àmbit comunitari, la no presència de representats de les CCAA en les
delegacions estatals i l'opacitat habitual de les negociacions comunitaris, que
impedeixen el control directe del compromisos de l'Estat amb les CCAA..
Ara, davant la imminent assumpció de la Presidència del Comitè de les Regions per part
del Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, el ple de l'Ajuntament.

ACORDA
1.- Instar el M.H. President de la Generalitat a que durant la seva Presidència del
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Comitè de les Regions prengui iniciatives en els següents aspectes:
- El reconeixement, per part del Govern espanyol, de la legitima capacitat de

participació directa de les CCAA en la conformació de les polítiques europees i de la
seva representació directa a les institucions europees, en els assumptes sobre els que
tenen competències exclusiva i/o interessos legítims.

- La reforma del Comitè de les Regions per convertir-lo en una Cambra de
Representació Regional, que pugui participar de la presa de decisions i aplicació de la
legislació europea, ampliant els seus poders i superant el seu status actual simplement
consultiu.

- Atorgar al Comitè de les Regions la legitimació activa davant el Tribunal de
Justícia Europeu.

- Concedir legitimació activa davant el Tribunal de Justícia Europeu a les regions
amb competències.

- Treure progressivament l'ordenament jurídic europeu de l'àmbit del dret
internacional per a considerar-lo en l'àmbit del dret intern.

2.- Traslladar aquests acords al Govern de les Illes Balears, a la Presidència del
Parlament de les Illes Balears i a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

El Sr. Rafael Bosch digue que el Sr. Zaplana, ja era oficial, que l'havian elegit vice-
president, respecta de la Moció el dos primers punts hi podia estar d'acord amb matisos,
pel que feia els restants, no tenia elements de judici per pronunciar-se i no sabia les

conseqüències que podria portar. Que si es pronunciava a favor de mès participació el
comitè de regions, peró no el parlament.

El Sr. Pere Trias recordar la participació directe dels Estats Alemanys.
El Sr. Bosch digue que aquesta representació era a qualque orgue.
El Sr. Gabriel Coll per U.M. digue que en el fons hi estava d'acord, peró que la segona

part encara estava en estudi.
El Sr. Rafael Bosch digue que considerava que la moció s'havia de modificar restant de

la següent manera:

MOCIO PAS.PSM COMITÈ DE LES REGIONS UNIÓ EUROPEA.-EI Sr. Antoni

Aulí, donà lectura a la següent proposta:

Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles del Grup Municipal del PAS.PSM
Des de l'entrada en vigor del Tractar de la Unió Europea, els ens regionals dels estats
membres compten amb instàncies europees on expressar la seva voluntat, sobretot a
través del Comitè de les Regions
Tanmateix, des del PSM-Entesa Nacionalista, considerem insuficient l'actual fórmula de
participació de les instàncies subestatals en la conformació de la voluntat europea,
donat el dèficit democràtic de les institucions europees, inclús el Comitè de les Regions,
considerant la incidència de la transferència de competències a la Unió Europea en el
sistema intern de distribució de competències de l'Estat Espanyol i tenint en compte les
reticències de determinats estats en accelerar el progressiu trasllat de competències a
Brussel·les.
A mès a més, cal afegir la pràctica impossibilitat política de vincular i fiscalitzar l'actuació
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estatal en l'àmbit comunitari, la no presència de representats de les CCAA en les
delegacions estatals i la dificultat de participació en les negociacions comunitaris, que
impedeixen el control directe del compromisos de l'Estat amb les CCAA..
Ara, davant la imminent assumpció de la Vice-Presidència del Comitè de les Regions
per part del Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, el ple de
l'Ajuntament.

ACORDA
1." Instar el M.H. President de la Generalitat a que durant la seva Vice-Presidència del
Comitè de les Regions prengui iniciatives en els següents aspectes:

- El reconeixement, per part del Govern espanyol, de la legítima capacitat de
participació de les CCAA en la conformació de les polítiques europees i de la seva
representació directa a les institucions europees, en els assumptes sobre els que tenen
competències exclusiva i/o interessos legítims.

- La reforma del Comitè de les Regions per convertir-lo en una Cambra de
Representació Regional, que pugui participar de la presa de decisions i aplicació de la
legislació europea, ampliant els seus poders i superant el seu status actual simplement
consultiu.

2.- Traslladar aquests acords al Govern de les Illes Balears, a la Presidència del
Parlament de les Illes Balears i a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

El Sr. Antoni Auli donar la seva conformitat per que es rectifiques en aquest sentit.

Sotmès a votació és aprovat amb el següent resultat:
- Set (7) vots a favor, tres (3) del PAS.PSM , tres (3) del PP i un (1) de

l'independent.
- Dues (2) abstencions del PP.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Antoni Auli digue que havia rebut la convocatoria per assistir a la reunió de
l'Institut i digue que la seva intenció era assistir, per ser un tema important per ell, peró
la premura de la convocatoria i l'hora de la mateixa, li resulta impossible assistir i
demanar que quan és faci una convocatoria d'aquesta mena, és procuri anunciar abans.

El Sr. Miguel Bernat, explicar que la seva intenció era convocar en més temps i
de fet la papereta de convocatoria per la reunió estaven preparades abans, peró un mal
intes i urgència de la mateixa va dur a que la convocatoria ès fes en tan poc temps.

El Sr. Pere Trias protestar pel manteniment i neteja del poble.
Així mateix digue que reconeixia que es començava a posar remei els

aparcaments, i que desitjaria que és fes de forma constant.
També manifestar la seva preocupació el voltant de la privatització dels serveis

socials i més concretament per la contractació de l'assistenta social, que digue no li
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pareixia correcte el sistema de que fos una empresa la que dones el servei, que com en
principi havia de ser una cosa transitòria ho havia acceptat, però ja feia massa temps
que el servei es venia desenvolupant d'aquesta manera . Entenia que aquest tipus de
servei precisava d'una continuïtat i era precisa una contractació laboral o si més no que
fos funcionari.

La Sra. Francisca Gili, digue que a nivell d'assistència no tenia per que tenir cap
preocupació. Ja que un professional com calia, amb ètica i secret professional, era igual
qui el contractes. Respecta de la continuïtat, li recordar la contestació que ja li havia
donada anteriorment, i digue que estava esperant la contractació del personal del
Centre de Dia i que el mès segur seria que precises d'una persona a jornada completa.
Que la intenció no era per res de privatitzar el servei.

El Sr. Trias respecte de l'asfalt de la 2® Fase de la Vilanova digue que havia
pogut comprovar que se li havia donat la segona capa com era el que calia i que
esperava que a la Fase també se li dones.
El Sr. Trias digue que les al·legacions que s'havian fet el voltant de la piscina, eren

només excuses. Que el manteniment de la mateixa estava olvidat, que li agradaria que
l'Ajuntament fos més diligent, que l'abandono era gros i protestar pel mal funcionament
del servei. Per l'any vinent digue s'haurian de prendre les mesures oportunes abans
d'obrir i per un manteniment correcte tot el temps que estigues oberta.

El Sr. Batle digue que tenian que ser conscients de les dificultats que es tenian per
mantenir la piscina, que l'encarregat hi anava cada'dia. Si que havia de dir que la
piscina era totalment obsoleta i per més arreglos i mesures que s'havian pres per
mantenir-la era molt difícil i costava molts diners, en definitiva que la piscina no se
aguantava.
El Sr. Trias digue que si el manteniment fos l'adequat no existiria l'acta.
El Sr. Antoni Auli agrair la rapidesa el canviar la placa del carrer.

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

Esporles, 26 de febrer de 2002.
El Batle, La Secretària,
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 16 D'ABRIL DE 2002

Membres assistents:

Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Pere Trias Aulí
Sr. Antoni Aulí Ginard

Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà
Sr. Vicenç Matas Rosselló

Membres que han excusat la seva absència:
Sra. Francisca Gili Nebot

Sr. Antoni Vidal Matas

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent les desset
hores del dia setze d'abril de l'any dos mil dos, 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 Batle Sr.
Jaume Pou Reynés, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a
l'encapçalament, amb el fi de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes
inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretària la de
la Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

AVANTPROJECTE INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.- El
Sr. Rafel Bosch Sans , donà lectura a la següent proposta:

Vist l'avantprojecte de Institut d'Ensenyança Secundària Obligatòria per a
construir a Esporles, redactat pels arquitectes Angel Garcia de Jalón Lastra i José
Manuel Dapena Alonso.

Vist l'informe emès el respecte per l'arquitecte municipal, venc a proposar al Ple
de l'Ajuntament el següent acord:

- Aprovar avantprojecte de Institut d'Ensenyança Secundària Obligatòria per a
construir a Esporles, redactat pels arquitectes Angel Garcia de Jalón Lastra i José
Manuel Dapena Alonso. Tenint en compte que, en el projecte bàsic de l'IES s'ha

PROPOSTA
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d'incloure una coberta de teula mallorquina i preveure la preinstal.lacló de plaques
solars per al subministrament d'electricitat i d'aigua calenta al poliesportiu. També s'ha
de considerar la possibilitat de reutilitzar les aigües grises.

- Remetre l'esmentat avantprojecte a la Conselleria d'Educació i Cultura.

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

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

Esporles, 16 d'abril de 2002.
El Batle, La Secretària,

I

I
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 30 D'ABRIL DE 2002

Membres assistents:

Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Antoni Auli Ginard

Sra. Francisca Gili Nebot
Sr. Antoni Vidal Matas

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà

Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent les vint hores
i trenta minuts del dia trenta d'abril de l'any dos mil dos, 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
Batle Sr. Jaume Pou Reynés, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen
a l'encapçalament, amb el fi 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. l

ACTES ANTERIORS.- El Sr. Batle preguntà si algun membre de la corporació
havia de fer alguna observació a les actes de les sessions de dia 26 de febrer de 2002,
de dia 16 d'abril de 2002, repartides amb la convocatòria.

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

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

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1177 de dia 23.04.02,
natació per a tots.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1190 de dia 23.04.02,
recollida selectiva de residus.

- Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 1201 de dia
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24.04.02, retolació camins rurals.
- Conselleria d'Innovació Energia, registre d'entrada núm. 1232 de dia 26.04.02,

modificació normes telecomunicacions.
- Conselleria de Presidència, registre d'entrada núm. 1065 de dia 16.04.02,

mesures urgents banys temporal.
- Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 1067 de dia 16.04.02,

jornades municipis i activitats turístiques.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1087 de dia 17.04.02,

convocatòria reunió natació.
- Parlament de les Illes Balears, registre d'entrada núm. 1090 de dia 17.04.02,

justificació recepció escrit Comitè Regions Unió Europea.
- Associació Balears d'Esclerosi Múltiple, registre d'entrada núm. 1094 de dia

17.04.02, mulla't per l'esclerosi múltiple.
- Conselleria de Sanitat, registre d'entrada núm. 1102 de dia 18.04.02, proposta

resolució piscina municipal.
- Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 1106 de dia

18.04.02, atorgament subvenció pla normalització.
- Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 1109 de dia

18.04.02, atorgament subvenció pla normalització
- FELIB, registre d'entrada núm. 1125 de dia 19.04.02, cursos pàgina Web
- Fons Mallorquí de Solidaritat, registre d'entrada núm. 1126 de dia 19.04.02,

convocatòria assemblea general.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1135 de dia 19.04.02,

subvenció mesures temporal.
- Nuinsa Solar, registre d'entrada núm. 1137 de dia 19.04.02, ajudes instal·lació

energia solar.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1138 de dia 19.04.02,

bases premis medi ambient.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1153 de dia 22.04.02, pla

de treball.
- FELIB, registre d'entrada núm. 662 de dia 11.03.02, convocatòria reunió.
- Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 682 de dia 12.03.02,

estudi taxa municipal residus
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 689 de dia 12.03.02

recomanacions projectes POS 2002.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 690 de dia 12.03.02,

autorització carreteres.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 710 de dia 13.03.02,

assistència tècnic ponència urbanisme.
- Gestur Balears, registre d'entrada núm. 713 de dia 14.03.02, terrenys

necessaris ronda Rotgetes
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 720 de dia 14.03.02,

requeriment projecte canvi accés Son Quint.
- Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 767 de dia 19.03.02,

indemnització servei depuració.
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- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 775 de dia 20.03.02,
sessió Comissió urbanisme i patrimoni històric.

- Indice Histórico Español, registre d'entrada núm. 783 de dia 20.03.02,
ressenya obra retaules església.

- Conselleria d'Obres Públiques, registre d'entrada núm. 784 de dia 20.03.02,
informació activitats aplicació DOT.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 786 de dia 20.03.02,
convocatòria subvenció activitats culturals.

- Ministeri de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 818 de dia 25.03.02, guia
recursos educació ambiental.

- Ministeri d'Economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 842 de dia 26.03.02,
quotes provincials lAE.

- Conselleria Educació, Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 877 de dia
03.04.02, sol·licitud memòria activitats musicals.

- Conselleria de Comerç, registre d'entrada núm. 883 de dia 03.04.02,
determinació zones gran influència turística.

- Conselleria de Sanitat i Consum, registre d'entrada núm. 885 de dia 03.04.02,
relació cans agressors.

- Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 898 de dia 04.04.02, jornades
de municipis i activitats turístiques.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 907 de dia 04.04.02,
acord complimentació prescripcions NN.SS.

- FELIB, registre d'entrada núm. 916 de dia 05.04.02, condicionament o
equipament institut dona.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 984 de dia 10.04.02,
subvencions edicions llibres.

- Conselleria d'Innovació Energia, registre d'entrada núm. 984 de dia 10.04.02,
pla director sectorial energètic.

- Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 985 de dia 10.04.02,
informació establiments i activitats turístiques.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 987 de dia 10.04.02,
serveis de recollida selectiva de residus.

- Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 1037 de dia 15.04.02,
col·laboració projecte oferta esportiva.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1050 de dia 15.04.02,
fireta de llibres i tebeos vells.

- Conselleria de Turisme, registre d'entrada núm. 1055 de dia 15.04.02,
establiments i activitats no regulades.

- Conselleria de Medi Ambient, registre d'entrada núm. 535 de dia 25.02.02,
criteri per informar NN.SS respecte places residencials.

- Conselleria d'economia i Hisenda, registre d'entrada núm. 537 de dia
25.02.02, sol·licitud informe recurs reposició.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 548 de dia 26.02.02,
requeriment documentació ROS.

- Conselleria de Benestar Social, registre d'entrada núm. 564 de dia 28.02.02,
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comunicació noves dades.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 571 de dia 28.02.02,

subvenció activitats esportives.
- Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 05.03.02,

conveni reconeixement escola música.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 617 de dia 05.03.02,

invitació presentació llibre.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària donà compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, dient que anaven des del núm. 48 /02 fins al 101 /02.

RESOLUCIÓ DE BATLIA núm. 81/02

Vist l'escrit del Tribunal Superior de Justícia, Sala del Contenciós-Administratiu,
Secció Primera de Palma de Mallorca, referent al procediment ordinari 663/2001, sobre
Administració Local de la Sra. Maria Ana Martin Hernán, indicant que ha interposat
recurs contra la Resolució de l'Ajuntament d'Esporles de dia 9 de març de 2001
denegatoria de la reclamació de responsabilitat patrimonial.

I després de les conversacions mantingudes amb AXA seguros amb el que
aquest Ajuntament té subscrita pòlissa de responsabilitat civil, per indicació de la dita
entitat, pel present HE RESOLT:

1 r." Nomenar com a missers a:

Sr. Juan Buades Feliu
Sr. Gabriel Buades Feliu
Sr. Miguel Reus Méndez
Sr. Bartolomé Bover Gelabert

I com a procuradors a:
Sr. Antonio Colom Ferrà
Sr. Juan Reinoso Ramis

2n.- Donar trasllat del present acord als interessats
3er.- Donar compte del present Decret al proper Ple de la Corporació per a la

seva ratificació.

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

BAIXES I DEVOLUCIONS DE REBUTS.- El Sr. Rafel Bosch Sans donà lectura a

la següent proposta:

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es detallen a
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continuació, es proposa la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut Contribuent Padró Import Motiu baixa

govern de les illes balears

0101000925 Fdez. Chalamanch M.

0101000926

0152002891 Vich Moranta M.

Coll Pastor R.

S. AIGÜES
AIGÜES

15, 57

IVTM 19,44 Exempció
IVTM 91,63

AIGÜES 132,67 Errada lectura 0152004756

117,89 " " 0152005099 Llaneras Nadal

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es detallen a

continuació, es proposa la devolució del imports assenyalats.

Rebut Contribuent Padró/impost Import Motiu devolució

Exp. 3947/01 Chumillas Glez. F.Impost obra
0152005804 Tomas Jaume Fca. Aigua
0152005407 Noguera Bosch M.A. Aigua
0152003906 " " " Aigua

34,43 Denegació Llic.
96,74 Fuita aigua

107,36 Fuita aigua
22,84

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

Surt el Sr.Rafel Bosch Sans.

MEDALLES D'OR DE LA VILA.- El Sr. Miquel Bernat Bosch donà lectura a la
següent proposta:

PROPOSTA

Vistes les circumstàncies que concorren en el tarannà dels Esporlerins, que a criteri
de la Comissió d'Honors, s'ha fet mereixedors de la medalla d'or de la Vila d'Esporles,
proposem al Ple de l'Ajuntament el següent acord:

Atorgar la medalla d'or de la Vila a la següent persona:

- Sr. Francisco Bosch Bauza
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Pels mèrits realitzats durant la seva vida en benefici del nom del poble d'Esporles,
una persona que dins el món de la música i, especialment en el cant, ha arribat el més
amunt i que mai ha oblidat les seves arrels, pregonant el nom d'Esporles per tot on a
estat. És, sens dubte, un dels representants culturals de la Vila d'Esporles arreu del món.

Sotmès a votació ès aprovat per unanimitat.

Entre el Sr. Rafael Bosch.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Antoni Auli demanar la relació de subvencions dels grups soci culturals i
data de pagament, així mateix digue que com tenia constància de que alguns grups com
el d'esplai que no l'havian rebuda, també que s'indiques a l'esmentada relació.
Demanar que es dones mensualment una relació a cada regidor dels imports ingressats,
pel que feia a les gratificacions per assistència a òrgans col·legiats dels regidors.
El Sr. Batle digue que es poses en coneixement de les oficines el que es passes la
relació sol·licitada.

El Sr. Antoni Vidal digue que havia de insistir amb el tema de la neteja del poble,
ja que només es netejava algunes zones del poble i en dies de festa, que hi havia
indrets que mai es netejaven i estaven fets un desastre. Que mai l'Ajuntament havia
contat amb una brigada tan numerosa i que tingues el poble tan abandonat i que a
qualsevol carrer hi havia dos metres de plantes.
El Sr. Gabriel Sabater digue que no podia estar d'acord amb el que deia el Sr. Vidal, ja
que la màquina de neteja feia feina dia si i dia no, i passava pels distints llocs del poble.
Que la brigada no estava mai aturada, que les prestacions d'aquesta havian augmentat
molt i feien el millor que podien per cobrir tots els serveis que se l'incomenaven.

f

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

Esporles, 30 d'abril de 2002.
El Batle, La Secretària,



govern de les illesmmA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT

RADA PEL RLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 16 DE MAIG DE 2002

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Antoni Aulí Ginard

Sra. Francisca Gili Nebot
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent les
vint hores i trenta-cinc minuts del dia setze de maig de l'any dos mil dos, 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 Batle Sr. Jaume Pou Reynés, i amb
l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb el
fi de celebrar sessió extraordinària i urgent i en ella tractar els assumptes inclosos
a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretària la de
la Corporació Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

APROVACIÓ URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.- El Sr. Batle demanar de
ratificar la urgència de la sessió.

Sotmesa aprovació la urgència i es aprovada per unanimitat.

CESSIÓ AULA EDUCACIÓ INFANTIL CONSELLERIA D'EDUCACIÓ.- El
Sr. Miguel Bernat donar lectura a la següent proposta:

Vistes les necessitats d'escolarització, pel proper curs 2002-2003, en el
cicle d'Educació Infantil del CP "Gabriel Comas i Ribes" del nostre municipi i,
desprès de les conversacions mantingudes amb la Direcció General de
Planificació i Centres de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears.

Vista la possibilitat de poder condicionar provisionalment una sala de
l'edifici municipal annex al col·legi, presentam al Ple la següent:
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1." Posar a disposició de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les
liles Balears, una sala de la planta inferior de l'edifici annex al col·legi, per
poder fer front a les necessitats d'escolarització del proper curs 2002-2003.

2.-Iniciar les conversacions amb l'esmentada Conselleria per planificar la futura
ampliació del Centre, amb la possible construcció d'un edifici d'Educació
Infantil.

El Sr. Antoni Auli digué que es ratificava amb el que ja havia dit a la
Comissió Informativa " que li pareixi bé la proposta però que entenia que
s'havia d'estudiar el tema en més profunditat i trobar una solució de futur. Que
creia oportú tractar amb la Conselleria d'aquesta ampliació i de la possible
construcció d'un edifici d'educació infantil".

Així mateix digué que entenia que s'havien de reunir amb la Conselleria,
per tal de planificar el possible creixement a uns anys vista i trobar la solució
més adient, ja fos l'ampliació de l'edifici existent o la construcció d'un nou
edifici.

El Sr. Rafael Bosch volgué expressar el seu agraïment a la Conselleria i
Direcció del Centre, per la prompta resposta a l'hora de solucionar el tema,
iniciant les reunions de feina i la solució provisional de ampliar un mestre.

El Sr. Vicens Matas digué que estava d'acord amb la solució provisional
plantejada i en que es converses amb la Conselleria per tal de donar-li una
solució de futur.

El Sr. Batle digué que entenia que les solucions donades eren les
oportunes i que s'havia de procedir a iniciar les converses en la Conselleria per
solucionar el futur, i convidar a participar a les reunions amb la Conselleria a
tots els grups.

Sotmès a aprovació la proposta amb la modificació es aprovat per
unanimitat.

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

Esporles, 16 de maig de 2002.
El Batle, La Secretària,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 28 DE MAIG DE 2002

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miguel Bernat Bosch
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Antoni Aulí Ginard
Sra. Francisca Gili Nebot

Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores
i trenta minuts del dia vint-i-vuit de maig de l'any dos mil dos, 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 Batle Sr. Jaume Pou Reynés, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es
relacionen a l'encapçalament, amb el fi de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els
assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a
Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. Batle preguntà si algun membre de la corporació
havia de fer alguna observació a les actes de les sessions de dia 30 d'abril de 2002 i de
dia 16 de maig de 2002, repartides amb la convocatòria.

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

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

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1275 de dia 30.04.02,
jornada de regidors i tècnics esportius.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1276 de dia 30.04.02,
jornada de regidors i tècnics esportius.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1307 de dia 02.05.02,
conveni supressió barreres arquitectòniques.

- FEMP, registre d'entrada núm. 1334 de dia 06.05.02, ajudes per al
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desenvolupament activitats joventud.
- Institut Balears d'afers Socials, registre d'entrada núm. 1340 de dia 06.05.02,

projectes persones majors dependents.
- Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 1343 de dia

06.05.02, suport actuacions educatives música, teatre i dansa.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1346 de dia 07.05.02,

conveni accessibilitat i supressió barreres.
- Conselleria d'Innovació i Energia, registre d'entrada núm. 1366 de dia

08.05.02, campanya reducció i recollida residus.
- Institut Balears d'Afers Socials, registre d'entrada núm. 1368 de dia 08.05.02,

ajudes serveis atenció V Infància.
- Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, registre d'entrada núm. 1370 de dia

08.05.02, ajudes actuacions educatives música, dansa i teatre.
- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1441 de dia 16.05.02,

presentació pla territorial de Mallorca.
- Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, registre d'entrada núm. 1487 de

dia 21.05.02, subvenció sensibilització cooperació desenvolupament.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dona compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, i afegeix que van des del núm. 102/02 fins al 136/02.

Se sotmet a votació la ratificació dels següents decrets de batlia:

DECRET DE BATLIA 136/02

Vista la convocatòria del CIM respecte a la subvenció del Pla de Prestacions
Bàsiques,

Per la present venc a resoldre el següent:
• Que s'aprovi el Pla de Prestacions Bàsiques per a l'any 2002, d'acord amb els

programes adjunts. Servei d'Informació i Orientació, Servei d'Ajuda a Domicili,
i Prevenció a través d'Educadors de Medi Obert i de l'Ajuntament d'Esporles

• Donar compte per la seva ratificació al primer Ple de la Corporació

Sotmesa a votació la ratificació del decret de batlia és aprovada amb el següent
resultat:

- Nou (9) vots a favor, cinc (5) del PP, tres (3) del PAS.PSM i un (1) de
l'independent.

- Dues (2) abstencions del PSIB.PSOE

DECRET DE BATLIA NUM. 127 /02

Vist el Conveni signat entre l'Ajuntament d'Esporles i els Sr. Gabriel Fortuny Maura,
Sr. Gabriel Mir Ginard i la Sra. Antònia Puig Cunill, el dia 17 de desembre de mil nou-cents
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noranta-nou, en compliment de l'acord de Ple, de dia 10 de març de 1998 i encase al
veredicte de la sentència del Tribunal Suprem, de 13 de febrer de 1992, dictada en recurs
d'apel·lació núm. 4.101./90, respecte a la zona de Son Trias, pel present venc a

RESOLDRE:
- Aprovar la modificació dels termes del conveni signat entre l'Ajuntament d'Esporles i
els Sr. Gabriel Fortuny, Sr. Gabriel Mir Ginard i la Sra. Antònia Puig Cunill, el dia 17 de
desembre de mil nou-cents noranta-nou. (És necessari fer especial atenció al fet que
una de les parts signants del conveni, els Sr. Gabriel Fortuny Maura, ha estat substituïda
per l'entitat jurídica " Urbanización S'Hort de Son Trias" i que entre l'esmentada entitat i
el Sr. Mir i la Sra. Puig s'ha constituït una comunitat pro-indiviso.) La modificació es farà
en el següent sentit:

ADDENDA QUE MODIFICA EL CONVENI URBANÍSTIC ORIGINAL SIGNAT EL DIA 17
DE DESEMBRE DE 1999, ENTRE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES I ELS SR. GABRIEL
FORTUNY MAURA, SR. GABRIEL MIR GINARD I LA SRA ANTÒNIA PUIG CUNILL.

Esporles, de maig de 2002.

D'una banda, el Batle de l'Ajuntament d'Esporles, Sr.Jaume Pou Reinés.
De l'altra, el Sr. Gabriel Mir Ginard i la Sra. Antònia Puig Cunill, majors d'edat,

veïns d'Esporles, domiciliats al C/ dels Estricadors n° 6 i prevists de DNI núm.
41.356.716 i 41.349.288 respectivament, els quals actuen en nom i dret propi, i el Sr.
Raimundo Fortuny Marques, major d'edat, casat, veí de Palma de Mallorca, en domicili
al carrer Can Puigdorfila, núm. 2, 3r B i titular del DNI núm. 43.004.474-V.

Actua el Sr. Raimundo Fortuny Marques en nom i representació de l'entitat
mercantil "Urbanización S'Hort de Son Trias, SL", amb domicili social al carrer Morey,
núm. 7, 3, de Palma de Mallorca, núm. protocol 1346, constituïda el dia 10 de maig de
2002, davant el notari Sr. Alvaro Delgado Truyols, i CIF núm. B 57144677

Conforme intervenen, es reconeixen capacitat legal per a contractar, obligar-se i
de comú acord.

Que l'Ajuntament d'Esporles i els Sr. Gabriel Fortuny Maura, Sr. Gabriel Mir
Ginard i la Sra. Antònia Puig Cunill, el dia 17 de desembre de mil nou-cents noranta-
nou, van signar un conveni, respecta de la zona de Son Trias.

Per Decret de Batlia núm. 127/02, s'acorden les següent modificacions:

REUNITS

EXPOSEN

ESTIPULACIONS
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PRIMERA." Es modifica el pacte quart apartat b) del conveni signat dia 17 de
de 2001 i queda de la següent manera:

"b) Els solars 5 i 6 de 595 i 641,95 m2 de cabuda, respectivament, i respecte al
solar 4, ambdues parts convenen substituir la cessió de ple domini d'aquest solar, per
una compensació económica de 132.000 euros".

I perquè així consti , i en prova de conformitat, ambdues parts subscriuen el
present conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data abans esmentats.

SEGONA." Donar compte del present Decret de Batlia al proper Ple de la Corporació per
la seva ratificació.

El Sr. Pere Trias digué que quan es va presentar el conveni el seu vot ja va ser en
contra, que quan el seu grup governava les havien fet una proposta molt més favorable,
que l'havia tinguda damunt la seva taula. Que si es baratava el conveni, almenys no fer"
ho per diners. Per altra banda entenien que Son Trias només havia de ser urbanitzat en
un cas absolutament necessari.

Que veia que la situació económica de l'Ajuntament era molt dolenta, que hi havia
hagut falta de previsió a l'hora de gastar els diners públics, que el seu grup ja havia
denunciat el pagament de la segona expropiació de ca l'Amet, en lloc d'anar a defensar
el tema els Tribunals. Que la situació no podia ser més caótica, es canvien solars per
zones d'equipament, es venen solars, en definitiva això és llevar patrimoni municipal per
no se sap ben bé qué. Que a Son Trias hi haguessin pogut cabre els habitatges de
protecció oficial, si les NNSS s'haguessin redactat d'un altra manera.

Demanà còpia del decret i dels informe emesos al respecte, per comprovar si
eren il·legals, ja que almanco entenia que era una situació irregular, que no s'havia
seguit el procediment ordinari i per això es miraria de recórrer el decret davant els
Tribunals.

El Sr. Vicens Matas es ratificà en tot allò dit a la reunió de portaveus i mostrà la
seva disconformitat en el fet que hi havia una pèrdua de patrimoni municipal i que des
del seu grup es pensava que s'acostava a la il·legalitat.

Que qualsevol ciutadà voldria aquest solar. Digué que podria estar d'acord en
recolzar una iniciativa de permuta de solar, com es va donar a Es Rafal que es
permutaren uns terrenys amb els terrenys on es feren els aparcaments de Sa Vilanova
guanyant més d'un 25% de terrenys, però aquí no hi ha cap garantia i per tant ens
reserven les pertinents accions legals. Pel que fa els informes digué que no tenien
fiabilitat, ja que ens teniu avesats a que una vegada diguin una cosa i amb el mateix
cas, treure un altre informe que diu tot el contrari, per exemple l'expropiació de ca
l'Amet.
Així mateix digué que era molt crític amb l'ús que s'havia fet del patrimoni municipal,
que l'Ajuntament havia d'adquirir patrimoni, no vendre.

I pertot l'abans esmentat el meu grup votarà en contra.
El Sr. Bartomeu Llinàs digué que no es repetiria, encara que compartia les opinions

emeses, però si faria un poc d'història, encara que només fos per defecte professional.
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Explicà que el primer Ajuntament democràtic, adquirí Can Campos, comprà els terrenys
de la piscina, que tots criticaren per ser petita, però es l'única que tenim encara, els
aparcaments a la Vilanova, totes aquestes actuacions, es pogueren fer perquè hi havia
patrimoni i el que no podia fer mai un Ajuntament era vendre el patrimoni, havia
d'endeutar-se, permutar terrenys, etc.

El Sr. Batle digué que s'havia de distingir molt clarament el sol lucratiu, del de
l'equipament. Que s'havien complert les formalitats i s'havia intentat la seguretat jurídica,
que hi havia quatre informes que ho veien correcte. Que el valor que tenia el solar
segons els informes i el que permetia la llei, era inferior, a la quantitat per la qual es
barata. Que no es volgués embolicar el tema, que no havia sortit ni un milió, que no hi
havia cap pèrdua per l'Ajuntament i parlar de si ca l'Amet era barat o car era mesclar
les coses, que la responsabilitat de governar era això, prendre decisions i a ca l'Amet
s'havia de pagar o avalar i la decisió va ser pagar.

Però sí que el sorprenia que a Es Rafal, amb 11.000 m2 es donés llicencia d'obres
per a 36 solars.
El Sr. Matas digué que no havia donat tal llicència d'obres.
El Sr. Batle aturà el Ple a les 21 hores i quinze minuts, per tal d'anar a cercar la llicència

en qüestió, a les 21 hores i vint minuts continuà el plenari.
El Sr. Batle mostrà la llicència al Sr. Matas, aquest digué que volia que constés que el

que portava el Sr. Batle no era una llicència d'obres sinó de reparcel·laciò, que la
llicència d'urbanització es firmà l'any 1984, no durant el seu mandat.

El Sr. Batle insistí en què hi havia decisions que l'equip de govern havia de
prendre per responsabilitat i que no entenia el canvi, ja que el grup PSOE, en el seu dia
havia aprovat amb l'equip de govern el conveni. Que no tenia res a dir del que havia fet
a Es Rafal, que saben que moltes contractes superen el cost previst. En quant als
convenis urbanístics sempre que es valori al sòl lucratiu amb el 10% com cessió, es
correcte, i res té que veure els equipaments ni zones verdes, i no es necessari
organitzar més històries, amb aquest conveni es respecten les zones d'equipaments,
zones verdes i va sobrat del 10% del sòl lucratiu.

El Sr. Trias digué que l'oferta que el seu grup havia rebut era més favorable, que hi
havia constància dins el Ple que s'havien gastat molts diners per fer un carrer, que si bé
s'havian rebut subvencions eren diners públics.

El Sr. Batle digué que fins ara l'Ajuntament només havia gastat un milió i que no
estava contractada la resta del projecte aprovat.

El Sr. Trias digué que no havia d'embullar, que el Batle sabia que podia contractar
que no havia de faltar a la veritat.

Que per responsabilitat, el seu grup s'oposava al conveni, que el Batle no havia dit
res que el fes canviar d'opinió i per què s'havia de fer un concurs públic per vendre un
solar.

El Sr. Batle digué que no embullava, que havia explicat ben clarament el que es feia.
El Sr. Gabriel Coll digué que era una decisió important, però que s'havia de ser

valent i quan es creia que era l'encertat, prendre-la. Pel que feia a la legalitat de
l'Addenda en qüestió, era clar que l'administració podia utilitzar el " lus variandi" i que
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així ho deien els informes emesos al respecte. Que s'havian complert
lucratiu i respectades les zones d'equipament, que altres bandes, no es podia dir així.

Respecte de les NNSS digué que en elles s'havia respectat totalment la llei i que
s'havian deixat més zones d'equipament que les d'obligat compliment sense entrar en
altres coses.

Pel que feia a l'oferta anterior, volgué aclarir, que abans de firmar el conveni la
comissió d'urbanisme d'aquest Ajuntament es reuní una partida de vegades i en cap
d'elles el membre del grup PAS PSM, que també hi participava, posà damunt la taula
cap oferta anterior, ni tan sols unes paraules que fessin tornar a pensar amb l'oferta.
Que en l'esmentada comissió, sempre es cercà el recolzament del PSOE i per tant es
cercaren formules que poguessin complaure. En definitiva, en acabar es digué que era
una actuació que no havia estat malament, el que es pot dir una passa encertada.

El Sr. Rafael Bosch digué com a portaveu del seu grup que donaria suport a
l'addenda, perqué creia que era correcta.

Pel que feia als resultats pressupostaris durant el seu govern sempre havian estat
positius, que s'havian hagut de prendre decisions arriscades, per exemple a ca l'Amet,
que actualment la Llei d'Estabilitat pressupostària no permetia l'endeutament.

Pel que feia a les acusacions que s'havian fet respecte a què durant el govern del seu
grup, no s'havia tingut en compte l'adquisició de sòl municipal, digué que podia donar
xifres que parlaven per sí mateixes, ja que durant els anys que havian governat, el sól
municipal d'Esporles, s'havia incrementat en un 67%.

Sotmès a votació la ratificació del Decret de Batlia, el resultat de la mateixa fou:

- Sis (6) vots a favor, cinc (5) del PP i un (1 ) de l'independent.
- Tres (3) abstencions del PAS.PSM
- Dos (2) en contra del PSIB.PSOE.

CONTRACTACIÓ MODIFICACIÓ CENTRE DE DIA.- El Sr.Batle donà lectura a la
següent proposta:

PROPOSTA

Vista la proposta tècnica emesa per l'arquitecte director de l'obra Centre de Dia i
Activitats Socials, Sr. Angel Garcia de Jalón Lastra, referent a la necessitat de modificar
el contracte d'obres signat amb l'empresa Galduriense de Construcciones S.L.

Vist l'escrit signat per Galduriense de Construcciones a rel del tràmit d'audiència.
D'acord amb l'art. 146 i concordant del Reial Decret Legislatiu 2/2000 pel que

s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pel
present venc a proposar al Ple el següent acord:

- Donar conformitat a la modificació del contracte d'acord amb la proposta
tècnica presentada.

- Pressupost de l'obra 134.233,59 euros.
- Habilitar la partida corresponent per fer front a la despesa.
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El Sr. Antoni Auli digué que no podien votar en contra donada la importancia que tenia
el Centre de Dia; per altra banda tampoc podien votar a favor, ja que com havien dit a
les distintes reunions, no era el lloc adequat. Tampoc es podia entendre el projecte, la
forma no havia estat l'adequada, tantes modificacions, que encara que hi estiguessin
d'acord en què es fessin, el més lògic hauria estat preveure-les. En definitiva, estaven
d'acord en qué es fes el Centre, però no en la forma ni el lloc en qüestió, per tant el seu
vot seria d'abstenció.

El Sr. Vicens Matas digué que el seu grup votaria en contre, perqué no estava d'acord
en ampliar la partida, que ja des d'un principi no havien volgut participar en la comissió
del Centre de Dia. Que possiblement no seria la darrera partida que s'hagués d'aprovar,
que s'acostava al 20% permès per la llei, que no podien participar amb aquesta
modificació, que era cert que s'havia d'acabar, com també era cert que hi havia hagut
una falta total de control.

Que tenia seriosos dubtes pel que feia a l'estética de l'edifici i als materials, que no
complien la normativa urbanística, la fusteria de metall, etc. Que si efectivament es
confirmava que no complien haurien de canviar; però bé, aquí es tractava d'acabar el
Centre, l'estética pertanyia a un altre debat.

Sotmès a votació la proposta és aprovada amb el següent resultat:
- Sis (6) vots a favor, cinc (5) del PP i un (1 ) de l'independent.
- Tres (3) abstencions del PAS.PSM
- Dos (2) en contra del PSIB.PSOE

El Sr. Rafael Bosch demanà al Sr. Batle per sortir i abandonà la sala.

SUBVENCIÓ CENTRE DE DIA.- La Sra. Francisca Gili Nebot donà lectura a la

següent proposta:

Vista l'ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regulen les bases
d'ajudes per al manteniment de centres i serveis per a persones majors, per la present
venc a proposar al Ple de l'Ajuntament,

- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per al manteniment del Centre de Dia
per un import de 32.842,47

- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per a l'Equipament del Centre de dia per
l'import de 60.101,21

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

PROPOSTA
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Surt de la sala de plens la Sra.Francisca Gili Nebot

SUBVENCIONS ESCOLETA.- El Sr.Miquel Bernat Bosch donà lectura a la
següent proposta:

Vista la necessitat que té aquest Ajuntament de dur a terme el servei d'Escola
Municipal, Ludoteca (Escola de Pares i Servei Psicopedagògic) i ampliació de
l'esmentada Escola Municipal, amb el suport econòmic que cal, pel present venc a
proposar el Ple el següent acord:

1." Signar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Conselleria de
Benestar Social del Govern de les Illes Balears, en base al programa de V Infància
2002 del Ministeri de Treball i Afers Socials.

2." Sol·licitar una subvenció per al servei de Ludoteca, Escola de Pares i servei
psicopedagògic per a l'any 2002, per un import de 8.940,93 euros.

3." Sol·licitar una subvenció per al servei d'Escola Municipal per a l'any 2002, per
un import de 56.130,38 euros.

4." Sol·licitar una subvenció per a l'ampliació de l'Escola Municipal per a l'any
2002, per un import de 18.030,81 euros.

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

Entra a la sala la Sra. Francisca Gili Nebot.

MOCIO PSOE. REFERENDUM SAHARA.- El Sr.Bartomeu Llinàs donà lectura a

la següent proposta:

El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament d'Esporles presenta, per al seu debat i
aprovació en el proper plenari, la següent moció sobre "Pau i llibertat al Sàhara".

Fa ja més d'una dècada (1991) s'inicià el procés que havia de permetre celebrar el
referèndum d'autodeterminació al Sàhara occidental, conforme a la legalitat
internacional i segons compromisos establerts a les diverses resolucions del Consell de
Seguretat de la ONU. Encara no ha estat possible celebrar-lo.
No podem permetre que el poble saharaui sigui una nova víctima del doble raser de la
política internacional.
Ja s'han produït massa víctimes, massa morts.... que fan impossible pensar que un altre
món sigui possible, amb les premisses de flagrants injustícies que estan trepitjant els
drets bàsics dels pobles i els drets humans.
Reclamen de la Unió Europea una posició més activa amb el conflicte saharaui,
defensant la legalitat internacional amb el mateix interès i implicació que en aquests

PROPOSTA
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moments té en relació al conflicte entre Israel i Palestina. Demanenvéls nostres
Governs, de l'Estat i de la Comunitat, un clar compromís en defensa de la legalitat
internacional.
Es per tot això que:

- L'Ajuntament d'Esporles sol·licita que Nacions Unides assumeixi els seus
compromisos i es compleixi la legalitat internacional amb la celebració del
referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental.

- El present acord se remetrà a:

a) Kofi Anan, Secretari General de Nacions Unides, i a la següent direcció:
http://www.PeticionOnline.com/sahara/petition.html

b) Al President del Govern Espanyol
c) Al President de torn de la Unió Europea.
d) Al President del Govern de les Illes Balears.
e) President CIM

Sotmès a votació ès aprovat per unanimitat.

MOCIO FINANÇAMENT ENTITATS LOCALS.- El Sr. Gabriel Coll Barceló donà
lectura a la següent proposta:

Nou Model de Finançament de les Entitats Locals
Exposició de Motius

Com ès sabut, es va tancar a finals de l'any passat el Model de Finançament de
les comunitats autònomes pels pròxims cinc anys. Un sistema que, sense ser la solució
definitiva, pretén millorar la quantia de dipòsit líquid a percebre per la nostra Comunitat
Autònoma.

Una vegada que ja existeix un sistema de finançament per a les CC.AA ha arribat
el moment d'afrontar un altre greu problema: la millora del finançament de les entitats
locals.

Hi ha tres objectius essencials: reduir el dèficit acumulat per les administracions
locals, establir un sistema estable de finançament per als ajuntaments d'acord amb les
seves competències i millorar els ingressos efectius de les entitats locals per a fer front a
l'augment de competències que s'ofereix als habitants de cada municipi.

L'actual sistema de finançament de les entitats locals presenta una problemàtica
que es va aguditzant i que impedeix a les administracions més properes al ciutadà donar
una resposta adequada a les demandes de llurs ciutadans.

És evident que les solucions passen per un canvi de l'actual model, amb la
implicació del govern central i dels governs autonòmics que permetin solucionar
definitivament aquesta situació.

Per tot l'exposat, en Gabriel Coll i Barceló, regidor independent d'aquest
Ajuntament presenta al Plenari, per la seva aprovació la següent

MOCIÓ
1." L'Ajuntament d'Esporles insta el Govern Central que elabori una Llei de
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Finançament de les Entitats Locals que Inclogui la participació de les entltàtssJoi
els Impostos estatals no cedits a les comunitats autònomes.

2." L'Ajuntament d'Esporles Insta el Govern de les Illes Balears la creació d'un
Fons Autonòmic de Cooperació Municipal que tengul en compte, entre d'altres, les
dades de població, superfície, protecció del territori I dispersió dels nuclis habitats de
cada municipi així com l'esforç fiscal realitzat per cadascun d'ells.

El Sr. Llinàs volgué puntualitzar el de que Esporles tingues una gran quantitat de
població dormitori, per tant es proposar modificar el punt dos de la moció en el sentit de
que digués "....les dades de població de fet "

El Sr. Pere Trias digue que estava d'acord amb el contingut però que a més entenia
que s'havia de puntualitzar respecta de (recursos entitats locals, cobertura demandes)
fons de cooperació I fons de compensació.

I respecta del punt 1° entenia que calla afixl " L'Ajuntament " la cessió de les
competències amb matèria d'hisendes locals a les Comunitats Autònomes. Amb una

regulació especifica dels municipis pel parlament Balear.
Un altre tema seria " rebutjar la llei d'estabilitat pressupostaria , ja que sl es prohibeix

l'endeutament, es condemna a l'Administració local.
El Sr. Coll digue que sl acceptava la correcció del Sr. Llinàs I pel que feia a les del Sr.

Trias no hl vela la necessitat, ja que com ell havia dit aquesta moció no era Igual a la
que el Parlament pugui aprovar el seu dia, que era només un petit avanç, que no podia
acceptar les esmenes.

Sotmeses a votació Introduir les esmenes propostes pel Sr. Trias no fou aprovat amb
el següent resultat:

Cinc (5) vots a favor del Pas PSM I PSOE I cinc (5)en contra del PP I Independent.
Degut a l'empat es sotmet de nou a votació que donar el mateix resultat I fou el vot

de qualitat del Sr. Batle que fer que les esmenes proposades no s'aprova-se'n.

Es sotmet a votació la proposta amb l'esmena del Sr. Llinàs I es aprovada amb el
següent resultat:

Set (7) vots a favor del PP, Independent, PSOE
Tres (3) en abstencions del PAS PSM.

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Miguel Bernat fer lliurament al Sr. Aull, d'un escrit amb el contingut de les
subvencions que havia sol·licitat a un anterior plenari.
El Sr. Pere Trias demanar quan es faria la segona capa d'asfalt de la Vilanova.
El Sr. Gabriel Sabater II respongué, que el director de les obres I l'empresa adjudicatària
de les mateixes havian tingut els contactes oportuns per tal de que es dugués efecte el
més aviat possible.
El Sr. Trias demanar sl el s serveis socials encara els portaven personal d'una empresa
contractada.
El Sr. Vicens Matas el respecta del festival Isla d'encanta, digue dirigint-se el Sr. Miguel
Bernat, que com ja era de preveure un altre Ajuntament més gran havia pres el rellevo
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per organitzar l'esmentat festival, i a tito! de retreta li fer notar que^l'Ajunta^ent
d'Esporles havia perdut uns 5 o més milions de pessetes, es dir la meitat del solar que
avui s'havia hagut de desprendre l'Ajuntament. Així mateix manifestar que hi havia
altres prioritats al municipi, per fer aquesta despesa, que com ja s'havia dit en altres
ocasions, no es podia entendre anar tan sobrats en algunes coses i tenir mancança
d'altres. Que no es podia competir amb un Ajuntament com Calvià i que endefinitiva,
aquest festival només havia servit per fer molt d'enrenou el seu moment i res més. I
quan el festival es començava a coneixia, la de fer un altre Ajuntament, no s'havian
tingut prou forces per continuar. Que era clar que s'havia de canviar de política.

La Sra. Francisca Gili respecta de la treballadora social, digue que actualment el
servei estava contractat amb teleasistencia, però esperava en un futur no llunya, poder
contestar, ja que en aquest moment s'estava estudiant en conjunt amb el personal del
Centre de Dia.

El Sr. Miguel Bernat digue que per res trobava que el festival havia estat una pèrdua de
temps i de diners, que ho veia el contrari que el Sr. Matas, que el festival havia tingut
coses molt positives per Esporles com també era cert, que s'havia tornat massa gros per
continuar-lo , però que mai es podria oblidar que fou a Esporles on va començar a
caminar i que estava molt content de haver-lo tingut dos anys al municipi i no tenia cap
sentiment de fracàs.

El Sr. Matas li respongué que no podia entendre com s'havia deixat embarcar
d'aquesta manera, un home de la seva valia, amb un acte tan efímer, que tres dies
passaven molt aviat.

El Sr. Bernat li respongué que era el seu criteri i que l'historia s'encarregaria de deixar
les coses el seu lloc.
El Sr. Bartomeu Llinàs digue que entenia que havia passat el que havia de passar, que

aquest tipus de festival eren de massa envergadura per un Ajuntament com el
d'Esporles , i el que deixava mal record, era pensar, que els diners posats a un altre lloc,
s'haguessin pogut aprofitar millor.

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

Esporles, 28 de maig de 2002.
El Batle,
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 25 DE JUNY DE 2002

Membres assistents:
Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Antoni Aulí Ginard

Sra. Francisca Gili Nebot
Sr. Antoni Vidal Matas

Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Pere Trias Aulí

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Jaume Pou Reynes
Sr. Bartomeu Llinàs Ferra

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent les vint hores
i trenta minuts del dia vint-i-vuit de maig de l'any dos mil dos, 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 Primer Tinent de Batle Sr. Miquel Bernat Bosch, i amb l'assistència dels Senyors
Regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb el fi 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.

ACTA ANTERIOR.- El Sr. Batle preguntà si algun membre de la corporació havia
de fer alguna observació a l'acta de la sessió de dia 28 de maig de 2002, repartides amb
la convocatòria.

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

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

- Institut Balear d'afers Socials, registre d'entrada núm. 1480 de dia 21.05.02,
encontre professional sobre mediació intercultural.

- Conselleria de comerç i Industria, registre d'entrada núm. 1486, deure
actuació cd's pirates.
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- Fons Mallorquí Solidaritat i Cooperació, registre d'entrada núm. 1487 de dia
21.05.02, subvenció sensibilització cooperació desenvolupament.

- Institut Balears d'afers Socials, registre d'entrada núm. 1508 de dia 23.05.02,
encontre professional mediació intercultural.

- Conselleria de Benestar Social, registre d'entrada núm. 1509 de dia 23.05.02,
memòria menors 2001.

- Conselleria de Benestar Social, registre d'entrada núm. 1608 de dia 03.06.02,
lloguer habitatges reinserció social.

- Conselleria d'Economia i hisenda, registre d'entrada núm. 1615 de dia
04.06.02, conveni gestió tributària IBI.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1644 de dia 06.06.02,
jornada de regidors i tècnics esportius.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1653 de dia 07.06.02,
aprovació POS 2002.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1655 de dia 07.06.02,
conveni col·laboració difusió català.

- Conselleria de Treball, registre d'entrada núm. 1657 de dia 07.06.02, festes
2003.

- Consell Insular de Mallorca, registre d'entrada núm. 1711 de dia 12.06.02,
circuit arts escèniques 2002.

- Organització pel multilinguisme, registre d'entrada núm. 1739 de dia 14.06.02,
campanya documents plurals.

- Picat, registre d'entrada núm. 1764 de dia 17.06.02, punt d'informació sobre la
llengua catalana.

- Bufete Buades, registre d'entrada núm. 1793 de dia 19.06.02, demanda
Jaume Martorell.

DECRET DE BATLIA.- La Secretària dona compte dels decrets de Batlia haguts
des de l'últim Ple, i afegeix que van des del núm. 137/02 fins al 171/02.

CONVENI GENT GRAN.- La Sra. Francisca Gili Nebot dona lectura a la següent

Vista la necessitat que te aquest Ajuntament d'emprar el local que actualment
utilitzen les persones major i estant pròxima la finalització de les obres del Centre de Dia
i Activitats Socials, pel present venc a proposar el Ple signar el la Associació de
Persones Majors el següent conveni

proposta:

PROPOSTA
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CONVENI SOBRE LA CESSIÓ DE L'US DE PART DE LES DEPENDENCIES DE

L'EDIFICI PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT, SITUAT ENTRE ELS CARRERS
COTONER I CANONGE J. GARAU A LES PERSONES MAJORS

Esporles, de juny de 2002.

REUNITS

D'una part, el Sr. Jaume Pou Reinés, Batle-President de l'Ajuntament
d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa la
Llei 7/85.

D'altra part el Sr. Jose Salamanca Camps, en qualitat de President de
l'Associació de Persones Majors d'Esporles.

Cada un d'ells intervé en la respectiva condició esmentada, i de mutu acord,

EXPOSEN

Que l'Ajuntament es propietari de l'edifici situat entre els carrers Canonge
J.Garau i Cotoner d'Esporles, segons plànol que s'adjunta.

ESTIPULACIONS

PRIMERA.- L'Ajuntament d'Esporles es compromet a cedir l'ús de les
dependències marcades en el plànol en color vermell, a l'Associació de la Persones
Majors d'Esporles, amb exclusivitat i de forma gratuïta pel termini de deu (10) anys.

Les zones marcades amb color blau, seran compartides amb l'activitat del Centre
d'estades diürnes.

Prèvia sol·licitud dels concessionaris, amb una antelació de sis (6) mesos a la
finalització del contracte i amb consentiment exprès de l'Ajuntament, es podrà concedir
una prórroga d'uns altres deu (10) anys. Els concessionaris es comprometen a deixar-los
lliures, transcorreguts els primers deu (10) anys o prórroga dels mateixos.

L'Associació de Persones Majors, compartirà la utilització de les zones blaves
amb les altres activitats del poble.

La utilització de les zones blaves serà regulada per l'Ajuntament, aquest
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valorarà les recomanacions dels seus tècnics socials, per tal de que el tipus d'activítàT"
desenvolupada, no alteri el benestar de les persones majors usuaris de la resta de les
dependències.

SEGONA.- Les dependències, l'ús de les quals son l'objecte de la cessió,
hauran de destinar-se per l'Associació única i exclusivament per a complir les finalitats
pròpies de dita Associació, amb expressa prohibició de realitzar qualsevol tipus d'activitat
comercial, professional, etc.

TERCERA." L' Associació no podrà realitzar cap tipus d'obres en els locals,
sense consultar prèviament a l'Ajuntament i obtenir la corresponent autorització per escrit,
reservant-se l'Ajuntament el dret de la inspecció de les mateixes.

El manteniment de dites dependències corre a càrrec de l'Ajuntament.

QUARTA.- L'Ajuntament es reservarà el dret d'emprar les esmentades
instal·lacions, be per a col·locar cartells o realitzar reunions o qualsevol altre motiu que

pogués sorgir.

CINQUENA.- Al finalitzar qualsevol dels terminis assenyalats a la primera
estipulació, els locals es retornaran a l'Ajuntament amb bon estat de conservació.

SISENA.- L'Ajuntament estarà facultat per a realitzar inspeccions generals
als locals quan ho estimi convenient.

SETENA.- A totes les obligacions que es deriven d'aquest conveni serà
responsable l'Associació de Persones Majors d'Esporles.

VUITENA.- L'Associació no esta facultada per a efectuar cessions a favor de
tercers.

En prova de conformitat, es signa aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en
el lloc i la data assenyalat a l'encapçalament.

El Sr. Pere Trias digue que el seu grup votaria a favor, ja que restava clar que era un
local destinat a Gent Major i tinent Esporles una Associació de Gent major, era lògic,
sempre considerant la resta d'estipulacions regulades per l'Ajuntament.

El Sr. Vicens Matas, demanar una aclaració respecta de l'estipulació tercera, ja que
entenia que no restava clar ¿ Qui pagava les obres? I ¿ Qui pagava el manteniment?
I per tant es modifica l'esmentada estipulació, restant clar que les obres que vulgui fer
l'Associació els pagarà la mateixa, les de manteniment necessàries l'Ajuntament i
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respecte del manteniment, anirà a carreg de l'Ajuntament.

És sotmet a votació amb les esmenes, és aprovat per unanimitat.

SUPLEMENT DE CRÈDIT.- Es retira de l'ordre del dia.

MOCIÓ PP. DOCUMENTS PLURALS.- El Sr.Miquel Bernat dona lectura a la
següent proposta:

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular i del regidor independent per
adherir-se a la campanya "Documents Plurals".

L'article 3 de la constitució espanyola disposa que el castellà és la llengua espanyola
oficial de l'Estat, estableix que les altres llengües espanyoles seran oficials en les
respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts d'autonomia i anuncia
que la diversitat lingüística d'Espanya serà objecte d'especial respecte i protecció.

Malgrat aquest mandat constitucional del respecte i protecció del caràcter plurilingüe de
l'Estat, les llengües espanyoles diferents del castellà, que es parlen en un territori on viu
més del 40% de la població espanyola, han estat absents durant més de 20 anys d'un
seguit d'àmbits de gran importància simbòlica i pràctica, entre els quals hi ha la
documentació personal dels ciutadans (el document nacional d'identitat, el passaport i el
permís de conduir) i la documentació dels residents estrangers, que en una época
d'immigració creixent com l'actual ha adquirit una rellevància que fins ara no havia
tingut.

Com a ciutadans espanyols que parlem llengües diferents del castellà ens volum
reconèixer en els nostres documents personals, i també volum que el conjunt de la
societat espanyola conegui i faci seu el caràcter plurilingüe de l'Estat que tots
compartim.

Per tot això volem instar els nostres governats a prendre totes les mesures necessàries
perqué en el termini més breu possible els documents personals espanyols adoptin un
règim lingüístic semblant al que apliquen les altres democràcies plurilingües del món,
que permetin una plasmació efectiva del mandat constitucional del respecte i protecció
de la diversitat lingüística espanyola

1.- Afegir-se a la campanya "Documents Plurals", que propugna la incorporació als
documents nacionals d'identitat, passaports, permisos de conduir, targetes de resident
estranger i tota altra documentació personal de les llengües espanyoles diferents del

MOCIO

ACORDS
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castellà que són oficials d'acord amb els estatuts d'autonomia, sense excloure l'ús
addcional de les llengües que, tot i no ser oficials d'acord amb els estatuts d'autonomia,
es beneficien igualment del mandat constitucional de respecte i protecció de la diversitat
lingüística espanyola.

2." Fer arribar aquesta moció al Govern de les Illes Balears, al Govern Central i a
l'Organització pel Multilingüisme.

El Sr. Antoni Auli digue que estava content de que així ho hagués fet l'equip de
Govern.

Es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.

El Sr. Batle donar compta de la Liquidació del Pressupost.
Els grups que no formen part de l'equip de Govern demanaran una copia de la mateixa.
El Sr. Batle digue que se'ls antregueria.

PRECS I PREGUNTES."

El Sr. Pere Trias repetir algunes preguntes de plens anteriors que no se li havian
contestat com:

- Si ja s'havian estructurat els serveis socials i que es pensava respecta de la
contractació de l'assistenta social.

La Sra. Francisca Gili li respongué que en un pròxim ple li contestaria.
- per que no l'asfaltava el carrer Vilanova.

El Sr. Sabater li respongué que el director de les obres feia els tràmits oportuns,
per fer el mateix.

El Sr. Antoni Auli digué en el ple del mes d'abril demanà que mensualment se li donas la
justificació del que cobrava per l'assistència a les sessions del ple i comissions i que la
del mes de maig no la tenia.

El Sr. Antoni Vidal digue que convindria fer una volta pel poble, ja que s'està quedant
sense arbres per segons quins llocs. I que es lamentable que s'acondicionin per les
festes, uns llocs, mentre que d'altres fan pena. Respecta de les flors de les pasteres
del passeig, una vegada sembrades, només s'han cuitat algunes, les de més avall estan
mortes.

El Sr. Sabater respongué que no estava d'acord amb les afirmacions del Sr. Vidal , ja
que el manteniment del poble es feia de manera sistemàtica, rotatori, i que podia
comprovar que el manteniment de les pasteres era sempre fins a baix.
El Sr. Vicens Matas digue que el programa d'inauguració del Centre de la Tercera Edat,
convidava la regidora i notava a faltar la invitació del Sr. Batle.

Respecta de les obres fer notar que era molt forçat acabar-les en tantes preses i
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dubtava que d'aquí el dia trenta, estiguessin acabades o si més no es fessin aviat i no
en ia cura que es mereixen.

Demanar si es convidava ei President de ia CAiB I si estava confirmada l'assistència, i
digue que ei normal era que quan es convida es fes referència ais assistents ai acte.
La Sra. Francisca Gili respongué que pel que havia vist amb ei director de i'obra
aquestes podien estar acabades.
Ei Sr. Miguel Bernat , respecta de ia invitació digue que ei normal era que ei Batie

convides conjuntament amb ei President, per tan ia convidada seria conjunta President-
Batie.

Ei Sr. Miguel Bernat desitjar unes bones festes per a tothom.
Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint-i-

una hores i trenta minuts , ei Sr. Batie aixecà ia sessió, i per fer-hi constar ei que s'hi ha
tractat, jo ia Secretària en dono fe, i amb ei seu Vist-i-Piau estenc ia present Acta ai lloc i
ia data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 25 de juny de 2002.
Ei Batie, La Secretària,
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 16 DE JULIOL DE 2002

Membres assistents:

Sr. Gabriel Sabater Camps
Sr. Gabriel Coll Barceló

Sr. Rafael Angel Bosch Sans
Sr. Antoni Aulí Ginard

Sra. Francisca Gili Nebot
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Pere Trias Aulí

Membres que han excusat la seva absència:
Sr. Vicenç Matas Rosselló
Sr. Bartomeu Llinàs Ferra

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autónoma de les Illes Balears, essent les vint hores i trenta
minuts del dia setze de juliol de l'any dos mil dos, 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 Sr. Jaume
Pou Reynes, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb
el fi de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el
qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores
Sureda Trujillo.

SUPLEMENT DE CRÈDIT.- El Sr. Rafael Bosch dóna lectura a les següents propostes:

PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CREDIT

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

Aprovar el següent suplement de crèdit:

PARTIDA Crèdit a Suplementar
42-62 Inversió Escoleta 16.227,33 euros
Total 16.277,33 euros

RECURSOS FINANÇAMENT

Majors ingressos recaptats sobre els totals prevists en el pressupost corrent.
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Partida 39102 Infraccions urbanístiques 16.277,33 euros
Total 16.277,33 euros

SUPLEMENT DE CREDIT

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

Aprovar el següent suplement de crèdit:

Partides amb augment de crèdit 4.808,10 euros
42-62 Inversió Escoleta 4.808,10 euros
Total 4.808,10 euros

FINANÇAMENT
Partides amb baixa de crèdit
1-63000 Inversió Sala Plens 4.808,10 euros
Total 4.808,10 euros

Sotmeses a votació ambdues propostes son aprovades per unanimitat.

FESTES LOCALS.- El Sr. Batle dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Vist l'escrit de la Conselleria de Treball i Formació, en el qual ens comunica que per part
del Ple de l'Ajuntament ha de designar les Festes Locals per l'any 2003, per la qual cosa venc a
proposar al Ple,

- Aprovar els següents dies com a Festes Locals per l'any 2003;

1.- Segona festa de pasqua dia 21 d'abril de 2003
2.- Segona festa de Sant Pere dia 30 de juny de 2003

- Comunicar-ho a la Conselleria de Treball i Formació.

Sotmès a votació la proposta ès aprovada per unanimitat.

SUBVENCIÓ ESCOLETA.- El Sr. Miquel Bernat dóna lectura a les següents propostes:
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PROPOSTA

Vista l'Ordre del Conseller d'Educació i Cultura, de 21 de juny de 2002, mitjançant la qual
es convoquen ajudes a entitats locals per crear o mantenir una xarxa pública de centres que
imparteixin el primer cicle d'Educació Infantil, i per fomentar alternatives a l'escolarització dels
infants menors de tres anys per a l'any 2002.

Vist que aquest Ajuntament té en funcionament una Escola Municipal Infantil en fase
d'adaptació a la LOOSE.

Vistes les necessitats econòmiques que té aquest Ajuntament per poder assolir les
despeses de l'esmentada escola.

Per la present, venc a proposar al Ple el següent acord:

- Sol·licitar una subvenció per al servei d'Escola Municipal Infantil per a l'any 2002, per un
import de dotze mil euros.

- Signar un conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura, l'objecte del qual serà
garantir l'oferta pública de les places per escolaritzar alumnes d'Educació Infantil de primer cicle
en centres educatiu, i/o garantir alternatives a l'escolarització dels infants menors de tres anys.
Segons el model de l'Annex de l'Ordre esmentada.

PROPOSTA

Vista l'Ordre del Conseller d'Educació i Cultura, de 21 de juny de 2002, mitjançant la qual
es convoquen ajudes a entitats locals per crear o mantenir una xarxa pública de centres que
imparteixin el primer cicle d'Educació Infantil, i per fomentar alternatives a l'escolarització dels
infants menors de tres anys per a l'any 2002.

Vist que aquest Ajuntament té en funcionament una Escola Municipal Infantil en fase
d'adaptació a la LOOSE.

Vistes les necessitats econòmiques que té aquest Ajuntament per poder assolir les
despeses de l'esmentada escola.

Per la present, venc a proposar al Ple el següent acord:

- Sol·licitar una subvenció per a l'ampliació del servei d'Escola Municipal Infantil per un
import de quinze mil euros.

- Signar un conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura, l'objecte del qual serà
garantir l'oferta pública de les places per escolaritzar alumnes d'Educació Infantil de primer cicle
en centres educatiu, i/o garantir alternatives a l'escolarització dels infants menors de tres anys.
Segons el model de l'Annex de l'Ordre esmentada.

PROPOSTA
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Vista l'Ordre del Conseller d'Educació i Cultura, de 21 de juny de 2002, mitjançant la qual
es convoquen ajudes a entitats locals per crear o mantenir una xarxa pública de centres que
imparteixin el primer cicle d'Educació Infantil, i per fomentar alternatives a l'escolarització dels
infants menors de tres anys per a l'any 2002.

Vist que aquest Ajuntament té en funcionament una Escola Municipal Infantil en fase
d'adaptació a la LCGSE.

Vistes les necessitats econòmiques que té aquest Ajuntament per poder assolir les
despeses de l'esmentada escola.

Per la present, venc a proposar al Ple el següent acord:

- Sol·licitar una subvenció per al servei d'Escoles de Pares per a l'any 2002, per un
import de sis mil euros.

- Signar un conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura, l'objecte del qual serà
garantir l'oferta pública de les places per escolaritzar alumnes d'Educació Infantil de primer cicle
en centres educatiu, i/o garantir alternatives a l'escolarització dels infants menors de tres anys.
Segons el model de l'Annex de l'Ordre esmentada.

Sotmeses a votació les propostes son aprovades per unanimitat.

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

Esporles, 16 de juliol de 2002.
, El Batle, La Secretària,
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Vista l'Ordre del Conseller d'Educació i Cultura, de 21 de juny de 2002, mitjançant la qual
es convoquen ajudes a entitats locals per crear o mantenir una xarxa pública de centres que
imparteixin el primer cicle d'Educació Infantil, i per fomentar alternatives a l'escolarització dels
infants menors de tres anys per a l'any 2002.

Vist que aquest Ajuntament té en funcionament una Escola Municipal Infantil en fase
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