
 



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

2008

VOLUM I

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

El present llibre d'Actes consta de quaranta-un fels
útils enquadernats, numerats des del 0401364 al
0401324, legalitzats cada un d'ells amb la rúbrica del
President i el segell de la Corporació.

Esporles, 31 de desembre de 2008
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OVERN DE LES ILLES BALEARS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT

EL DIA 31 DE GENER DE 2008

Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Antonio Asensio Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa
Maria del Carmen Serra Martinez

Vicenç Vidal Matas
Aina Maria Salom Soler

Miquel Bernat Bosch
Dolors Nadal Llinàs

Maria Francisca Ripoll Morell
Severiano Quevedo Mora

Gaspar Sabater Nicolau

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores trenta
minuts del dia trenta-u de gener de dos mil vuit, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la
Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Miquel
Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a

l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió ordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a
l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari, la Sra. Maria Dolores
Sureda Trujillo.

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
qualque observació a l'acta de la sessió ordinària de dia 29 de novembre de 2007.

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

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A l'apartat de correspondència , es dóna
compte dels següents:

- Govern de les Illes Balears - Educació i Cultura - IES Josep Font i Tries Reg. Entrada
3410/07, Sol·licitud ampliació Institut Secundaria.

- Govern de les Illes Balears - Economia Flisenda Innovació - DG Tributs i Recaptació
Reg. Entrada 3437/07, Remissió acords de baixa rebuts IBI.

- Govern de les Illes Balears - Economia Hisenda Innovació - DG Tributs i Recaptació,
Reg. Entrada 3438/07, Lliurament liquidacions per ingrés directe IBI.

- Govern de les Illes Balears - Institut Balear de la Dona, Reg. Entrada 3449/07,
Commemoració dia mundial contra violència de gènere.

- Consell Insular de Mallorca - Cooperació Municipal, Reg. Entrada 3462/07 Convocatòria
comissió sectorial creació consorci gestió residus.

- Consell Insular de Mallorca - Cooperació Municipal, Reg. Entrada 3527/07,
Convocatòria comissió sectorial promoció autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència.
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Govern de les Illes Balears - Direcció general de biodiversitat, Reg
Tràmit audiència creació zones especial protecció per a les aus i ampliació superfície
existents.
Consell Insular de Mallorca - Cooperació Municipal, Reg. Entrada 3569/07,
Convocatòria reunió presentació serveis oferts als ajuntament.
Govern de les Illes Balears - Salut i Consum - DG Avaluació i Acreditació , Reg. Entrada
3583/07, Comunicació risc tinta per a tatuatge.
Consell Insular de Mallorca - Presidència, Reg. Entrada 3589/07, Convocatòria
Assemblea Baties i Batieses.
Govern de les Illes Balears - Interior - Fundació d'Ajuda a la Reinserció, Reg. Entrada
3646/07, Convocatòria sessió ordinària patronat fundació d'ajuda a la reinserció.
Govern de les Illes Balears - Educació i cultura - DG Planificació i Centres Reg. Entrada
3677/07, Convocatòria reunió eixos basics pla primers infància.
Consell Insular de Mallorca - Cooperació Municipal, Reg. Entrada 3683/07, Convocatòria
signatura conveni col·laboració planejament urbanístic pla territorial Mallorca.
Institut Nacional Estadística - Delegació Provincial INE, Reg. Entrada 3744/07, Llistes
electorals per generals 2008 en suport informàtic.
Govern de les Illes Balears - Educació i Cultura - DG. Form. Prof. i Aprenen. - AMEIB
Reg. Entrada 3751/07 Agraïment cessió llibres i jornades estudis locals.
Govern de les Illes Balears - Servei d'ocupació, Reg. Entrada 3788/07, Resolució
subvenció dinamització ciutadana i conscienciació ambiental de la gent d'Esporles.
Govern de les Illes Balears - Interior, Reg. Entrada 14/08, Remissió esborrany decret
regulació d'estructura composició i funcionament de la junta autonòmica d'activitats de
les Illes Balears.
Govern de les Illes Balears - Obres Públiques Habitatge i Transports, Reg. Entrada
17/08, Convocatòria subvenció rehabilitació integral de barris.
Consell Insular de Mallorca - Departament de Joventut i Igualtat i Igualtat, Reg. Entrada
45/08, Reconeixement abonament subvenció millora equipaments i activitats culturals
adreçat a joves.
Consell Insular de Mallorca - Departament de Patrimoni i identitat cultural, Reg. Entrada
56/08 Concessió subvenció restauració motor gas pobre.
Ministeri d'Economia i Hisenda - DG de Coordinación Financiera con Entidades
Locales, Reg. Entrada 83/08, Actualització base dades gral. d'ens locals per
desenvolupament gral. d'estabilitat pressupostaria.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia haguts des de l'últim
Ple des de el núm. 511 de 2007 al 41 de 2008.

CARTA AALBORG+10 El Sr. Vicenç Vidal dona lectura a la següent

PROPOSTA

Vist el reconeixement i ratificació de AALBORG + 10 que s'adjunta pel present venc a
proposar al ple el següent acord;

Aprovar.-RECONEIXE RATIFICA TOT EL QUE S'HA EXPOSAT I QUE CONSTA AL
PRESENT EXPEDIENT AMB SIGNATURA, DEL SENYOR BATLE EN REPRESENTACIÓ
DEL CONSISTORI:

1. Subscrivim la Carta d'Aalborg.
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3. Acceptem dur a terme una revisió integrada dels Compromisos d'Aalborg com a punt de
partida del nostre procés de fixació d'objectius en un termini de 12 mesos a partir de la data
de la signatura. Aquesta revisió inclourà un context polític, es referirà als compromisos polítics
existents i descriurà els reptes actuals.

4. Acceptem entrar un procés local participatiu de fixació d'objectius que incorpori l'Agenda
Local 21 o qualsevol altre pla d'acció de sostenibilitat local i que tingui en compte els resultats
de la revisió local.

5. Acceptem establir prioritats en les nostres tasques, amb l'objectiu d'abordar els 10
compromisos següents:

1- Governança
2- Gestió local cap a la sostenibilitat
3- Béns naturals compartits
4- Consum responsable i elecció d'estils de vida
5- Planificació i urbanisme
6- Millor mobilitat, menys trànsit
7- Acció local per a la salut
8- Economia local activa i sostenible
9- Igualtat i justícia social
10- Del local al global

6. Acceptem establir objectius locals específics en el termini de 24 mesos des de la signatura
d'aquest document, tenint en compte l'annex dels Compromisos d'Aalborg com a font
d'inspiració, i establir terminis per a cada objectiu que resultin adequats per demostrar l'avanç
dels nostres compromisos.

7. Acceptem fer una revisió periódica de seguiment dels nostres objectius a la qual tinguin
accés els ciutadans.

8. Acceptem proporcionar informació regular sobre els nostres objectius i progressos en
relació amb la Campanya europea de ciutats i pobles sostenibles i, a través d'aquesta
cooperació, revisar-ne els progressos i aprendre els uns dels altres. Està prevista una primera
revisió europea per a l'any 2010, amb revisions posteriors programades cada cinc anys.

El Sr. Vidal explicar àmpliament cada un dels 10 punts de la carta d'Aalborg.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

ORDENANÇA RESIDUS.- El Sr. Vicenç Vidal Matas dona lectura a la següent

PROPOSTA

Vista la necessitat que te aquest municipi de regular els residus urbans per la present
venc a proposar el ple el següent acord:
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS URBANS

Aquesta ordenança s'ha elaborat amb la col·laboració dels membres del Fòrum Ciutadà
d'Esporles que a més, acordaren en la sessió de 13-12-07 que era un projecte de prioritat
alta.

2.1.1 Aprovar l'ordenança reguladora municipal i acompanyar-la amb campanyes
d'informació, i educació, sancionant en darrer extrem.
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 5
Article 1.- Objectiu i àmbit d'aplicació d'aquesta norma. 5
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Article 35." Procediment
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19
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Objectiu i àmbit d'aplicació d'aquesta norma.

La present ordenança té els següents objectius:

■ Fomentar la reducció i el reciclatge del màxim percentatge dels residus urbans.
■ Assolir els màxims nivells de qualitat en les fraccions recollides, reduint al mínim la

presència de materials impropis.
■ Assolir la màxima neteja a les zones destinades per a l'aportació de residus.
■ Fomentar la utilització i bon funcionament i gestió del Parc Verd del municipi.
■ Millorar la gestió dels residus urbans, en compliment i amb adaptació al que

estableix el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca
(Decret 21/2000, de 18 de febrer, d'aprovació definitiva) i la seva posterior revisió
publicada al BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006.

En els supòsits no regulats a la present ordenança, peró que per les seves característiques o
circumstàncies poguessin estar compresos en el seu àmbit d'aplicació, se'ls aplicarà, per
analogia, les normes del reglament que tenguin semblança amb el cas contemplat i sinó es
tendrán en compte altres normes de rang superior.

1) Residus urbans o municipals^ Els generats en els domicilis particulars, comerços,
oficines i serveis, així com tots aquells que no tenguin la qualificació de perillosos i
que per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els
anteriors llocs o activitats.

Tendrán també la consideració de residus urbans els següents: residus procedents
de la neteja de vies públiques, zones verdes i àrees recreatives. Animals domèstics
morts, així com mobles, béns i vehicles al final de la seva vida útil. Residus i runes

procedents d'obres menors de construcció i reparació domiciliària.

2) Ciutadà/na: Per la present norma tindrà la consideració de ciutadà/:
■ Tots els habitants del municipi, ja ho siguin de dret o de fet.

Conceptes
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■ Tots els ocupants dels habitatges ubicats dins el municipi, ja ho siguin com
ocupants habituals ja ho siguin com a visitants.

■ Tots els responsables i els empleats dels comerços, de les empreses de serveis,
de les oficines i de les indústries ubicades dins el municipi, independentment de
que estiguin empadronats a un altre municipi.

■ Tots els generadors singulars ubicats dins el municipi.
3) Domicili; S'entén per domicili dins aquesta ordenança qualsevol domicili particular o

d'activitat empresarial.

4) Productor^: Qualsevol persona física o jurídica que les seves activitats, excloent la
derivada del consum domèstic, produeixin residus o que faci operacions de
tractament previ, de mescla, o d'un altre tipus que provoquin un canvi de naturalesa
o de composició d'aquests residus.

5) Posseïdor^: El productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui al
seu poder i que no tingui la condició de gestor de residus.

6) Gestor de residus^: La persona o entitat, pública o privada que realitzi qualsevol de
les operacions que composen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels
mateixos.

7) Generadors singulars : Són aquells posseïdors de residus que per les seves
característiques, localització, quantitat i qualitat dels seus residus es poden agrupar
en vista a una millor gestió dels esmentats residus.

8) Àrea d'aportació^: llocs o zones d'ús públic posades a disposició de la ciutadania
destinades a facilitar la recollida selectiva dels residus urbans no perillosos,
separant-los en origen segons les diferents fraccions.

9) Parc Verd^: àrea d'aportació de titularitat municipal tancada i delimitada i que
compleix les especificacions del PDSGRUM.

10) Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM)^: Comprèn els residus
orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment a les cuines en la
manipulació, preparació i consum del menjar, i també els residus provenint de
generadors singulars com els mercats municipals, restaurants, hotels, grans
superfícies, etc. També s'inclouen en aquesta categoria els residus de jardineria o
poda, ja siguin privats o públics.

11) Fracció envasos lleugers: Les llaunes (d'acer, alumini, etc.), els envasos de plàstic
de tot tipus, els envasos de cartó-alumini i altres inclosos en els residus urbans.

12) Fracció paper i cartó: Paper imprès, envasos domèstics de paper-cartó amb el
punt verd, envasos domèstics de paper-cartó sense el punt verd, envasos comercials
de paper-cartó amb el punt verd i envasos comercials de paper-cartó sense punt
verd.

13) Fracció vidre: Envàs de vidre, sencer o romput (botelles i pots).
14) Fracció rebuig: Fracció de materials dels residus urbans que no estan dins de les

fraccions reciclables (orgànica, paper/cartó, vidre, envasos lleugers, etc.) i que es
caracteritzaran i es divulgaran des dels serveis tècnics municipals tenint en compte
les prescripcions dels Sistemes Integrats de Gestió i el Consell de Mallorca.

' Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus (BOE núm. 96, de 22/04/98).
^

PDSGRUM, Decret 21/2000, de 18 de febrer.
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15) Materials impropis: Elements que contaminen les fraccions de res^du^^^lfídes
selectivament.

16) Iglú: Tipus de contenidor que es fa servir per a la recollida selectiva en les àrees
d'aportació i parcs verds i que es caracteritza pel seu gran volum (més de 2.500
litres) i pel seu buidat mitjançant grua.

17) Reciclatge: La transformació dels residus, dintre d'un procés de producció per a la
seva finalitat inicial o per a altres finalitats, inclòs el compostatge i la biometanització,
peró no la incineració amb recuperació d'energia.

18) Reutilització: La utilització d'un producte usat per a la mateixa finalitat per a la qual
va ser dissenyat originàriament.

19) Recollida porta a porta: Sistema de recollida selectiva dels residus urbans que es
fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la segregació de les
diverses fraccions dels seus residus en origen, peró en lloc de dipositar-les en uns
contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions
(matèria orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i rebuig) són recollides
directament en el punt de generació d'acord amb un calendari preestablert.

20) Recollida selectiva: El sistema de recollida diferenciada de matèria orgànica i de
materials reciclables, així com qualsevol altre sistema de recollida diferenciada que
permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els residus.

21) Residus perillosos: Aquells que figurin en la llista de residus, marcats com
perillosos (*), aprovada per la Decisió 2001/118/CEE de la Comissió Europea, de 16
de gener de 2001 (DOCE L47, 16/2/01) i incorporada a l'ordenament estatal per
l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer (BOE 43 de 19/2/2002)

22) Residus voluminosos: Aquells residus que per les seves característiques
(dimensions, pes, propietats, etc.) no poden ser objecte de recollida porta a porta o
en contenidors.

23) Restes de poda: restes de jardineria i poda produïts als domicilis particulars.

24) Residus especials d'origen domiciliari: A l'efecte d'aquesta ordenança, es
consideren residus especials d'origen domiciliari aquells que per la seves
característiques i composició han de ser gestionats de manera diferent perquè
poden comprometre la recuperació d'altres fraccions de residus o els tractaments
biològics, i poden comportar un risc per al medi ambient o per a la salut de les
persones. S'inclouen: piles, fluorescents i llums de vapor de mercuri, tóners i
cartutxos de tinta, pneumàtics fora d'ús, medicaments, etc.

Competències municipals

1) Prestar directa o indirectament el servei de recollida de residus i gestió del Parc
Verd d'acord amb els esquemes organitzatius i tècnics que es considerin oportuns
a cada moment.

2) L'Ajuntament es compromet a la separació i reciclatge de residus en les seves
dependències i en els actes que organitzi (mercats, fires, festes, etc.) i a fer
complir aquesta ordenança a tots els actes o esdeveniments que organitzin
entitats públiques, privades, ONG, etc. dins el municipi.

3) L'Ajuntament podrà dur a terme mesures encaminades a fomentar la reducció de
residus mitjançant actuacions com:
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a. Foment de la utilització d'envasos retornables

b. Foment del compostatge domèstic de la Fracció Orgànica dels Residus
Municipals en els domicilis particulars

c. Inclusió a la política de compres municipals criteris d'adjudicació favorables a
la reducció en origen i el foment de l'ús de productes reciclats

d. Posada en funcionament de mecanismes per incentivar mesures de reducció i
de recollida selectiva dels residus.

4) Atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans del municipi i
retornar tota la informació respecte a les seves aportacions.

5) Realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i de gestió dels residus que segons
l'ordenança han d'efectuar els ciutadans, després del requeriment previ als
propietaris o usuaris, imputant a aquests el cost dels serveis prestats, sense
perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas.

6) Exercir de policia com a mesura per prevenir i/o sancionar les accions que afectin
negativament els serveis anteriors.

7) Promoure accions ciutadanes que ajudin a la millora de la prestació del servei.

8) Desenvolupar campanyes informatives i educatives per tal de millorar la gestió
dels residus amb criteris de sostenibilitat.

9) Establir a través de les ordenances fiscals, les taxes que hauran d'abonar els
usuaris com a contraprestació als serveis de recollida de residus.

10) Informar i formar a la ciutadania sobre els drets i els deures que es deriven de la
normativa respecte a la recollida dels residus sòlids urbans i el parc verd
municipal.

Drets i deures dels ciutadans

1) Complir els preceptes d'aquesta ordenança i de les disposicions complementàries
que, en matèria de gestió de residus, pugui dictar en qualsevol moment
l'Ajuntament, en l'exercici de les seves facultats.

2) Mantenir una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de l'estat
de neteja del municipi, a la utilització racional dels productes de consum, a la
minimització en la producció de residus i a la preservació del medi ambient en
general.

3) Denunciar les infraccions de les quals se'n fengui coneixement en matèria de
neteja i gestió de residus.

4) Afavorir la selecció i, per tant, possible recuperació d'altres fraccions valoritzables
dels residus.

5) Procedir al pagament de la taxa prevista en l'ordenança fiscal com a contrapartida
a la prestació del servei de recollida de fems.

6) Presentar les seves reclamacions, denúncies i suggeriments a l'ajuntament en tot
alló que sigui competència d'aquesta institució.

7) Procedir al pagament d'aquelles despeses no incloses dins la taxa municipal que
es derivin de la prestació de qualque servei específic relacionat amb la gestió dels
residus per part de l'autoritat municipal.
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8) Ser informat sobre els drets i els deures que es deriven de la normaba resp'ecte a
la recollida dels residus sòlids urbans i el parc verd municipal.

CAPÍTOL II. LA RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS

Consideracions generals

Tots els ciutadans definits a l'article segon estan obligats a:

1) Fer una separació domiciliària i als llocs de treball dels seus residus urbans en les
següents fraccions:
Fracció orgànica
Paper i cartó
Vidre
Envasos lleugers
Residus voluminosos
Restes de poda
Residus perillosos
Rebuig (residus no inclosos als apartats anteriors)

2) En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins el municipi,
i produir residus perillosos tenen l'obligació de comunicar-ho als òrgans
competents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sol·licitar les
autoritzacions administratives pertinents.

3) Cap tipus de residus no podrà ser evacuat per la xarxa de clavegueram, fins i tot
en el supòsit que s'hagi triturat prèviament i/o liquat. No és permesa la instal·lació
de capoladors domèstics industrials que per les seves característiques evacuïn els
productes capolats a la xarxa de clavegueram.

Programació
Els serveis municipals faran pública la programació prevista de dies, horaris i medis per a
la prestació dels serveis de recollida. L'Ajuntament podrà introduir les modificacions que,
per motius tècnics d'interès públic, tingui per convenients, sempre avisant amb antelació
a l'usuari/a.

Forma de presentació dels residus
1) La presentació dels residus es farà, obligatòriament, en el tipus de recipient que en

cada cas, senyali l'Ajuntament, d'acord amb la naturalesa dels residus, les
característiques del sector o via pública i amb la planificació realitzada per a la
recollida i transport.

2) En les zones, sectors o barris on la recollida s'efectua mitjançant recipients d'ús
exclusiu subministrats o no per l'Ajuntament, els usuaris d'aquests recipients tenen
l'obligació de conservar-los i mantenir-los en adequades condicions d'higiene i
seguretat.

3) En el sistema de recollida porta a porta els veïnats han de dipositar els fems davant el
domicili propi, facilitant el màxim la visibilitat i recollida del material dipositat.
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4) No es permet l'aportació de residus diferents de la fracció que és objecte de la
recollida selectiva específica del dia en qüestió.

5) Es prohibeix dipositar residus que continguin líquids o que puguin liquar-se (per
exemple, olis i greixos solidificáis per baixa temperatura, que s'han de dur al Parc
Verd).

6) Es prohibeix l'ús de les papereres ubicades a la via pública per tirar-hi bosses de
residus domiciliaris. Les papereres s'utilitzaran exclusivament per llençar-hi petites
quantitats de residus, els quals baix cap concepte es podran tirar al terra.

Nombre i ubicació dels contenidors

1) Els serveis tècnics municipals decidiran el nombre, volum i ubicació dels contenidors,
seguint sempre les indicacions de les normes vigents, particularment les del
PDSGRUM.

2) L'Ajuntament podrà exigir la ubicació dels recipients per a la recollida en l'interior
d'immobles i locals de negoci, especialment en el cas dels generadors singulars. En
generadors singulars on s'assignen contenidors de recollida selectiva per a ús
exclusiu, el nombre d'unitats serà fixada pels serveis municipals d'acord amb les
necessitats de cada establiment.

3) En la col·locació de contenidors en la via pública, es tindran en compte les lògiques
indicacions que es puguin rebre de particulars, comerciants i associacions.

4) Serà necessària l'autorització del servei tècnic municipal per canviar d'ubicació
qualsevol contenidor del municipi.

5) L'Ajuntament, quan existeixin circumstàncies especials, podrà establir guals i reserves
d'espai per a la manipulació dels contenidors.

Normes d'ús dels contenidors

1) Sols s'utilitzaran el contenidors per als residus autoritzats en cada cas. Els ciutadans
estan obligats a dipositar els residus seleccionats al seu interior. Si com a
conseqüència d'una deficient presentació dels fems, es produeixen abocaments,
l'usuari causant serà responsable de la brutor ocasionada.

2) Els serveis municipals mitjançant la brigada o l'empresa concessionària procediran a
la neteja i manteniment dels contenidors d'ús col·lectiu i públic.

3) Els usuaris procediran al manteniment i neteja dels contenidors d'ús exclusiu.

4) El posseïdor domèstic i puntual de grans quantitats de residus (festa, torrada,
mudança o trasllat, etc.) i no considerat generador singular consultarà amb els serveis
tècnics municipals el procediment a seguir per desfer-se adequadament dels residus
generats i no desbordar els contenidors de la seva zona.

Volums extraordinaris

Si per qualsevol causa una entitat, pública o privada, s'haguès de desprendre de residus
en quantitats majors a les que constitueixen la producció diària normal i no de forma
freqüent, no podrà presentar-los conjuntament amb les remeses habituals. En aquests
casos, l'entitat haurà de sol·licitar autorització a l'empresa adjudicatària del Servei de
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Gestió del RSU de l'Ilia de Mallorca per transportar els esmentats residus amb els seus
propis mitjans a les instal·lacions de tractament o d'eliminació. L'entitat haurà d'abonar el
càrrec corresponent segons les tarifes vigents. En cap cas podrà fer ús dels contenidors
o iglús d'ús públic.

Residus voluminosos i poda

1) Els residus voluminosos no s'han de dipositar a l'interior dels contenidors de
residus urbans, sinó que han de ser objecte d'una recollida específica a la via
pública per part de l'empresa concessionària en la prestació del servei de recollida
d'aquest tipus de residus, o bé poden ser traslladats directament pels seus
posseïdors al parc verd municipal.

2) Els generadors singulars qualificats hauran de gestionar els residus voluminosos
amb un gestor autoritzat. En cap cas podran utilitzar el Parc Verd.

3) Els generadors singulars no qualificats hauran de respectar les directrius que en
cada tipus de residu voluminós dictin els serveis tècnics municipals.

4) L'Ajuntament o l'empresa concessionària en la prestació del servei de recollida de
residus voluminosos han de disposar d'un servei permanent d'atenció a la
ciutadania per atendre les sol·licituds de recollida d'aquests residus.

5) En cas d'abandonament o mal ús del servei de recollida específica, el responsable
es farà càrrec del cost de la retirada dels voluminosos, moÍDles i estris abandonats,
sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin.

Residus especials d'origen domiciliari

1) Els residus especials d'origen domiciliari no es poden mesclar amb la resta de
fraccions. S'han de dur, de forma segregada, al parc verd municipal.

2) Les piles s'han de dipositar en els contenidors específics situats a diferents
establiments comercials i al parc verd, així com a edificis públics i botigues que
venen piles. S'han de separar les piles tipus botó de la resta.

3) Els medicaments s'han de dipositar als contenidors ubicats en les farmàcies o
dispensaris municipals.

Generadors singulars qualificats i no qualificats

Qualsevol domicili on es dugui a terme una activitat empresarial o professional dins el
municipi serà considerat generador singular no qualificat i és susceptible de ser considerat
generador singular qualificat pels tècnics municipals segons el que dicta el PDSGRUM.
En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà dur a terme els programes de recollida selectiva
que consideri pertinents per als generadors singulars no qualificats per tal de millorar el
percentatge de residus reciclats.

La llista de generadors singulars qualificats la confeccionarà l'Ajuntament a partir de les
prescripcions que desenvolupi el Consell de Mallorca en funció del PDSGRUM.
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Independentment del règim sancionador de la Llei 10/98 de Residus,

1) Els productors i posseïdors de residus que els lliuren per a la seva reutilització o
tractament a un tercer no autoritzat seran responsables solidaris amb aquest tercer de
qualsevol perjudici que pogués derivar-se. Així mateix, respondran solidàriament de
les sancions que procedeixi imposar.

2) Qui hagi efectuat el lliurament serà responsable dels danys que es produeixin en els
processos d'eliminació, com a conseqüència de mala fe en el lliurament dels residus o
de falta d'informació sobre les característiques dels productes lliurats,.

3) Es prohibeix l'aportació de residus no autoritzats, en especial de fraccions catalogades
com a tòxiques i perilloses: piles, pintures, dissolvents, medicaments, productes
químics, etc., a qualsevol de les fraccions objecte de recollida selectiva.

Propietat del material recollit

1) Segons l'article 20 de la Llei 10/98 de Residus els posseïdors de residus urbans
estaran obligats a lliurar-los a les entitats locals (Ajuntament i/o Consell de Mallorca),
per al seu reciclatge, valorització o eliminació, en les condicions que determinin les
ordenances. L'Ajuntament o el Consell assumiran la propietat dels residus des del
lliurament o aportació del ciutadà (posseïdor) i aquest últim quedarà exempt de
responsabilitat pels danys que puguin ocasionar aquests residus, sempre que en
l'aportació s'hagin observat aquestes ordenances i altres normes d'aplicació.

2) IJnicament les empreses autoritzades per l'Ajuntament i el Consell de Mallorca poden
recollir els residus dipositats qualsevol dels contenidors del municipi.

Regulació de la publicitat comercial directa
Aquest article tè per objecte regular la publicitat comercial directa a les bústies i altres
indrets amb la finalitat de reduir al màxim la producció de residus de paper que genera,
minimitzar la quantitat de residus que els serveis municipals han de recollir i introduir els
elements necessaris per disminuir les molèsties que aquesta activitat provoca als
ciutadans.

a) La publicitat s'ha de dipositar a l'interior de les bústies particulars i/o en aquells espais
que els veïns o la comunitat de propietaris de l'edifici hagin establert a aquest efecte.
Es prohibeix deixar la publicitat fora dels vestíbuls i portals de les finques. Les
empreses distribuïdores de material publicitari s'han d'abstenir d'entrar en les finques
o de dipositar-lo en les bústies, quan la comunitat de propietaris o cada veí
individualment indiquin expressament la seva voluntat de no rebre'n.

b) Tot el material publicitari que es distribueixi, sigui quines siguin llurs característiques,
ha de dur en lloc visible una identificació de l'empresa distribuïdora, que contindrà com
a mínim el nom de l'empresa, el seu NIF, l'adreça i el telèfon. Aquesta obligació
s'estèn a les empreses anunciants en el cas que siguin elles mateixes les
distribuïdores.

c) A fi d'evitar molèsties a la ciutadania, el material publicitari s'ha de plegar adientment,
tenint en compte la grandària habitual de la boca de les bústies. Amb la finalitat de
facilitar el seu reciclatge, el material publicitari no es pot plastificar ni introduir en
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bosses de plàstic o sobres plastificats. Si cal emprar sobres aquests han de ser de
paper o cartró.

d) Les entitats o empreses que reparteixin propaganda manual o publicitat domiciliària
hauran de comunicar l'inici de l'activitat de propaganda a l'Ajuntament i hauran de
pagar una taxa municipal que dependrà del pes del material a distribuir. També
dependrà de si es tracta de paper reciclat i de si l'empresa paga la taxa de residus al
mateix municipi o no.

e) Les empreses anunciades seran responsables del compliment d'aquest article. En cas
d'incompliment s'aplicarà el procediment sancionador corresponent.

CAPÍTOL III. EL PARC VERD

Usuaris del parc verd

Poden utilitzar el Parc Verd els ciutadans d'Esporles que poden ser:
Particulars. Aquests tindran accés a abocar els residus que siguin considerats
admissibles en els contenidors instal·lats a l'efecte.
Generadors singulars no qualificats, és a dir, aquells comerços, oficines i
petits productors sempre hi quan duguin les fraccions i les quantitats que els
serveis tècnics municipals autoritzin en cada moment.

Obligacions dels usuaris del parc verd

1) En el moment de l'entrada al recinte cal informar al personal encarregat del
material que es porta.

2) Han de respectar i complir les instruccions del personal de servei

3) Els materials s'han de deixar al contenidor corresponent seguint les indicacions
dels cartells respectius.

4) Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom
s'haurà de recollir i ficar al contenidor respectiu.

5) No es poden deixar mai residus o materials fora del recinte del parc verd i s'han de
respectar els horaris d'obertura al públic.

Horari I dies de servei

L'horari d'obertura al públic el determinaran els serveis tècnics municipals. L'horari podrà
variar-se segons l'estació anual, i podrà ser ampliat i/o revisat per decisió de
l'Ajuntament. Aquest horari es podrà conèixer a les oficines municipals. En cap cas no es
poden deixar residus a fora del parc verd baldament estigui tancat per qualsevol motiu.
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El personal del parc verd

El parc verd estarà físicament mantingut i controlat pel nombre adequat de persones
contractades o subcontractades per l'Ajuntament. Les tasques diàries de la persona o
persones encarregades seran:

Obrir i tancar el parc verd.
Controlar l'entrada i sortida de materials.

Garantir la correcta disposició dels materials en el lloc adequat i de la forma
reglamentada.

Impedir el dipòsit de materials no admesos.

Impedir l'entrada als usuaris no admesos.
Assessorar el públic sobre com usar les instal·lacions
Avisar a l'Ajuntament de qualsevol contratemps o anomalia.
Garantir que retiren els materials les persones, empreses i vehicles autoritzats.

Complimentar els fulls diaris d'incidències i d'entrades i sortides de materials.

Residus admissibles i no admissibles

Els serveis tècnics municipals aniran informant dels residus admesos al parc verd que els
usuaris del parc verd podran aportar, prèviament classificats.

L'Ajuntament podrà ampliar la llista de residus admesos d'acord amb la normativa.

En cap cas s'acceptaran al parc verd els següents materials:

1) Residus infecciosos, radioactius, material explosiu o inflamable, etc.

2) Residus industrials

3) Residus hospitalaris

4) Vehicles fora d'ús

CAPÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS

Aplicació
Els ciutadans infractors seran sancionats segons les següents normes, en el cas de no
estar tipificades les sancions corresponents en la present ordenança.

■ Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos.
■ Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril. Reglament de la Llei 11/1997.
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■ Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.
■ Reial Decret 833/1998, de 20 de juliol, Reglament de la Llei 20/86 de Residus Tòxics i

Perillosos.

■ Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (Decret
21/2000, de 18 de febrer, d'aprovació definitiva) i la seva posterior revisió publicada al
BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006

Inspeccions i denúncies

1) La Policia Local i els tècnics municipals seran responsables de les tasques d'inspecció
i de compliment d'aquestes ordenances.

2) Tot ciutadà o persona jurídica podrà denunciar qualsevol infracció a aquesta
Ordenança.

3) Les denúncies originaran l'obertura del corresponent expedient per part de les
autoritats municipals. Es faran les indagacions pertinents seguint els tràmits
preceptius, amb l'adopció de les mesures cautelars necessàries, fins la resolució final
de l'expedient.

Responsabilitat dels infractors.

1) Les responsabilitats derivades de l'incompliment de les obligacions senyalades seran
exigibles no sols pels actes propis, sinó també pels d'aquelles persones de qui s'hagi
de respondre conforme al que indica la legislació vigent.

Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

A. Qualsevol incompliment d'aquesta ordenança i que no estigui tipificat com a
falta greu o molt greu.

B. L'incompliment per part dels posseïdors de residus urbans de lliurar-los a
l'Ajuntament o a un gestor autoritzat i registrat per al seu reciclatge,
valorització o eliminació sempre i quan no siguin iniciatives de reducció en
origen com el compostatge casolà.

0. No separar les diferents fraccions de residus urbans i no dipositar-les en els
tipus de recipients normalitzats específics que en cada cas determinin
l'Ajuntament i el Consell de Mallorca.

D. L'incompliment de qualsevol de les condicions per a la presentació de les
diferents fraccions de residus que estableix aquesta ordenança en l'article 7
i els que també facin referència a aquest fet.

E. Dipositar residus en un element de contenció, contenidor, cubell o bossa
diferent del que li correspon, o bé fer-ho fora dels horaris establerts.

F. Quasevol incompliment dels articles 8 i 9 sobre nombre i ubicació de
contenidors i les serves normes d'ús.
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G. Lliurar a la recollida domiciliària residus exclosos del servei municipal de
gestió de residus.

H. El canvi d'ubicació d'un contenidor de residus sense l'autorització de
l'administració competent.

I. No complir amb els articles 18 119 d'obligacions del usuaris del parc verd i
de compliment dels seus horaris.

J. No complir les indicacions del personal del servei del Parc Verd.
K. No dipositar els residus en els contenidors indicats a l'efecte.
L. Dipositar els residus fora dels contenidors o del recinte del Parc Verd.
M. Per als generadors singulars qualificats i no qualificats que produeixen

residus perillosos, no comunicar-ho a la Conselleria de Medi Ambient
N. No complir amb les premisses no econòmiques de l'article 16.

Infraccions greus

Són infraccions greus:

A. Realitzar alguna de les activitats que, en el marc d'aquesta ordenança sigui
necessària la corresponent autorització administrativa, sense disposar de la
mateixa, tenir-la caducada o suspesa, així com l'incompliment dels
condicionants que en ella venguin imposats.

B. Falsejar o ocultar dades per a l'obtenció de les autoritzacions assenyalades
en aquesta ordenança o als efectes de liquidació de les corresponents
taxes o preus públics.

C. La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l'Ajuntament
per tal d'evitar danys o perjudicis per al medi ambient o perills per a la salut
de les persones.

D. La reincidència, per la comissió en el termini d'un any, de dues infraccions
lleus de la mateixa naturalesa.

E. L'abandonament, abocament, vessament o eliminació incontrolats de
qualsevol tipus de residus no perillosos sense que s'hagi produït un dany o
deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut
de les persones.

F. L'abocament de residus de construcció i demolició a la via pública, solars,
parcel·les i pedreres, tant públics com privats.
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G. El dipòsit de residus voluminosos en els contenidors o a la via pública
(sense concertar prèviament la seva recollida), en solars, parcel·les, etc.

H. L'aportació de fraccions de residus catalogades com a perilloses a
qualsevol dels contenidors dedicats a la recollida selectiva de la fracció
orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta, sempre que com a
conseqüència d'aquest fet no s'hagi produït un dany o deteriorament greu
per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.

I. No pagar les taxes esmentades a l'article 16.

J. No complir amb les indicacions dels articles 10, 11-2 i/o 14-1.

Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

A. La reincidència, per la comissió en el termini d'un any, de dues infraccions
greus o de tres infraccions lleus de la mateixa naturalesa.

B. La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l'Ajuntament
per tal d'evitar danys o perjudicis greus per al medi ambient o perills greus
per a la salut de les persones.

C. L'abandonament, abocament, vessament o eliminació incontrolats de
residus urbans, sempre que s'hagi produït un dany o deteriorament greu
per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.

D. L'aportació de fraccions de residus catalogades com a perilloses a
qualsevol dels contenidors dedicats a la recollida selectiva de la fracció
orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta, sempre que com a
conseqüència d'aquest fet s'hagi produït un dany o deteriorament greu per
al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.

Quantificació de les sancions.

1 ) La qualificació de les sancions serà:
■ Lleus: 60 a 300 euros.

■ Greus: 300,01 a 1500 euros.

■ Molt greus: de 1500,01 euros a 3000 euros.

Els valors exposats per a cada sanció podran incrementar-se o reduir-se d'acord a les
circumstàncies dels fets.

2) Les infraccions reincidents s'hauran de quantificar en un grau superior al que les
correspongui per les seves característiques.
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Graduació de les sancions

1) Les sancions s'imposaran atenent a les circumstàncies del responsable, grau de
culpa, reiteració, grau de participació, benefici derivat de l'activitat infractora, grau
del dany al medi ambient o del perill en què s'hagi posat la salut de les persones.

2) En la imposició de la sanció es tendrá en compte que, en tot cas, la comissió de la
infracció no resulti més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes
infringides.

Procediment sancionador

Els expedients sancionadors es sotmetran als principis de la potestat sancionadora
establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
El procediment sancionador es regirà pel que estableix el Decret 14/1994, de 10 de
febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la
comunitat autónoma de les Illes Balears en l'exercici de la potestat sancionadora i,
supletòriament, pel previst en el Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova
el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

Obligació de reposar, multes coercitives i execució subsidiària

1) Sense perjudici de la sanció penal o administrativa que s'imposi, els infractors
estaran obligats a la reposició o restauració de les coses al ser i estat anteriors a la
infracció comesa, en la forma i les condicions fixades per l'Ajuntament.

2) Si els infractors no procedissin a la reposició o restauració, d'acord, amb el que s'ha
establert a l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà acordar la imposició de multes
coercitives a l'empara de l'article 99 de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, una
vegada transcorreguts els terminis assenyalats en el requeriment corresponent. La
quantia de cada una de les multes no superarà un terç de la multa fixada per
infracció comesa.

Potestat sancionadora

1 ) La Batlia serà competent per imposar les sancions per faltes lleus o greus.

2) El Ple de l'Ajuntament serà competent per imposar les sancions per faltes molt
greus.
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Via de constrenylment

Per a l'exacció de les infraccions de la present ordenança, així com les despeses
ocasionades per l'execució subsidiària de les activitats a què puguin donar lloc, en
defecte de l'abonament voluntari, es seguirá el procediment administratiu de
constrenyiment.

Adopció de mesures provisionals

Quan s'hagi iniciat un procediment sancionador, l'Ajuntament podrà adoptar i exigir
alguna o algunes de les següents mesures provisionals;

1) Mesures de correcció, seguretat o control que impedeixi la continuïtat en la
producció del dany.

2) Precintat d'aparells, equips o vehicles.

3) Clausura temporal, parcial o total de l'establiment.

4) Suspensió temporal de l'autorització per a l'exercici de l'activitat per part de
l'empresa.

Procediment

1) No es podrà adoptar cap mesura provisional sense el tràmit d'audiència prèvia als
interessats, llevat que concorrin raons d'urgència que aconsellin la seva adopció
immediata, basades en la producció d'un dany greu per a la salut de les persones o
el medi ambient, o que es tracti d'una activitat que estigui regulada a la Llei 10/
1998, de 21 d'abril, de Residus, sense la preceptiva autorització o amb ella
caducada o suspesa, amb la qual cosa la mesura provisional imposada haurà de ser
revisada o ratificada desprès de l'audiència als interessats.

2) Les mesures provisionals descrites en el present capítol seran independents de les
resolucions que sobre la sol·licitud d'adopció de mesures provisionals puguin
adoptar els Jutges dels ordres civils o penal degudes a l'exercici d'accions de
responsabilitat per persones legitimades.

Disposició addicional única

Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta ordenança es regirà per alló previst a
les següents disposicions legals:

1) Llei 10/1998, de 21 d'abril de residus.

2) Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos i el Decret 782/1998, de 30
d'abril de desenvolupament i execució de la mateixa.

3) Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (Decret
21/2000, de 18 de febrer, d'aprovació definitiva) i la seva posterior revisió publicada
al BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006.
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4) Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell
de Mallorca i publicat íntegrament en el BOIB núm. 141 de 23 de novembre de 2002.

5) Plec de Prescripcions Tècniques del concurs d'adjudicació del servei de recollida
selectiva i/o del Reglament del Servei de Recollida Selectiva de l'illa de Mallorca
quan estigui en vigor.

6) Altres normes de rang superior i que per la seva naturalesa entren dins l'àmbit
d'aplicació.

Disposició final única
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la data de publicació del text

íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2." -De conformitat amb alló disposat a l'art. 102 de la llei 20/06, de 15 de desembre i llei de
bases de regim local, el present acord inicial, s'exposarà el públic pel termini de trenta dies, a
fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat i s'exposarà en el BOIB el text integra de l'ordenança.

El Sr. Vicens Vidal explicar el contingut de l'ordenança i el per que , el temps que
havien tardat per redactar-la i la participació del fòrum ciutadà donant la seva opinió.

El Sr. Miquel Bernat digué que no volia entrar dins el contingut de l'ordenança ja que si
havien tardat 4 mesos per redactar-la, podia quedar clar que era complicat en el temps que
havien tingut donar una opinió seriosa.

Que agrairia que en lo successiu es dones més temps per estudiar el tema, ja que no
era excusa el que s'hagué tractat abans el fòrum ciutadà. Que la llei estableix uns
mecanismes dins el municipi ( comissions etc.) per tractar aquests temes i era mal d'entendre
que no es tractessin abans dins aquí que el fòrum. Que no volia dir que no es tractessin allà
però abans el menys informar.

Respecta de l'ordenança digué que era profunda però que i havia uns punts que no
acabava d'entendre, com es que no es sancionarà tot seguit sigui vigent l'ordenança, es que
no funciona bé la recollida selectiva?.

El Sr. Vicenç Vidal li respongué que el cas no era aquest que la recollida selectiva
funcionava bé, però que sempre podria funcionar millor, que l'ordenança no tenia una funció
recaptadora, si no avisar pel millor funcionament i el cap davall, únicament sancionar aquelles
conductes que impedeixen un bon desenvolupament del servei.

Pel que fa el temps que ha estat a disposició dels politics voldria recordar que el
primer borrador es va entregar el mes de setembre.

El Sr. Batle digué que hi havia algun típus de gent que per desgracia només entenien
el terme sanció, i es pels altres per qui es dona una oportunitat.

La Sra,. Aina Salom demanar quan es començaria a Ses Rotgetes el porta a porta i com es
faria?, quin tipus d'informació rebrien els ciutadans d'aquesta zona. Reunions, tríptics etc, per
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que la patinada podia ser grossa si el dia següent de retirar els iglús sense més informació
comença el porta a porta, sanció segura.

El Sr. Vidal respongué que efectivament estava pensat abans de posar-ho en marxa la
recollida porta a porta informar convenientment a la ciutadania, fer tríptics, reunions etc.

El Sr. Bernat digué que aprovant una ordenança tan forta era normal que la gent que
no estava informada en principi no complís i entenem la preocupació del la Sra. Salom, ja que
una ordenança es fa per complir-se no per aplicar-se a mitges. Que el normal era un procés
educatiu i finalment l'aprovació de l'ordenança.

El Sr. Batle digué que així s'estava fent, que el procés educatiu s'ha dut a terme, peró
que s'havia de complementar i així s'estava fent amb aquesta ordenança.

Sotmesa a votació fou aprovada amb el resultat següent:

Sis (6) vots a favor del PSOE i PAS PSM
Cinc (5) abstencions del PP

EXPROPIACIÓ CA L'AMET La Sra. Maria del Carme Serra Martinez, dona lectura a la
següent

PROPOSTA D'ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de dia 27 de febrer del 2003, adoptà,
entre d'altres, l'acord d'inici de l'expropiació dels terrenys de la Unitat d'Actuació descrita com

UA-3, situació Ca l'Amet-Avga. Joan Riutort, nucli Esporles Plànol E-3. Aquesta Unitat
d'actuació fou modificada pel Ple de l'ajuntament, a la sessió del dia 10 de desembre del

2002.

Per diverses circumstàncies, en la tramitació d'aquest procediment, s'ha superat el
termini per resoldre, entre d'altres, per les dificultats de constatar fefaentment les dades sobre

la titularitat dels béns o drets a expropiar; per la qual cosa, de conformitat amb la legislació

reguladora sobre els terminis màxims per dictar i notificar una resolució administrativa

expressa, es proposa l'adopció de l'acord següent:

1. Declarar la caducitat de l'expedient administratiu incoat per l'acord plenari del dia 27 de
febrer del 2003, en haver transcorregut el termini legal fixat per a la seva resolució expressa.

2. Arxivar aquestes actuacions i comunicar als interessats aquesta declaració de caducitat
amb la indicació dels recursos que s'hi poden interposar en contra.

3. Acordar l'inicií de l'expropiació dels terrenys de la Unitat d'actuació descrita com UA-3,
situació Ca l'Amet-Avga. Joan Riutort, nucli Esporles Plànol E-3. Aquesta Unitat d'actuació
fou modificada pel Ple de l'ajuntament, a la sessió del dia 10 de desembre del 2002.

El Sr. Miguel Bernat demanar si hi havia informe dins l'expedient.
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La Secretaria respongué que no ni havia, però que tan el seu parer, ella com a responsable
de emetrer-lo com el del advocat consultat era el de informar favorable aquest acord.

Sotmesa a votació fou aprovada amb el resultat següent:

Sis (6) vots del PSOE i PAS PSM
Cinc (5) abstencions del PP

REGLAMENT HONORS I DISTINCIONS.- El Sr. Josep Ferra Terrasa, dona lectura a la
següent

Donada l'antiguitat del Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament venc a
propasar el ple el següent acord:

- Aprovar inicialment el present

Article 1.

Els honors i les distincions que aquest Ajuntament pot atorgar, són:

• Proclamació de Fill/a Il·lustre.
• Concessió de la Medalla d'Or de la Vila.
• Concessió del premi La Filadora.

PROPOSTA

REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS

CAPÍTOL I

Classes

CAPÍTOL II

Dels fills/es il·lustres

Article 2.

El major honor i la més alta distinció és la proclamació de fill/a il·lustre.

Article 3.
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Per a la proclamació de fill/a il·lustre s'ha de tramitar el corresponent expedient en la forma
que es determina en el present Reglament.

Article 4.

A l'expedient s'ha d'acreditar que el proposat compleix les condicions mínimes tot seguit
enumerades i que no existeixen actes que puguin fer-lo desmerèixer en el concepte públic o
que atemptin contra els valors democràtics. El no compliment d'ambdós requisits serà causa
suficient per la no proclamació de fill/a il·lustre.

• Hagi nascut dins el terme municipal d'Esporles o bé hi hagi residit la major part de la
seva vida.

• En professions en general, haver aconseguit els majors càrrecs amb rellevants serveis
de transcendència manifesta.

• En professions liberals o activitats professionals, haver realitzat treballs de
ressonància en benefici del progrés, la indústria, l'agricultura, el comerç, la navegació,
etc.

• En les lletres o belles arts, que la seva obra hagi obtingut gran transcendència en la
pau, la literatura, la història o l'art.

• En ciències, haver realitzat descobriments o perfeccionaments o invents en favor de la
humanitat, de la ciència, de la pau, etc.

• Haver laborat en forma plenament reconeguda i de manera excepcional en pro de la
vila d'Esporles.

• Qualsevol altra condició que pel seu caràcter extraordinari, poc comú, i també
exemplar, pugui ser considerada.

CAPÍTOL III

De la Medalla d'Or de la Vila

Article 5.

La medalla d'or de la vila pot ser concedida en forma individual o col·lectiva, d'acord amb els
preceptes d'aquest Reglament.

La medalla individual és de forma circular, de 45 M/M de diàmetre. A l'anvers porta amb
inscripció amb relleu " Ajuntament d'Esporles" i al centre l'escut de la corporació Al revers,
s'hi gravarà el nom de la persona o col·lectiu premiat i la data.
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Article 6.

Es pot concedir la Medalla d'Or de la Vila en els casos en què de forma individual o col·lectiva
s'hagi laborat en pro de la vila i contribuït a l'acreixement de la cultura, l'esport, de les seves
riqueses i de la pública moral; per actes que determinin avantatges per a la població; per la
constància i la laboriositat en l'exercici dels càrrecs així gratuïts com retribuïts; als que
exerceixin funcions en pro de la vila tant a l'Estat Espanyol com a l'estranger; per quant
afavoreixi d'una manera notòria i evident en benefici del progrés i desenvolupament de la vila
o contribueixi a l'enaltiment del seu prestigi, i, en fi, per tot allò que d'una manera o altra
resulti digne d'aquesta concessió.

La concessió de la Medalla d'Or de la Vila a favor d'autoritat, persona amb alt càrrec dins
l'administració en què la Corporació es trobi en relació subordinada de jerarquia, no podrà
iniciar-se mentre no hagi transcorregut com a mínim dos anys de finalitzada la seva gestió.

Article 7.

La Medalla d'Or de la Vila s'atorga a títol honorífic sense dret a pensió ni meritació de cap
classe.

CAPÍTOL IV

Del premi La Filadora

Article 8.

El premi La Filadora es podrà concedir anualment i de forma individual o col·lectiva, d'acord
amb els preceptes d'aquest Reglament.

El premi La Filadora consistirà en una rèplica en miniatura de l'escultura de La Filadora de
l'escultora Remigia Caubet ubicada a la plaça d'Espanya, amb plaqueta indicativa del nom de
la persona o col·lectiu premiat i la data.

Article 9.

Es pot concedir el premi La Filadora en els casos en què de forma individual o col·lectiva
s'hagi treballat i destacat en pro de la dinamització cultural, social o esportiva a la vila
d'Esporles. No podran optar a l'esmentat premi ni els càrrecs públics ni el personal que
treballin pera l'Administració Municipal.
Seran el Ple de l'ajuntament qui decidirà el premiat o premiada.

Article 10.

El premi La Filadora s'atorga a títol honorífic sense dret a pensió ni meritació de cap classe.

CAPÍTOL V

Dels expedients
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La concessió d'alguna de les distincions que l'Ajuntament pot atorgar, excepte les referents al
premi La Filadora , seran objecte d'un expedient.

Article 12.

L'expedient de proclamació de fill/a il·lustre o concessió de la Medalla d'Or de la Vila s'inicia
amb l'acord del Ple de l'Ajuntament sobre conveniència que s'incoï a fi de determinar si
compleix les condicions per a la proclamació o concessió de l'honor i de la distinció a què es
refereix.

Article 13.

La Batlia designa el regidor que ha d'actuar de ponent als expedients de fills/es il·lustres; el
qual ha de recopilar tots els mèrits que compleix el proposat, i també els oportuns justificants.
Els familiars del proposat o les persones que es considerin capacitades poden col·laborar per
si o a petició del ponent en la missió de recopilació de dades.

Article 14.

Sota la presidència del batle s'ha de constituir un jurat integrat per tots els senyors/es
regidors/es assistits pel secretari de la corporació, que hi actua com a tal.

Article 15.

Per poder-se constituir el jurat ès necessària:

• En els expedients iniciats per a la declaració de fill/a il·lustre l'assistència i la
presència en la sessió de les dues terceres parts dels membres que de fet el
constitueixen.

• En els expedients iniciats per a la concessió de medalla d'or de la vila l'assistència i
la presència a la sessió de la majoria absoluta del nombre legal de membres que el
constitueixen.

Article 16.

Una vegada escoltat el ponent, el jurat ha de deliberar i assenyalar dia i hora per a la votació,
si ès que es considera que ha de ser ajornada per a estudi.

Article 17.

La decisió s'emet per votació nominal. El ponent tendra dret a vot.

Article 18.
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Per poder ser nomenat fill/a il·lustre és necessari aconseguir les 4/5 parts dels vots emesos.
Per a concessió de la medalla d'or de la vila se necessita el vot favorable de les dues terceres

parts del nombre legal de membres del jurat.
En el cas que no pugui recaure proclamació de fill/a il·lustre per no haver aconseguit els vots
a què es refereix el paràgraf anterior, s'ha de diligenciar l'expedient en què es farà constar:
"Estudiat el present expedient el Jurat Qualificador n'acorda l'arxivament" o "Estudiat el
present expedient el Jurat Qualificador entén que ha d'iniciar-se el tràmit per a la concessió
de medalla d'or de la vila". La diligència serà subscrita pel president i el secretari del jurat.

Article 19.

La decisió del jurat, si és favorable, s'eleva al Ple de l'Ajuntament per a la seva ratificació.

Article 20.

Per a la resolució definitiva pel Ple es requerirà:

• En els expedients de proclamació de fill/a il·lustre el vot favorable de les dues
terceres parts del nombre legal dels seus membres.

• En la concessió de la Medalla d'Qr de la Vila el vot favorable de la de les dues
terceres parts del nombre legal dels seus membres.

CAPÍTOL Vil!

Extracte del cerimonial

Article 21.

La proclamació de fill/a il·lustre, la concessió de la Medalla d'Qr de la Vila, la concessió del
premi La Filadora, implica la celebració d'un acte públic que es durà a terme al lloc on es
determini en el seu moment el dia 29 de juny, festa de Sant Pere.
El dit acte se celebra sota la presidència del batle, amb assistència dels membres de la
corporació, familiars de la persona homenatjada, l'interessat, autoritats i públic en general.
Es llegeix la biografia del fill/a il·lustre o de concessió de la Medalla.
Es descobreix el retrat del fill/a il·lustre proclamat, que ha de ser exposat al saló de sessions
d'aquest Ajuntament. El retrat ès costejat per l'Ajuntament, llevat que els familiars o
particulars tinguin interès a oferir-lo a l'Ajuntament.
S'imposen les medalles i el premi La Filadora que s'hagin concedit.

DISPOSICIÓ FINAL

Per a tot el no previst en el present reglament es regularà per la legislació aplicable i
disposicions d'aquest Ajuntament quant a la seva interpretació.
Es produirà la seva entrada en vigor el mateix dia en què es publiqui al BQIB.
-De conformitat amb alló disposat a l'art. 102 de la llei 20/06, de 15 de desembre i llei de

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

El Sr. Miguel Bernat digué que no entenia la diferencia d'actuació en dos temes tan
importants en aquest i ha hagut participació i consens, l'enhorabona.
El Sr. Batle digué que s'estava parlant de dos temes totalment diferents, pel que fa aquest

reglament era necessari d'unanimitat i el consens, pel que fa a l'ordenança de residus era
susceptible d'interpretacions.

El Sr. Vidal per al·lusions volgué dir volgué deixar clar que a l'ordenança de residus, si que
hi havia hagut informació, inclòs a la pagina web de l'ajuntament.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

MOCIO CENTRE ESTADES NOCTURNES.- El Sr. Miquel Ensenyat Riutort donar lectura a la
següent

La societat Mallorquina i en general i en particular el Municipi d'Esporles pateixen un
déficit important en recursos d'atenció a persones que pateixen situacions diverses de
dependència envers la seva família. Al Municipi d'Esporles l'entrada en funcionament del
Centre d'Estades Diürnes l'any 2002 minvà l'escassetat de recursos d'atenció a aquest
col·lectiu, tot i que es fa necessari complementar aquesta oferta amb altres iniciatives que
permetin una major qualitat de vida tant per aquelles persones dependents com per les seves
famílies.

L'entrada en vigor de la Llei de la Promoció de l'autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència suposa un reconeixement d'un nou dret de la
ciutadania a l'Estat Espanyol, un dret universal, subjectiu i perfecte: el dret a la promoció de
l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant la
creació d'un Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la dependència. (Article 1 de la llei) Els
principis fonamentals d'aquesta llei són: El caràcter universal i públic de les prestacions,
l'accés a les prestacions en condicions d'igualtat i no discriminació i la participació de totes les
Administracions Públiques en l'exercici de les seves competències. El Sistema per a
l'Autonomia i Atenció a la Dependència es constitueix amb l'objectiu de promoure l'autonomia
personal i garantir l'atenció i protecció a les persones en situació de dependència a tot el
territori de l'Estat espanyol amb la col·laboració i participació de totes les Administracions
Públiques en l'exercici de les seves competències.

La Conselleria de benestar Social del Govern de les Illes Balears, te prevista la creació
durant aquesta legislatura, en col·laboració amb diferents Ajuntaments i en el
desenvolupament de la llei abans esmentada, de centres anomenats 'D'Estades Nocturnes
o de respir Familiar", adreçats a persones dependents que necessitin un ingrés residencial
puntual i no de manera continuada tant per necessitats del propi usuari, o bé de la seva
família: assumint tant les despeses de construcció, reforma i posterior manteniment.

PROPOSTA

ANTECEDENTS-
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D'altra banda les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül disposèh d'un edifici
a Esporles que tant per grandària com per situació, seria idoni per a la creació d'un Centre
d'aquestes característiques. La Congregació ha treballat mes de 120 anys al servei del Poble
d'Esporles atenent l'educació dels infants i la cura dels malalts i mes necessitats, trobant-se
ara en una situació de manca de vocacions que ha conduit a replantejar la seva tasca , tot
seguint col·laborant amb el poble, sinó bé amb el treball de les persones , amb el patrimoni
del qual disposen. En aquest sentit la congregació estaria disposada a cedir l'edifici per a la
creació d'un centre d'Estades Nocturnes i de respir familiar, mitjançant la constitució d'una
fundació entre l'Ajuntament i la Congregació, en la qual l'Ajuntament assumiria la gestió de
la Fundació i del servei, i la congregació de Germanes de la Caritat exerciria un element de
control i garantia de que l'edifici s'utilitzaria per a la finalitat per la qual és te la intenció de
cedir.

Per tot aixó venc a proposar al Ple de l'Ajuntament d'Esporles que adopti el següent
acord:

1. Sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social la construcció a Esporles d'un Centre
d'Estades Nocturnes.

2. Iniciar els contactes formals amb la Congregació de Germanes de la Caritat per la
Constitució d'una fundació entre ambdues entitats i la posterior cessió de l'edifici.

El Sr. Miguel Bernat demanar que el servei fossi de 24 hores, no de les 8 del vespre a les 8
del mati.
La Sra. Aina Salom donar, en l'émfasi que requeria el cas, l'enhorabona per aquesta

proposta.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

PADRÓ D'HABITANTS.- La Secretària Maria Dolores Sureda Trujillo, donar lectura a la
següent

REVISIÓ del PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS a 1 de GENER de 2007

Atés que una vegada finalitzat el procediment per a l'obtenció de la proposta de xifres oficials de

població, que s'estableix a la Resolució de 25 d'octubre de 2005, el INE ens ha comunicat que

la xifra de població oficial al nostre municipi, que es sotmetrà al Govern para a l'aprovació del

Real Decret pel qual es declaren oficials les xifres de població a

1 de gener de 2007, és la de 4.640 habitants

PROPOSTA
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Per tot això es proposa : Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'habitants a 1 de

gener de 2007 amb 4.640 habitants.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

ADDENDA CONVENI IES.- El Sr. Batle Miquel Ensenyat Riutort, donar lectura a la següent

PROPOSTA

Vist l'escrit de la conselleria d'Educació i Cultura dirigit a aquest ajuntament en relació al
pagament de la certificació de final de les obres de construcció d'un IES i el conveni signat
entre aquest ajuntament i l'esmentada Conselleria, pel present venc a proposar el Ple el
següent:

Aprovar el present addenda al Conveni de 14 de gener de 2004, signat entre la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears i l'ajuntament d'Esporles per instrumentar el
pagament de la certificació final de les obres de construcció d'un IES.
Autoritzar el Sr. Batle per signar el documents necessaris.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

CONVENI ALCAIB.- El Sr. Vicenç Vidal Matas, donar lectura a la següent

PROPOSTA

Aquest ajuntament te l'oportunitat de concertar amb ALCAIB un conveni marc amb la
finalitat d'establir una col·laboració cultural, científica, tecnológica i educativa, i es per la qual
cosa que venc a proposar el ple el present acord:

1.- Aprovar el present conveni.

Conveni marc entre l'Ajuntament d'Esporles i l'Associació de Llicenciats en Ciències
Ambientals de les Illes Balears.

REUNITS

D'una banda, el senyor Miquel Ensenyat Riutort, com a Batle de l'Ajuntament d'Esporles,

I de l'altra, la senyora Caterina Amengual, que actua en nom de l'Associació de Llicenciats en
Ciències Ambientals de les Illes Balears (en endavant ALCAIB), amb domicili al carrer Flor de
Ricomana, 11, 2n (CP 07460) Pollença.

Ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se mútuament plena capacitat jurídica per a la
formalització del present conveni, en virtut de la representació que ostenten
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Per això

EXPOSEN

Primer. Que l'Ajuntament d'Esporles desitja concertar amb l'ALCAlB un conveni marc amb
fins d'establir una col·laboració cultural, científica, tecnològica, I educativa, així com en
activitats de formació I assistència mútua.

Segon. L'ALCAlB té, entre altres, els objectius següents:
Defensar els Interessos professionals dels llicenciats I estudiants de la llicenciatura
de Ciències Ambientals.
Oferir formació a socis I Interessats en l'àmbit de les Ciències Ambientals.

Proporcionar Informació de caràcter professional a socis I Interessats.
Promoclonar els estudis de Ciències Ambientals.
Facilitar la Inserció laboral als membres de l'associació.
Col·laborar amb tot tipus d'entitats relacionades amb les activitats professionals
dels membres associats.
Qualsevol altra activitat lícita que sigui necessària per al compliment de les

Tercer. Que l'Ajuntament d'Esporles ès un organisme públic de caràcter multisectorlal I
pluridiscipllnari, que desenvolupa activitats de suport científic I tècnic al desenvolupament
sostenible, cultural, social I econòmic. L'Ajuntament d'Esporles pretén Intervenir activament
en el camp del medi ambient per mitjà de diverses línies d'actuació:

Sensibilitzar els habitants del municipi sobre les problemàtiques ambientals.
Potenciar l'educació I la recerca per a la sostenibllltat.
Promoure projectes directes que afavoreixin la defensa de la naturalesa I el medi
ambient, atenent el coprotagonisme I la coresponsabllltat entre els diferents agents
Implicats, així com l'Impacte sobre les persones I les seves necessitats.
Donar a conèixer I conservar els valors dels patrimonis natural, paisatgístic I
arquitectònic que ofereix el municipi.
Potenciar el turisme ambiental, ajudant a promoclonar les empreses, comerços I
associacions del municipi.

En consideració a allò que s'ha exposat, els reunits, en virtut de la representació que
ostenten, les parts

CONVENEN

Estrènyer les seves relacions, ajuntar esforços I establir normes àmplies d'actuació que
canalitzin. Incrementin I Institucionalitzin, dins el marc establert, els contactes I col·laboracions
d'acord amb les següents

CLAUSULES

finalitats socials.
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Primera. Finalitat del conveni

L'Ajuntament d'Esporles per tal d'aconseguir les seves funcions com a màxima rnstitucjó''del
municipi, té interès en col·laborar amb l'ALCAlB, essent l'objecte d'aquest conve^ñi definir el
marc de col·laboració entre ambdós per reforçar els vincles institucionals en tots els àmbits en
què conflueixin interessos comuns en el marc de les seves competències.

Aquesta col·laboració porta per finalitat assolir la consecució dels objectius comuns en
benefici de les iniciatives que es puguin desenvolupar en aquest municipi, així com en aquells
altres aspectes en que hi hagi interessos conjunts.

Segona. Modalitats de col·laboració
Les accions objecte del present conveni poden emmarcar-se dins els camps d'actuació
següents:

Realització d'accions educatives emmarcades en l'àmbit pluridisciplinari del medi
ambient.
Realització de projectes d'estudi, recerca i divulgació del medi ambient, per a una
millor gestió ambiental i sostenibilitat del municipi.
Possibilitar l'intercanvi de serveis entre les dues entitats.
Qualsevol altra activitat que sigui considerada d'interès mutu, dins les disposicions
de les parts i de les que constitueixen l'objecte del present conveni de
col·laboració.

Tercera. Normes de funcionament
Les col·laboracions derivades del present conveni quedaran subjectes a un protocol específic
de col·laboració que tindrà en compte la naturalesa de la col·laboració
i on es realitzi el projecte i/o actuació, i que haurà de contenir entre d'altres els aspectes
següents:

L'origen, la naturalesa i la descripció del projecte i/o actuació.
Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
La durada del projecte i/o actuació.
Els recursos financers i mitjans materials prevists per cobrir les despeses
relacionades amb el projecte i/o actuació i la distribució dels diners en qüestió.
Normes per a la coordinació, execució i seguiment del projecte i/o actuació.

Quarta. Establiment de la comissió mixta
Ambdues institucions, en el marc de les competències respectives, proposen la formació
d'una comissió mixta, per facilitar el desenvolupament i seguiment del present conveni de
col·laboració.

En el termini de tres mesos comptats a partir de la data de la signatura del present conveni,
ès crearà una comissió mixta paritària integrada pels signants del conveni, o persones que
deleguin. La comissió mixta dictarà les seves normes internes de funcionament.

Cinquena. Funcionament de la comissió mixta
A la comissió mixta li corresponen, entre d'altres, les funcions següents:

Promoure possibilitats de col·laboració en temes d'interès comú.
Preparar els protocols de col·laboració del present conveni, dins les modalitats de
col·laboració establertes a la clàusula segona.
Elevar les propostes que elabori als òrgans competents de les dues parts.

- Aclarir i decidir qualsevol dubte que pugui plantejar-se en la interpretació i
execució dels protocols de col·laboració.
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Realitzar el seguiment dels protocols de col·laboració que se subscriguin.
Responsabilitzar-se de la bona marxa del conveni.

Sisena. Propietat dels treballs i estudis
Tota la informació i els resultats dels projectes i/o actuacions derivats d'aquest conveni són de
propietat conjunta entre l'ALCAlB i l'Ajuntament d'Esporles.

Setena. Entrada en vigor i durada
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i la seva vigència serà
d'un any, renovable pel mateix període mitjançant acord tàcit, excepte denúncia de qualsevol
de les parts amb sis mesos d'antelació a la data de rescissió.

En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i/o
actuacions que hi hagi en fase de realització.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest
conveni de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data
indicats a l'encapçalament.

2.- Autorizar el batle per signar els documents necessaris.

El Sr. Miguel Bernat demanar pel cost d'aquest conveni.
El Sr. Vidal li respongué que el cost era cero.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

ANEX CONVENI PLA D.- El Sr. Batle Miquel Ensenyat Riutort, donar lectura a la següent

PROPOSTA

En relació a l'escrit de 10 de novembre de 2006, dirigit per la conselleria de turisme a quest
ajuntament, on es notifica la necessitat d'esmenar l'error detectat a la resolució del conseller
de turisme de 16 d'agost de 2005, i vista la resolució de 31 d'octubre de 2006 que diu que allà
a on diu:

Aprovar definitivament la concessió de subvenció al municipi d'Esporles, amb relació a la
petició de subvenció sol·licitada per aquest , per un import de 3.974.6252,72 €, dels quals
2.000.000 € corresponen al principal (850.000€ per a les adquisicions i 1.150.000€ per la
reforma) i 981.021,17€ als interessos. El projecte és de 3.974.622,72 €, la qual cosa implica
que l'import del principal correspon al 50,32% del total del projecte objecte de subvenció.

Hi ha de dir:

Aprovar definitivament la concesió de subvenció al municipi d'Esporles, amb relació a la
petició de subvenció sol·licitada per aquest, per un import de 3.974.622,72€, per a l'execució
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del projecte Ampliació Casa de la Vila d'Esporles, mitjançant l'adquisició de'dos immobles
confrontats, reforma d'aquests així com la resta d'activitats presentades al projecte Pla de
Foment del Turisme, objecte de subvenció, per un import total de 2.981.021,17 €, dels quals
2.000.000C corresponen al principal (850.000€ per a les adquisicions i 1.150.000€ per a la
resta del projecte) i 981.021,17€ als interessos. El projecte és de 3.974.622,72€, la qual cosa
implica que l'import del principal correspon al 50,32% del total del projecte objecte de
subvenció.

Pel present venc a proposar el ple de l'Ajuntament el següent acord:
Aprovar modificar el conveni amb el següent sentit:

Anex al Conveni financer signat amb data 14 de setembre de 2005 entre la Conselleria
de Turisme de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'Ajuntament d'Esporles i el
Consorci Pla D-Esporles per al finançament/pagament dels ajuts urgents als municipis
per pai-liar l'estacionaiitat turística

Mitjançant Resolució del conseller de Turisme de data 16 d'agost de 2005, es va concedir
una subvenció a l'Ajuntament d'Esporles per un import de 3.974.622,72 € per a l'execució del
projecte Ampliació Casa de la Vila d'Esporles, mitjançant l'adquisició de dos immobles
confrontats i la seva posterior reforma, per un total de 2.981.021,17 €, dels quals 2.000.000 €
corresponent al principal (850.000€ per a les adquisicions i 1.150.000 € per a la reforma) i
981.021,17 € als interessos.

Arran d'aquesta Resolució de concessió es va signar, amb data 14 de setembre de 2005, el
present Conveni el qual en la clàusula primera estableix l'objecte:
Ajuntament d'Esporles
Projecte Ampliació Casa de la Vila d'Esporles mitjançant l'adquisició de dos immobles
confrontats i la seva reforma posterior
Inversió total sol·licitada 3.974.622,72€
Inversió subvencionable màxima concedida amb costs financers: 2.981.021,17€Ajut concedit:
50,32%
Principal 2.000.000 € (adquisició 850.000€ i reforma 1.500.000€)
Interessos 981.021,17 €

Atesa la Resolució del conseller de Turisme de data 31 d'octubre de 2006 per la qual
s'esmena l'error detectat en la Resolució del conseller de Turisme de 16 d'agost de 2005, de
concessió de subvenció a l'Ajuntament d'Esporles, que passa a tenir la següent redacció:

Aprovar definitivament la concessió de subvenció al municipi d'Esporles, amb relació a la
petició de subvenció sol·licitada per aquest, per un import de 3.974.622,72€, per a l'execució
del projecte Ampliació Casa de la Vila d'Esporles, mitjançant l'adquisició de dos immobles
confrontats, reforma d'aquests així com la resta d'activitats presentades al projecte Pla de
Foment del Turisme, objecte de subvenció, per un import total de 2.981.021,17€, dels quals
2.000.000€ corresponen al principal (850.000€ per a les adquisicions i 1.150.000€ per a la
resta del projecte) i 981.021,17€ als interessos. El projecte és de 3.974.622,72€ la qual cosa
implica que l'import del principal correspon al 50,32% del total del projecte objecte de
subvenció.

S'ha d'esmenar el mateix error en la clàusula primera del present Conveni financer que
regula l'objecte per adequar-lo a aquesta correcció d'errors, el qual passarà a tenir la redacció
següent:
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Ajuntament d'Esporles
Projecte Ampliació Casa de la Vila d'Esporles, mitjançant l'adquisició de dos immobles
confrontats, reforma d'aquests així com la resta d'activitats presentades al projecte Pla de
foment del turisme, objecte de subvenció
Inversió total sol·licitada 3.974.622,72€
Inversió subvencionable màxima concedida amb costs financers: 2.981.021€
Ajut concedit:50,32%
Principal 2.000.000 € (adquisició 850.000 € i resta del projecte 1.150.000€).
Interessos 981.021,17 €

La Sra. Aina Salom demanà el cost d'aquest conveni, ja que si a les arques
municipals no hi havia diners com es podria fer?.

El Sr. Batle li respongué que era un acord que s'havia pres anteriorment per
unanimitat, que no es podia dir que no costaria res. Peró es pensava pagar la despesa amb
un crèdit.

Sotmesa a votació fou aprovada amb el resultat següent

Deu (10) vots a favor del PAS PSM i PP
Un (1) abstenció del PSOE

DEVOLUCIÓ FIANÇA SES ROTGETES.- La Secretària Maria Dolores Sureda Trujillo,
donar lectura a la següent

PROPOSTA

D'acord amb l'establert a l'article 44 del R.D. leg. 2/2000 de 16 de juny, pel que
s'aprova el texte refós de la llei de contractes de les Administracions Públicas, i una vegada
acabat el contracte d'obres de "DOTACIÓ DE SERVEIS SES ROTGETES DE CANET", vist
l'informa de l'arquitecte i que ha transcorregut el termini de garantia establert i s'ha complit
satisfactòriament el contracte, pel present venc a proposar a L'orgue de contractació:

- Resoldre la devolució de la fiança dipositada per Melchor Mascaró S.A. per l'obra
esmentat per un import de (47.214,79 €) quaranta-set mil dos-cents catorze euros
amb setanta-nou cèntims, aval constituït de dia 17 de juliol de 2001.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

El sr. Severiano Quevedo, demanà per abandonar el ple.

BAIXES I DEVOLUCIONS.-La Secretària Maria Dolores Sureda Trujillo, dona lectura a la
següent

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS
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Examinada la documentado que acompanya als rebuts que es detallen a continuació, es

proposa la devolució dels imports assenyalats.

Referència Contribuent Padró/Impost Import Motiu devolució

3413/06 TURNER MILIS JILL ELIZABETH IVTM 2006 80,93 Baixa 13/03/06

238/07 BALAGUER CUNILL ANTONI IVTM 2007 12,78 Baixa 04/09/07

648/05 ELENA PEVIANI FEMS 2005 180,00 Cobrat erròniament

5314/06 THORSTEN MEINZER AIGUA 117,00 Fuita aigua
5199/07 QUEVEDO MORA SEVERIANO AIGUA 99,00 Fuita aigua
2515/07 OROZCO FUENTES ORLEY IVTM 80,93 Baixa 30/03/07

5292/07 ROCA ESTRADES ANTONIO AIGUA 284,75 Fuita aigua
469/06 BRUNET NIEBLA DOLORES IVTM 38,34 Baixa 23/02/06

23401 CAMILA VIEIRA FIRA DOLÇA 20,00 No participació
RE3367/07 M.CATALINA LINARES ASTO INTERES DEMORA 89.40 Exped.ingr.indeguts

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

El Sr. Severiano Quevedo, entre el ple.

MOCIO PP NETEJA TORRENT.- El Sr. Gaspar Sabater Nicolau, donar lectura a la següent

M O Cl O

MOCIO DE NETEJA TORRENT D'ESPORLES
Que presenta al Ple de l'Ajuntament d'Esporles, el grup municipal del Partit Popular.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vist que el torrent d'Esporles, concretament les parts fora del nucli urbà (des de el Pont des
Badaluc fins a la Granja i des de Son Quint fis a Miralles) es troben amb un estat de
conservació deplorable, inclús després d'haver patit les darreres inundacions.

Vista la manca de senyalització dels portells de la carretera principal

Per tot l'exposat, el grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament d'Esporles proposa al ple
que adopti el següent

ACORD
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Que l'Ajuntament d'Esporles Insti al departament de Recursos Hídrics de la Conselleria de
Medi Ambient:

Que adopti les mesures necessàries per dur endavant una neteja forestal del torrent
d'Esporles, principalment, de les parts més afectades abans esmentades.
Que realitzi una millora dels drenatges als punts necessaris del torrent (en concret
desprès del camí de Miralles).
Que reconstrueixi tots aquells portells que foren danyats a causa del darrer temporal,
senyalitzant-los correctament durant tot el període de reforma.

El Sr. Batle digué que hi estava d'acord, ja que eren mesures que ja s'estaven aprovades.
Que estaven a l'espera de dos estudis de biodiversitat.

El Sr. Bernat demanar que se li passessin, una vegada rebuts.

Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat dels assistents.

MOCIO PSOE CENTRE DE SALUT.- La Sra. Aina Maria Salom Soler donar lectura a la

següent

MOCIO

MQCIÓ QUE PRESENTA EL PSIB/PSQE AL PLENARI DE L'AJUNTAMENT D'ESPQRLES.

Antecedents.
L'actual centre de salut fruit d'una obre realitzada per l'Ajuntament i d'un conveni amb la
Conselleria, es va dissenyar i executar com un simple Punt d'Atenció al Ciutadà i que mes
endavant va derivà amb un Centre de Salut amb una dotació major de mitjans i de personal
sanitari amb la finalitat de descentralitzar algunes atencions primàries.

Avui si no es produeix un augment d'aquests serveis dirigits a facilitar, agilitzar i evitar
desplaçaments als nostres conciutadans ve motivat per no comptar amb un espai suficient.

Des de el nostre grup veiem que es importantissim augmentar els serveis sanitaris que es
puguin donar des de el propi poble.

També pensem que d'ubicació del Centre de Salut ha d'esser a un lloc cèntric per tal de
facilitar el màxim possible l'accessibilitat als usuaris i sobre tot als usuaris de major edat.

Es per aixó que pensem que l'actual lloc es adient per ampliar-lo i no hi ha cap necessitat
de traslladar-lo a un altra indret.

Per tant venim a proposar al Ple la següent

Proposta.
1." Posar a disposició de la Conselleria de Salut l'actual edifici i solar del Centre de Salut
per tal de fer les ampliacions que calguin per cobrir les actual necessitat.

2.- Afrontar, si calen, les corresponents modificacions de les normes urbanístiques, per tal
d'adaptar-les a les necessitats actuals aprofitant al màxim l'edificabilitat del solar.
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El Sr. Miguel Bernat digué que el seu grup entenia que era millor fer un n!^ èdrfici a un

altre solar.

El Sr. Batle digué que si l'ajuntament tingués un solar més adient, no ho dubtaria, però
que aquesta era l'opció, per això el seu grup recolzaria la moció

Sotmesa a votació fou aprovada amb el següent resultat
- Sis (6) vots a favor del PSOE i PAS PSM
- Cinc (5) vots en contra del PP

MOCIO PSOE NETEJA I SENYALITZACIONS.- La Sra. Alna Maria Salom Soler, donar lectura
a la següent

MOCIO

MOCIÓ QUE PRESENTA EL PSIB/PSOE AL PLENARI DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES.

Antecedents.
La urbanització de Ses Rotgetes de Canet-Jardin de Flores fou recepcionada per
l'Ajuntament a la legislatura 1999-2003. Un dels punts importants i incomplets per part de
l'Ajuntament fou que les voreres de la Urbanització les farien els particulars, dins un temps de
6 mesos, i en el cas d'incompliment, transcorreguts els 6 mesos de rigor l'Ajuntament es faria
càrrec de fer les esmentades voreres i passar els respectius cobraments als propietaris
particulars de cada solar i/o immoble.
Han passat entre 7 i 8 anys i les voreres continuen sense fer, amb un resultat de perill públic
pels vianants quan passegen i caminen, tasca impossible de realitzar amb seguretat per la
nefasta encimentada que substitueixen les voreres que substitueixen les voreres.

Per tant venim a proposar al Ple les següents

Propostes.
1." Realització immediata del "Pla de Seguretat Vial" a Ses Rotgetes de Canet-Jardin de
Flores.

,

2.- Afrontar immediatament la neteja del poble, qüestió que fins ara només s'ha fet amb la
inèrcia de sempre, que els socialistes considerem que és ben poca cosa. Per tant, proposem
"Un Pla de Neteja Integral Definit" per

- Vila vella
- Vila nova
- Ses Rotgetes de Canet-Jardin de Flores

El Sr. Batle volgué intervenir per fer algunes puntualitzacions, que amb els escassos recursos
de que disposava l'ajuntament s'estava fent un gran esforç. Que inclús es feien algunes
neteges amb empreses externes.
També es demanar d'incloure es Verger.
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La Sra. Aina salom explicar, que aquest era el sentit de la seva moció, que hi entressin
totes les zones del poble, però que se li havia fet reparar que Es Verger, no era urba.
Sotmesa a votació fou aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Gaspar Sabater demana:
respecta de les fuites d'aigua demanar controlar.
Que es fessin respectar les senyals de prohibit aparcar.
Que es senyalitzes el revolt de Son Cabaspre.
Que el carrer de ca'n Campos les bombilles estaven fuses.

El Sr. Severiano Quevedo demana:
- A les netejadores se'l va pagar el sopar de Nadal.

Com era que a l'empresa Sona (Jaume Trias) se li va fer dins el 2008, un
reconeixement de deute?.
A l'entrada 58/08, hi consta una subvenció per arreglar el motor de gas pobre, com esta
aquest tema?.
Digué que recolzava a la Sra. Aina Salom, el respecta de la neteja i senyalització de ses
Rotgetes.
També digué que havia demanat per Nadal d'il·luminar ses Rotgetes i aquesta
il·luminació va ser molt deficient, per aixó demana que en propers anys es fes un esforç
pel que fa a ses Rotgetes i Son Cabaspre.

La Sra. Franciscà Ripoll demana:
Com era que d'il·luminació de Nadal es mantenia encesa tota la nit?.

La Sra. Dolores Nadal demana:
Per quin motiu bo hi va haver carpa la nit bona.
Com ha quedat el bus de batxiller?.

El Sr. Miguel Bernat demanar:
Com està el tema aprovat ple de la llicencia de depuradora?.

- Com està l'estudi dels guals permanents?.
- Ja s'ha fet l'addenda al contracte del Centre de Dia, pel transport?.
- Quin problema hi va haver el 24 i 31 de desembre que no hi va haver servei de

recollida?.
De convocar la comissió del Centre de dia, per que temes com la cuina i d'altre, era
interessant que es tractessin.
Quins canvis de funcionament, hi hagut al Patronat de Cultura i Esports?, ja que no es
convocava la junta, per aquesta raó.
Aquetes festes, va sortir un folleta de la banda de musica, explicant historia i explicaven
alguna intervenció durant el mandats dels distints partits a Esporles, per qué no ha sortit
que durant el govern del partit popular hi va haver el canvi de director, que es l'actual?.
Quins moviments de terra es fan el solar de darrere el pavelló de l'Institut.
Respecta del carrer ca l'Amet i Sol demanar nova senyalització o canvi de sentit.
Pel que fa el tema del viatge a Nicaragua, quin cost addicional tingué per l'ajuntament?.
Pel que fa el pressupost com es que la partida del fosser no s'ha pagat ni el 2006, ni el
2007?. Com va la partida de venda de columbaris i multes?.
El 2007 s'ha pagat el serpreisal?.

- Ha sortit al diari que l'ajuntament ha cedit un solar de 600m2 per fer un nou Quarter,
quin es el solar?.
Pel que fa el coordinador esportiu, no vaig veure les bases, es demana INEF o no?.
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La Sra. Aina Salom demana:

1. Seguiment fet des de la Batlia del acord de Ple de la sol·licitud d'incorporació de la
piscina al Pla d'Obres i Serveis i situació que es troba.

2. Situació de la petició d'Emaya relativa a la instal·lació del tub de recollida de les
aigües fecals per abocar-les al terme de Palma.

3. Nombre d'expedients d'infraccions urbanístiques oberts des de el passat mes de juliol,
relació de titulars i descripció de la infracció.

4. Al manco hi ha un expedient d'infracció urbanística que té sentència ferma de
demolició. Volem saber quines accions s'han emprès per esbucar les edificacions.

5. Pensa dotar als pressuposts per l'any 2008 de partida pressupostaria per duu a terme
la demolició.

6. En han traslladat que l'herba artificial del camp de futbol rep un deficient manteniment
que es veu empitjorat als mesos d'estiu. Son unes instal·lacions molt cares que es
tindran que reposar mol abans d'hora i que estiran fora de garantia per no complir amb
els protocols de manteniment fitxats pel fabricant. La pregunta es que penseu fer per
mantenir aquestes instal·lacions de forma adequada.

7. Import anual de la taxa o cànon que paga el bar situat al camp de futbol.
8. S'ha fet cap acció per tal de iniciar la modificació de les NNSS o la adaptació al Pla

Territorial.
9. Tenir informació sobre l'escoleta infantil que vaig demanar a la responsable abans de

Nadal i que vaig repetir en plenari.
10. A la reunió trimestral de l'Escola de Musica, saber perquè no arriba la informació a

Ses Rotgetes.
11. La reunió amb l'Escola de Música la responsable de l'Escoleta, vull sabre quan serà la

próxima reunió.

El Sr. Vicens Vidal demana disculpes i digué que a la revista de 24 de febrer a habitatges del
mon hi havia l'informació i les tasques que havien fet el tècnics que havien viatjat.

La col·laboració de l'ajuntament va ser en els tres sous

Surt la Sra. Aina Salom.

La Sra. Carme Serra digué que hi havia algunes preguntes que per respondre havia de
comprovar i queja les contestaria desprès.
- Pel que feia a les NNSS havia parlat amb el Director Insular i el mes que ve podia tenir
alguna cosa enllestida.
- I el voltant de la canonada de EMAYA, l'arquitecte a emès un informe en que i consten
algunes deficiències.

El Sr. Miquel Bernat i la Sra. Aína Salom demanaren que se'ls fes arribar l'informa.

El Sr. Antoni Asensio contesta respecta del carrer de ca'n Campos que hi havia dues faroles
espanyades i que s'arreglaven.

Pel que feia als llums de Nadal, que seria el correcta i suposaria un estalvi, peró el rellotge
que s'havia de comprar per poder fer anar aquest llums independents , pareixia que era molt
car, peró que es faria un estudi a veure si valia la pena.

Respecta del solar de l'institut, es va fer net i posar plans si hi havia escombres, per mirar
d'evitar problemes.
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Que es feia el manteniment indicat, però que ho comprovaria, s'hi s'havia de mirar per un
tècnic, si la garantia havia caducat etc. Que en principi s'havien confeccionat unes bases pel
lloguer del bar en el que quedava inclòs en manteniment de les instal·lacions.

El Sr. Josep Ferrà contesta referint-se el motor de gas pobre, que s'havia atorgat una
subvenció pel CIM, ara era a Son Quint, que encara no estava decidit on es col·locaria
definitivament.

Pel que fa a la carpa de la nit de Nadal es va convocar per les barres de bar i no es va
presentar ningú.

Respecta del Patronat s'estava intentant una reorganització, cercar uns objectius, que no fos
únicament un òrgan per repartir subvencions. La junta en principi es va fer per nomenar el
tresorer etc. Que s'estava començant a organitzar i es preveia fer un fòrum de cultura.

El Sr. Bernat demana si ja s'havien pagat les subvencions de l'any 2007.

Es respongué que encara no.

El Sr. Batle digué que el sopar de les netejadores havia estat una innocentada.
Les factures de Sona, eren de festes, qüestió de so. I que el motiu del reconeixement era per
sol·licitar un crédit.

El Sr. Batle informa respecta de la despesa de les hores extres de la policia, digué que
aquest cos feria torns de 7 hores de dilluns a diumenge i es pagarien les hores extres dels
festius. Que els feria arribar el cost d'anys anteriors.

Pel que feia a la neteja de Ses Rotgetes, s'havia pensat de crear un servei extern, ja que el
personal de l'ajuntament no es suficient.

La Sra. Salom digué que s'havia de fer alguna cosa un cop al mes no era suficient per
mantenir neta la zona.

Respecte de l'estudi dels guals permanents el Sr. Batle digué que efectivament, tenien tota la
raó, que es miraria d'agilitzar-ho.

El tema del transport del centre de dia digué el Batle que encara no estava enllestit, que era
un tema complex, però que si feia feina.

També digué que prenia nota de la comissió del Centre de Dia.
Pel que fa als carrers Ca l'Amet i Sol, la policia ho estudiarà.
De la banda de musica, digué que li sabia greu el que havia passat, que no es poden fer
aquestes coses per que semblen partidistes, però l'ajuntament no hi havia tingut res a
veure.

El Serpreisal respongué no s'ha pagat.
Els columbaris se'n han venut, el fosser no s'ha pagat, ni encara ha presentat la factura.
Les multes encara la Comunitat Autònoma no ha fet cap liquidació.
Pel que fa al diari de Mallorca i els habitatges oficials, no ho he llegit. Si que es cert que
hi hagut alguns contactes, i el solar en que s'ha pensat es el de ca l'Amet.
L'autobús de batxiller, després de remoure tota la conselleria, resultar que no s'havia
llevat el servei i que es cercaria una solució paral·lela per l'any que ve.
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Respecta de la plaça de coordinador esportiu, no es demanava INEF, únicament es
valorava.
El seguiment de la piscina, es el següent es va remetre l'escrit el CIM, però tinc entès
que no hi ha moltes possibilitats.
Executar la sentencia per esbucar la casa no s'ha plantejat de moment. Però es una
sentencia que s'ha d'acatar i convindria que es complís.
Pel que fa a la informació de l'escoleta es comunicarà.
Respecta de l'Escola de Musica es repartirà per tot el poble.

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