GOVERN DE LES ILLES BALEARS

LLIBRE D'ACTES DE LES SESSIONS
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
2009
VOLUM II

DILIGÈNCIA D'OBERTURA:

El

present llibre d'Actes consta de vuitanta-vuit fels
útils enquadernats, numerats des del 0450576 al
0450663, legalitzats cada un d'ells amb la rúbrica del
President i el segell de la Corporació.

Esporles, 31 çle desembre de 2009
Vist-i-Plau
EL PRESIDENT
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ACTA DE LA

SESSIÓ

ORDINARIA

^

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 30 DABRIL DE 2009
Membres assistents;

Miquel Enseñat Riutort
Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa

Antonio Asensio

Maria del Carmen Serra Martinez

Vicenç Vidal Matas
Miquel Bernat Bosch
Maria Francisca Ripoll Morell
Gaspar Sabater Nicolau
Severiano Quevedo Mora
Dolors Nadal Llinàs
Membres que excusen la seva
Aina Maria Salom Soler

assistència:

A la Vila

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
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 Secretaria, la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.
dia trenta d'abril de dos mil nou, es

ACTES ANTERIORS.- El Sr. President

qualque observació
No

es

a

pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
l'acta de la sessió extraordinària de dia 2 d'abril de 2009.

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

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A

l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple ,registre d'entrada del núm. 819/09 al
1638/09. Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna
Ple des del núm.

compte dels decrets de Batllia haguts des de l'últim

187/09 al 227/09.

La secretaria dóna

compta del següent :

DECRET DE BATLIA 200/09
Es sotmet

a

ratificació el

present decret:

Vista la Resolució de la consellera de

Comerç, Industria i Energia de 25 de febrer de
2009, per la qual es convoquen ajudes per als sectors del comerç i dels serveis
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He resolt;
1Sol·licitar

una

subvenció per

als dos projectes següents:

Projecte bàsic de millora i condicionament de l'espai urbà d'Esporles per a la
racionalització de la

seva zona

comercial. La subvenció demanada és de 296.999,76

d'un

pressupost total de 329.999,74 euros.
gràfica comercial d'Esporles. La subvenció demanada és de pressupost de
50.232,06 euros d'un pressupost total de 55.813,40 euros.
euros

Identitat

-

2." Habilitar la
3." Dur al

partida corresponent al pressupost per fer front a la despesa.

primer ple

Sotmès

a

Cinc

Cinc

que es

celebri

votació fou aprovat

per

la

seva

ratificació.

amb el següent resultat:

(5) vots a favor del PAS PSM
(5) abstencions del PP

DECRET DE BATLIA 207/09
Es sotmet

a

ratificació el

contenciós

present decret:
administratiu

LA TIENDA DEL
l'Ajuntament d'Esporles, procediment abreviat 71/2009, contra la
desestimació presumpta de la reclamació prèvia de data 28/06/08 per la qual se'ns reclama la
quantitat de 1.837, 62 €, RESOLC:
Vist

el

recurs

DEPORTE

interposat per RANKING

contra

1) Aprovar, en relació a l'actuació judicial esmentada, conferir poders generals per a plets
a

favor de:

LLETRATS

PROCURADORS DELS TRIBUNALS

De Palma de Mallorca
A Palma de Mallorca

Bartolomé Gomila

Francisco

Silvia Bonnin i Femenias

Francisco

Gaya Font
Tortellà Tugores

Pujol

Antonia Gomila Romero

M® Cinta Gomez Plasència
De Madrid

Onofre Perelló Alorda

Francisco Placer Sánchez

Leopoldo Gandarias Cebriàn

D'Inca

Bartolomé

Company Chacopino
Graduat Social

Antonio Serra Llull

Juan Manuel Albis Morell
De Manacor
Juan Francisco Cerdà Bestart

Angela Servera Soler
De Menorca
M® Dolores Perez Genovart
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Ana Ma® Hernandez Soler
D'Eivissa

Asunción Garcia

Campoy

Vicenta Jiménez Ruiz
De Madrid
Santos de Gandarillas Carmona
Teresa Castro

Rodriguez

M® Isabel Fernandez-criado

Bedoya

2) Ratificar aquesta resolució en el proper ple.

Esporles, 8 d'abril de 2009
Sotmès
Cinc
Cinc

a

votació fou aprovat

amb el següent resultat;

(5) vots a favor del PAS PSM
(5) abstencions del PP

CONVENI GERMANES DE LA CARITAT.- El Sr.

Josep Ferra dona lectura a la següent:

PROPOSTA
Per tal de

crear recursos

les persones

amb

socials

,

assistencials i sanitaris adreçats a cobrir les necessitats de
present venc a proposar el ple el següent acord:

menys recursos, per

Aprovar el següent conveni:

REUNITS

Per

una

banda. Sor Bàrbara Pascual Ginard amb DNI núm

Congregació de les

germanes

en nom

i representació de la

de Sant Vicenç de Paul, Institut de Dret Pontifici, CIF

Q0700009D, amb domicili al carrer de Reverend Gabriel Bestard, núm. 3, de Palma de
Mallorca,
altre el Sr. Miquel Ensenyat Riutort, amb DNI núm. 43058368E, batle de l'Ajuntament
d'Esporles fent ús de les atribucions de representació municipal que li atorga la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, de bases del règim local, especialment facultat per a aquest acte per l'acord del
I per

Ple de dia

..

de

....

de 2009.

EXPOSEN
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I." Que la

Congregado de Germanes de la Caritat de San Vicens de Paul resulta ser
propietària de la següent finca registral; urbana situada al C/ Costa de Sant Pere, núm. 9,
d'Esporles, amb una superfície de solar de 616 m2 i una superfície construïda de 970 m2, en
planta baixa i dos plantes pisos. Registrada al registre de la propietat n° 8 de Palma de
Mallorca: Tom 1135, llibre 20, foli 218, finca 699 de Esporles. La finca registral compren la
parcel·la cadastral núm. 3721803DD6931S0001LW.
II.- Que
en

l'Ajuntament d'Esporles està interessat a adquirir un dret d'ús sobre l'immoble descrit
l'expositiu anterior, amb els pactes i condicions que s'estableixen en el present contracte.
CONVENEN

Congregació de Germanes de la Caritat de San Vicenç de Paul fa cessió
gratuïta a l'Ajuntament d'Esporles, qui accepta, l'ús de l'immoble descrit en l'apartat I
d'aquest contracte. Les Germanes de la Caritat cedeixen l'ús de l'immoble i l'Ajuntament ho
adquireix amb la finalitat de destinar-lo per a la creació de recursos socials, assistencials i
sanitaris adreçats a cobrir les necessitats de les persones més necessitades i amb menys
PRIMER." La

recursos.

SEGON.- La cessió de l'ús

període de TRENTA ANYS, amb efectes des
pel que finalitzarà el dia
de l'any 2.039, sense necessitat de préavis ni
requeriment algun, excepte prórroga expressa i escrita. AL terme del contracte per qualsevol
causa, 0 al de qualsevol prórroga que hagués, la part cessionària haurà de lliurar la possessió
de l'immoble a la cedent, sense que l'ocupació per part d'aquell per un període superior pugui
comportar prórroga alguna. El present contracte no és un arrendament pel que les parts
exclouen expressament l'aplicació de la L.A.U. vigent.
es

concerta per un

del dia d'avui,

TERCER.- L'immoble

objecte del present escrit serà destinat exclusivament a la creació de

socials, assistencials i sanitaris per a cobrir les necessitats de les persones més
necessitades i amb menys recursos econòmics, sent essencial en dit destí el caràcter social,
humanitari i sense ànim de lucre d'aquesta activitat. El no ús de l'immoble d'acord amb la
recursos

,

pactada produirà la immediata extinció del contracte i la reversió de l'immoble a la
i quan no es tracti de causes de força major. Serà obligació de la
part cessionària la sol·licitud, tramitació i obtenció de tots els permisos i llicències oficials
necessàries per a la realització de l'activitat a realitzar. La no obtenció o suspensió d'aquest
permisos no facultarà a la part cessionària a exigir indemnització de danys i perjudicis a la
part cedent. Si per qualsevol autoritat administrativa s'imposés la realització d'obres
d'adequació de les instal·lacions de l'immoble a la destinació i ús previst en el mateix, vindrà
la part cessionària obligada a executar aquestes obres i a satisfer el seu import, havent de
prèviament posar-lo en coneixement de la part cedent. Si per algun motiu es procedís al
cessament de l'activitat a realitzar en l'immoble, l'entitat cedent podrà instar la resolució del
contracte i la cessionària estarà obligada a restituir de forma immediata la possessió del
destinació

comunitat cedent, sempre

mateix

a

la cedent.

QUART.- L'entitat cessionària satisfarà a la seva costa el consum
subministraments que es

CINQUÈ.-

d'electricitat, aigua i altres

realitzin en l'immoble cedit.

cessionària accepta l'immoble, igual que les seves instal·lacions, elements,
serveis, en l'estat actual de conservació. Totes les obres i tasques de manteniment,
reparació, renovació i fins i tot substitució de les instal·lacions, elements, serveis, propis de
La part
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l'immoble,
convingut.

SISÈ.-

Es

seran a

càrrec de la part cessionària, a fi de mantenir-lo en estat de servir per a l'ús

prohibeix expressament la cessió de l'ús de l'immoble a favor de tercers i la
aquest ús, excepte autorització prèvia i escrita de la part

introducció de terceres persones en
cedent.
Amb caràcter

excepcional s'autoritza al Ajuntament d'Esporles a cedir l'edifici al Consorci de
Recursos Soci Sanitaris i Assistencials de Mallorca, conforme l'article 109 i següents del RD
1372/1986 de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament de Bens de les Entitats locals, i
l'article 16 de la llei 39/2006 de 14 de desembre de

promoció de l'autonomia personal i
dependència, perquè es faci càrrec de la construcció i adaptació de la
infraestructura, per a la qual s'ha cedit l'ús, com edifici per a usos socials,
sanitaris,
assistencials. Aquesta cessió serà per un termini màxim de quatre anys. I un cop finalitzades
les obres per incorpora aquest centre a la Xarxa Publica d'atenció i Dependència.
atenció

a

la

Si

s'escau, adaptar la planificació urbanística de l'immoble de manera que permetin
desenvolupar i executar el projecte. El termini que l'ajuntament destini a aquesta adaptació no
es computarà als efectes del que disposa el paràgraf anterior.

SETÈ.- Tots les despeses i responsabilitat de les obres correran exclusivament a càrrec de la
part cessionària. Serà de compte de l'entitat cessionària l'obtenció de les llicències legals
necessàries per a procedir a la realització de tals obres. La propietat queda totalment
exonerada de qualsevol obligació o responsabilitat derivada de l'execució d'aquestes obres.
Es procedirà per part de la cessionària a lliurar a la propietat el preceptiu projecte elaborat pel
tècnic competent i ajustat a la normativa urbanística aplicable a aquest tipus de centres, amb
la documentació annexa al mateix com la corresponent memòria de qualitats. La part
cessionària haurà d'informar a la propietat en relació a l'estat i desenvolupament de les obres,
que en tot cas haurien d'ajustar-se al projecte elaborat pel tècnic competent. La no realització
de les obres inicials en el termini de quatre anys, donarà dret a la part cedent a la resolució
del present contracte amb obligació de la part cessionària al lliurament immediat de la
possessió, excepte que aquest l'incompliment hagi estat per causes alienes a la cesionari i/o
al consorci Aquestes obres inicials i qualssevol que fossin consentides prèviament per escrit
al llarg de la vigència del present contracte quedaran sempre en benefici de l'immoble i la
propietat i revertiran en l'immoble, no podent la part cessionària reclamar indemnització
alguna en tal concepte. Una vegada hagi transcorregut el període de durada pactat o finalitzi
el contracte per qualsevol altra causa, la part cessionària haurà de deixar l'immoble en l'estat
de finalització de les obres descrites en el projecte, sense mès deterioracions que els derivats
del pas del temps i de l'ús habitual de les coses, i aixó sense necessitat de cap requeriment
exprès dirigit a la part cessionària.
.

excepció de les obres inicials a realitzar en els termes abans expressats, i les
pròpies de manteniment, queda prohibida la realització de qualssevol obra sense el previ
consentiment escrit de la cedent, sent aquest incompliment causa de resolució del contracte.
Encara que s'ha autoritzat la cessió per quatre anys de l'immoble al Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca perquè es faci càrrec de la construcció i adaptació
de
la
infraestructura,
l'Ajuntament
d'Esporles
seguirà tenint enfront de
la
propietat les responsabilitats i obligacions contingudes en el present contracte enfront de la
Congregació de Germanes de la Caritat de San Vicens de Paul.
Amb
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VUITÈ."

Tots els

impostos, Inclosos l'Impost de Béns Immobles ( I.B.I.), arbitris, taxes I
especials que gravitin sobre l'immoble cedit correran, sense excepció alguna, a
part cessionària.

contribucions
càrrec de la

NOVÈ," Tots
desenvolupar

les

despeses i tota responsabilitat directa o indirecta derivades de l'activitat a
en l'immoble seran a càrrec exclusivament de la part cessionària. La part
cessionària es compromet que l'activitat a desenvolupar en l'immoble complirà tots els
requisits legals, tècnics i administratius, conforme a la normativa aplicable.
DESE." La

part cessionària formalitzarà la seva pròpia assegurança per les instal·lacions i
seu torn s'obliga a contractar un
assegurança contra incendis i altres
contingències, i responsabilitat civil enfront de tercers, en el qual flgurarà com beneficiari del
d'incendis i altres contingències la cedent, sense perjudici dels drets que en el seu moment
pogués acreditar en la seva qualitat de tercer respecte del de responsabilitat civil. En cas de
sinistre la beneficiària només estarà obligada a invertir en la construcció de l'immoble les
quantitats percebudes en concepte d'indemnització, sent de compte del cessionari la resta
necessària per a la seva completa reconstrucció.
mercaderies i al

ONZÈ." L'incompliment de qualsevol de les clàusules
causa

que

comprèn aquest contracte serà

de resolució del mateix.

DOTZÈ." L'ajuntament informarà anualment, mitjançant memòria escrita, de la seva labor i de
acollides en aquest centre a la congregació.

la situació de les persones
El Sr.

Miguel Bernat digué que aquest conveni no tenia res a veure amb l'anterior que era
fermades a favor de les germanes de la caritat. Que
feien a dintre, per que el conveni filava molt prim i un
els
treia
i
la
pas en fals
a fora tota
despesa que s'hagués fet allà dins es podria perdre.

millor i que les coses quedaven més
haurien d'anar en compta amb el que
sol

Sotmesa

-

a

Cinc
Cinc

CONVENI

votació la

proposta, fou aprovada amb el resultat següent

(5) vots a favor del PAS PSM
(5) abstencions del PP

CESSIÓ

Ferra dona lectura

a

CONVENT
la

GERÈNCIA

RECURSOS SOCIOSANITARIS.-

el

sr.

Josep

següent :
PROPOSTA

Per tal de

socials

assistencials i sanitaris adreçats a cobrir les necessitats de
amb menys recursos, per present venc a proposar el ple el següent acord;

crear recursos

les persones

,

Aprovar el següent conveni:
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CESSIÓ

CONVENT

GERÈNCIA

RECURSOS SOCIOSANITARIS.- EL Sr.

Josep Ferra

Terrasa, dóna lectura a la següent
PROPOSTA

CONVENI

DE

CESSIÓ D'IJS. PER PART DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES, D'UN

IMMOBLE AL CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE

MALLORCA. PER A LA SEVA REFORMA I ADAPTACIÓ COM A EDIFICIS PER A USOS
SOCIO SANITARIS

Reunits

D'una

part, l'Honorable Sra. Josefina Santiago, Consellera de Afers Socials del Govern de les
Balears, que actua en qualitat de Presidenta de la Junta Rectora del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, fent ús de las atribucions que li
confereixen los Estatuts d'aquest ens, aprovats per el Consell de Govern de dia 16 de Gener
de 2004 (BOIB núm. 15, de 31 de gener)
Illes

I de l'altra

part, el senyor, batlle de l'Ajuntament de fent ús de les atribucions de representació
municipal que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, especialment
facultat per a aquest acte per l'acord del Ple de dia
de
de 2009.
..

....

Ambdues

parts, es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària
l'atorgament aquest conveni, i a la representació en què intervenen.

per a

Manifesten

1. La Conselleria de Afers

Socials, Promoció i Immigració ha elaborat un mapa de necessitats
d'implantació de la xarxa de Centres d'estades diürnes i centres d'estades nocturnes que
estableix la necessitat de crear un conjunt d'aquests dins l'àmbit territorial de Mallorca.
2. Que la Congregació de Germanes de Sant Vicenç de Paul, amb CIF Q0700009D., disposa
de la següent finca registral: urbana situada al C/ Costa de Sant Pere, núm. 9, d'Esporles,
amb una superficie de solar de 616 m2 i una superficie construida de 970 m2, en planta baixa
i dos plantes pisos
La finca

resgistral comprèn la parcel·la cadastral núm. 3721803DD6931S0001LW

3. Que l'Ajuntament d'Esporles està disposat i obra amb capacitat per cedir l'ús de l'edifici de
970 m2 abans esmentat, al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca,
amb CIF 0700454 B, amb la finalitat
segons

perquè l'adapti com a edifici per a usos socio sanitaris
acord del plenari municipal de data x/xx/2009.

4. Que el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, tal com
els seus Estatuts -aprovats per Acord del Consell de Govern de dia 16 de gener de
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entre

els

seus

edificacions per

objectius la rehabilitació, mcdificació i/c adaptació d'immcbles i altres
destinar-los a usos socicsanitaris c assistencials.

5. Que la Junta Rectora del Consorci de Recursos Socicsanitaris i Assistencials de
en

sessió de i' de febrer de 2009, va valorar el solar de referència, que va ser

Mallorca,
acceptada en

adequar-se a les necessitats i complir els requisits tècnics i urbanístics.
Pertot

aixó, subscriuen aquest conveni, que es regeix per les següents

Clàusules

1.

L'Ajuntament d'Esporles cedeix al Consorci de Recursos Socicsanitaris i Assistencials de
carrer Costa de Sant Pere, núm. 9,
per a la reforma i
adaptació d'un immoble que es destinarà a edifici per a usos socio sanitaris i que formarà part
de la xarxa d'atenció pública d'atenció a la dependència de les Illes Balears, d'acord amb
l'establert en l'article 18 de los Estatuts del Consorci, i als Articles 109 i següents del
Reglament de Béns de les Entitats Locals, i l'article 16 de la llei 39/2006 de 14 de desembre
de Promoció de l'autonomia personal i atenció a la Dependència.
Mallorca l'ús d'un edifici situat al

2. El Consorci de Recursos Socicsanitaris i Assistencials de Mallorca
construcció

i

es

farà càrrec de la

adaptació de la infraestructura per a la qual s'ha cedit l'ús en el termini màxim
subjecció a les directrius de la Junta Rectora i de conformitat amb les
conveni i amb les disposicions legals vigents, en especial les que es

de tres anys, amb
clàusules d'aquest
refereixen

a

la contractació administrativa i

en

matèria d'afers socials.

3. Si el Consorci

incompleix aquestes obligacions en el termini de 4 anys, es considerarà
1372/1986,
reversió de
l'Ajuntament d'Esporles.

resolta la cessió de conformitat amb el que disposa l'article 111 del Reial Decret
de 13 de juny, del Reglament de Béns de les Entitats Locals, i es procedirà a la

l'ús del bè

4.

a

L'Ajuntament d'Esporles

compromet, si s'escau, a adaptar la planificació urbanística de
permetin desenvolupar i executar el projecte. El termini que
l'Ajuntament destini a aquesta adaptació no es computarà als efectes del que disposa la
clàusula segona, en el que fa referència al termini d'execució de les obres.
l'immoble de

manera

5. L'edifici per a usos

es

que

socio sanitaris tindrà

una

capacitat de X i

x

places

respectivament. Se concertaran un % places per part de la conselleria d'Afers Socials seguint
la Llei de dependència, que en la totalitat seran per a persones dependents.

6.

Un cop

finalitzades les obres de construcció necessàries, el Consorci de Recursos
per acord de la Junta Rectora, retornarà a
l'Ajuntament el bè immoble, i l'Ajuntament d'Esporles incorporarà aquest centre a la Xarxa
Pública d'Atenció a la Dependència, d'acord amb l'establert a l'article 21 de los Estatuts del
Consorci i articles 61 i 62 de la Llei 6/2001 de 11 d'Abril, de Patrimoni de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, article 109.2 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, i a
Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca,

l'article 12 i 16 de la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció

Dependència.
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7. Si l'entitat consorciada

destina l'immoble cedit

la

finalitat, el bé revertirà a
l'Ajuntament d'Esporles, d'acord amb l'article 111 del RD 1372/86, de 13 de juny, de
Reglament de Béns de les Entitats Locals.
no

a

seva

8. Aquest Conveni entrarà en
fins al finalització de l'obra. El
Llei 3/2003 de 26 de març,

vigor en el moment de la seva signatura i la seva duració serà
règim jurídic d'aquest conveni està regulat per l'article 78 de la
de règim jurídic de l'administració de la CAIB.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, ambdues parts el signen per
un sol efecte.

duplicat i amb

La Presidenta de la Junta Rectora del

El batle

d'Esporles

Consorci de Recursos Soclosanitarís i

Assístencials de Mallorca
Josefina

Santiago Rodríguez

El Sr.

Miguel Bernat digué que entenia que no era el lloc adient per fer la residencia, que el
grup tenien ben clar on volien i per aquest motiu el seu vot seria contrari, que el solar de
son Trias on l'ajuntament hi volia construir la piscina, era el lloc més adient. Que l'execució de
l'obra era immediata, millor accés per visitants i les ambulàncies etc., més solejat, zona
enjardinada i sempre era més econòmic una obra nova que una reforma.
El Sr. Batle digué que el solar que es proposava, ja estava destinat per la piscina al ROS
seu

2009.
El Sr. Bernat demana la secretaria si
consultar-ho la Secretaria

digué

que

aquest acord necessitava majoria absoluta, després de

si.

Aquest punt es retira del ordre del dia

CONVENI
la

BANDA LIRA ESPORLERINA.- El Sr.

Josep Maria Ferra Terrasa dona lectura

a

següent:

PROPOSTA
Donat que el conveni que te aquest ajuntament amb la banda de música lira
esporlerina, ha exhaurit el seu termini, pel present venc a proposar al ple d'aquest ajuntament
el següent acord:

Aprovar el present conveni

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

CONVENI DE COL
L'ESCOLA
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REUNITS

D'una

part, el Bâtie de l'Ajuntament d'Esporles, Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, en nom i
representació d'aquesta entitat, amb domicili social a la Plaça Espanya núm. 1 i C.I.F. P
0702000 A.

I de

l'altra, el President de la Banda Lira Esporlerina, el Sr. Antoni Aulí Ginard, en nom i
representació d'aquesta entitat, amb domicili social al d Ca l'Amet, s/n d'Esporles i C.I.F. G07.475.809.

EXPOSEN

Que

són
seu

l'Ajuntament d'Esporles disposa d'una escola de música. La majoria dels alumnes
d'Esporles. Aquesta escola no té els instruments necessaris per satisfer la demanda del
alumnat i la Banda Lira Esporlerina es troba en disposició de deixar-los-hi.
En virtut de l'anterior

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

CLÀUSULES
Aquest conveni anul·la els anteriors.

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

2) L'Ajuntament
d'instruments

d'Esporles
es

es

facin segons

compromet a responsabilitzar-se
les normes següents:

que

les

cessions

a) La persona que rebi l'instrument en serà responsable en tot moment.
b) El receptor de l'instrument farà un dipòsit de 90 euros a mode de fiança, que li seran
retornats quan aquest deixi d'emprar l'instrument.
c) L'instrument serà cedit per a un termini d'un any prorrogable. Si abans d'aquest
termini l'alumne deixa d'assistir a classe o d'emprar l'esmentat instrument, l'ha de
retornar a l'instant. En el cas dels músics de la Banda, el retornaran quan deixin de
pertànyer a la Banda.
d) La persona que rebi l'instrument pagarà una quota anual de 30 euros en concepte de
manteniment de l'instrument. En el cas de retornar-lo després de 6 mesos d'haver
signat o renovat el termini de cessió, també pagarà la quota. La Banda serà
l'encarregada de cobrar les quotes i de fer les reparacions i revisions periòdiques dels
instruments.

e) L'Ajuntament revisarà que l'instrument es torni en bones condicions i, en el cas que no
sigui així, haurà de fer les oportunes gestions perqué es reposin els desperfectes
ocasionats.
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COL·LABORACIÓ BANDA-ESCOLA

DE

MÚSICA

3) La Banda i l'Escola de Música mantendrán

una

4) Els mestres de l'Escola de Música participaran
se'ls requereixi.
5) La Banda col·laborarà amb l'Escola de Música
6)

relació de col·laboració permanent.
a

les activitats musicals de la Banda quan

quan

aquesta ho requereixi.

La Banda i l'Escola de Música organitzaran, de forma conjunta, el festival anual de
a la fresca". A més, ambdues institucions podran organitzar altres activitats

"Música

relacionades amb la música.

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

FUNCIONS MUSICALS I

10) La banda

es

COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT

compromet a realitzar els concerts següents:
■

Concert de Nadal

■

Santa Cecília

■

Concert de Primavera

■

Sant Pere

■

Sa Rua

■

Altres activitats que es

(Concert + refresc)
puguin conveniar.

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

FINANÇAMENT
13)

L'Ajuntament es farà càrrec:

Paper transcripció acords i resoiucions

El Patronat d'Escoles

a.

Municipals aprovarà i pagarà el

sou

del director de la

Banda de Musica.
b.

Assumirà la

despesa anual, de 3000 euros per al finançament de la banda.
Aquesta quantitat ha de ser cobrada abans del dia 31 de desembre, prèvia
presentació de les factures corresponents.
Del pagament de 6.000 euros en concepte de realització del Festival de
Musica a la Fresca. Aquesta quantitat s'haurà de cobrar abans de començar el
cicle de concerts, prèvia presentació de la factura corresponent.

c.

14) La Banda de Musica es compromet a no demanar subvencions al Patronat de Cultura i
Esports d'aquest Ajuntament, per despeses corrents, només ho podrà fer per activitats
extraordinàries que es puguin organitzar durant l'any.
RENOVACIÓ
14) La vigència d'aquest conveni serà de dos anys aparti de la firma del present
document, i es prorrogarà automàticament per anualitats, llevat que una de les dues
parts el denuncií amb un mes d'antelació al termini inicial del conveni o qualsevol de
les

seves

prorrogues.

Com
amb

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

un

EL BATLE

dos exemplars i

EL PRESIDENT DE LA
BANDA LIRA ESPORLERINA

Sr.

Miquel Ensenyat Riutort
El Sr.

any

Sr. Antoni Aulí Ginard

Miguel Bernat digué
2010, augmentar l'IPC.
Sotmès

a

que

estaria be

votació al conveni amb

que

s'inclogués

l'augment de l'IPC

a

una

clàusula

partir del 2010,

que a

es

partir del

aprovat per

unanimitat.

MOCIO

PR, PAGAMENT PROVEÏDORS.- El Sr. Miquel Bernat dona lectura a la següent
MOCIO PAGAMENT A PROVEÏDORS

Que presenta

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

coneguda la greu situació de crisi económica que travessa el món. És
també que aquesta situació colpeja especialment a Espanya i com a conseqüència a
Balears i a Esporles.
De tots és
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evident
les Illes

Davant

d'aquesta situació el Partit Popular de l'Ajuntament d'Esporles, té l'obligació de
un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar
la crisi.

posar

damunt de la taula

Sabem, que un ajuntament com aquest disposa de pocs recursos per poder impulsar
mesures de caràcter excepcional i d'un alt nivell de
repercussió, peró les que aquí exposa'm
Si que estan dins el nostre abast i per tant necessàries per contribuir a recuperar la situació
económica actual.
Vist que el Govern de les
d'euros per pagar els seus

Illes Balears donarà als ajuntament un muntant de entre 203.000
deutes.

Per tot aixó

exposat el Grup municipal del Partit Popular proposa que el Ple de l'Ajuntament
d'Esporles prengui els següents:
ACORDS
Primer." Efectuar
en

un pla de xoc
el termini màxim d'un mes, i

de pagament a tots els proveïdors de l'Ajuntament d'Esporles
presentar-lo a la Comissió de Comptes.

Segon." Que tots els nous compromisos adquirits amb els proveïdors i creditors tinguin un
pagament de màxim 60 dies des de la data de la factura i que aquest fet estigui
supervisât molt especialment per Intervenció de l'Ajuntament, i en cas que no es pugui
cumplir en qualque factura es comuniqui a la propera Comissió de Comptes.
termini de

Tercer." Que en el proper Pressupost
i de reducció de les despeses de tots
els

primers
municipi.
son

que

de l'any 2009 es confeccioni un pla concret d'austeritat
tipus, demostrant al ciutadà que els seus representants
volen pal·liar les conseqüències de la crisi i disminuir el deutes greus del

Quart. Que a partir del mes d'abril i durant l'any 2009 es redueixin les dietes per assistència
dels regidors amb un 10% i el sou del batle per un import proporcional al dels demes regidors.
El Sr. Batle

digué

Sotmesa

votació la moció obté el

a

Cinc
"

Sotmesa
"

"

Cinc
a nova

que

el

(5) vots
(5) vots

seu grup

a

votaria

en

contra.

següent resultat:

favor del PP
contra del PAS-PSM

en

votació obté el següent

resultat

Cinc

(5) vots a favor del PP
(5) vots en contra del PAS-PSM
queda aprovada la moció amb el vot de qualitat del Sr. Batle.

Cinc

I per tant no

BAIXES I DEVOLUCIONS." El Sr.

Josep Maria Ferra Terrasa dona lectura
PROPOSTA

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS
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a

la següent:
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Examinada la documentació que acompanya

als rebuts

que es

detallen a continuació, es

la devolució dels imports assenyalats.

proposa

Rebut/Ref.

Contribuent

Padró

Motiu devolució

Import

94/2007

Alvarez Sculati Katia

IVTM 2007

6816/2007

Mir

AIGUA 4Tr.07

9302806

Quesada Diaz M. Miriam

IBI 2006

410,96

Acord

Agencia Tributària

3709301

Mir Ginard Gabriel

IBI 2008

1326,54

Acord

Agència Tributària

8596622

De la Cruz Massanet Pedro

IBI 2007

544,27

Acord

Agència Tributària

2354/08

Castro Beltran Fco.

AIGUA

451,60

Fuita

aigua

7357/08

Robredo Redondo Jacinto

AIGUA

154,63

Fuita

aigua

263/06

Belles Jurado Susana

IVTM

68,97

Baixa per

Mesquida Francisca

Transí. 21-08-2006

64,90

7,11

Rebut domiciliat

robatori

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que acompanya
proposa

als rebuts

que es

detallen

a

continuació,

es

la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut/Referència

Titular

Concepte

Motiu

Import

0871001434

Nadal Pares Neus

Escola Música

Duplicitat

50,00

PROPOSTA BAIXA DE REBUTS

Examinada la documentació que acompanya
proposa

als rebuts

que es

detallen

a

continuació,

la baixa dels esmentats rebuts.

Rebut/Referència

Titular

Concepte
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Motiu

Import

es

0871001269

Sotmesa

Nadal Pares Neus

a

votació la

Escola Música

proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

MOCIO CREACIÓ PARKING PER A DISCAPACITATS.lectura

a

la

50,00

Duplicitat

La Sra. Dolors Nadal Llinàs dona

següent
MOCIO

Que presenta al ple de

l'ajuntament d'Esporles el

grup

municipal del Partit Popular.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist els

problemes d'aparcament

que

hi ha actualment

a

la

zona

comercial i d'oci del

Passeig.

encara

Vist que a aquesta zona no hi ha cap aparcament reservat a
més l'estacionament a totes aquelles persones que pateixen un
Per tot això

exposat el Grup municipal del Partit Popular
l'Ajuntament d'Esporles prengui el següent

minusvàlids, dificultant
problema de mobilitat.

proposa que

el Ple de

ACORD

Creació d'una

o

dues

places de pàrking

per a

minusvàlids

a

la

zona

del Passeig del

Rei, per exemple C/ Mossèn Alcover, C/ Quarter o C/ Jaume I.
Sotmesa

a

votació la moció fou

aprovada per unanimitat dels assistents.

MOCIO TARGETA CIUTADANA.- El Sr. Severiano Quevado Mora dona lectura

a

la

següent

MOCIO

Que presenta al ple
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Per al Partit

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

Popular és una prioritat incentivar el transport públic i ajudar
seu desplaçament.

a

les famílies

amb el cost econòmic del
Vist que

l'Ajuntament d'Esporles està subscrit a un conveni intermunicipal amb
l'ajuntament de Palma que ens permet utilitzar la targeta ciutadana amb l'empresa Municipal
de Transports de Palma.
Vist que
tarifes del

els menors de 17 anys residents a Palma gaudeixen de la gratuïtat de les
transport públic municipal.

Per tot això

exposat el Grup municipal del Partit Popular
l'Ajuntament d'Esporles prengui els següents:
ACORDS
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proposa que

el Ple de

Modificar

aquest conveni signat el 10 d'octubre de 2000 amb l'ajuntament de Palma,
què els menors de 17 anys també puguin gaudir de la gratuïtat del transport públic
municipal de Palma.
El Sr. Vicenç Vidal explicar que es feien molts d'esforços per atendre el millor possible
la mobilitat, però els costos devindrien per poder gaudir d'aquesta gratuïtat, l'ajuntament no
els pot assumir.
per

Sotmesa

a

votació la moció obté el

Cinc
Cinc

Sotmesa

a nova

(5) vots
(5) vots

a

següent resultat:

favor del PP
contra del PAS-PSM

en

votació obté el següent

resultat

Cinc
-

I per

tant

(5) vots a favor del PP
(5) vots en contra del PAS-PSM
queda aprovada la moció amb el vot de qualitat del Sr. Batle.

Cinc
no

MOCIO RENOUS NOCTURNS.- El Sr.

Gaspar Sabater Nicolau dona lectura

a

la següent

MOCIO

Que presenta al

ple de l'Ajuntament d'Esporles el grup municipal del Partit Popular.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vists els reiterats

nocturns

provocats per alguns col·lectius de joves que es
produeixen a algunes determinades zones del poble, sobretot els dies festius i caps de
setmanes, impedint el descans del veïns.
Vist que

guàrdia civil, ja

renous

els afectats no podem comptar amb el servei de la policia local ni de la
disposen dels efectius suficients per a cobrir hores nocturnes.

que no

Per tot aixó

exposat el Grup municipal del Partit Popular proposa que el Ple de
l'Ajuntament d'Esporles prengui el següents:
ACORDS
Instar al batle

necessàries per garantir el benestar dels veïns
proporcionar alternatives d'oci per a aquests joves.
El Sr. Batle digué que hi havia alguns menors d'edat que el vespre es dedicaven a fer
renou, en monopatins etc.
amb un abandono total, i que ja l'educadora de carrer havia
començat a posar-se en contacte amb els familiars i en col·laboració amb la dinamitzadora
juvenil intentaven pal·liar el problema.
Oue la setmana que venia l'ajuntament podria disposar d'un policia turístic, que ajudaria a
poder ampliar l'horari de la policia i a més posats en contacte el la guaria civil entenen que
també ajudaran en aquesta tasca.
Així mateix el Sr. Ferra digué que amb el tema de joventut s'estaven preparant per demanar
distintes subvencions per reforçar el servei de dinamització.
de les

zones

a

prendre les

mesures

afectades i al mateix temps
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Per altra banda dins el

mes

de

maig

es

convocarà la comissió de conflicte juvenil tal

com

quedarem.
Sotmesa

votació la moció fou

a

PRECS I PREGUNTES

aprovada per unanimitat dels assistents.

-

El Sr. Gaspar Sabater dona les grades per haver rebut el projecte dels arbres. I demanà
s'arreglés la placeta de Can Campos i que es fes la neteja de's Verger.
El Sr. Severiano Quevedo demana:
Si es podia arreglar una farola de

-

que estava penjant.
Com era que a la primera
-

La Sra. Francisca

Ses Rotgetes, situada al solar propietat de l'ajuntament,

corba de Ses Rotgetes si estava fent

Ripoll digué

que

que a

l'aparcament de

ca

una

jardinera?.

L'Amet hi havia cotxes

que

els

tapaven les herbes.
El Sr.

Miguel Bernat demana:
Com estava el tema de l'escola i les

-

Torna

a

demanar

converses

amb l'IBISEC?.

pel tema de les retxes grogues de la carretera?.

Com estava el tema de la Sra. Carol de Benito?.

Si s'havien autoritzat i si no, s'havien multat les motos que

-

s'aparcaren damunt el

passeig?.
Com era que al registrar les factures no es posava sempre l'import?.
A que fan referència la quantitat de factures del senyor Alexander Dimitresco que
hi ha al Registre d'entrada?

-

El Sr. Batle respon:

Respecta de les motos

que no s'havia autoritzat, i no sabia si s'havien
Amb el tema de l'obra de l'escola que havia parlat amb l'IBISEC i la
deia que no pagarien. Que una vegada aclarit el tema l'informaria.
-

-

-

Informa que la

La Sra. Carme
als advocats.
Pel que

neteja del

verger

multat.
Sra. Barbara Contesti

estava inclosa dins el POS camins rurals.

Serra, informa que encara no hi havia cap informe i que el tornaria a reclamar

feia al registre d' Alexander... no

en

tenia ni idea, peró que ho miraria i li contestaria.

El Sr.

Vicenç Vidal informa que la recollida selectiva amb el sistema les borses implantat per
l'ajuntament d'Esporles era pioner i que tant el " telediario" nacional com l'informatiu Balear
se'n ferien reso, el primer el dissabte i l'altre el dilluns.
,

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del
el Sr. Batle aixeqp la sessió, i per fer-hi constar el que s'hjjja

fe,

i

amb

el

^u Vist-i-plau estehç^.la presen^

dia, essent les vint-i-una hores,
traçtat, jo la Secretària en donc
i la data assenyalats a

l'encapçalamenti

jsporles

30 d'abril de 20'

batle

icretària
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA
DE DIA 12 DE MAIG DE 2009

Membres assistents:
Sr.

Miguel Ensenyat Riutort
Campoy

Sr. Antonio Asensio

Sr. Maria del Carme Serra Martinez
Sr. Josep Maria Ferra Terrasa
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Vicenç Vidal Matas
Miquel Bernat Bosch
Gaspar Sabater Nicolau
Maria Francisca Ripoll Morell

Sr. Dolors Nadal Llinàs
Excusen la

seva

absència

Sr. Severiano Quevedo Mora
Sr. Aina Maria Salom Soler
A la Vila

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del dia dotze de
maig de 2009, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de
la Corporació, sota la presidència del Batle Sr. Miguel Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels
senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar sessió
extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament
,

notificat. Assisteix

com a

secretari el

sr.

Pere Auli Matas.

SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS.-

Seguidament es realitza el sorteig públic
la designació dels membres de les Meses electorals per a les Eleccions al Parlament Europeu
que seran el proper dia 7 de juny de 2009, d'acord amb el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica
Electoral de 19 de juny de 1985, i altra legislació electoral vigent, quedant aquestes compostes de la
següent forma:
per a

SECCIÓN

001

MESA

A

TITULARES
PRESIDENTE/A:
ELECTOR N°

D/D®.

ALEJANDRO

ALZAMORA

AMMETLLER

D.N.I. 43043125M

JOANA MARIA

ARBOS

AULI

D.N.I. 78205159F

ALBERTO

COEGO

BERACOECHEA

D.N.I. 43050146B

ENSENAT

RIGO

D.N.I. 43099871X

0025

1° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0048

2° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0311

ALEJANDRO

SUPLENTES
DE PRESIDENTE/A: D/D®
ELECTOR N°
0392

JUAN
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DE PRESIDENTE/A: D/D^
ELECTOR N"
0500

JUAN PEDRO

FULLANA

MORRO

D.N.I. 43072503N

DE 1° VOCAL:
ELECTOR N°

D/D=.

MARGARITA

AULI

TUGORES

D.N.I. 43016460C

DE 1° VOCAL:

D/D«.

JAIME

BARRIO DEL

FABREGAT

D.N.I. 43034719V

ELECTOR N°

0109

SILVIA

CASTILLEJO

TENLLADO

D.N.I. 44327065Q

PEDRO LUIS

CABANELLAS

BALBAS

D.N.I. 43006387K

OLGA

MIRALLES

BARRACHINA

D.N.I. 18968168E

MARIA

OZONAS

GONZALEZ

D.N.I. 18234377T

FRANCISCO

MULET

AULI

D.N.I. 42994684W

MATEO

NADAL

SEGUI

D.N.I. 43078301Z

MARIA JOSEFA

MORRO

SASTRE

D.N.I. 429896150

BARTOLOME

MATAS

CENDRA

D.N.I. 43028503B

M LOURDES

NOGUERA

BOSCH

D.N.I. 43036980R

NADAL

IGARZA

MIR

D.N.I. 34066994S

CATALINA

MIR

COSTA

D.N.I. 43003628E

0087

DE 2° VOCAL:

D/D^.

ELECTOR N°

0290

DE 2° VOCAL:

D/D=.

ELECTOR N°

0217

SECCIÓN

001

MESA

B

TITULARES
PRESIDENTE/A:

D/D®.

ELECTOR N°

0368

1° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0544

2° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0423

SUPLENTES
DE PRESIDENTE/A: DID'.

ELECTOR N°

0502

DE PRESIDENTE/A: D/D=.

ELECTOR N°

0419

DE 1° VOCAL:

D/D^.

ELECTOR N°

0276

DE 1° VOCAL:

D/D^

ELECTOR N°

0519

DE 2° VOCAL:

DID'.

ELECTOR N°

0104

DE 2° VOCAL:

D/D^

ELECTOR N°

0341

SECCIÓN

001

MESA

TITULARES
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PRESIDENTE/A:

D/D®.

ELECTOR N"

0133

MARIA MONTSERRAT

RIBAS

PERADEJORDI

D.N.I. 43102958S

JOAN

PERELLÓ

ALEMANY

D.N.I. 43132927S

FRANCISCA

ROTGER

TUGORES

D.N.I. 43109888E

DE PRESIDENTE/A: D/D®.
ELECTOR N°
0124

JOSE

RIBAS

CAMPS

D.N.I. 78214004C

DE PRESIDENTE/A: D/D®.
ELECTOR N®
0209

FCA ISABEL

ROSER

SABATER

D.N.I. 43045865P

DE 1° VOCAL:

D/D®.

JUANA ANA

RIERA

FRAU

D.N.I. 78205140B

ELECTOR N°

0137

DE 1° VOCAL:
ELECTOR N°

FRANCISCO

TORNOS

NAVARRO

D.N.I. 50320216B

0422

JOSE SEBASTIAN

SABATER

FRAU

D.N.I. 78205156G

GABRIEL

SABATER

CAMPS

D.N.I. 41396286N

ROSARIO DEL PILAR

FERNANDEZ

AZAROLA

D.N.I. 51401178L

JOSE ANTONIO

BARRERO

RUBIALES

D.N.I. 09284131C

DAMIAN ANGEL

ALOU

ROTGER

D.N.I. 43041253L

BERNARDINO

CALVO

CALVO

D.N.I. 42978579C

JOSE RAFAEL

BESTARD

CLAR

D.N.I. 43167684L

ODETTE

CARDONA

GROUET

D.N.I. 42978015P

CONCEPCION

CLAR

FORTEZA

D.N.I. 42956296R

1° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0024

2° VOCAL.

D/D®.

ELECTOR N°

0234

SUPLENTES

D/D®.

DE 2° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N®

0248

DE 2® VOCAL.

D/D®.

ELECTOR N®

0245

SECCIÓN

002

MESA

TITULARES

PRESIDENTE/A:

D/D®.

ELECTOR N®

0546

1® VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N®

0132

2® VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N®

0064

SUPLENTES
DE PRESIDENTE/A: D/D®.

ELECTOR N®

0283

DE PRESIDENTE/A: D/D®.

ELECTOR N®

0164

DE 1® VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N®

0333

DE 1® VOCAL:

D/D®.
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ELECTOR N°

0372

DE 2° VOCAL:

D/D^

ELECTOR N°

0161

DE 2° VOCAL:
ELECTOR N°

D/D®.

ANTONIO

BESTARD

BORDOY

D.N.I. 43058183K

JOSE

CLAR

ROCA

D.N.I. 43031828R

JUAN

MARCE

FERRA

D.N.I. 42981949D

MAGDALENA

LLADÓ

SUREDA

D.N.I. 42989304G

MARIA LUISA

GASPAR

GARCIA

D.N.I. 46327974V

DE PRESIDENTE/A: D/D®.
ELECTOR N°
0463

MARIA ANGELES

MORENO

VICENS

D.N.I. 18232245F

DE PRESIDENTE/A: D/D®.
ELECTOR N®
0436

CARLOS

MONTES

ARBONA

D.N.I. 43069310Q

DE 1° VOCAL:

D/D®.

ALFREDO

ORTEGA

MELLADO

D.N.I. 12411031R

ELECTOR N°

0558

EVA MARIA

MAS

MERCANT

D.N.I. 44327482L

MATEO

MATAS

TOMAS

D.N.I. 42940567G

JUAN CARLOS

OLIVER

BRONDO

D.N.I. 43083671W

ALICIA

VICARIO

GARCIA

D.N.I. 13149845D

JESUS

PASTOR

AVIVAR

D.N.I. 34069335X

JOSEP

SASTRE

TORRES

D.N.I. 78191379G

0375

SECCION

002

MESA

TITULARES

PRESIDENTE/A:

D/D®.

ELECTOR N°

0262

1° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0205

2° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0064

SUPLENTES

DE 1° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0314

DE 2° VOCAL:
ELECTOR N°

0353

D/D®.

DE 2° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0542

SECCIÓN

002

MESA

TITULARES
PRESIDENTE/A:
ELECTOR N°

D/D®.
0559

1° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0034

2° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0384
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SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/D®.
ELECTOR N°

DE PRESIDENTE/A: D/D®.
ELECTOR N°

SALAMANCA

PALMER

D.N.L 15246592F

MARINA

BELGA

MARSA

D.N.L 39430135Q

JUAN

SIQUIER

TUR

D.N.L 43002216J

JOSE

PROS

FORTEZA

D.N.L 35118247F

JOSEP

ROMAGOSA

MUR

D.N.L 46104225N

VIRGINIA

PAYER

ALDUNATE

D.N.L 15840287A

0393

DE 1° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0415

DE 1° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0105

DE 2° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0239

DE 2° VOCAL:

D/D®.

ELECTOR N°

0037

Un cop

MARIA JUNCAL

0309

examinats els assumptes inclosos

Batle aixeca la sessió, de la

a

l'ordre del dia, essent les vint hores i vint minuts, el

qual jo, com a secretària, estenc aquesta acta

Esporles, 12 de maig de 2009
La secretària

Paper transcripció acords I resolucions
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ACTA DE LA

SESSIÓ EXTRAORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE LAJUNTAMENT
EL DIA 14 DE MAIG DE 2009
Membres assistents:

Miquel Enseñat Riutort
Campoy
Josep Maria Ferra Terrasa

Antonio Asensio

Maria del Carmen Serra Martinez

Vicenç Vidal Matas
Miquel Bernat Bosch
Maria Francisca Ripoll Morell
Gaspar Sabater Nicolau
Severiano Quevedo Mora
Dolors Nadal Llinàs
Aina Maria Salom Soler

A la Vila

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

CESSIÓ CA SES MONGES AL CONSORCI RECURSOS SOCIOSANITARIS.- El Sr.
Maria Ferra Terrasa dona lectura a la següent

Josep

PROPOSTA
Per tal de

socials

assistencials i sanitaris adreçats a cobrir les necessitats de
amb menys recursos, per present venc a proposar el ple el següent acord:

crear recursos

les persones

,

Aprovar el següent conveni:

CONVENI

DE

CESSIÓ D'ÚS, PER PART DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES, D'UN

IMMOBLE AL CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE

MALLORCA, PER A LA SEVA REFORMA I ADAPTACIÓ COM A EDIFICIS PER A USOS
SOCIO SANITARIS

Reunits

D'una

part, l'Honorable Sra. Josefina Santiago, Consellera de Afers Socials del Govern de les
Balears, que actua en qualitat de Presidenta de la Junta Rectora del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, fent ús de las atribucions que li
confereixen los Estatuts d'aquest ens, aprovats per el Consell de Govern de dia 16 de Gener
de 2004 (BOIB núm. 15, de 31 de gener)
Illes
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I de I'altra part,

el senyor, batlle de l'Ajuntament de fent ús de les atribucions de representació
municipal que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, especialment
facultat per a aquest acte per l'acord del Ple de dia
de
de 2009.
..

....

Ambdues

parts, es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària
l'atorgament aquest conveni, i a la representació en què intervenen.

per a

Manifesten

1. La Conselleria de Afers

Socials, Promoció i Immigració ha elaborat un mapa de necessitats
d'implantació de la xarxa de Centres d'estades diürnes i centres d'estades nocturnes que
estableix la necessitat de crear un conjunt d'aquests dins l'àmbit territorial de Mallorca.
2. Que la Congregació de Germanes de Sant Vicenç de Paul, amb CIF Q0700009D., disposa
de la següent finca registral: urbana situada al C/ Costa de Sant Pere, núm. 9, d'Esporles,
amb una superficie de solar de 616 m2 i una superficie construida de 970 m2, en planta baixa
i dos plantes pisos
La finca

resgistral comprèn la parcel·la cadastral núm. 3721803DD6931S0001LW

3. Que

l'Ajuntament d'Esporles està disposat i obra amb capacitat per cedir l'ús de l'edifici de
970 m2 abans esmentat, al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca,
amb CIF 0700454 B, amb la finalitat perquè l'adapti com a edifici per a usos socio sanitaris
segons acord del plenari municipal de data x/xx/2009.
4. Que el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, tal com
els seus Estatuts -aprovats per Acord del Consell de Govern de dia 16 de gener de

disposen
2004- tè,
entre els seus objectius la rehabilitació, modificació i/o adaptació d'immobles i altres
edificacions per destinar-los a usos sociosanitaris o assistencials.
5. Que la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de

Mallorca,
2009, va valorar el solar de referència, que va ser acceptada en
adequar-se a les necessitats i complir els requisits tècnics i urbanístics.

en

sessió de 1' de febrer de

Per tot

aixó, subscriuen aquest conveni, que es regeix per les següents

Clàusules
1.

L'Ajuntament d'Esporles cedeix al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
carrer Costa de Sant Pere, núm. 9,
per a la reforma i
adaptació d'un immoble que es destinarà a edifici per a usos socio sanitaris i que formarà part
de la xarxa d'atenció pública d'atenció a la dependència de les Illes Balears, d'acord amb
l'establert en l'article 18 de los Estatuts del Consorci, i als Articles 109 i següents del
Reglament de Béns de les Entitats Locals, i l'article 16 de la llei 39/2006 de 14 de desembre
de Promoció de l'autonomia personal i atenció a la Dependència.
Mallorca l'ús d'un edifici situat al
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2. El Consorci de Recursos Soclosanitahs i Assistenclals de Mallorca

construcció

i

es

farà càrrec de la

adaptació de la infraestructura per a la qual s'ha cedit l'ús en el termini màxim
subjecció a les directrius de la Junta Rectora i de conformitat amb les
conveni i amb les disposicions legals vigents, en especial les que es

de tres anys, amb
clàusules d'aquest
refereixen

a

la contractació administrativa i

en

matèria d'afers socials.

3. Si el Consorci

incompleix aquestes obligacions en el termini de 4 anys, es considerarà
resolta la cessió de conformitat amb el que disposa l'article 111 del Reial Decret 1372/1986,
de 13 de juny, del Reglament de Béns de les Entitats Locals, i es procedirà a la reversió de
l'ús del bé

4.

a

l'Ajuntament d'Esporles.

L'Ajuntament d'Esporles

compromet, si s'escau, a adaptar la planificació urbanística de
permetin desenvolupar i executar el projecte. El termini que
l'Ajuntament destini a aquesta adaptació no es computarà als efectes del que disposa la
clàusula segona, en el que fa referència al termini d'execució de les obres.
l'immoble de

manera

5. L'edifici per a usos

es

que

socio sanitaris tindrà

una

capacitat de X i

x

places

respectivament. Se concertaran un % places per part de la conselleria d'Afers Socials seguint
la Llei de dependència, que en la totalitat seran per a persones dependents.

6.

Un cop

finalitzades les obres de construcció necessàries, el Consorci de Recursos
i Assistencials de Mallorca, per acord de la Junta Rectora, retornarà a
l'Ajuntament el bé immoble, i l'Ajuntament d'Esporles incorporarà aquest centre a la Xarxa
Pública d'Atenció a la Dependència, d'acord amb l'establert a l'article 21 de los Estatuts del
Consorci i articles 61 i 62 de la Llei 6/2001 de 11 d'Abril, de Patrimoni de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, article 109.2 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, i a
Sociosanitaris

l'article 12 i

16 de la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció

a

la

Dependència.
7. Si l'entitat consorciada

destina l'immoble cedit

la seva finalitat, el bè revertirà a
l'Ajuntament d'Esporles, d'acord amb l'article 111 del RD 1372/86, de 13 de juny, de
Reglament de Béns de les Entitats Locals.
8.

Aquest Conveni entrarà

no

a

vigor en el moment de la seva signatura i la seva duració serà
règim jurídic d'aquest conveni està regulat per l'article 78 de la
de règim jurídic de l'administració de la CAIB.
en

fins al finalització de l'obra. El
Llei 3/2003 de 26 de març,

I,

com a prova

de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, ambdues parts el signen per
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Josefina

-

Santiago Rodríguez
Autoritzar el Batle per

signar els documents necessaris.

El Sr.

Miguel Bernat, digué que el vot del seu grup seria en contra, no per que no
estiguessin d'acord amb l'actuació sl no per entendre que el solar no es l'adequat, que
l'ajuntament disposa d'un solar, que ja te la qualificació d'equipament, mes assolellat I de mes
fàcil accés, el que solucionaria millor el problema de les ambulàncies I possibles visites.
Per construir sempre

del
son

sortiria mes barat una nova construcció que no una reforma, des
projecte fins a l'obra. I encara que sabem que els diners no surten de les arques municipals,
diners de tots.
La Sra. Alna Salom

digué que certament aquesta actuació podria resultar millor dins un
solar, peró que durant casi dues legislatures havien passejat la piscina per tots els solars
del poble I quan s'ha arribat a un acord, no es moment de tornar a començar. I encara que es
cert que hagués estat millor poder tenir temps per millorar la planificació, la situació actual de
crisis aconsella donar feina I per aixó hl estaré a favor.
altre

Sotmesa

-

Sis

a

votació la

proposta fou aprovada amb el següent resultat

(6) vots a favor de PAS-PSM I PSOE
(5) vots en contra del PP

Cinc

PRESSUPOSTS

MUNICIPALS 2009.- El Sr.

Batle dona

lectura

de

la

memòria del

pressupost, entre d'altres temes explicar que eren els millors pressuposts que es podien
presentar donat el moment actual de profunda crisis económica Internacional que afectava la
majoria d'àmbits. Que la present proposta, amb un conjunt d'Inversions molt cabdals pel
municipi, permetria mitigar l'esmentada crisis a la mesura de que aquest ajuntament pot
arribar. Que a mes es reduïa en la mesura de lo possible la despesa ordinaria.
El Sr. Josep Ferra donar lectura a la següent:
PROPOSTA
Exercici 2009

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Operacions corrents

3.831.060,01

Denominació

Import

euros

euros

Capítol

3

Imposts Directes
Imposts Indirectes
Taxes i Altres Ingressos

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

2
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1.146.500,00
80.409,41
1.196.220,24
1.391.629,36
16.301,00
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Operacions de capital

1.109.552,00 euros

Capitol Denominació

Import euros

6

Alineació d'Inversions Reals

7

Transferències de

9

Passius fiancers

Total

Capital

pressupost d'ingressos
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2,00
9,00
1.109.541,00

4.940.612,01

euros
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RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

3.593.842,87

Operacions
corrents

Capítol

Denominació

1

Despeses de Personal

Import

euros

1.344.236,56
1.088.365,34
2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

3

Despeses Financeres

4

Transferències Corrents

90.000,00
1.071.240,97

1.150.769,14

Oper.de capital

Denominació

Capítol

Import euros
1.150.769,14

Inversions Reals

196.000,00

Operacions
financer.

Capítol

Denominació

Import euros
196.000,00

Passius Financers

4.940.612,01
Total

pressupost de despeses

PLANTILLA PERSONAL 2009.
D'acord amb allò
del

Règim Local,

disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril. Reguladora de les Bases
relaciona la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Esporles:

es
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Places

1.FUNCIONARIS

Grup

Nivell

Vacants

Actual

Interins

A) Escala habilit.caràcter nacional
SECRETARI-NTERVENTOR

1

AI

24

-

I

A2

22

I

ADMINISTRATIU

1

Cl

17

ADMINISTRATIU

1

Cl

21

ADMINISTRATIU

1

Cl

14

ADMINISTRATIU

I

Cl

14

I

C2

II

SUBINSPECTOR EN CAP

1

B

14

I

OFICIAL

I

Cl

14

1

I

Cl

14

POLICIA LOG AL..(extingir)

1

Cl

14

Aux. POLICIA

I

C2

II

Policia Local

3

Cl

11

Policia Local Turístic

1

Cl

11

1

-

B) Escala d'Administració General
a)TECNIC ADMO. GENERAL

-

-

b)Subescala Administrativa
-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

c) Subescala auxiliar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS

1

-

-

C) Escala d'Administració Especial
a)Subescala Serveis Especials
b) Clase Policia Local

OF. CAP POLICIA

LOCAL(extingir)

LOCAL(extingir)..

-

-

-

1

-

-

I

-

1

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

2. PERSONAL LABORAL

CAPATAS

2

-

-

OFICIAL lera

3

-

-
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GOVERNANTA

1
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AUXILIAR ADMINISTRATIU

I
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1

ADM.Dispen.Mèdic (18h/set)

BIBLIOTECA ARXIU I N.L

1

TREBALLADORA SOCIAL

1

TREBALLA.FAMILIAR
COORDINADOR

-

-

-

-

(3Oh/set)
1

ESPORTIU(35h/set)..
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1
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I
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1
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3." PERSONAL EVENTUAL
ASSESSORS

8

BATLE

1

-

-

-

-

-

-

8
1

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES
PRESSUPOST 2009

DESPESES

Funció

Económica

Descripció

1

11

Alts càrrecs

3

16

Quotes prestacions socials

137.839,31

42

13

Personal laboral

224.774,14

42

21

Reparac., mantenim, i

42

22

Materials, subministram. 1 altres

45

13

Personal laboral

45

20

Arrendaments

45

21

Reparac., mantenim, i

45

22

Materials, subministram. 1 altres

1,00

conservac.

12.559,40
24.514,00

159.102,54
4.300,00
conservac.

3.500,00
4.600,00
571.190,39
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INGRESSOS

Subvencions entitats locals

571.190,39

571.190,39

PLANTILLA PERSONAL 2009

PERSONAL LABORAL

PLACES

VACANTS

ACTUAL

PLACES

VACANTS

(Al)
Coordinador musical (A2)
Mestre Coordinadora (A2)

1

1

Professors música

16

Educadora

9

Educadora auxiliar

6

Netejadora-aux. Cuina
Netejadora (20 h/setmana)

1

Coordinador musical

(A2)

1

-

1

-

1

1

10

6

10

3

6

2

6

6

-

-

1

-

1

INTERINS
-

1

-

1

-

PROPOSTA de PRESSUPOST

MUNICIPAL DE

INTERINS

ACTUAL

per a

-

1

2.009 DEL PATRONAT

CULTURA, ESPORT i TEMPS LLIURE

ESTAT DR DESPRSRS

classificació econòmica

Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 4. Transferències corrents

2.283,00
32.717,00
Total

35.000.00
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classificació funcional

Grup
Fun. Art
1

SERVEIS

CARÀCTER GENERAL

12 Personal

4

2.283,00

2.283,00

PRODUC. BENS
48 A Institucions

no

PÚBLICS CARÀCTER GENERAL
fins lucratius

32.717.00

32.717,00
Total despeses

35.000.00

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol Article
4
TRANSFERÈNCIES
46

CORRENTS

D'Entitats Locals

3 5.000,00

35.000,00
Total ingressos

El Sr.

Miguel Bernat digué

que

li havien posat fàcil

35.000,00

per

votar en contra, i que volia que els

informes de d'intervenció constessin en acta: l'Econòmic Financer on es fa referència a les
bases utilitzades per avaluar els ingressos previstos, les inversions previstes, plantilla, suficiència
de

crèdits, anivellació de pressupost, salaris de personal etc. que la secretaria interventora
havia informat desfavorablement. L'informe sobre el compliment d'estabilitat pressupostaria que
la secretaria interventora informa dient que incompleix l'estabilitat pressupostaria i l'informe
general que també es desfavorable.
Per tant

contra

informe tècnic

demolidor, i que tireu endavant, es d'una
perillositat impressionant i crec a nivell personal que fa necessària una reflexió.
No

anar

un

pot endeutar l'ajuntament per tants anys. Si no ni han no es gasten. I amb el crèdit
podran assumir els costos del dèficit. No te cap sentit posar 1 euro i ja vorem i per
acabar de rematar a les bases del pressupost delegar la competència al batle per concertar el
crèdit. Es preferible parlar clar i no vindrem els plenaris, per que es clar que preferiu no parlar-ne,
aquesta delegació no s'havia fet mai.
com

es

es

Que

no

entrarien

en

les xifres per

queja se'ls havia dit

Però que

necessitaven alguns aclariments com :

En que es

gastaran els 300.000 euros d'inversions.

A

que no

hi entraven.

l'avanç de liquidació hi ha 17.000 euros ,referent els ressalts. En

Com

es

que a

l'any 2009

no

s'ha llevat el lloguer de
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S'ha cobrat la subvenció del

sou

El

pressupost de 2008 hi havia
pagar el 2008 es pagarà al 2009?.

del batle? Arribará?.

una

-

'

quantitat per expropiació UA3, s'ha pagat, s'havia de

,

El
l'acord i el
No

ple de l'ajuntament aprovar de congelar el
pressupost aquest capítol es passa?.
se

Diré

si

en

donareu

capítol 2,

com es que no es

resposta.

frase d'Obama " ya que no

podemos permitirnos tener deficit,
importara i dejar que las próximas generaciones lo arreglen.
una

compleix

como

si

no nos

El Sr. Batle li

digué que no eren uns pressuposts fets al "tun tun", si no moltes hores de
jurídics. Hem de dir que no es maca diferent la nostra realitat pressupostaria
que la dels altres ajuntaments, de distints grups politics.
El Sr. Bernat digué que votaria en contra i que esperava la contesta a les seves preguntes per

feina

en

tècnics i

escrit.
La Sra. Aina Salom digué que donaria suport aquests pressuposts, que hi
molt el PSOE amb la reducció de despesa i que s'havia aconseguit. Pel que fa a
era el moment de tirar-les endavant,
ja que tocava donar feina.

Sotmesa
-

a

votació la

havia treballat
les inversions

proposta fou aprovada amb el següent resultat

Sis (6) vots a favor de PAS-PSM i PSOE
Cinc (5) vots en contra del PP

Un cop

examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint hores i trenta
el
Sr.
minuts,
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
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ACTA DE LA

SESSIÓ ORDINARIA

CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 28 DE MAIG DE 2009
Membres assistents:
Antonio Asensio

Campoy
Ferra
Terrasa
Josep Maria
Maria del Carmen Serra Martinez

Vicenç Vidal Matas
Miquel Bernat Bosch
Maria Francisca Ripoll Morell
Gaspar Sabater Nicolau
Severiano Quevedo Mora
Dolors Nadal Llinàs
Aina Maria Salom Soler
Membres que excusen

la

seva

assistència:

Miquel Enseñat Riutort

A la Vila

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del
maig de dos mil nou, 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. Regidor, Josep Maria
Ferra Terrasa, 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 Secretaria, la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.
dia vint-i-vuit de

ACTES ANTERIORS." El Sr. President

pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer
ordinària de 30 d'abril de 2009 i de la sessió

a l'acta de la sessió
extraordinària de dia 12 de maig de 2009.

qualque observació

No

es

presenta cap observació, per la qual cosa les actes

es

consideren

aprovades.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.- A

l'apartat de correspondència, es dóna
de
la
compte
correspondència haguda des de l'últim ple ,registre d'entrada del núm. 1638/09
als 2182/09. Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte dels decrets de Batllia
Ple des del núm. 227/09 al 266/09

haguts des de l'últim

.

MOCIO PSOE, EQUIPARACIÓ SALARIAL.- La Sra. Aina Maria Salom Soler, dona lectura a la

següent
MOCIO
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MOCIÓ

DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A DECLARAR DIA "22 DE FEBRER
COM DIA INTERNACIONAL DE LA IGUALTAT SALARIAL ENTRE HOMES I DONES".

EXPOSICIÓ

DE MOTIUS

El

passat 3 de setembre el Parlament europeu aprovà una Resolució sobre la igualtat entre
en la qual, en el punt 14, es demana a les institucions comunitàries i als Estats
membres que declarin dia 22 de febrer com Dia Internacional de la Igualtat Salarial.
homes i dones

En dita resolució

reconeix que

les diferències de retribució laboral són signe de la
persistència de les disparitats tant qualitatives com quantitatives entre dones i homes. Així
mateix per generar creixement i fomentar l'economia social es fonamental aprofitar plenament
el significatiu potencial de les dones en el mercat laboral.
es

Segons dades de l'informe EUROSTAT 99/2008 titulat "Les desigualtats de gènere, cada
vegada més estretes en la UE" que estudia les tendències del Mercat de Treball entre 2000 i
2007, es posa de relleu que les dones europees estan millor formades que els homes, però,
no obstant aixó, la seva incorporació al mercat laboral és menor i
pateixen una major
precarietat laboral.
No

tracta d'una situació

aïllada, aquesta discriminació està present en la vida de les dones
qualsevol lloc del món. De fet, la primera llei aprovada per la nova administració nordamericana aspira a l'equiparació salarial entre homes i dones. Es tracta d'una norma legal
que ha vist la llum gràcies a la reivindicació de Lilly Ledbetter, una senyora de 70 anys ja
jubilada, que durant 19 anys rebré menys salari que els seus companys de treball pel simple
es

de

fet de

ser

dona.

Segons diversos estudis estadístics, una dona ha de treballar fins el 22 de febrer per
percebre el mateix salari que un home durant un any natural, és a dir, podríem afirmar que
mentre per un home l'any laboral finalitza el 31 de desembre, per una dona acaba el 22 de
febrer, o el que és el mateix, les dones han de treballar molt més per guanyar el mateix que
els homes per ocupar el mateix treball. És per aquest motiu pel qual s'ha elegit aquesta data
com a simbólica per reivindicar la igualtat salarial entre homes i dones.
Sent conscients de les dificultats

econòmiques del moment que, sens cap dubte, afectaran
als més dèbils i que facilitarà les condicions propícies per a que aquesta bretxa
segueixi creixent, ens pareix oportú que des de les institucions unim les nostres voluntats
per lluitar contra una injustícia històrica que no hem de seguir permetent.
sempre

,

Per tot

l'exposat, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de ESPORLES, presenta
municipal la següent Moció:

davant el Ple

El

seu

suport unànime a la proposta del Parlament europeu de declarar dia 22 de febrer, "Dia
Igualtat Salarial entre homes i dones".

Internacional de la

Sotmesa

a

votació la moció fou

aprovada per unanimitat.
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CERTIFICACIONS OBRES FONS ESTATAL.- Es dona lectura

a

la

següent:

PROPOSTA

RENOVACIÓ PARCIAL DE LES
D'AIGUA, CLAVEGUERAM I DRENATGE DE PLUVIALS A LA VILA
D'ESPORLES", obra inclosa dins al Fons Estatal d'inversions Locals 2008, presentada per
l'empresa AGLOMSA, constructora de obres, per un import de 75.066,33 euros setanta-cinc
mil seixanta-sis euros amb trenta-tres cèntims. Per la present venc a proposar el ple el
següent acord:

Vista la certificació núm.

1

de l'obra " PROJECTE DE

XARXES

-

Aprovar la certificació núm. 1 de l'obra abans esmentada per un import de 75.066,33
euros.

Delegar al Sr. Batle per aprovar les properes certificacions fins a la finalització de
l'obra, condicionat a que posteriorment es porti al Ple.
El Sr. Miguel Bernat digué que el seu grup per seguir dins la mateixa línia, com ja havien dit
que no els pareixia be fer un sol projecte, amb una sola empresa, que no si oposarien, peró
tampoc li donarien suport.
-

Sotmesa

-

a

votació la

Cinc
Cinc

proposta fou aprovada amb el resultat següent:

(5) vots a favor del PAS-PSM I PSOE
(5) abstencions del PP

MOCIO MEDALLA DOR DE LA VILA

El Sr.

Josep Maria Ferra Terrasa, dona lectura

a

la

següent
Vist que enguany es

celebra el XXX aniversari de les primeres eleccions municipals i vist
que el Ple Municipal de l'Ajuntament d'Esporles, va aprovar per unanimitat sumar-se a les
diferents commemoracions a més d'organitzar un conjunt d'activitats.
Vista

la

transcendència

tingueren aquestes primeres eleccions i la posterior
primer Ajuntament democràtic del Municipi d'Esporles, com a punt de partida per
aconseguir una normalització democràtica i participativa del Municipi.
que

constitució del
a

Per

aquest motiu, venc a proposar al ple de l'Ajuntament que adopti el següent
ACORD

Iniciar

l'expedient per tal de concedir la Medalla d'Or de la Vila a D. Bartomeu Bosch
Nadal, primer Batle democràtic de l'Ajuntament d'Esporles durant la legislatura 1979-1983.
Sotmesa

a

votació la

proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

REGLAMENT ABASTIMENT I SANEJAMENT

D'AIGUA,.- El Sr. Vicenç Vidal Matas, retira

aquest punt de l'ordre del dia
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CONVENI

EDUCACIÓ.-

El Sr. Antoni Asensio

Campoy dona lectura

a

la següent

PROPOSTA

Vist el Decret

131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i regula la xarxa
publiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'educació de la Primera
Infància,

d'escoles

infantils

I vista la Resolució de la Consellera d'Educació i Cultura de 29 d'abril de

2009, per la
qual s'aprova del model de conveni de col·laboració entra el Govern i les entitats publiques
interessades a integrar-se a la xarxa d'escoles infantils publiques de la Comunitat autónoma
de les Illes Balears, per millorar l'oferta de places publiques de primer cicle d'educació infantil
i les condicions educatives de la primera infància, a l'objecte de poder optar i percebre els
ajuts que convoqui la Conselleria d'Educació i Cultura amb aquesta finalitat.
Proposo al Ple l'adopció del següent acord:
1r.- Adherir-nos

a

la Xarxa d'escoles infantils

publiques de la Comunitat autónoma de

les Illes Balears.
2n.- Facultar al Sr. Batle per a la signatura del conveni aprovat per
Conselleria d'Educació i Cultura de 29 d'abril de 2009.
El Sr.

signat

es

Sotmesa

Miguel Bernat manifesta
traduís en xifres

a

votació la

que era un

bon conveni, i

la Resolució de la

que esperava que

un cop

proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

MOCIO PP ESCOLA DE MUSICA.- La Sra. Dolors Nadal Llinàs, dona lectura a la següent
MOCIO

Que presenta al

ple de l'Ajuntament d'Esporles el
EXPOSICIÓ

grup

municipal del Partit Popular.

DE MOTIUS

Vist que el col·lectiu de l'escola de música i dansa d'Esporles compta amb un total de 251
alumnes i al voltant de 15 professors, la qual cosa és un clar indicatiu de la incidència i

importància d'aquests estudis dins el nostre poble.
Vista r absència de subvencions per a

les escoles de música, convocades per darrera
vegada al BOIB núm. 187 de 28 de desembre de 2006 per part de la Conselleria, fet que
obliga al nostre ajuntament a fer front a una sèrie de despeses no contemplades al nostre
pressupost.
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Per tot

això

exposat el Grup municipal del Partit Popular proposa que el Plenari de
l'Ajuntament d'Esporles prengui el següent:
ACORD
Instar

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

convoqui les
les escoles de música, inexistents des de fa dos anys, amb caràcter urgent
i retroactiu, perquè
l'ajuntament pugui mantenir dignament les ofertes d' ensenyaments
musicals i dansa al nostre municipi, sense posar en perill la continuïtat d'aquests estudis.
a

subvencions per a

Sotmesa

a

votació la

proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

MOCiO PR CENTRE DE DIA.- La Sra. Francisca

MOCIÓ

la següent

l'Ajuntament d'Esporles el

grup

municipal del Partit Popular.

DE MOTIUS

Vist que els dos
desembre deixant

darrers anys el centre de dia ha tancat les
sense aquest servei als seus usuaris.

Vista la necessitat dels familiars de
laborables.
Per tot

a

SERVEI DE CENTRE DE DIA EL 24 I 31 DE DESEMBRE

Que presenta al ple de

EXPOSICIÓ

Ripoll Morell, dona lectura

seves

portes el 24 i 31 de

gaudir d'aquest servei durant aquest dos dies ja

aixó

exposat el Grup municipal del Partit Popular
l'Ajuntament de d'Esporles prengui els següents:

proposa que

que son

el Plenari de

ACORD
Instar al batle

a

mantenir obert el centre de dia el 24 i 31 de desembre.

El Sr.

seus

Josep Ferra digué que el contracta estava en Creu Roja i que el conveni del
empleats contemplava aquest dies, no laborables i era per aquest motiu que no es

donava el servei.
La Sra. Aina Salom

jornada, peró
arreglo.

no

digué que aquests dies eren laborables, que es podria reduir la
deixar de prestar el servei, que n bona voluntat es podria arribar a un

El Sr.

Miguel Bernat digué que Creu Roja havia de complir el contracta i
contemplava com laborables el 24 ni el 31 de desembre.

Sotmesa
-

a

votació la

Sis

(6) vots

proposta fou aprovada amb el resultat següent

a

favor del PP i PSOE

Paper transcripció acords i resolucions

que

aquest

ÎOVERN DE LES ILLES BALEARS

-

Quatre

(4) abstencions del PAS - PSM

BAIXES I DEVOLUCIONS.- La Sra.

Secretaria, dona lectura

PROPOSTA

DEVOLUCIÓ

Examinada la documentació que acompanya
proposa

a

la següent

IMPORT REBUTS

als rebuts

que es

detallen a continuació, es

la devolució dels imports assenyalats.

Referència

Contribuent

Padró/Impost

Import

Motiu devolució

020-083T-80-4881

MARTORELL GRIMALT A.

AIGUA

209,76

FUITA AIGUA

020-084T-80-6839

MARTORELL GRIMALT A.

AIGUA

260,93

FUITA AIGUA

Sotmesa

a

votació la proposta

fou aprovada

per

unanimitat dels assistents.

PRECS I PREGUNTES
EL Sr.

Gaspar Sabater demanà que les obres que es portaven a terme a aquest
municipi, les del Fons Estatal, Pont de Fusta, Quarter etc. que es sectorissessin, ja que així
tenim tot el poble alçat.
Demanà que es

procedís

Així mateix demanà que

a

la sembra dels arbres quan antes.

s'expliqués

en que

consistien les obres del Verger.

El Sr. Severiano Ouevedo demanà que
de Ses

Rotgetes al voltant del n° 17, ja

que no

s'arreglés un avenç que hi havia a l'Avinguda
havia estat arreglat amb la millora vial.

Que el PP havia sol·licitat que es

fes aquest pla integral, peró havia estat el PSOE qui
tingut més èxit i aquest s'havia començat. Peró hi havia algunes queixes dels veïns ja
que al Vial IX, ja s'havien col·locats els miralls i a les altres sortides de la zona que son iguals
de perilloses encara no s'havia fet.
havia

,

Demana que es
tractes per

igual

a

col·loquessin als miralls
tots els ciutadans..

La Sra. Francisca
Demanà que es

a

Ripoll demana disculpes

les sortides de Jardin de Flores, i que es

per no

haver pensat amb la comissió.

reculli-se'n els cotxes abandonats de l'aparcament de ca l'Amet.

Pregar

que es passes la maquina agranadora per carrer Joan Riutort, ja que les
amb
persones
al·lèrgia ho passaven molt malament.
La Sra. Dolors

Nadal, demanà si

se

li podia passar l'informe al voltant de les ajudes de

serveis socials.
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Respecta de l'escoleta volia saber quin barem de puntuació s'havia utíTitzat per les
matricules, ja que no s'havia portat al Patronat. Entenia que hi havia una preocupació per que
no bastaven les places per tots els infants que
havien sol·licitat plaça.
El Sr.

Miguel Bernat demana;
Com esta el tema de l'obra de Carol de Benito.

-

-

Com

era

Com

era

seva

celebració.

s'aparquen les motos el cap de setmana damunt les voravies?
que no es posava l'import al registrar les factures?.
Una explicació de les factures del "Sr. Alexander" passades al registre.
S'ha pagat alguna factura del Pla D en càrrec al préstec?.
Que es remeti l'acta de la sessió en un termini màxim d'una setmana a partir de la
que

.

Quina raó hi havia per que quan va venir el

Conseller

a

visitar la Casa del Poble

no

s'avisés al PP.

-

Com era que a la pagina web de l'ajuntament, no hi estaven
A l'esmentada pagina web hi ha entitats que tenen el logotip
Per que al caos circulatori que ja hi ha a
circulació a un camió de gran tonatge?.

-

Com

-

-

que a la placeta del jardinet s'havien permès a
obra d'un particular. Aquesta tenia llicencia

més de les obres que ja hi
i en quines condicions?. I
demanar que es tanques la part de la placeta on hi feien obres, ja que era perillosa.
Com era que no s'havien contestat les preguntes del pressupost, que es va dir que es
contestarien per escrit?.
Al carrer Joan Riutort, es va tallar l'aigua sense previ avis, que ha passat?.
havia

-

penjades les actes.
més grossos, per que?.
la placeta del jardinet, es va permetre la

era

una

Respecta de l'empresa Villalonga Llepis, com està la situació. L'obra la pagarà
IBISEC?, ja vaig xerrar amb el Batle i en va parlar d'informes, de preus inferiors etc. i
no pareixia que IBISEC se'n fes càrrec. Es te la
sospita que dins aquestes factures hi
ha altres obres, si es així podria arribar ser delicte? O falta administrativa, s'ha
incomplit la llei de contractes, tot aixó necessita una explicació aquest plenari hi
demana que així es faci.

La Sra. Aina Salom demana la paraula per explicar que
electoral clarament assenyalava que tenia l'intensió que

el PSOE dins el seu programa
dins les possibilitats d'aquest
consistori aconseguí una major neteja del poble i una millora amb la senyalització. Que
no havia agafat cap bandera del PP, si no que era
clarament una intenció del seu grup
millorar el poble en aquests aspectes. Que així ho havia expressat des del primer dia ja a
la sessió constitutiva d'aquest ajuntament. Que les paraules del Sr. Quevedo li havien
molestat per incertes, ja que el grup PSOE no te "cera del Corpus" que no era just que
poses en entre dit la seva dignitat amb unes paraules que induïen a pensar que només es
feien unes determinades actuacions. Que en aquest plenari havia demanat distintes
vegades per la neteja del poble en general, que es pintesin les retxes grogues i la mitjana
de Ses Rotgetes, que pareixia mala idea dir que només s'havien fet actuacions al vial IX.
Que les seves demandes eren per tots el ciutadans, i que si el PP presentava una
demanda justa ella li havia donat suport, per tant demanava que retirés les seves
paraules.
Així mateix digué que la mitjana de Ses Rotgetes s'havia començat a pintar a l'altura
dels Vial XI i XII i demana que es repintes el que ja s'havia esborrat i que es seguis
costa amunt., que feia uns quans plenaris que ho demanava, que no volia perdre la
dignitat, si no que ho reivindicava per a tot hom
En quin punt es trobava l'expedient del carrer de les escoles a la Vilanova?.
.
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La

neteja de Ses Rotgetes i tot el poble quans dies passen mensualment?, ja que a
temporades esta més net I d'altres no.
El menjador de les escoles havien dit que tenia un dèficit de 12,000 euros, degut a la
crisis, entenia que s'havia d'ajudar a les famílies, no pagar el menjador, per que tot
hom tenia la seva dignitat.
El Sr. Severiano Quevedo digué que creia que la regidora del PSOE havia magnificat
una mica, que ell havia tirat una flor al PSOE,
dient que part de Ses Rotgetes s'havia
arreglat, que la critica era cap a l'equip de govern no a la regidora del PSOE, que ell volia fer
patent les queixes dels veïns, no ofendre a qui ha contribuït a que se fes alguna part del que
-

s'havia d'haver fet.

La Sra. Salom

que
per

digué que si el motiu de l'intervenció del Sr. Quevedo eren els miralls,
demanava els retiressin, que ella no havia demanat res, que sempre quan demanava era
la ciutadania en general, no per cap cas en concret i menys pel que ell havia insinuat.
El Sr.

Josep Ferra es dirigí al Sr. Quevedo per ínstar-lo a contestar la petició de la
Salom, el Sr. Quevedo respongué que entenia que no les havia de retirar, que creia que
havia deixat clar que era una critica a l'equip de govern.

Sra.

La Sra. Salom manifestar el

digué

eren

seu

inadequades i mostraven la

mal estar

envers a

seva manera

les paraules del

Sr. Quevedo,

que

de fer.

El Sr.

Vicenç Vidal digué que efectivament les obres del Pla E creaven molèsties, que
pal·liar-les al màxim, posant dos homes de la brigada etc. que combinar tots
aquests tipus d'obra, Ressalts, Pla E etc. a la vegada era un poc complicat peró s'havia de
fer. Que les obres dels ressalts per Sant Pere ja no donarien molèsties. De la falta de
comunicació als veïns en demanarien responsabilitats a l'empresa.
s'havia intentat

Les obres del camí del

Verger corresponien el POS de 2008.

Respecta de les obres de Ses Rotgetes que s'havia fet una feinada, peró que no
arribar a tot. Demanà paciència per que amb els recursos de que disposava
l'ajuntament es pogués arribar a tot.
s'havia pogut

Pel que

de les

feia als cotxes abandonats, per tal d'optimitzar
possibilitats.

recursos

s'aniria fent

a mesura

Respecta dels plateros, havia de dir que la nostra maquina agranadora estava de
baixa. Que Na Lluenta havia tingut un accident, peró tot seguit torni es posarà en més
intensitat. Respecta de Ses Rotgetes era Fomento que tenia la contracta i el sr. Guillem
Mateu

qui ho controlava
De les motos

es

per tant es

mirarà que s'hagi complit.

parlaria amb la policia, per tal d'arreglar el tema.

De les actes de la Web, demano a la secretaria que
La Sra. Carme Serra

respongué;

a

l'encarregat del tema.

l'informe de Carol de Benito, aquesta setmana el te faré

arribar.
Dels

ho digui

pagaments del Pla D s'informarà.
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El per que no es va avisar el PP
que es va comprometre a fer els plànols.

de la visita del Conseller, ho

Respecta de la placeta del jardinet la llicencia està demanada, però no s'ha concedia
per falta de documentació, el que si he de dir que era important que es realitzes a l'hora que
les obres municipals per evitar haver de tornar a rompre les obres dels ressalts.
El Sr. Miguel Bernat intervenir dient he d'entendre que feu ja ho vorem?
Del

carrer

El Sr.

de l'escola

ja

Antoni Asensio

d'aquest ajuntament,

es

contestarà.

digué respecta del clot de Ses Rotgetes, que el sistema normal
avis per escrit i tot seguit el clot es tapa.

es posar un

Respecta de la rompuda digué

que

De les

i que

places de l'escoleta, digué
de places entenia que en sobraven
Que les obres de Ses

dient-li

pastera

o

canviaven el circuit.

que

s'havia emprat el mateix barem que l'any passat

unes

10. Que

no

Rotgetes havien consistit

s'havia discutit al Patronat.
en

aixecar dues fileres de totxos,

punt negra.

Referent a l'informe de les ajudes entenia que aquesta informació l'havia de donar la
conselleria, que ho demanaria a l'assistenta social i contestaria.
De

l'import de les factures ja

El dèficit de 12.000

es va

comentar els altres plens.

de les

escoles, després d'una reunió amb la directora de les
pogué constatar que efectivament hi havia famílies que no podien, peró d'altres
era per descuit, conflictes de famílies
separades etc. en definitiva son situacions molt
diferents que s'han d'estudiar individualment.
escoles

euros

es

La Sra. Salom

línia

digué que si hi havia algun conflicte familiar
d'ajudes de l'Institut de la dona.
En definitiva

El Sr.

-

-

-

-

es

passa

es

podria arreglar en la

la pregunta als serveis socials.

Josep Ferra contesta:

Que l'acta se li transmeti al Sr. Bernat.
Les factures de " Alexandre " si l'explicarà.
Les preguntes

del pressupost se li contestaran.
Respecta de les obres de Villalonga Llopis esta previst que IBISEC, aporti part.
El Sr.

La

Sra.

Miguel Bernat demanà

Aina

Salom

demanà

que se

li contestessin

per

escrit aquestes preguntes.

li contestessin per escrit les preguntes de les
senyalitzacions, neteja, menjador escola, carrer Vilanova.
que

se
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Un cop

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

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

DE DIA 18 DE JUNY DE 2009

Membres assistents:
Sr. Miguel Ensenyat Riutort
Sr. Antonio Asensio Campoy
Sr. Maria del Carme Serra Martinez
Sr. Josep Maria Ferra Terrasa
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Vicenç Vidal Matas
Miquel Bernat Bosch
Gaspar Sabater Nicolau
Maria Francisca Ripoll Morell

Sr. Dolors Nadal Llinàs
Sr. Severiano Quevedo Mora
Sr. Aina Maria Salom Soler

A la Vila

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del dia
de 2009, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria,
Corporació, sota la presidència del Batle
Sr. Miguel Ensenyat Riutort, i amb
l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar
sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou
degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.
devuit de juny
el Ple de la

,

MEDALLA D'OR BARTOLOME BOSCH NADAL.- El Sr.
lectura a la següent

Josep Maria Ferra Terrasa, dóna

PROPOSTA
Vist

l'expedient instruït respecta de la concessió de la Medalla d'Or de la Vila al Sr.
vegada donat compliment als articles 11 i següents del
Reglament d'Honors i Distincions de l'ajuntament d'Esporles. Havent determinat el jurat constituït
a l'efecte que es compleixen
les condicions per esser l'esmentat Sr. BARTOLOMÉ BOSCH
NADAL mereixedor de tal honor es per la qual cosa proposo el següent acord:
BARTOLOME BOSCH NADAL, una

1.- Ratificar la decisió favorable del
NADAL.

Sotmesa

a

jurat de concedir la Medalla d'Or al Sr. BARTOLOME BOSCH

votació la proposta

fou aprovada per unanimitat dels assistents.
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Un cop examinats els assumptes Inclosos a l'ordre del dia, essent les vint
Batle aixeca la sessió, de la qual jo, com a secretària, estenc aquesta acta

Esporles, 18 de Juny de 2009
La secretària

Vist i
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SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE LAJUNTAMENT

ACTA DE LA

EL DIA 2 DE JULIOL DE 2009

Membres assistents:
Sr.

Miguel Ensenyat Riutort
Campoy

Sr. Antonio Asensio

Sr. Maria del Carme Serra Martinez
Sr.
Sr.

Josep Maria Ferra Terrasa
Vicenç Vidal Matas
Gaspar Sabater Nicolau

Sr.
Sr. Dolors Nadal Llinàs

Sr. Severiano Quevedo Mora
Sr. Aina Maria Salom Soler

Membres que excusen la seva assistència
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sr. Maria Francisca Ripoll Morell
A la Vila

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

dos de juliol de 2009, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el
Ple de la Corporació, sota la presidència del Batle Sr. Miguel Ensenyat Riutort, i amb l'assistència
dels senyors regidors que es relacionen a l'encapçalament, amb l'objecte de celebrar sessió
,

ordinària i
Assisteix

en

ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el
Secretari la Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

qual fou degudament notificat.

com a

ACTA ANTERIOR.-

Aquest punt es deixa damunt la taula.

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.-

A

l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm. 2182/09 als
2645. Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna compte
des del núm. 266/09 al 314/09.

dels decrets de Batllia haguts des de l'últim Ple

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST.- La Sra. Secretaria dona compta

DECRET DE BATLIA 272/09
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De conformitat amb el que

de 5 de març que aprova
Secretària-Interventora de la

disposa l'articie 191 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
la llei Reguladora d'Hisendes Locals, i vist l'informe emès per la
Corporació, pel present

HE RESOLT;

Aprovar la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 2008, del Patronat d'Escoles Municipals
Municipal de Cultura i Esports, còpia de la qual s'adjunta al present Decret. I fer
constar que el resultat pressupostari és de 180.639,28 € i el romanent de tresoreria és negatiu en la
quantitat de 523.422,25 €.
i del Patronat

La

Corporació

es

dona per assabentada.

BAIXES I DEVOLUCIONS.- El Sr. Josep Maria Ferra Terrasa presenta la següent

PROPOSTA

DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

Examinada la documentació que acompanya als rebuts que es detallen a continuació, es proposa la
devolució dels

imports assenyalats.

Referència

Contribuent

927/08

Ruiz Revilla Pilar

Sotmesa

PLA

a

Padró/Impost

votació la

IBI URBANA

Import
218,29

Motiu devolució
Errada domiciliació

proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents

ECONÒMIC FINANCER.-

El Sr. Batle

Miquel Ensenyat Riutort, presenta la següent:

PROPOSTA
L'art. 19 del Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel que s'aprova el Reglament de

desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d'estabilitat pressupostari, en la seva
aplicació a les entitats locals, indica clarament que les corporacions locals procediran a
l'elaboració d'un pla econòmic financer, quan el resultat de l'avaluació de l'objectiu d'estabilitat
pressupostaria efectuat per l'intervenció de l'entitat local, en la forma establerta a l'art. 16
d'aquest reglament, sigui d'incompliment de Ij'estabilitat pressupostaria.
Vist que aquesta corporació va aprovar el seu pressupost, amb l'informe d'intervenció que
indicava la falta d'estabilitat pressupostaria, venc a proposar al ple el següent acord:
-

Aprovar el pla econòmic financer.
Exposar el públic pel general coneixement al BOIB.
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El Sr. Severlano Quevedo

digué que el seu vot seria en contra ja que considerava que el dèficit
conseqüència d'una gestió no adequada de l'equip de govern, que les obres que
s'estaven desenvolupant generarien mès despesa, de neteja, electricitat, de manteniment en
general. Que per exemple el manteniment de la piscina era molt car i seria impossible, pel que ell
podia veure, no augmentar la despesa com es proposava al pla econòmic. Per tant veia
impossible portar a bon terme aquest pla.
El Sr. Batle recordar que quan ell va assumir la batlia, el 2004 havia tancat amb un dèficit de uns
200.000 euros o mès per la gestió incorrecta del PP.
Que la situació de l'ajuntament passava per complir aquest pla econòmic o començar a despedir
gent, i en la situació de crisis general, no en quedava d'altre que les institucions fer un esforç i
anar fent inversions pagant a
llarg termini.
existent

Sotmesa
-

-

era

a

votació la

proposta fou aprovada amb el següent resultat:
(6) vots a favor del PSOE i PAS-PSM
Tres (3) vots en contra del PP
Sis

PLA SANEJAMENT.- El Sr.

Josep Maria Ferra Terrasa presenta la següent:
PROPOSTA

Al BOE 25 d'abril de 2009, resta
extraordinàries i urgents per a

mesures

pendents de pagament amb empreses

publicat el Real Decret Llei 5/2009, de 24 d'abril, de
facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes
i autònoms.

Vista la necessitat que

te aquest ajuntament d'acollir-se al mateix per tal de poder procedir al
pagament de les deutes pendents, venc a proposar al ple el següent acord:
D'acord amb l'art. 6 del R. D. LI. 5/2009, de 24 d'abril, aprovar l'operació
amb les condicions establertes en ell i el pla de sanejament adjunts.

Sotmesa
-

-

d'endeutament

votació la proposta

fou aprovada amb el següent resultat:
(6) vots a favor del PSOE i PAS-PSM
Tres (3) vots en contra del PP
a

Sis

CONVENI FONS EUROPEU.- El Sr. Batle dona lectura

a

la següent:

PROPOSTA

Vist que aquest ajuntament ha sol·licitat de la Conselleria de Comerç, Industria i Energia
cofinançament amb càrrec al FEDER en el marc del programa operatiu "Competitivitat i Ocupació"
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2007-2013 per

tal de dur a terme el projecte de reforma i Ampliació de la fabrica de
l'Antiga Farmàcia, pel present venc a proposar el ple al següent acord:
-

-

Sotmesa
-

volgué felicitar l'equip de

govern

i agrair al Sr. Jaume Garau les

seves

la

seva

gestions

votació la proposta

fou aprovada amb el següent resultat:
(6) vots a favor del PSOE i PAS-PSM
Tres (3) abstencions del PP
a

Sis

RATIFICACIÓ CERTIFICACIÓ FONS ESTATAL.- La Secretaria dona lectura al
següent
a

Fortuny i

Aprovar el conveni adjunt, entre l'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears i l'Ajuntament d'Esporles per dur a terme el projecte de reforma i
ampliació de la
Fabrica de ca'n Fortuny i l'antiga Farmàcia.
Autoritzar al Sr. Batle per signar els documents necessaris.

La Sra. Aina Salom
molt positives.

-

can

ratificació:

DECRET DE BATLIA

decret

per

296/09

Vista la certificació núm 2 de l'obra "PROJECTE DE RENOVACIÓ PARCIAL DE LES
XARXES D'AIGUA, CLAVEGUERAM I DRENATGE DE PLUVIALS A LA VILA
D'ESPORLES",
obra inclosa dins el Fons Estatal d'Inversions Locals 2008, presentada
per l'empresa AGLOMSA,
constructora d'obres, per un
devuit cèntims.

import de 110.762,18 € cent deu mil set-cents seixanta-dos

Vist l'acord de ple de dia 28 de maig de 2009, pel que
les properes certificacions condicionat a que posteriorment es

amb

s'autoritza EL Sr. Batle per aprovar
porti al ple per a la seva ratificació.

Pel present RESOLC:
-

I a la

Aprovar la certificació núm. 2 de l'obra abans

esmentada per un

import de 110.762,18 €.

següent proposta per a la seva aprovació:
PROPOSTA

Vista la certificació núm. 3 de l'obra " PROJECTE DE RENOVACIÓ PARCIAL DE LES XARXES
D'AIGUA, CLAVEGUERAM I DRENATGE DE PLUVIALS A LA VILA D'ESPORLES", obra inclosa
dins el Fons Estatal d'inversions Locals 2008, presentada per
l'empresa AGLOMSA, constructora

d'obres, per
euros

un

import de 154.433,22

euros cent

cinquanta quatre mil quatre cents trenta-tres
el ple el següent acord:

amb vint-i-dos cèntims. Per la present venc a proposar
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-

Aprovar la certificació núm. 3 de l'obra abans esmentada

per un

import de 154.433,22

euros.

Delegar al Sr. Batle per aprovar les properes certificacions fins
a que posteriorment es porti al Ple.

a

la finalització de l'obra,

condicionat

Sotmesa
-

-

votació la

proposta i el decret fou aprovat amb el següent resultat:
(6) vots a favor del PSOE i PAS-PSM
Tres (3) abstencions del PP
a

Sis

RATIFICACIÓ CONVENI CONSORCI CESSIÓ CA SES MONJES.- EL Sr.
Terrasa dona lectura a la següent

Josep Maria Ferra

PROPOSTA

Conveni

pel qual l'Ajuntament de Esporles cedeix l'ús d'un edifici al Consorci de Recursos
Assistencials de Mallorca per reformar-lo i adaptar-lo com a usos
i
formar
sociosanitaris,
part de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.
Sociosanitaris i

Parts

Josefina

Santiago Rodríguez, presidenta del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
entitat i que actua en virtut de l'acord de la Junta

de Mallorca, en representació d'aquesta
Rectora de dia 6 de febrer de 2009.

Miquel Ensenyat Riutort, batle de l'Ajuntament de Esporles, en virtut de les atribucions de
representació municipal que li atorga la Llei reguladora de les bases del règim local, i
especialment facultat per a aquest acte per l'acord del Ple de dia 14 de maig de 2009.
Antecedents
1.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de

promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència, té com a principal objectiu vetllar per les persones que, pel fet de trobar-se en
una situació d'especial vulnerabilitat,
requereixen ajuda per dur a terme les activitats
essencials de la vida diària, assolir més autonomia personal i poder exercir plenament els
seus drets de ciutadania. Amb aquesta finalitat i en aplicació
de l'article 16 de la Llei, les
institucions de les Illes Balears impulsen la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència per
poder donar resposta als drets dels ciutadans que es deriven de l'entrada en vigor d'aquesta
Llei.
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2.

La Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
a la Dependència a les Illes Balears, en la

3.

Dia 30 de març de 2009 es va subscriure un conveni entre
Balears per desenvolupar infraestructuras destinades a la

l'IMSERSO i el Govern de les Illes
Xarxa d'Atenció a la Dependència
mitjançant la transferència de crèdits prevists en el fons especial de l'Estat per a la
dinamització de l'economia i l'ocupació, que regula el Reial decret llei 9/2008, de 28 de
novembre. En aquestes inversions hi ha la reforma i l'adaptació d'un immoble com a centre
de dia i centre de nit a Esporles.

4.

Dia 3 d'abril de 2009 el Govern de les Illes Balears

Immigració vol implantar la Xarxa Pública d'Atenció
qual són necessaris un centre de dia i un centre de
nit en el terme municipal d'Esporles, per tal de desplegar i aplicar els objectius i les
obligacions que estableix la Llei 39/2006.

aprovar el Pla d'Actuació per a la
Inversió en Centres per a l'Atenció de Persones Grans, Persones amb Discapacitat i
Persones en Situació de Dependència, que desplega el conveni amb l'IMSERSO i el fons
va

estatal per

la inversió en dependència, en què s'inclou un centre de dia i un centre de nit a
Esporles i s'estableix que el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca
sigui l'órgan que porti a terme l'execució material dels equipaments prevists en el Pla.
5.

L'Ajuntament d'Esporles, amb CIF P 0702000 A, disposa de l'ús d'un edifici urbana situada
d'Esporles, amb una superficie de solar de 616 m2 i una
en
superfície construida de 970 m2,
planta baixa i dos plantes pisos, per destinar-lo a usos
al C/ Costa de Sant Pere, núm. 9,
sociosanitaris:
—^Tom 1135, llibre 20, foli 218, finca 699

La finca

d'Esporles

registral comprèn la parcel·la cadastral amb n°3721803DD6931S0001LW.

L'Ajuntament d'Esporles disposa d'aquest immoble en virtut d'un conveni de cessió que es va
subscriure amb la Congregació de Germanes de Sant Vicenç de Paul en data 11 de juny de
2009.

6.

El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, amb CIF Q 0700454 B,
fou creat per l'acord del consell de Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2004, i
segons els
modificació i
0

7.

Estatuts té com a finalitats, entre d'altres, la construcció, la rehabilitació, la
l'adaptació d'immobles i altres edificacions per destinar-los a usos sociosanitaris

assistencials.

La Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca

va

aprovar en la sessió de 6 de febrer de 2009 autoritzar la presidenta per signar convenis amb
diferents ajuntaments i delegar-li'n la facultat, i també per acceptar els encàrrecs i les obres
derivats de convenis subscrits per aplicació del Reial Decret Llei 9/2008.
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8.

L'Ajuntament d'Esporles, en virtut d'acord del Ple de data 14 de maig de 2009, que actua
amb capacitat per a la realització del conveni, està disposat a cedir l'ús de l'immoble descrit
amb la finalitat que el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca el
reformi i l'adapti com a centre de dia i de nit, i passi a formar part de la Xarxa Pública
d'Atenció a la Dependència, d'acord amb l'article 109 i els següents del
Reial decret
1372/1986, de 13 de juny, pel qual

s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals, el conveni entre l'IMSERSO i la Comunitat
de

Autónoma de les Illes Balears, i el Pla d'Actuació per a la Inversió en Centres per a l'Atenció
Persones Grans, Persones amb Discapacitat i Persones en Situació de Dependència.
Ambdues

parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

1.

L'Ajuntament d'Esporles cedeix al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
Mallorca l'ús d'un edifici situat al carrer Costa sant Pere n°9 per reformar-lo i destinar-lo a
usos sociosanitaris, el qual formarà part de la Xarxa d'Atenció Pública d'Atenció a la
Dependència de les Illes Balears

2.

El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca es farà càrrec de la
construcció de la infraestructura per a la qual s'ha cedit l'ús de l'immoble en el termini màxim
de quatre anys, amb subjecció a les directrius de la Junta Rectora i de conformitat amb les
clàusules
refereixen

d'aquest conveni i amb les disposicions legals vigents, en especial les que
a

la

contractació administrativa

i

en

matèria

d'afers socials.

Si el

es

Consorci

incompleix aquesta obligació en el mencionat termini, es considerarà resolta la cessió de
conformitat amb l'article 111 del Reial Decret 1372/1986 i l'immoble revertirà a favor de
l'Ajuntament.
3.

Si per causa

imputable al Consorci, no s'inicien les obres abans de dotze
s'hagi signat aquest conveni, es considerarà

mesos

des que

resolta la cessió de conformitat amb l'article 111 del Reial Decret 1372/1986 i l'immoble revertirà
favor de l'Ajuntament.

a

4.

L'Ajuntament d'Esporles

compromet, si n'és el cas, a adaptar la planificació urbanística de
permeti el desenvolupament i l'execució del projecte. El termini que
l'Ajuntament destini a aquesta adaptació no es computarà als efectes del que disposen les
clàusules segona i tercera. El solar de referència es lliurarà amb totes les connexions de
serveis a peu de parcel·la.
l'edifici de

5.

manera

es

que

L'edifici per a usos sociosanitaris tindrà una capacitat de 30 places. El nombre de places
concertades per part de la conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració seguint la Llei
de dependència, que en la totalitat seran per a persones dependents, queda vinculat a un
conveni específic.
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6.

Un

cop finalitzades les obres de construcció
Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, per

necessàries, el Consorci de Recursos
acord de la Junta Rectora, retornarà a
l'Ajuntament el bé immoble, i l'Ajuntament d'Esporles incorporarà aquest centre a la Xarxa
Pública d'Atenció a la Dependència, d'acord amb l'establert a l'article 21 dels Estatuts del
Consorci i articles 61 i 62 de la Llei 6/2001 de 11 d'Abril, de Patrimoni de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, article 109.2 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, i a
l'article 12 i 16 de la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció

a

la

Dependència.
7.

Aquest conveni es mantindrà vigent a partir que se signi i fins que acabi l'obra. El règim
jurídic del conveni s'ha d'ajustar a l'article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

8.

Totes les controvèrsies que es puguin
conveni són competència de la jurisdicció

9.

Aquest conveni queda sotmès alló establert al conveni signat el dia 11 de juny de 2009 amb

derivar de l'aplicació o la interpretació d'aquest
contenciosa administrativa competent en cada cas.

les Germanes de la Caritat.
Com

mostra

a

conformitat, signam aquest conveni

en

dos exemplars.

Esporles, 11 de juny de 2009
Per Consorci de Recursos Sociosanitaris i

Per

l'Ajuntament d'Esporles

Assistencials de Mallorca

Aprovar ratificar el present conveni.
Sotmesa

votació la

proposta fou aprovada amb el següent resultat:
(6) vots a favor del PSOE i PAS-PSM
I res (3) vots en contra del PP
a

Sis

-

CERTIFICACIÓ FARMACIA PLA

La secretaria dona lectura

a

la

següent :

PROPOSTA

Vistes les certificacions núm. 1, 2 i 3 de l'obra "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA
DE CAN FORTUNY I L'ANTIGA FARMÀCIA", obra inclosa dins Pla D Esporles, presentada
per

l'empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., constructora d"obres, pel present
ple el següent acord:

venc a proposar al

Aprovar la certificació núm. 1 per un import de seixanta-tres mil quatre cents
setanta -nou euros amb quaranta-tres cèntims (63.479,43 €).
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Aprovar la certificació núm. 2 de l'obra abans esmentada per un import de
vuitanta-quatre mil set cents vint-i-nou euros amb trenta-set cèntims (84.729,37
€).
Aprovar la certificació núm. 3 per un import de cent sis mil seixanta-set euros
amb seixanta-cinc cèntims (106.067,65 €)
Aprovar que una vegada aprovades per la Conselleria de Turisme s'autoritza el
seu pagament.
Delegar al Sr. Batle per aprovar les properes certificacions fins a la finalització de
l'obra, condicionat a que posteriorment es porti al Ple.

Sotmesa
-

-

votació la proposta

i el decret fou aprovat amb el següent resultat:
(6) vots a favor del PSOE i PAS-PSM
Tres (3) abstencions del PP
a

Sis

PRECS I PREGUNTES.- No

sen

fan.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint hores i trenta
minuts, 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.

Esporles, 2 de juliol de 2009
La secretària
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SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA PEL PLE DE LAJUNTAMENT

ACTA DE LA

EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2009
Membres assistents:
Sr. Miguel Ensenyat

Riutort

Sr. Antonio Asensio Campoy
Sr. Maria del Carme Serra Martinez
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Josep Maria Ferra Terrasa
Vicenç Vidal Matas
Gaspar Sabater Nicolau
Maria Francisca Ripoll Morell

Sr. Dolors Nadal Llinàs
Sr. Severiano Quevedo Mora
Sr. Aina Maria Salom Soler
Sr.

Miquel Bernat Bosch

A la Vila

d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del dia
vint-i-quatre de setembre de 2009, es reuneix a la sala habilitada a tal efecte dins les dependencies
municipals, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació, sota la presidència del Batle, Sr.
Miguel Ensenyat Riutort, i amb l'assistència dels senyors regidors que es relacionen a
l'encapçalament, amb 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 extraordinària de 14 de maig de 2009, de la sessió ordinària
de 28 de maig de 2009, de la sessió extraordinària de 18 de juny de 2009
y de la sessió ordinària de
dia 2 de juliol de 2009.
No

es

presenta cap observació, per la qual cosa les actes

CORRESPONDENCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.-

es

consideren aprovades.

A

l'apartat de correspondència, es dóna
compte de la correspondència haguda des de l'últim ple, registre d'entrada del núm. 2645 al 3762.
Així com de les disposicions oficials.

DECRETS DE BATLIA.- La Secretària dóna
des del núm. 314/09 al 394/09.

compte dels decrets de Batllia haguts des de l'últim Ple
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RATIFICACIÓ DECRETS.ratificació

La

Secretaria dona lectura dels següent decrets per a la seva

RESOLUCIÓ DE BATLIA 340/09

Donat que

el BOIB núm 87 de 13-06-09 es publica la resolució del conseller d'Habitatge i Obres
Públiques de dia 8 de juny de 2009 per la qual es convoquen ajuts per a la rehabilitació integral
de barris i posat que aquest ajuntament tenia previst fer una actuació en aquest sentit "
PROJECTE DE REHABILITACIÓ I
MILLORA DE LA BARRIADA DE SES ROTGETES DE
CANET, i vist que al punt 5, 1-e) de l'esmentada resolució interessa certificat en que hi constin
aprovació de l'orgue competent de la sol·licitud, projecte i plecs, pel present venc a resoldre:

1." Sol·licitar de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Publiques un ajut per la realització de les
obres " PROJECTE DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE LA BARRIADA DE SES ROTGETES
DE

CANET, pel següent import:
P. DE CONTRACTE
1.2."
3.-

2.-

881.046,81
6.670,53
30.645,11

APORT. ENS LOCAL

88.104,68

euros
euros
euros

SOL·LICITA

792.942,12
6.670,53
30.645,11

Aprovar el PROJECTE BASIC DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE LA BARRIADA DE SES
l'enginyer tècnic d'obres publiques Sr. Pere Monserrat

ROTGETES DE CANET, redactat per
Ramon.
3."

Aprovar el present:

PLEC DE

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PARTICULARS PER A CONTRACTAR LES
OBRES DE PROJECTE DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE LA BARRIADA DE SES
ROTGETES DE CANET.A LA VILA D'ESPORLES PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT
ORDINARIA

I.- Caràcter i

Règim Jurídic del contracte.

1.-

Legislació aplicable.
El concurs es regeix pel present plec de clàusules administratives particulars,
per la Llei
30/2007 de, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP),
Real Decret 817/2009, de 8
de maig pel que es desenvolupa parcialment l'esmentada llei i quan no es trobi
derogat per
aquestes, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
per RD 1098/2001, de 12 d'octubre (LCAP) i demés legislació vigent amb la matèria
.
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2.-

Objecte del contracte.
L'objecte del present concurs procediment obert és la contractació de les obres
corresponents al Projecte rehabilitació i millora de la barriada de Ses Rotgetes de Canet,
redactat per l'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques Sr. Pere Monserrat Ramon.
3.- Documents contractuals.
A més del contracte i d'aquest

Plec de clàusules administratives particulars, té caràcter
la memòria del projecte en el contingut que
contractes de les administracions publiques,
programa de feina acceptat per l'orgue de contractació, el document de formalització del
contracte, l'oferta económica i técnica de l'adjudicatari i una còpia de la garantia definitiva.

contractual el Projecte abans esmentat, Els plànols,
es determini a l'article 128 del
Reglament general de

4.-

Pressupost del contracte I aplicació pressupostaria..
El pressupost del contracte, té valor màxim de VUIT-CENTS VUITANTA-UN MIL
QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CEMTIMS ( 881.046,81 ), IVA inclòs. L'import
de l'IVA es de 121.523,70 €.
Pressupost contracte sense IVA (759.523,11) SET-CENTS CINQUANTA-NOU MIL CINCCENTS VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CEMTIMS

Aquest pressupost, podrà ser modificat, a la baixa com a conseqüència de la licitació.
El projecte es finança amb càrrec al Govern de les Illes Balears i Conselleria d'Habitatge i
Obres Publiques i de la partida 4363300 del pressupost per a 2009.
5.- Revisió de preus.
Per aquest contracte, no

procedeix la revisió de preus.

6.- Termini d'execució.
El termini màxim d'execució de les obres serà de set
dia següent al de la signatura de l'acta de replanteig.

(8)

mesos,

comptadores

a

partir del

De conformitat amb el que

estableix l'article 197.2 de la LCSP, aquest termini d'execució
podrà prorrogar-se quan el contractista no pogués complir-lo per causes que no li siguin
imputables, sempre que les justifiqui degudament, i tenint en compta la resolució de la
Conselleria d'Habitatge i d'Obres Publiques.
7.-

Pagaments.
El

pagaments es realitzaran mitjançant certificacions mensuals que s'abonaran conforme a
lo establert als articles 200 i 215 de la LCSP i 147 i següents del Reglament General de la LCAP.
El contractista tendra dret a percebre abonaments a compte, sempre d'acord amb lo que
estableixen els articles 200.3 de la LCSP i 155 i 156 del Reglament General de la LCAP.
8.-

III.-

Procediment, forma d'adjudicació i tramitació.
L'adjudicació del contracte es portarà a terme aplicant el procediment obert.
Licitació.
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9.- Publicació

pàgina Web.
que
la present licitació es publiqui també a través d'Internet
(www.ajesporles.net), aquesta publicitat tindrà un caràcter voluntari i la informació continguda en
la pàgina Web no substitueix la que ha de figurar al Butlletí Oficial de les Illes Balears o d'altres
(BOIB, BOB, DOUE), únics mitjans vàlids i eficaços de publicitat de les licitacions.
Així mateix, la documentació obtinguda per impressió de la informació
continguda en la
pàgina Web, no constitueix document indubtable a cap efecte, ni substitueix els documents
originals que formen part de l'expedient de contractació, única font per a obtenir còpies
autèntiques en suport paper.
En

el

en

cas

10.- Classificació i

capacitat per contractar dels licitadors.

10.1." Classificació
Els licitadors hauran d'acreditar dins la

oferta estar classificats dins el grup

E,
subgrup 1,categoria d, subgrup 6 catagoria "b" de l'ordre ministerial 28/06/91, BOE de
24/07/91, en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o d'una
seva

Comunitat Autònoma.

10.2.-Capacitat
Podran contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que, tenint
plena capacitat d'obrar, no es trobin compreses en alguna de les circumstàncies previstes en
l'article 49 del LCSP, extrem que es podrà acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 62 del LCSP.
Les empreses

hauran de ser persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals o
tingui relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts 0 regles fundacionals i disposin d'una organització amb elements personals i materials
suficients per a la deguda execució del contracte.
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea haurien d'acreditar la
seva capacitat d'obrar
mitjançant certificació d'inscripció en un dels registres professionals o
comercials que s'indiquen en l'annex I del Reglament General de la LCAP.
Les restants empreses estrangeres hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar mitjançant
informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d'Espanya del lloc del
domicili de l'empresa, en la qual es faci constar, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren
inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg o, en defecte d'això, que actuen
amb habitualitat en el tràfic local en l'àmbit de les activitats a les quals s'estén l'objecte del
contracte, així com l'informe de reciprocitat que es refereix l'article 44 LCSP.
activitat

11.- Perfil del contractant.
En el perfil de contractant de l'òrgan de contractació
(http://www.aiesporles.net/contractacio/contractacio.html) es publicarà l'adjudicació provisional i
definitiva del contracte, així com qualsevol altra dada i informació referent a la seva activitat
contractual, d'acord amb l'establert en l'article 42 LCSP.
12.-

Garantia provisional.
A

13.-

l'empara del disposat

a

l'art. 91 de la LCSP

no

s'exigeix dipòsit de garantia provisional.

Presentació de proposicions.
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13.1 Les

proposicions es presentaran de les 9,00 fins a les 14,0 hores, al Registre General de
l'Ajuntament d'Esporles, plaça d'Espanya núm. 1, 07190 Esporles, dins el termini de vint-isis (26) dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci, en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Si fos dissabte o festiu, s'estarà al primer dia

hàbil següent.
13.2 La presentació

de proposicions pressuposa l'acceptació incondicionada, per part de
l'interessat, de les clàusules d'aquest Plec i el coneixement del Plec de prescripcions
tècniques del concurs, que hauran pogut ser examinats en les oficines indicades en l'anunci

de licitació.
13.3 Les oficines receptores

donaran rebut de cada proposició, en el qual consti el nom del
licitador, la denominació del contracte objecte de la licitació i el dia de la seva presentació.
Les proposicions no podran ser retirades una vegada que s'hagin presentat.
13.4 Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, sense perjudici d'admetre, si escau,
més d'una solució o variant, sempre que s'ajustin a les condicions
d'aquest Plec i a les
prescripcions tècniques.
La infracció d'aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les
propostes
subscrites pel licitador.
13.5 També es poden presentar proposicions per correu. En aquest cas la
persona interessada
ha d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de
correus i anunciar el mateix dia a l'órgan de contractació,
per fax o telegrama, que ha remés
la proposició. Si no es compleixen aquests requisits, la proposició no s'admetrà en el
supòsit
que es rebi fora del termini fitxat a l'anunci de licitació. Aixó no obstant, transcorreguts 10
dies des de l'acabament del termini de presentació, no s'admetrà cap proposició enviada
per
correu.

14.-

Formalitats de les proposicions.

14.1 Els licitadors hauran de presentar un únic sobre, que contindrà tres sobres tancats
(A,B,C),
en cadascun dels
quals figurarà el títol de l'expedient, denominació de l'empresa, nom i
cognoms de qui signi
havent d'estar tots ells

la proposició i el caràcter amb
signats.

que

ho fa, telèfon i fax de contacte,

El títol del sobre A serà: "Documentació Administrativa".
El títol del sobre B serà: "Proposició económica".
El
títol
del
sobre
C
serà:
"
Les
millores
documentalment i valorades econòmicament).

proposades"

(definides

14.2 La documentació oficial que es presenti haurà de ser
original o còpia
autenticada per notari o autoritat administrativa competent i haurà d'estar escrita en una de
les llengües oficials de la CAIB o traduïda oficialment a una d'elles.

14.3 Les declaracions

o compromisos
que
poder legal suficient..

15.-

es

presentin hauran d'estar signats

per

qui acrediti

Contingut de les proposicions.

15.1 El sobre A contendrá

a)

un

índex

on

de forma ordenada

s'adjuntarà la documentació següent:

Copia autenticada del document Nacional d'Identitat de la persona que
subscrigui l'oferta. Els quals compareguin o signin proposicions en nom d'altra
persona, natural o jurídica, hauran de presentar, a més, original o còpia acarada del
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document fefaent que
l'oferta.

acrediti poders suficients de representació del signant de

b) Fotocopia autenticada del número d'identificació fiscal, o similar, si existeix en el país
corresponent.
c) Quan es tracti de persones jurídiques, la capacitat per a contractar s'acreditarà
mitjançant l'escriptura de constitució o modificació de la Societat, degudament
inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit fos exigible conforme a la
legislació mercantil que li sigui aplicable. Sinó fos, l'acreditació de la capacitat d'obrar
es realitzarà mitjançant
l'escriptura o document de constitució, de modificació,
estatuts o acta fundacional, en el qual constessin les normes per les quals es regulen
la seva activitat, inscrits si escau en el corresponent Registre Oficial.
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea
o signataris de
l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran d'acreditar la seva
capacitat d'obrar
mitjançant presentació de certificació o declaració jurada d'estar inscrites en algun
dels registres que s'indiquen en l'Annex I del Reglament General de la LCAP.
Els restants empresaris estrangers haurien d'acreditar la seva capacitat d'obrar
mitjançant informe expedit per la representació diplomàtica espanyola en l'Estat
corresponent, en la qual es faci constar que figuren inscrits en el Registre local,
professional, comercial o anàleg o, en defecte d'això, que actuen amb habitualitat en
el tràfic local en l'àmbit de les activitats que constitueixen l'objecte del contracte.
Així mateix, hauran d'aportar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent
espanyola relatiu que l'Estat de la seva procedència admet al seu torn la participació
d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració, en forma
substancialment anàloga.
Igualment, aquestes empreses hauran de tenir oberta sucursal a Espanya, amb
designació d'apoderats o representants per a les seves operacions i que estiguin
inscrites en el Registre Mercantil, (art. 44.2 LCSP)
d) Testimoniatge judicial, certificació administrativa o declaració responsable del
licitador atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o
organisme
professional qualificat, de no estar culpable en les prohibicions per a contractar amb
el sector públic conforme a l'article 49 LCSP, comprenent expressament la
circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents (arts. 62 i 130
LCSP)
Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta
possibilitat estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà substituir-se per
declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.
e) Certificació de classificació del contractista.
f) Còpia en vigor, del certificat de qualitat UNE-EN-ISO 9001 ;2000.
g) Documentació acreditativa del compliment de la legislació sobre prevenció de riscos
laborals i concretament, el RD 1627/98 sobre prevenció de riscos laborals en obres
de construcció.

h) Escrit-compromís
"Tot licitador, pel
d'aquest concurs
aquestes últimes

de complir la següent clàusula:
fet de presentar la seva oferta, reconeix que les obres objecte
han d'executar-se en vies dotades de serveis públics, que coneix
i les ha tingut en compte al formular la seva oferta, i s'obliga a
mantenir les citades obres en servei en tot moment. Per això, haurà d'incloure
entre la documentació a presentar la justificació tècnica i económica del correcte
acoblament entre el projecte objecte del concurs i les esmentades obres i
instal·lacions preexistents i/o en execució".
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i)

j)

k)
I)

Si diversos empresaris acudeixen

a

cadascun d'ells haurà d'acreditar la
circumstàncies dels empresaris que

seva

la licitació constituint una unió temporal,
personalitat i capacitat, indicant els noms i
la subscriguin, la participació de cadascun d'ells,
així com el compromís de constituir-se formalment en unió temporal d'empreses en
cas de resultar adjudicataris del contracte, i la
designació d'un representant o
apoderat únic de la unió amb poders bastants per a exercitar els drets i complir les
obligacions que del contracte es derivin fins a l'extinció del mateix, sense perjudici de
l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a
cobraments i pagaments de quantia significativa,
Per a les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecte poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
Dades o identificació del licitant (Annex IV)
Compromís formal que, en el supòsit de resultar adjudicatari, aportés l'expedient
administratiu, abans de l'inici del servei, document acreditatiu de la cobertura,
mitjançant la pòlissa de segur, de la responsabilitat civil pels danys causats a
persones i béns, públics o privats i responsabilitat mediambiental, derivats de
l'execució del contracte i durant la

vigència.,
m) Declaració responsable en matèria de prevenció de riscos del proponent que, en
relació als seus treballadors, compleix estrictament amb les mesures de prevenció de
riscos laborals establertes en la normativa vigent, incloses les
obligacions en matèria
de formació i vigilància de la salut, protecció i emergència. Aquests efectes la
declaració haurà d'expressar, a més, el compromís per part del proponent d'aportar
la documentació necessària i suficient que ho justifiqui abans de la signatura del
contracte, fent constar expressament que coneix i accepta que l'adjudicació quedés
sense efecte si no aporta aquesta documentació o àdhuc presentant-la no
compleix
íntegrament amb l'esmentada normativa,
n) Document d'acceptació de les condicions del plec
seva

15.2. El sobre B contendrá l'oferta económica,

degudament signada, per
qui tingui poder suficient, expressada clarament en lletres i en nombres.
La proposició s'ajustarà al model que s'adjunta com "Annex lli"
d'aquest Plec. Les proposicions que no s'ajustin a aquest model podran no ser tingudes en
compte per la mesa de contractació. Els licitadors podran acompanyar al citat Annex de
quantes aclariments sobre la seva oferta desitgin realitzar.
No s'acceptaran aquelles proposicions que tinguin omissions, errors
ratllades. En cas de discrepància entre l'import expressat en lletra i l'expressat en xifra,
prevaldrà la quantitat que es consigni en lletra.
Les ofertes que

excedeixin el tipus de licitació establert

seran

rebutjades.
L'oferta económica tè caràcter

global, pel

que en

s'entenen inclosos tots els factors de valoració de

exigibles que

es

la mateixa
despeses i impostos, arbitris

o taxes

reportin per raó del contra,

15.3.- sobre C contendrá la documentació que
documentalment i valorades econòmicament.

acrediti les millores proposades definides

Paper transcripció acords i resolucions

0450637 I

ipVERN DE LES ILLES BALEARS

Si

el

licitador

no

d'adjudicació,
esmentat

no

aporta la documentació relativa a algun d'aquests criteris
exigits, la proposició del llcitador

o aquesta no compleix tots els requisits
es valorarà respecte del criteri que es tracti

El fet que

el llcitador presenti el certificat d'estar Inscrit en el Registre de LIcItadors I
Empreses Classificades de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears l'exImelx d'aportar la
documentació relativa a la personalitat I la representació, sempre que la representació sigui la
mateixa que consti en el certificat aportat, I també el certificat de classificació, sempre que en el
certificat del Registre consti la classificació referida a l'objecte del contracte o, si n'és el cas, la
documentació acreditativa de la solvència económica, financera I técnica, llevat de la documentació
específica que s'hagi d'aportar en tot cas.
No obstant aixó, aquest certificat no eximeix d'aportar la documentació a qué fa referència a
l'art. 49 de la LCSP.

Aquest certificat ha d'anar acompanyat, en tot cas, d'una declaració responsable en què el
les circumstàncies que s'hl reflecteixen no han variat. En el cas que resulti
adjudicatari, aquesta manifestació s'ha de reiterar en el document en què es formalitzi el
contracte, sense perjudici que l'órgan de contractació, sl ho estima convenient, pugui efectuar
una consulta al Registre esmentat.
llcitador manifesti que

En el

d'unió

temporal d'empresaris, s'ha de presentar un compromís de constituir-se
temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. Aquest document ha
d'anar firmat pels representants de cada una de les empreses Integrants de la unió.
Els membres de la unió han d'Indicar els noms I les circumstàncies dels empresaris que la
componen, I la participació de cada un, I han de designar un representant o apoderat únic.
Els llcitadors no podran subscriure cap proposta en UTE amb uns altres sl ho han fet
Individualment, nl figurar en més d'una, sota pena de rebuig de totes les propostes subscrites pel

formalment

cas

en

unió

llcitador.
La Infracció de la
totes les

IV.-

continguda en l'apartat anterior donarà lloc
propostes subscrites pel llcitador.
norma

a

la

no

admissió de

Adjudicació i formalització del contracte.

16.- Criteris i ponderació.
Els criteris ponderats que

s'aplicaran

per

l'adjudicació del

Criteri

Ponderació
a.

Baixa económica

60

punts

b.

Valor tècnic

20

punts

c.

valor

logístic

Aquests criteris
a.-

concurs seran

es

20 punts

valorarán de la

Baixa econòmica

(fins

a un

manera

següent:

màxim de 60 punts)
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els següents:

Es

puntuarà d'acord amb la fórmula:
Puntuació = 60 (FL - PO / FL
FL: preu licitació.
FO: preu oferta que sa valora.
FM: preu mínim ofertat.

-

FM)

Es

podrà considerar de caràcter anormal qualsevol oferta que no compleixi amb alló
preceptuat a LCSF i el art. 85 del R. D. 1098/2001.
b."

b.- Valor tècnic

(fins a un màxim de 20 punts):
presentarà en la seva proposta una anàlisi tècnica de les obres a
realitzar tenint en compte que aquestes han d'executar-se en part a una carretera i
sempre en vies dotades de serveis públics, exposant el seu coneixement d'aquests
últims i en quina mesura les ha tingut en compte al formular la seva oferta amb el
corresponent pla d'obra. Fer aixó haurà de presentar la justificació tècnica del
correcte acoblament entre el projecte objecte del concurs i les esmentades obres i
instal·lacions preexistents i de quina manera, si és pertinent, contempla aquestes
circumstàncies en la seva oferta económica (20 punts).
El concursant

•

c) Valor logístic i foment del treball (fins

a un

màxim de 20 punts):

Minimització de molèsties als usuaris. Es valoraran les
minimitzar les molèsties als usuaris. (20 punts)

•

La

seva

valoració serà efectuada

mesures

que es

proposin per a

pels assessors tècnics de la mesa, previ informe
projecte i/o tècnic municipal.

damunt les millores ofertades de l'autor del

17.- Obertura de

Pilques.
qualificació dels documents i l'examen i valoració de les ofertes es designaran les
persones que compondran la Mesa de contractació d'acord amb el que disposa la LCSF.
La qualificació de la documentació presentada es farà per la mesa de contractació
constituïda a l'efecte .El Fresident ordenarà l'obertura del sobre A,
i el Secretari certificarà la
relació de documents que figurin al mateix. Aquesta obertura del sobre es farà a la seu de
l'Ajuntament d'Esporles, una vegada finalitzat el termini de presentació de les ofertes i prèvia
Fer la

convocatòria de la mesa.
La no presentació

d'algun dels documents exigits o la presentació dels mateixos en forma
distinta a la requerida per aquest Flec, podrà donar lloc al rebuig de la proposició per part de la
Mesa de contractació, i en conseqüència a l'exclusió de l'oferta corresponent del procediment
d'adjudicació del contracte.
Sense perjudici de la facultat prevista

l'art. 22 del RGLCAF, si la Mesa observés
presentada concedirà un termini, no
superior a tres dies hàbils, perquè els licitadors corregeixin o resolguin davant la pròpia Mesa de
defectes

o

omissions esmenables

en

a

la documentació

contractació les deficiències notificades.
La Mesa de contractació, una vegada
l'esmena i, si n'ès el cas, desprès que

qualificada la documentació del sobre A i feta
s'hagin aportat l'aclariment o els documents
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complementaris requerits, o bé transcorregut el termini que s'hagi conferit a aquest efecte, en un
acte públic, que es comunicarà als licitadors mitjançant escrit remès via fax o
telegrama, obrirà
les proposicions dels licitadors admesos, d'acord amb el procediment següent:
En primer lloc, el president ha d'informar als assistents del nombre de proposicions
rebudes i del nom dels licitadors, i ha de comunicar el resultat de la qualificació de la
documentació general presentada en els sobre A amb expressió dels licitadors admesos i
dels exclosos, i de les causes de l'exclusió. Així mateix, ha de convidar les persones
assistents a formular les observacions que estimin oportunes, que s'han de reflectir en

l'acta, peró en aquest moment la mesa no es pot fer càrrec de documents que no s'hagin
lliurat durant el termini d'admissió d'ofertes

o el d'esmena de defectes o omissions.
A continuació, el secretari de la mesa ha d'obrir el sobre C dels licitadors admesos, i ha

de

llegir l'oferta i la relació dels documents aportats respecte del criteris d'adjudicació,
la valoració depengui d'un judici de valor

que

.

La mesa procedirà a
la valoració dels criteris continguts al sobre C de les pilques
presentades, d'acord amb els informe emesos al respecta.
A

continuació, el secretari de la mesa ha d'obrir el sobre B dels licitadors admesos, i ha
llegir l'oferta económica i la relació dels documents aportats respecte del criteris de la
valoració distints el preu, que hagin d'evaluar-se mitjançant formula
de

.

De lo actuat

es

deixarà constància

en

acta

,

que

estendrà el Secretari.

Una

vegada conclosa l'obertura de proposicions i llegides per el Secretari les valoracions
corresponents
els assistents podran exposar quantes observacions o reserves estimin
oportunes en relació a l'acte celebrat o bé interposar el recurs especial que es refereix a l'art. 37
,

de la LCSP.

18.-AdJudicació provisíonal.proposta motivada de la mesa de contractació, l'órgan de contractació dictarà
l'adjudicació provisional del contracte en el termini màxim de vint (20) dies naturals, a comptar
des
de
el
que
finalitzi
termini
de
presentació
es
del
proposicions
A la vista de la

L'adjudicació provisional que realitzi l'òrgan de contractació haurà d'acomodar-se a la
proposta de la mesa de contractació, tret que expressament es justifiquin els motius per a
apartar-se de tal proposta, o que aquesta s'hagi efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic.
L'adjudicació provisional haurà de dictar-se en tot cas, sempre que alguna de les
proposicions presentades reuneixi els requisits exigits en el plec de clàusules, no podent en tal
cas declarar-se deserta la licitació. No obstant això,
podrà estar-se al recollit en l'article 139
LCSP.

L'adjudicació provisional haurà de notificar-se als licitadors i publicar-se en el diari oficial
licitació, o en el perfil de contractant de la pàgina web de l'órgan de
LCSP).

que es va publicar l'anunci de
contractació (art. 42.2 i 135. 3

L'adjudicatari provisional haurà d'acreditar, en el termini màxim de 15 dies hàbils,
comptats des de l'endemà a aquell que es publiqui l'adjudicació provisional en un diari oficial o en
el perfil del contractant de la pàgina Web de l'órgan de contractació, que es troba al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (art. 53, 135,4 LCSP i
Arts. 13

a

16RDLCAP).
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19.19.1

Garantia definitiva.

L'adjudicatari haurà de constituir, en el termini de quinze dies hàbils des de que es publiqui
l'adjudicació provisional en un diari oficial o en el perfil de contractant de la pàgina web de
l'òrgan de contractació, una garantia definitiva, per un import del 5 per 100 de l'import
d'adjudicació sense IVA. Podrà constituir-se;
En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats
d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en
les seves sucursals enquadrades en les
Caixes 0 establiments públics equivalents

-

20.-

Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les
de les Comunitats Autònomes o Entitats locals
contractants davant les quals hagin d'assortir efectes, en la forma i amb les condicions
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.
Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a
operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra
a) anterior.
Mitjançant contracte de segur de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes
de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada
per a operar en el ram. El certificat del segur haurà de lliurar-se en els establiments
assenyalats en la lletra a anterior.
Adjudicació definitiva.
20.1.- Dintre dels deu dies hàbils

següents a aquell que expiri el termini de 15 dies hàbils
per a la presentació de la documentació de l'adjudicatari provisional, que es refereix la
clàusula núm. 18, l'òrgan de contractació haurà de dictar resolució d'adjudicació definitiva
favor de l'adjudicatari provisional, sempre que aquest hagi presentat aquesta
documentació i acreditat que reuneix les condicions exigides a aquest efecte.
20.2.- Quan no procedeixi l'adjudicació definitiva del contracte al licitador que hagués
a

resultat

adjudicatari provisional, per no complir aquest les condicions necessàries per a
això, l'Administració de conformitat amb l'establert en l'article 135.5 de la LCSP, podrà
efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors següents a aquell, per
l'ordre que hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que això fos possible i
que el nou adjudicatari hagi prestat la seva conformitat, en aquest cas es concedirà a
aquest un termini de deu dies hàbils per a emplenar l'assenyalat en les clàusules 18119.
21.-

Formalització del contracte.

21.1 L'acord de

l'órgan de contractació de l'entitat contractant adjudicant el concurs, haurà de ser
a l'adjudicatari per telegrama, fax, correu o qualsevol altre mitjà
adequat, a l'adreça indicada a l'efecte per l'oferent.
21.2 L'adjudicatari queda obligat a subscriure, dintre del termini de deu dies hàbils des de la data
de la notificació de l'adjudicació definitiva, el document administratiu de formalització del
contracte, al que s'unirà, formant part del mateix, l'oferta de l'adjudicatari i un exemplar del
plec de clàusules administratives particulars i de les prescripcions tècniques i una còpia de
comunicat immediatament

la Garantia definitiva.
21.3 Les despeses de publicitat

de la licitació del concurs correran per compte de l'adjudicatari.
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21.4 Quan

i

l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dintre del mateix termini i amb
a la signatura del contracte, haurà d'aportar escriptura pública de constitució com

anterioritat
tal.

a

21.5 El contractista

adjudicatari

d'assumir el cost econòmic que suposi la instal·lació d'un cartell
anunciador, ubicat en un lloc visible, des de l'inicií fins, al menys, la finalització de les obres
segons les indicacions de la conselleria de Comerç, Industria i Energia.
21.6 Si per causa imputable a l'adjudicatari no pogués formalitzar-se el contracte dintre del
termini indicat, l'Administració podrà acordar la resolució del mateix, seguint a aquest efecte
el procediment establert en l'article 109 del Reglament General de la LCAP. En tal supòsit,
procedirà a la confiscació de la garantia i la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats.
a

V.- Execució del contracte.
22.-

Direcció d'obra.

22.1.

La

càrrec

direcció, comprovació i vigilància dels treballs objecte d'aquest
contracte seran a
l'òrgan de contractació, el qual podrà ser auxiliat per
de direcció, i que englobarà les següents funcions:
a) La interpretació tècnica, contingut i abast del Projecte.
b) Tipus i qualitat dels materials a emprar, podent exigir, en qualsevol moment, els
assajos que estimi convenients i les certificacions d'idoneïtat dels materials utilitzats o per
utilitzar (assajos de característiques, resistència de formigons, proves de pressió i
estanquitat de les canonades, de compactació del sòl, etc,), estant obligat el Contractista
a realitzar-los o aconseguir-los en les condicions que estableixi la Direcció d'Obra.
c) Ordre i ritme del treball, podent disposar un pla o programa d'obres en qualsevol fase.
d) Apilaments per part del Contractista dels materials necessaris per a garantir el ritme i la
qualitat de les obres.
e) En general, les qüestions de tipus tècnic i pròpies de la seva condició

del director designat per
col·laboradors que integraran l'equip

facultativa.
22.2

El contractista

designarà un tècnic titulat a peu d'obra, amb la qualificació, competència i
experiència adequades per al tipus d'obra contractada, que s'encarregarà i responsabilitzarà de
la seva execució material, i especialment de:
a) Impartir les ordres pertinents al personal del Contractista i dels subcontractistes.
b) Vigilància del compliment de la normativa sobre senyalitzacions i proteccions
preceptives o indicades per la Direcció de l'obra, així com de Seguretat i Salut en el
Treball, havent d'anotar en el Llibre d'Ordres la seva protesta per les impartides per la
Direcció de l'obra que puguin contravenir, al seu judici, aquesta normativa.
22.3 El contractista comunicarà a l'órgan de contractació les dades personals, professionals i, a
petició d'aquesta, aquells que acreditin l'experiència i competència del tècnic designat per ell en
compliment de l'apartat anterior, al que podrà recusar quan al seu judici, no reuneixi aquelles
condicions d'idoneïtat.
22.4 En l'obra es disposarà
totes les

23.-

d'un Llibre d'Ordres i Assistències, en el qual s'haurien de fer constar
ordres, indicacions, protestes, etc.

Terminí d'execució de les obres.

23.1.- Dintre dels cinc dies

replanteig, i

en el termini
d'iniciar-se les obres.

següents a la data del contracte haurà de ser formalitzada l'acta de
dels cinc dies següents a la signatura de l'acta de replanteig, haurien
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23.2." El termini d'execució de vuit
com a

mesos és indicatiu i podrà ser modificat, si escau, a la baixa,
conseqüència de la licitació, i serà comptat a partir de la data de l'acta de replanteig.

24.-

Obligacions i responsabilitats del contractista.
És obligació del Contractista i respondrà en cas d'incompliment:
24.1.- El Contractista serà responsable de qualsevol lesió, dany o perjudici, en el més ampli
sentit, que pugui causar a les persones o als seus béns amb motiu de les obres objecte del
present contracte amb motiu de les obres, pel seu personal, escaraderss o subcontractats,
especialment els que provenen: a) de l'incompliment de l'execució del present contracte, tret que
hagi seguit única i exclusivament instruccions escrites de la Direcció de l'obra, b) de la falta de
vigilància de les obres o de la falta d'adopció de les mesures de seguretat adequades, c) de
l'elecció de les persones dels seus treballadors, escaraderss i subcontractats.
En tot cas, el contractista haurà d'estar emparat, per tota la durada de la contracta, per
una pòlissa de segur que cobreixi les eventuals responsabilitats civils, amb un mínim de
cobertura de 300.000 euros per sinistre, sense perjudici de la cobertura dels risc, d'accident de
treball, en la quantia establerta en el Conveni de Treball del sector, quedant obligada a presentar
còpia de les corresponents pòlisses d'assegurances, que haurien de ser mantingudes en vigor
durant tot el temps de durada de les obres
24.2." Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el
contractista és responsable dels defectes que en la construcció puguin advertir-se.
Si segons el parer del facultatiu director de l'obra, hi hagués alguna part de l'obra
executada deficientment, el contractista haurà de refer-la sense dret a indemnització de cap
gènere, encara que s'hagués apreciat després de la recepció.
Si la direcció estima que les unitats d'obres defectuoses o que no compleixen
estrictament les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar a

l'òrgan de contractació la seva acceptació, amb la consegüent rebaixa en els preus. El
contractista, en tal cas, queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per el director de les
obres, tret que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i
conformement a les condicions del contracte.
24.3." Obtenir la informació precisa sobre eventuals

interferències amb les

xarxes

de distribució

dels serveis públics, prenent les disposicions necessàries per evitar danys en aquests serveis.
24.4.- El compliment més estricte de les normes i instruccions sobre l'ús de les zones de domini

públic per les quals puguin discórrer les obres, especialment, les referides a circulació, neteja i
senyalització, i molt especialment, pel que a aquesta darrera es refereix, del disposat en l'Ordre
de 31.8.1987, la clàusula 23 del plec de clàusules administratives generals per a la contractació
d'obres de l'Estat (Decret 3854/1970, de 31 de desembre), l'article 104.9 del plec de
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3 (Ordre 6.2.1976), o
normativa que les complementi, substitueixi o actualitzi.
Les senyalitzacions, barreres, etc, hauran de presentar un aspecte cuidat i digne, i
s'hauran de col·locar i mantenir

unes bones condicions.
24.5." En el termini màxim de 15 dies naturals, comptats a

partir de la data de notificació de
l'adjudicació definitiva, el contractista presentarà a l'órgan de contractació el Projecte de
Seguretat i Salut de l'obra.
24.6." Presentar a l'órgan de contractació, immediatament quan ho requereixi, els justificants tant
propis com d'escaraders i subcontractistes, d'estar al corrent del compliment de totes les obligacions
que porten causa d'aquest contracte, i molt especialment de la contractació laboral, alta i cotització a
la Seguretat Social, compliment de normes de seguretat i higiene en el treball i cobertura de riscos.
24.7.- El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva
realització, així com dels terminis parcials aprovats.
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La demora

respecte del compliment del termini total, facultarà l'òrgan de contractació per
optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats previstes a
l'article 196deia LCSP.

Quan el contractista

incompleixi l'execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, l'órgan de contractació podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la
imposició de les penalitats previstes a la LCSP.
24.8." L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill del contractista, sense perjudici de
l'establert en l'article 214 de la LCSP. (art. 199 LCSP)
24.9.- El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de
les prestacions i obres realitzades així com de les conseqüències que se'n derivin per a l'órgan
de contractació, o per a tercers per les omissions, errades, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes

en l'execució del contracte.
24.10." El contractista està obligat al compliment

de les disposicions legals vigents en matèria
laboral, de Seguretat Social, de Prevenció de riscs laborals i d'integració social de minusvàlids.
24.11.-Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les despeses i
impostos de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació, de la formalització del contracte, així com
qualssevol altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia
que aquestes assenyalin.
El contractista adjudicatari del subministrament ha d'assumir el cost econòmic que suposi la
instal·lació d'un cartell segons les indicacions de l'ajuntament i la Conselleria d'habitatge i Obres
Públiques.

25.-Penalitats
25.1 .-En

cas

específiques

per

aquest contracte no Incloses

d'incompliment de terminis

a

l'art. 196 de la LCSP

:

Mil ( 1.000 ) euros per cada dia de retard, a partir del que fa trenta,
d'execució de les obres proposat per l'adjudicatari a la seva oferta.
25.2.-En
Fins

cas

respecte al termini

d'incompliment dels criteris d'adjudicació;
5% de

l'import d'adjudicació si, durant l'execució del contracte ó al temps de
recepció de les obres, es constatés que l'adjudicatari havia incomplit algun dels
compromisos assumits a la seva oferta.
a

un

Aquestes penalitzacions es faran efectives mitjançant deducció de las quantitats que, en
concepte de pagament, s'hagin d'abonar al contractista, de conformitat amb l'art. 196.8 de la
Llei deC.S.P.
26-

Compliment defectuós o incompliment parcial de l'execució de l'objecte del contracte.
En el cas que el contractista realitzés defectuosament l'objecte del contracte, l'órgan de
contractació podrà optar per resoldre el contracte amb confiscació de la garantia constituïda, o bé
imposar una penalització económica proporcional a la gravetat de l'incompliment, en una quantia
que podrà arribar a el 10 per 100 del pressupost del contracte, (art. 196.1 LCSP)
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit parcialment
l'execució de les prestacions definides en el contracte, l'órgan de contractació podrà optar,
indistintament, per la seva resolució o per imposar les penalitats corresponents (art. 196.7 LCSP)
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27.-

-«>

Cessió del contracte í subcontractació.
El contractista

no

podrà cedir ni subcontractar amb tercers excepte autorització expressa

de l'entitat contractant.
28.-

Personal.
El Contractista

haurà de

complir, i fer complir als escaraders i subcontractistes, la
Seguretat Social, etc, observant especial cura i
vigilància en el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de seguretat i
higiene en el treball, i a adoptar totes aquelles mesures de seguretat que, àdhuc excedint de la
normativa, siguin de racional aplicació.
normativa

29.

en

matèria laboral, cotització a la

Modificació del contracte.
El contracte

podrà modificar per raons d'interès públic i per a atendre a causes
imprevistes degudament justificades, d'acord amb l'establert en els articles 194, 202 i 217 de la
es

LCSP.
En tot cas, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar, prèviament a la seva
modificació del contracte, i ambdues parts haurien de subscriure la corresponent
contracte

inicial, d'acord amb el disposat en l'article 202.3 de la LCSP,
d'aquesta llei.

en

execució, la
addenda al
relació amb l'article 140

VI.- Extinció del contracte.

30.-

Recepció i termini de garantia.
El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del
seu objecte, d'acord amb els termes del mateix i a satisfacció de l'Administració.
El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, comunicarà per escrit a la
direcció de l'obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l'efecte de que
es pugui realitzar la seva recepció.
A l'acte de la recepció, que haurà de portar-se a terme en el termini màxim de un mes,
d'acord amb els articles 163 i 164 del Reglament General de la LCAP, hauran de concórrer el
designat per l'Administració com responsable del contracte, si escau, o un facultatiu designat per
l'Administració a aquest efecte, així com un representant de la Intervenció General, si escau, el
facultatiu encarregat de l'adreça de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu
facultatiu.
Si

troben les obres

bon estat i conformement

les

prescripcions previstes, el
representant de l'Administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i
començant, si escau, el termini de garantia.
Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts del contracte que siguin unitats o
actuacions completes, susceptibles de ser utilitzades per l'órgan de contractació sense esperar a
es

en

l'acabament total de les obres contractades.
El termini mínim de garantia de les

obres executades ès el que figura en el quadre II

apartat 4 del present plec.
31.-

a

Resolució del contracte.
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A

més
dels
supòsits establerts en els articles 206 i 220 de la LCSP
(donant lloc als efectes previstos en els articles 207 i 222 de la LCSP ) i dels establerts al plec
de prescripcions tècniques particulars, constitueixen causa de resolució del contracte:
a.
La falsedat comprovada, en qualsevol moment, de les dades o documents
aportats per l'adjudicatari en la fase de licitació.
b. La cessió o subrogació del contracte vulnerant l'establert en el present plec.
c.
L'incompliment de les clàusules contractuals contingudes en el present plec i plica
de l'adjudicatari en els termes que hagi estat acceptada per l'órgan de
contractació.

32.-

Liquidació del contracte.
Dintre del termini de tres

contar des de la data de l'acta de

recepció, l'órgan de
d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al
contractista, dintre del termini de seixanta dies a partir de la seva expedició, a compte de la
liquidació del contracte.
En el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia que es refereix
la clàusula següent, el director facultatiu de l'obra redactarà, d'ofici o a instància del contractista,
un informe sobre l'estat de les obres. Si
aquest fos favorable, el director formularà, en el termini
d'un mes, la proposta de liquidació, que serà notificada al contractista perquè, en el termini de
deu dies, presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns.
Dintre del termini de seixanta dies contats a partir de la contestació del contractista o del
transcurs del termini de deu dies que aquest disposa per a tal fi, l'órgan de contractació haurà
d'aprovar la liquidació i abonar, si escau, el saldo resultant de la mateixa.
Si es produís demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà dret a
percebre l'abonament dels interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament, en
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen amidades de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
mesos a

contractació haurà

33.-

Devolució de la

34.-

Jurisdicció competent.

garantia i fi de la responsabilitat del contractista.
L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d'un any, a contar des
de la data de recepció de les obres, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el
treball realitzat s'ajusta al contractat i a l'estipulat en el present plec.
Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a resoldre, a la seva costa,
totes les deficiències que es puguin observar en l'executat, amb independència de les
conseqüències que es poguessin derivar de les responsabilitats que hagués pogut incórrer,
d'acord a l'establert en el present plec i en l'article 218 de la LCSP.
Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no resultessin
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, i transcorregut el període de
garantia, si escau, es dictarà acord de devolució o cancel·lació d'aquella.

Ambdues

parts contractants se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Palma
propi foro si ho tinguessin, quan es refereixi a la interpretació i
aplicació del present contracte.
de Mallorca, amb renúncia del seu
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Seran de

compte de rincomplidor, les despeses ocasionades per les reclamacions judicials o
extrajudicials, incloses les del Notari, així com els impostos que es reportin per a la presentació del
contracte en el Jutjat.
ANNEX I
MODEL D'AVAL

AVAL NOMBRE:

L'entitat

bancària, amb NIF
amb domicili en
i en el seu
apoderats sotasignats, amb poders suficients per a obligar-la en aquest acte,
segons es dedueix de la verificació de la representació de la part inferior d'aquest
nom

,

,

els

document.

AVALA

En els termes i condicions

generals establerts en el Reglament General de la Llei de
Públiques (Art. 56 del Reial decret 1098/2001) a (nom de
amb NIF
davant el beneficiari baix indicat, per i
de (valor fiança)
(
€, en concepte de FIANÇA
per a respondre de les obligacions derivades del concurs del contracte
descriu
al
d'aquest
document.
peu

Contractes de les Administracions

l'adjudicatari)
a
la quantitat
DEFINITIVA)

fins

que

es

,

,

Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al
compromís de pagament al primer requeriment del BENEFICIARI, amb
subjecció als termes previstos en l'article 16 i Annex IV del Reial decret 390/1996, de 1 de març i
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic.
benefici d'excussió i amb

El

present aval romandrà

en

vigor mentre

que

el BENEFICIARI no autoritzi la seva

cancel·lació.
El

present Aval queda inscrit

en

aquesta mateixa data en el Registre Especial d'Avals

amb el nombre dalt indicat.

I

perquè consti, se signa el present document, en triple versió i a un sol efecte, en lloc i

data.

BENEFICIARI: AJUNTAMENT D'ESPORLES

CONCURS/CONTRACTE: "NOM DEL CONCURS I

REFERÈNCIA"

APODERAT/S
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ANNEX I I

MODEL

DECLARACIÓ RESPONSABLE

D/D®D
amb
empresa
domicili social

DNI

núm.

,

en

representació de la
amb

!

en

i CIF.

DECLARA RESPONSABLEMENT:

Que l'empresa que represento, no esta afectada per cap prohibició de contractar amb
l'Ajuntament d'Esporles., conforme a l'establert en l'art. 49 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre
de Contractes del Sector Públic, i que està al corrent del compliment de les obligacions
tributàries envers l'Estat, la CAIB i de les obligacions amb la Seguretat Social.

I

perquè consti, signo la present declaració responsable en

a

de

de

ANTE Ml
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(1)

(1)Aquest document ha de ser un testimoniatge judicial o una
certificació administrativa
responsable del licitador atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic
organisme professional qualificat.
,

declaració

o

o

ANNEX III

MODEL D'OFERTA

ECONÒMICA

D/D®.

amb

CP

amb

capacitat
l'empresa
CP

d'obrar,

DNI

núm

,

propi/

nom

en

amb

,

,

domicili

en

núm

carrer

telèfon

i telèfon
o

domicili

amb plena
representació
de

en
en

,

carrer

,

i CIF

DECLARO:
Assabentat de l'anunci
de 200

,

publicat en el
núm
de dia
de
i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació en públic concurs

del

contracte

Que
empresa
NIF/CIF
condicions

tècniques

IVA

em

compromet

en

propi

nom

de

(o

nom

i

representació

de

la

)
a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i les
estipulades en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
del
contracte,
base
un
i
en
a
pressupost
de:
,

inclós(
en números).

IVA inclòs-

lletres i

Palma

en

de

de.

(Signatura)
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IDENTIFICACIÓ DEL LICITANT

OBJECTE DEL CONTRACTE

DENOMINACIÓ FISCAL
DENOMINACIÓ COMERCIAL
NIF.

DOMICILI FISCAL

C.P./POBLACIÔ
REPRESENTANT LEGAL
CÀRREC

D.

(administrador, apoderat, etc.)

DNI.

DATA
APODERAMENT

Núm. PROTOCOL/NOTARI
PERSONA DE CONTACTE

D.

TELEFON/S
FAX

E-MAIL

DIRECCIÓ BANCAR A PER ABONAMENTS
BANC

OFICINA

Firmat

DC.

Núm. COMPTE

pel Representant Legal

D.

NOTA: Serà
que

requisit indispensable complimentar correcta i completament aquest document
sigui acceptada l'oferta.
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4.-

Aprovar la següent mesa de contractació:

President.
Sr.

Miquel Ensenyat Riutort
Campoy.

,

batle

o

per

delegació el regidor Sr. Antonio Asensió

Vocals:
Sra. Maria del Carme Serra Martinez,
d'urbanisme i projectes municipals.
Sr. Miguel Bernat Bosch, representant

regidora delegada de l'àrea
del grup polític PP, en substitució

el Sr. Severiano Quevedo Mora del PP.

Sra. Aina Salom Soler, representant del PSOE, en
Vicens Matas Rossello.
Sr. Bernat Trias Oliver, representar del PSM.
Sra. Maria Dolores Sureda

substitució el Sr.

Trujillo, secretaria Interventora de la

Corporació.
Sr. Bartolomé Pons Iradiel

arquitecte municipal

Secretari:
Sra. Maria Frontera Carbonell funncionari de la

Corporació,

en

substitució el Sr. Pere Auli

Matas.
5." Ratificar

pel ple de l'ajuntament.

Esporles

S'aprova

per

a

21 de juliol de 2009.

unanimitat ratificar el present decret.

RESOLUCIÓ DE BATLIA

NÚM. 323/09

Vist l'escrit dirigit a aquest ajuntament registre d'entrada 2632/09 de 2 de juliol de Mallorca
Rural, iniciativa comunitària LEADER, referent a l'adhesió a la Associació i nomenament de
representant pel present venc a resoldre:
1..-

Aprovar ratificar la permanència l'adhesió de l'ajuntament d'Esporles a l'Associació Mallorca

Rural.
2." Anomenar al Sr. Vicenç
l'Associació Mallorca Rural.
3." Portar al Ple per a

Vidal Matas, com a representant titular d'aquesta Corporació

en

la seva ratificació.

Esporles, vuit de juliol de 2009

S'aprova

per

unanimitat el present decret.

APROVACIÓ I RATÍFICIACIO CERTIFICACIONS FONS ESTATALS.- La Secretaria dona lectura
al

següent
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DECRET DE BATLIA 353/09

RENOVACIÓ PARCIAL DE LES
D'AIGUA, CLAVEGUERAM I DRENATGE DE PLUVIALS A LA VILA D'ESPORLES",
obra inclosa dins el Fons Estatal d'Inversions Locals 2008, presentada per l'empresa AGLOMSA,
constructora d'obres, per un import de 199.690,63 € (cent noranta-nou mil sis cents noranta
euros amb seixanta tres cèntims).
Vista la certificació núm 4 de l'obra "PROJECTE DE

XARXES

Vist l'acord de
les properes

ple de dia 28 de maig de 2009, pel que s'autoritza el Sr. Batle per aprovar
certificacions condicionat a que posteriorment es porti al ple per a la seva ratificació.

Pel present

RESOLC:

Aprovar la certificació núm. 4 de l'obra abans esmentada per un import de 199.690,63 €.

-

Esporles, 11 d'agost de 2009
Sotmès

a

ratificació el decret 353/09 fou aprovat

-

Sis

-

Cinc

amb el següent resultat

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

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 380/09

Vistes les certificacions núm. 4 i 5 de l'obra "REFORMA I
DE CAN FORTUNY I L'ANTIGA

AMPLIACIÓ DE LA FABRICA

FARMÀCIA", obra inclosa dins Pla D Esporles, presentada

per

l'empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A., constructora d"obres, pel present venc a resoldre:
Aprovar la certificació núm. 4 per un import de cent quatre mil quatre-cents vint-idos euros amb cero nou cèntims (104.422,09 €).
Aprovar la certificació núm. 5 de l'obra abans esmentada per un import de cent
quinze mil cinc-cents trenta-vuit euros amb onze cèntims (115.538,11 €).
Aprovar que una vegada aprovades per la Conselleria de Turisme s'autoritza el
seu pagament.
Ratificar el proper ple.

Sotmès

-

a

ratificació el decret 380/09 fou
Sis

(6) vots

a

aprovat amb el següent resultat

favor del PAS-PSM i PSOE
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PROPOSTA

Vista la certificació núm. 6 de l'obra "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA FABRICA DE CAN
FORTUNY I L'ANTIGA FARMÀCIA", obra inclosa dins Pla D Esporles, presentada per l'empresa
FERROVIAL AGROMAN, S.A., constructora d"obres,

pel present venc a proposar al ple el

següent acord:
Aprovar la certificació núm. 6 per un import de cent quaranta-tres mil sis-cents
vint-i-un euros amb trenta-nou cèntims ( 143.621,39 €).
Aprovar que una vegada aprovades per la Conselleria de Turisme s'autoritza el
seu pagament.
Delegar al Sr. Batle per aprovar les properes certificacions fins a la finalització de
l'obra, condicionat a que posteriorment es porti al Ple.
Sotmesa

a

votació la
Sis

proposta fou aprovada amb el següent resultat

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

Cinc

MODIFICACIO ACORD PLURIANUAL PLA D.- el Sr. Batle demanar de introduir per
sol·licitud del grup

municipal PP, respecta de l'acord plurianual del pla D

Sotmesa

d'urgència

El Sr.

a

votació

es

urgència una

aprovada per unanimitat.

Miguel Bernat donar lectura el següent:

Vist l'acord de l'ajuntament de dia 9 d'abril de 2008, en I que s'aprova una despesa plurianual per
finança l'aportació municipal al consorci pla D, que en el seu punt 4 literalment diu:
per disposar el consorci del crèdit que sol·licita precisarà quatre signatures president, interventor,
representant grup PSOE i representant grup PP.
Per disposar l'ajuntament de les quantitats
i un representant del grup municipal
"

PP"
Com

a que el grup que jo represento no votar a favor l'acord de referència.
Es per la qual cosa que sol·licito d'aquesta batlia que porti al plenari, rectificar
el sentit de que:
s'elimini del punt 4 tota referenda a la signatura " un representant del grup PP".

Sotmès

a

votació fou

aprovat amb el següent resultat

Cinc(5)vots a favor del PP
Sis (6) abstencions del PSOE i PAS-PSM
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l'acord esmentat en

D'ADAPTACIÓ DE LES NNSS

AVANÇ
lectura

a

la

AL PTI.- La Sra. Maria del Carme Serra Martínez, dona

següent a la següent;
PROPOSTA

Una

vegada elaborat el document d'avanç de l'adaptació del planejament municipal al PTI, tenint
compte el concepte i l'objecte del que la terminologia disciplinar de d'urbanisme i l'ordenació
territorial, tal com està definit a l'art. 125 del reglament de planejament urbanístic procedeix.
en

Aprovar

exposar al públic aquest document al BOIB i a un dels diaris de major circulació de
Comunitat Autònoma, al objecte de que durant trenta dies es puguin formular suggerencies i, en
seu cas alternatives de planejament per corporacions, associacions i particulars.
Sotmesa

a

votació la proposta
Sis

la
el

fou aprovada amb el següent resultat

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

Cinc
1
i

La Sra. Carme Serra

explicar suscintament el contingut del document.

El Sr. Vidal

I

digué que era el primer pas de l'adaptació de les NNSS al PTI,
suggerències i entrar en debat i recollir tots els efectes mediambientals etc.
El Sr.

I

per

tal de recollir

Miguel Bernat digué que el document era molt "light", massa general i falto d'ambició,
definir segons quins aspectes. No s'expliquen les modificacions puntuals de
darrera revisió de NNSS d'aquest ajuntament.

que calia entrar més a
NNSS que ha sofert la

i
El Sr. Vidal

digué

que

efectivament

no

haver anomenat les modificacions de NNSS era

un

error.

El Sr. Bernat

digué que el punt 3, no introdueix el canvis de sol
L'adaptació els criteris son molt objectius cal definir-se més.
Al 1.6, les solucions son molt obertes, caldria que

com

el de ca Ses Monges.

restessin més definits els problemes

concrets.

El Sr. Vidal
sostenibilitat etc.
El Sr. Bernat

digué

que

hi havia els documents

volgué aclarir si el catàleg

era

que

la llei demana:

memòria, informe de

necessari abans o després de l'adaptació.

El Sr. Vidal

digué que encara que era necessària l'aprovació del catàleg podria esperar fins a
l'aprovació definitiva de l'adaptació.
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Que

de les modificacions

unes

classificació al C/ de la Llum,
i UA7etc.

ja

a

estudiar

eren

que era una zona

l'edificació de la

zona

de Son Fort, canvi de

molt consolidada, possibilitat de llevar les UA4 bis

El Sr. Batle
fer-ho ja que en

digué que tots hi estaven d'acord amb l'obertura del carrer,peró el tema era com
les Normes urbanístiques actuals era complicat pels propietaris realitzar la A4bis.

La Sra. Aina Salom s'absenta del
S'entra

en

el debat de que

plenari.

s'havia d'haver informat prèviament als portaveus abans de

portar el tema a ple.
Entra la Sra. Aina Salom.
El Sr. Batle digué que estaven en les fases prévies precisament per obrir el debat i que tota
la documentació estava a la seva disposició i que el grup PP no havia aportat cap documentació.
El Sr. Bernat insistir

que la documentació la tenia l'equip de govern, i era el que s'havia
d'haver preocupat de fer-la arribar a l'oposició, que ells no podien anar de servei en servei a cercar
documents. I així mateix volgué fer notar que el punt 5.4 que li preocupava l'encariment del m2, així
com

estava

en

plantejat.

El Sr. Vidal

afegí que estava previst estudiar el tema de les vivendes socials i que s'estarien
pel càlcul de la població al decret que ho recull. Respecta del sol industrial, digué el sol es el que hi
ha.
El Sr. Bernat

digué

que

s'abstindrien

per que era un avanç

i volien fer aquesta petita

aportació.
Sotmès

a

votació
Sis

es

aprovada la proposta amb el següent resultat.

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

Cinc

El Sr. Batle volgué deixar constància i
més concretament a la Consellera Sra. Lluïsa

fer arribar el seu agraïment al Consell de Mallorca i
Dupont i al departament d'urbanisme i territori, per la
seva implicació en ajudar als petits municipis en la tasca de l'adaptació de les NNSS al PTI,
ja que
la feina i la despesa son molt importants i sense la seva ajuda hagués estat molt difícil arribar-hi.

COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I EL CONSELL DE MALLORCA PEL
DESENVOLUPAMENT DE CULTURA EN XARXA.- El Sr. Josep Ferra Terrasa dóna lectura a la

CONVENI

següent :

PR OPOSTA
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El

departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca va posar en marxa el passat
maig de 2008 el projecte Cultura en Xarxa, amb l'objectiu de col·laborar amb els
ajuntaments per dur a terme un programa d'actuació cultural compartida, per tal de participar aquest
ajuntament amb l'esmentada iniciativa proposo el ple el següent acord:
mes

de

Aprovar signar amb el Consell de Mallorca, el conveni marc de col·laboració entre el
Consell de Mallorca i el ajuntaments de l'Illa de Mallorca per el desenvolupament de
cultura en xarxa ( xarxa d'activitats culturals a Mallorca).
Autoritzar el batle per signar el documents necessaris.
Crear una comissió mixta del Consell de Mallorca i ajuntament d'Esporles. Per part
de l'ajuntament un representant de cada grup polític.
Sotmesa

a

votació la proposta

fou aprovada per unanimitat dels assistents.

DEVOLUCIONS.- La Secretaria dóna lectura

a

la

següent

PROPOSTA DEVOLUCIÓ IMPORT REBUTS

Examinada la documentació que acompanya
devolució dels imports assenyalats.
Referència

Contribuent

09/045014 01

Bosch

als rebuts que es detallen a continuació,

Padró

es proposa

la

Motiu devolució

Valiente

IVTM

Import
25,56

Baixa 23-05-2007

Canaves

IVTM

62,77

Vehicle

Juan
09/039656-2
07-2897

rebut:020-08-

Ramis
José

07020A002000180000JR

Llull

Galdentey

IBI Rústica

Joan

Sotmesa

a

votació la

retirat

pels

serveis

municipals
7,99

més

Acord

Agència Tributària

interessos

proposta fou aprovada per unanimitat dels assistents.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DGT I L'AJUNTAMENT SOBRE ACCES ALS
VEHICLES REGISTRATS.- El Sr. Batle demana tractar aquest punt per urgència, es sotmet a
votació i fou aprovada per unanimitat dels assistents.

El Sr. Batle dona lectura al

següent.

PROPOSTA
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En la línia de col·laboració establerta entre la Direcció General de Tràfic i els
la voluntat de millorar els

procediments utilitzats

en

l'actualitat

es proposa

ajuntaments en
al ple de l'ajuntament el

següent acord.
Aprovar signar el següent:
Convenio de colaboración entre ia Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y
el

sobre acceso a los registros de vehículos
Ayuntamiento de
Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.
,

En Madrid, a

de

y personas

del

de dos mil cinco.
REUNIDOS

Por la Dirección General de Tráfico, D. Rere Navarro Olivella, Director General de Tráfico, en
nombre y representación del Organismo Autónomo Jefatura Central del Tráfico. Cargo para el que
fue nombrado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7 de mayo de 2004 (B.O.E. 8 de
mayo
Por

de 2004).
el

Ayuntamiento de
,

en

,

D

Alcalde-Presidente

de

nombre y representación del Ayuntamiento de

EXPONEN
Primero. El Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, conforme se establece en el Real
Decreto 1599/2004, de 2 de julio (BOE. n° 160, de 3 de julio), por el que se modifica y desarrolla la
estructura

orgánica básica del Ministerio del Interior, tiene atribuida la responsabilidad de los
registros de personas y vehículos, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Interior 3764/2004, de
11 de noviembre (BOE. N° 277 de noviembre )

Segundo. El Ayuntamiento de
conforme se establece en el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales,
tiene atribuida la recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. También el
artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en relación
con el artículo 68, atribuye a los Alcaldes la competencia sancionadora a infracciones a las
,

normas

de circulación cometidas

en

vías urbanas.

Por otra parte,
de 1999), por

el artículo 2 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE 26 de enero
el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos permite el acceso al
de
vehículos
registro
por parte de terceros siempre que se acredite un interés legítimo y directo,
que se refuerza, en los supuestos de las relaciones entre las Administraciones Públicas, con los
principios que las informan y que están contenidos en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común y especialmente en su apartado c); y artículo 21.1 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que permite la
comunicación de datos entre Administraciones Públicas cuando se ejerzan competencias que
versen sobre la misma materia, en este caso la sancionadora por hechos de tráfico.
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Tercero.

La voluntad de mejorar los procedimientos utilizados en la actualidad, mediante
utilización de medios telemáticos que permitan disponer de información en tiempo real para
consecución de los fines que constituyen las competencias de ambas Instituciones, justifica
celebración de este convenio, que se condiciona al cumplimiento de las siguientes:

la
la
la

conexión telemática
directa al

registro de vehículos y personas mediante el procedimiento
compatible con el sistema de dicha Dirección General.

que se

señale

y que sea

Segunda: Procedimiento
La Dirección General dará de alta

a

los usuarios nominales que

Ayuntamiento, asignándoles el nivel de autorización necesario
competencias propias.
Los

usuarios autorizados

le sean solicitados por el
el desempeño de las

para

serán

responsables de cualquier consulta realizada utilizando su
identificador y contraseña privada. A tal efecto, deberán asegurar que la contraseña de acceso no
es conocida por ninguna otra persona, y que no pueda deducirse fácilmente a partir de los datos
personales públicos del titular.
El Ayuntamiento de
comunicará a la Dirección General de Tráfico
variación relativa a los usuarios autorizados, en particular, la comunicación relativa a
usuarios cuando cesen las condiciones que motivaron la autorización de acceso.

cualquier
la baja de

Las solicitudes de alta, baja y modificación de las autorizaciones para acceso
vehículos y personas deberán dirigirse a la Subdirección General de Sistemas de

al registro de
Información y
Organización de Procedimientos indicando nombre, apellidos y número del Documento Nacional
de Identidad del usuario, así como el perfil de acceso solicitado. En los supuestos de acceso
conmutado, se indicará, además, el número de teléfono desde el que se establecerá la conexión.
La Dirección General de Tráfico

podrá solicitar que se justifique cualquier consulta que se realice,
comprometiéndose el Ayuntamiento de
a facilitar la información en un plazo de
cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud.
Tercera: Naturaleza.
El presente Convenio

tiene naturaleza administrativa y se encuentra entre los supuestos
expresamente excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se
determina en su artículo S.l.c).
Cuarta: Plazo de

vigencia

y causa

de resolución

El presente

Convenio entrará en vigor el día siguiente al de su firma y tendrá vigencia por un
año, que se prorrogará de manera automática por idéntico plazo, salvo que se resuelva por
alguna de las causas siguientes:

Mutuo acuerdo de las partes

manifestado por escrito.
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Denuncia de

una

Incumplimiento

de las

partes, hecha con tres meses de antelación.
de cualquiera de las partes de los acuerdos del Convenio.

grave

Quinta: Financiación
El presente

Convenio

no genera

obligaciones económicas

para

ninguna de las partes firmantes

del mismo.
Sexta: Comunicación de datos
Los datos obrantes

los registros de personas y vehículos, que son responsabilidad de la
Dirección General de Tráfico, serán comunicados de modo singular y puntual; en ningún caso se
tratará de una comunicación masiva de datos y se justificará por el cumplimiento de las

facultades que

en

legalmente

se

ejercen.

La Dirección General de Tráfico comunicará al

Ayuntamiento los datos obrantes

en

los registros

que se expresan en el párrafo anterior y el Ayuntamiento de
comunicará a la
Dirección General de Tráfico las sanciones graves y muy graves que hayan adquirido firmeza en
el plazo más breve posible y, en todo caso, no superior a 15 días siguientes a su firmeza. La
comunicación se establecerá por vía telemática de acuerdo con el protocolo que se especifique y
sea

compatible

con

los sistemas informáticos de ambas partes.

Séptima: Comisión de seguimiento
Para el cumplimiento del presente Convenio
representantes designados por los firmantes.

se

Octava: Cuestiones litigiosas
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en
Convenio se someterán al conocimiento y
contencioso-administrativo.

creará

en prueba de conformidad, se firma el presente documento
fecha que figuran en el encabezamiento

El Director General de Tráfico

a

votació la proposta

ACORD DE

por

triplicado ejemplar,

en

el lugar

El Alcalde-Presidente de

autoritzar el batle per

Sotmesa

Comisión paritaria compuesta por

la interpretación y cumplimiento del presente
competencia del orden jurisdiccional de lo

Y,
y

una

signar el document necessaris.

fou aprovada per unanimitat dels assistents.

COL·LABORACIÓ ENTRE L'AMADIP-ESMENT I L'AJUNTAMENT.- El Sr. Batle
aquest punt per urgència, es sotmet a votació i fou aprovada per unanimitat dels

demana tractar
assistents.

PROPOSTA

Amadip esment ve desenvolupant un servei de suport a la inserció laboral per a persones amb
discapacitat intel·lectual en l'àrea Territorial de Tramuntana, per tal de donar suport aquesta
actuació es proposa el següent acord:
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Aprovar signar el conveni adjunt.
Autoritzar el batle per

Sotmesa

signar els documents necessaris.

votació la proposta

a

fou aprovada per unanimitat del assistents.

FESTES LOCALS 2010.- El Sr. Batle dóna lectura

a

la

següent

PROPOSTA
Vist l'escrit de la Conselleria de Treball i Formació,

el qual ens comunica que
l'Ajuntament ha de designar les Festes Locals per a l'any 2010, és per la qual cosa que venc a
proposar al Ple:
en

Aprovar els següents dies de festes locals per a l'any 2010:
-1." Dia 29 de juny de 2010 Sant
2." Dia 29 d'octubre de 2010.

Pere

-

-

Comunicar-ho

Sotmesa

a

a

la Conselleria de Treball i Formació

votació fou

aprovada per unanimitat dels assistents.

INFORMACIÓ REGIDORIES.El Sr.

Vicenç Vidal informà:
Que el proper diumenge dia 4 d'octubre de 2009, esta previst que es celebri al poble
d'Esporles la fira Dolça i explica els actes previst etc. Al mateix temps que convida a
participar a tot el consistori.
Que la propera setmana era la dedicada a la mobilitat sostenible i que el dissabte, es
durien

a

terme distintes actuacions.

Explicà el pla d'actuació de l'agenda local 21.
Donà compta de l'arribada del gas natural al poble,

segons

les informacions que li havien

estat facilitades.
-

Volgué fer

una

referència

a

la campanya actual de les senalles i de la bona acollida del

tema.

En matèria de cooperació donà a coneixia d'iniciativa del Fons de solidaritat
al voltant del viatge a Sant Ramon.
Fa referència a que els mesos passats Tirme va realitzar una enquesta el

mallorquina,

voltant dels
municipi d'Esporles queda en molt bon lloc.
Respecta de les al·legacions del pla director de carreteres informa, que s'havien
acceptat.
Les obres del pla E, estaven apunt d'acabar. I prevista l'acció a Can Campos.
Respecte de les aigües per distribució d'aigua potable, digué que s'estava fent feina amb
Recursos Hídrics per tal de posar al dia totes les autoritzacions.
Digué que si aquest estiu havien tingut baixades de pressió en el subministra d'aigua
potable, era degut a les modificacions que s'estaven fent.
residus i el
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També

posà en coneixement dels regidors, que s'estava negociant amb EMAYA la
posada en funcionament del tub d'aigües residuals cap a Palma, però que no es podia
firmar encara per que l'exigien un pagament de 80.000 euros any, quantitat que li
pareixia exagerada.

El Sr.

Josep Ferra informa.

Fa

un resum

de les festes de Sant Pere,

S'Esgleita, Sa Vilanova i la participació

a

les

mateixes de l'ajuntament.
-

Així mateix informà del grup

de treball que ja estava fent feina per les festes de Nadal i

dels Reis.

Respecta de la de la biblioteca explicà que començaven les següents activitats; el cine
forum, el llibre amagat, lectura pels nous vinguts.
De les festes de Sant Pere destacar les exposicions de: Lourdes Noguera, Mariola,
brodats etc.
Dins altres activitats

volgué destacar l'exposició d'estant de gegants, projecció del curt
metratge de Jaume Garrió " Caragol treu banya" que havia guanyat alguns premis,
projecció de metges al mon, concert d'estiu a la fresca, els cursos de català a tots el
nivells, publicacions Sportulis, jornades locals dels mes de desembre, guia de nous
vinguts, poesia Jaume Rosselló, actua circ, actuació obra cultural, punt cat ( premsa)
dins el projecte de dinamització lingüística, tallers personal ajuntament, full informatiu de
totes les activitats d'Esporles.
Pel que fa als serveis socials s'ha presentat el segon forum, l'educador de carrer ja s'ha
-

contractat.
S'ha convocat la comissió de Centre de Dia.
La de conflicte juvenil es convocarà.
Està present la figura del policia tutor.
El Bus berbenero.
En quan a la joventut s'ha reforçat el
casal del

joves,

noves

suport a activitats del poble, programació tallers
tecnologies pels joves etc.

La Sra. Carme Serra informa:
El voltant del POS

el que

inclou escoleta i piscina, en principi s'està dugen a terme
l'expedient de contractació la redacció del projecte.
Les obres dels ressalts estaran aturades fins després de la fira dolça.
Les obres del fons estatal estan apunt d'acabar.
Pel que fa el centre de salut, el projecte s'ha presentat a l'ajuntament per obtenir la
llicencia. S'ha xerrat amb els enginyers i estan pendents del tema de trobar un lloc per
instal·lar-lo provisionalment, en principi s'ha descartat al solar del carrer ca l'oncle ja que
recursos hídrics no informa favorable. De moment s'estan duent a terme negociacions
amb

un

solar del

en

carrer

filadores.

Respecta del centre d'estades nocturnes, ja està casi enllestit el projecte basic, queda
pendent convocar les monges.
S'ha demanat una subvenció per la rehabilitació integral de barris, es vol aprofitar per fer
algunes actuacions a Ses Rotgetes, canviar contenidors, arreglar la xarxa d'aigua etc. Al
mateix temps es podria aprofitar per preveure les canonades del gas natural, ja que
pareix que la distribució d'aquest te previst arribar a Esporles.
El Sr. Antoni Asensio dona

compta:
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De la contractació d'un

-

peó per part de l'ajuntament fins a Nadal per ajudar a la brigada.
i per novembre quatre més.
Digué que s'havien instal·lat els parcs infantils.
Que les obres de Son Quint seguien el seu ritme, que s'havien instal·lat les canastres

A traves del SOIB

es

contractaran dos peons

etc.

Dona compta

de la nova activitat esportiva: la gimnàstica rítmica.
Respecta del començament de les escoles, escoleta i institut digué que s'havien pogut
resoldre tots el problemes inicials.
Explica que el Patronat es faria nova junta.
Explica que de resultes del conveni del PISE dos joves estarien amb la brigada
municipal.

PRECS I PREGUNTES.El Sr. Severiano Quevedo

digué:

Que a Ses Rotgetes s'havien resolt els problemes de les pasteres, però entre al Vial tres i
quatre, quan plovia se formaven uns bassiots impressionants, que dificultaven molt la circulació, si
en la rehabilitació integral es podia assumir
arreglar aquest tema.
El Sr.

Gaspar Sabater donà les grades al regidor de medi ambient i al batle

per

la reunió del

carrer

Quarter.
La

sra.

Francisca

Ripoll demana:

Quan

es

El

Batle

solucionaria el tema dels cotxes abandonats al

carrer

de les escoles.

respongué que ja s'havia iniciat la retirada però per llei havien d'estar
dipòsit municipal i aquest estava ple.
sr.

Demanar que

fes-se'n alguna actuació

per

un

temps al

la poda de les bardisses.

La Sra. Dolores Nadal demanà:
-

-

Que li pesessin un llistat del personal de l'escoleta..
Demanà informació del taller

d'origamia.

La Sra. Carme Serra li
-

Demanà

El Sr.
-

-

-

-

-

-

-

-

respongué que creia que
pel cost de la trobada d'escaladors.

era

papirofiéxia.

Miguel Bernat demana:

L'informe de les retxes grogues?.
informe de la Sra. Carol de Benito, si se li

podia donar una copia.
que les motos segueixen aparcant damunt el passeig?.
segueix pendent l'informació de la factura d'Alexandro.
Demana que l'acta del plenari s'entregui la setmana posterior al mateix.
Informació damunt la neteja del Verger?. Se li contesta que estava inclosa dins el POS 2008.
Que costa la custodia del motor de gas pobre? Se li respon que res.
Las factures s'inclouen al registre d'entrada? Se li respon que si.
com es
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-

Les

preguntes que vaig fer del pressupost que se me contestessin per escrit., no s'han contestat.

El Sr. Batle

-

-

-

digué

que

li passaria

a

la Sra. Magdalena.

Com està el tema del conveni del Centre de Dia?. Per que es va
Com s'han pagat factures de manteniment de l'Institut?

Que

son

firmar?.

les factures d'Adalmo recollida d'envasos?.

El Sr. Vidal li

respongué que era la recollida d'envasos perillosos.

Informe del servei

jurídic de dades de caràcter personal?.
maquina agranadora?. Se li respongué que un camió la va fer malbé, però ja
estava arreglada i l'assegurança se'n feia càrrec.
Respecta dels arbres del carrer Quarter, contestar que efectivament era un impacte però pels que
vivien al carrer eren molt incomodes i es feia necessari canviar-los per un altre espècie menys
-

-

Que passa en la

-

molesta.
El Sr. Batle

digué que havia entés amb l'acord de ple que s'havia pres, acord que llegir, que es
podia firmar. Afegí que no volia que la seva actuació s'entengués com una actuació déspota, si no
que pel cost del manteniment del Centre de Dia era necessari com més aviat millor normalitzar la
situació.
El Sr. Bernat

digué

El Sr. Asensió
-

que

hagués pogut

convocar un

ple extraordinari.

digué:

Que r escalada, activitat dels Hemessets,

tingué el cost del temps

que

hi varen fer feina els homes

de la
-

-

La
La

brigada.
pastera es llevarà.
canalització de l'aigua de Son Trias,

no

esta connectada al dipòsit.

Respecta dels arbres del carrer Quarter, el batle digué que havia cridat al Sr. Bernat per parlar del
sr. Vidal digué que s'havien equivocat
ja que primer ho havien explicat als veïns i per això
ja no es va fer la comissió
tema. El

.

La Sra. Aina Salom s'interessa per
Se li

qui

era que

feia els anàlisis d'aigua potable de la vila.

respongué que el col·legi d'Apotecaris.

I La Sra. Salom informa de que

sol·licites aquesta

Un

el Col·legi els podia enviar de forma telemática. I demana que es
forma d'entrega dels resultats i que posteriorment es pesessin al PP i el PSOE.

cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent
Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la
amb el

seu

les vint-i-dues hores, el
Secretària en donc fe, i
Vist-i-plau estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 24 de setembre de 2009
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